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VRAAG: Wat is een „diode”?
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ANTWOORD: De ,,diode” is een radiolamp in haar ,
eenvoudigste vorm, n.1. met twee electroden. Zij bevat
een „kathode” (gloeidraad) en een „anode” (plaat). De
„anode” heeft een positief potentiaal (positieve
spanning). Daartoe is een spanningsbron (batterij b.v.)
buiten de lamp verbonden tusschen de anode en de ka
thode, waarvan de positieve pool aan de anode en de
negatieve pool aan de kathode ligt. Onder invloed van de
positieve psaatspanning gaat een electronenstroom van
kathode naar anode in de lamp, waardoor een electrische
stroom van anode naar kathode buiten de lamp gaat. Men
noemt dit de plaatstroom. Indien de spanning van de
plaat niet positief doch negatief is gaat er geen elec
tronenstroom van kathode naar anode, dus treedt er in
de buitenlampkring ook geen stroom op. Bij het aan
leggen van een wisselspanning tusschen kathode en
anode zal deze laatste afwisselend positief en negatief
zijn, dus alleen tijdens de positieve spanningen gaat er
anodestroom. Van deze eigenschap van de diode wordt
gebruik gemaakt om van wisselstroom gelijkstroom te
maken. Voorbeeld uit de practijk is de enkelzijdige plaatstroomlamp en de diode-detectorlamp.
VRAAG: Wat is een „triode”?
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ANTWOORD: Met „triode” wordt de 3-electrodenlamp aangeduid. Deze bevat een kathode (gloeidraad),
rooster en anode (plaat). Het rooster bevindt zich tus
schen kathode en anode. Indien het rooster ten op
zichte van de kathode positief of negatief gemaakt wordt,
neemt de anodestroom resp. toe en af. De anodestroom
welke van kathode naar anode gaat, zooals bij
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de „diode”-damp, kan dus gecontroleerd worden door
het rooster dat zich tusschen beide electroden bevindt.
De anodstroom kan zelfs geheel ophouden indien het
rooster sterk negatief gemaakt wordt ten opzichte van
de kathode. Voor de roosterspanning kan gebruik ge
maakt worden van een batterij of andere gelijkstroom
bron.
VRAAG: Wat is een „tetrode”.
ANTWOORD: Bij het gebruik van zeer effectieve
schakelingen heeft het veel voordeel indien de capaci
teit van het rooster ten opzichte van de anode (plaat) zoo
klein mogelijk is. Deze electroden bevinden zich vlak bij
elkaar en vormen dus een klein condensatortje. Deze
inter-electrode capaciteit kan nu verkleind worden door
het aanbrengen van een 4e electrode die tusschen het
rooster en de anode geplaatst wordt. Deze electrode is
bekend als het „scherm”. De naam „tetrode wijst dus
op 4-electrodenlamp. Dit scherm wordt zoodanig aan
gebracht dat het de electronenstroom niet beletten kan
doch slechts als een electrostatisch scherm werkt
tusschen rooster en anode. De spanning van het
„scherm” is positief, doch minder positief ten opzichte
van de kathode als anode. De capaciteit is ± 7 c.m.
Door plaatsing van het „scherm” wordt dit verminderd
tot 0.2 c.m. of nog minder. Deze capaciteitsverminde
ring draagt heel veel bij tot een soepeler en stabieler
versterking. Dit lamptype is bekend als hoogfrequentschermroosterlamp, waarbij de anode uit de bovenkant
van de lamp gevoerd wordt. Men spreekt ook wel van
toplamp. Het „scherm” zit hier verbonden met de pen,
waaraan bij de triodelamp de anode zit.
VRAAG: Wat is een „pentode”?
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ANTWOORD: Onder „pentrode" wordt verstaan een
5-electrodenlamp. Deze 5e electrode bevindt zich tus-
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schen het „scherm” en de anode. Omdat het „scherm”
ook een positieve spanning heeft ten opzichte van de
gloeidraad oefent dit ook een aantrekkende kracht uit
op de electronen en vooral indien de anodespanning
lager zakt als de „scherm(rooster)” spanning. Dit ver
mindert de anodestroom. Dit effect kan worden op
geheven door het aanbrengen van een 5e electrode
en normaal inwendig met de kathode verbonden,
waardoor deze een negatief potentiaal (negatieve
spanning) ten opzichte van de anode krijgt.
Men is het er nog niet over eens of het woord „pentode” of „penthode” geschreven wordt. Men ziet daarom
beide schrijfwijzen.
VRAAG: Als de terugkoppelspoel dichter bij de spoel
daarnaast gebracht wordt is de weergave zachter; hoe
verder zij naar de frontplaat gedraaid wordt, hoe krach
tiger het geluid wordt.
ANTWOORD: Normaal is dat bij sterkere terug
koppeling, dus met het dichterbij brengen van de terugkoppelspoel, de weergave krachtiger wordt. Met kort
gesloten terugkoppelspoelhouder, werkt het toestel ook,
doch zwakker. De trillingen welke op het rooster van de
detectorlamp gebracht worden komen ook in de plaatkring van de zelfde lamp, doch zijn dan veel krachtiger.
In de plaatkring wordt de terugkoppelspoel opgenomen,
waardoor deze stroompjes natuurlijk ook gaan en om de
spoel een magnetisch veld vormen. Door de terugkoppel
spoel te koppelen met de spoel daarnaast welke in de
roosterkring is opgenomen, worden de stroompjes weer
op de zelfde lamp teruggebracht. De oorspronkelijk tril
lingen komen dus terug, doch belangrijk versterkt. Deze
worden in de lamp weer versterkt, komen in de terug
koppelspoel, worden weer op het rooster gebracht, etc.,
etc. De terugkoppelspoel heeft dus een versterkend ef
fect. Nu kan de spoelhouder op 2 manieren worden aan
gesloten, n.1. met anode (plaat) aan de bovenkant van

7

de spoelhouder of aan den onderkant. Op de juiste wijze
geschiedt dit als volgt:
Wanneer het rooster van de detectorlamp ver
bonden is met de bovenkant van de spoelhouder daar
naast moet de anode (plaat) met de onderkant van de
terugkoppelspoelhouder verbonden worden. Nu is het
ook mogelijk dat de fout in een der spoelen schuit. De
uiteinden der spoel worden met de 2 steekpennen ver
bonden , doch dit kan op 2 manieren geschieden. De
draadeinden kunnen naast elkaar komen of kruisen. Hoe
dit geschiedt blijft gelijk, mits alle gebruikte spoelen
maar op dezelfde wijze verbonden zijn. Zijn ze van één
fabrikaat, dan behoeft men ook niet te twijfelen. Spoelen
van diverse merken verschillen wel eens in dit opzicht.
VRAAG. Kunnen honigraatspoelen afgeschermd wor
den. Geeft dit verbetering?
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ANTWOORD: Veel moderne toestellen zijn voor
zien van afgeschermde spoelen, condensatoren en een
metalen chassis dat ook als scherm dienst doet. De be
doeling hiervan is het opheffen van de koppeling
tusschen de diverse onderdeelen en kringen, waardoor
een soepeler en stabieler werking verkregen wordt. Dit
zelfde zou natuurlijk ook gelden voor een oud systeem
als het honigraatspoelschema. De moderne af
geschermde spoelen bestaan echter uit diverse spoelen
op 1 lichaam gevonden. Deze diverse spoelen zijn met
elkaar gekoppeld en met elkaar onder een metalen kap
gebracht. Feitelijk moet men dus niet spreken van af
geschermde spoelen, doch van spoeleenheden. Het
honigraatspoelenschema „Passe-Partout"*) bijvoorbeeld,
zou met moderne afgeschermde spoelen gemaakt kunnen
worden. De 3 spoelen naast elkaar (Plaat, rooster en
terugkoppelspoel) worden in één spoeleenheid vereenigd. De spoel apart, met of zonder aftakking, wordt
ook door een afgeschermde spoel vervangen. Er kan dus
geen koppeling ontstaan tusschen de antennespoel en
" *) Thans als „Volksontvanger” uitgegeven.

8

de overige spoelen. Ging men elke honingraatspoel af
zonderlijk voorzien van een metalen afscherming dan
zou het niet mogelijk meer zijn de terugkoppelspoel te
koppelen met de spoel daarnaast, want zooals reeds
gezegd, de afscherming voorkomt juist koppeling. Het
zelfde geldt voor de plaat en roosterspoel. Afscherming
van de antennespoel heeft ook weinig zin omdat deze
spoel al ver genoeg van de overige spoelen verwijderd
is om koppeling te veroorzaken. Iets anders is het als
men honigraatspoelen gebruikt voor inbouw. In dit geval
kan afscherming hetzelfde nut hebben als met moderne
spoelen. Niet elke spoel wordt afgeschermd, doch alleen
de spoelen die niet met elkaar gekoppeld mogen zijn. dus
antennespoel voor kortegolf ontvangst, dito voor langegolf, verder plaat-, rooster- en terugkoppelspoel voor
K.G. en dito voor L.G. In totaal dus 4 schermkappen.
Hierbij moet er rekening gehouden worden dat het
scherm liefst 2 c.M. verwijderd blijft van de spoelen;
anders kunnen belangrijke verliezen ontstaan.
VRAAG: Als de antennespoel uit het toestel genomen
wordt, blijft het doorspelen. Dit mag toch niet?
ANTWOORD: Als de antennespoel uit het radio
toestel genomen wordt, doch de antenne blijft op haar
plaats, dan kan het toestel nog spelen bij verschillende
schakelingen. In het geval dat de antenne verbonden
blijft met het rooster van de hoogfrequentlamp komt de
antenne-energie direct op deze lamp en wordt versterkt
overgedragen op de detectorlamp. Echter is de af
stemming geheel zoek; de variabele condensator die nor
maal parallel op de antennespoel staat doet geen dienst
meer. Hoewel het toestel blijft doorspelen, vooral op de
sterkere stations, is de werking niet zoo goed meer.
Indien het toestel met inductieve koppeling tusschen
antennespoel en secundaire spoel is, kan het niet blijven
doorspelen. De antenne zit dan niet verbonden met het
rooster van de hoogfrequentlamp doch met de primaire
(antenne) spoelhouder. Deze spoel moet de energie
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overdragen (induceeren) op de secundaire spoel die nu
met het rooster van de H.F. lamp verbonden is.
VRAAG: Kan een 1-lamps ultra korte-golf toestel aan
gesloten worden op de pick-up aansluitingen van een
Philipstoestel?

i

ANTWOORD: Neen dat gaat niet omdat er geen
twee detectorlampen achter elkaar kunnen werken.
De pick-up aansluitingen van een Philips toestel en
trouwens van de meeste toestellen zitten n.-l. vóór de
detectorlamp, en wel tusschen „aarde" en rooster detectorlamp. Bij gebruik van de pick-up worden uit
sluitend laagfrequente trillingen toegevoerd en is verder
geen spanning aanwezig. Wordt inplaats van een pickup een detectorlamp aangesloten, en wel de terugkoppelspoel aan „aarde" en de detectorspanning van het plaatspanningapparaat aan het rooster van de tweede detec
torlamp dan worden de signaalspanningen te niet gedaan
door de hooge detectorspanning. (60 a 90 Volt). Het
rooster van de tweede detectorlamp wordt „verstopt" en
de anodestroom zal dientengevolge ook een constane
waarde houden. Dit komt omdat de aansluiting direct
aan het rooster zit en niet vóór de roostercondensator.
Nog afgezien daarvan is het niet mogelijk 2 detector
lampen achter elkaar te schakelen.
Wel kan het utra-korte-golf ontvangertje aangesloten
worden met de primaire klemmen van de laagfrequenttransformator (I.P. en O.P. of P. en B.+ ). Het verdient
aanbeveling om de bestaande verbindingen aan I.P.
en O.P. los te maken.
Logischer is het om een trap laagfrequentversterking
achter de detectorlamp van het u.k.g. toestel te bouwen.
VRAAG: Het bestaande plaatspanning-apparaat heeft
slechts 2 klemmen, + 150 Volt en — Anodesp. Het
toestel is omgebouwd met 3 aansluitingen voor de
anodespanning. Hoe moet de 3e klem op het pl.sp.app,
gemaakt worden?
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ANTWOORD: Er kan een vastingestelde detectorspanning van 60 a 90 Volt gemaakt worden of een varia
bele detectorspanning. Het eerste is ’t eenvoudigste en
goedkoopste. Er wordt op het pl.sp.app. een 3e klem
geplaatst. Hieraan komt het snoer + Det.sp. van het
toestel. Tusschen deze klem en de klem + 150 Volt
wordt een z.g.n. spaghetti-weerstand gezet van 20.000
ohm. De spaghettiweerstand moet belastbaar zijn met 5
a 8 m. Amp. Verder wordt een blokcondensator van 2
Mfd. aangesloten tusschen + det. sp. en anodesp. De
klem + Det. sp. zal dan een spanning geven van =fc 80
Volt.
Wil men de detectorspanning variabel maken dan
wordt een variable koolpoeder- of draadgewonden
weerstand van goede kwaliteit aangesloten, inplaats
van de spaghetti, tusschen de klemmen + 150 Volt en
+ Det. sp. Eveneens komt de vaste condensator van 2
Mfd. tusschen de klemmen + Det. en — (min).
De detectorspanning kan hiermede geregeld worden
tusschen 150 en 0 Volt. Een spaghettiweerstand ver
dient de voorkeur, omdat de spanning dan constant is,
‘erwijl deze na eenig gebruik met een koolpoederweerstand kan varieeren. Een variable draadgewonden
weerstand is natuurlijk ook goed, mits de draaibare contactarm niet direct over het weerstandsdraad loopt, doch
indirect met een contactplaatje er tegen gedrukt wordt.
VRAAG: Ik hoor op de korte-golf het vliegstation
„Waalhaven** spreken met vliegmachines, daarna roept
men „over**, doch de vliegmachine hoor ik niet. Hoe is
deze te ontvangen?
*
ANTWOORD: Het radio-telefonische verkeer tus
schen vliegmachines onderling of met vliegstations
geschiedt op de golflengten van 200—600 M. Wanneer
een vliegstation in draadlooze correspondentie wil
treden met een vliegmachine wordt de betreffende vlieg
machine opgeroepen bij de roepletters, die voor iedere
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machine weer anders luiden. De vliegmachine stemt de
ontvanger af op het station, b.v: Waalhaven. Zoodra
Waalhaven „over" roept schakelt ‘de vliegmachine haar
zender in en Waalhaven stemt af op ontvangst. Nu kan
de correspondentie aanvangen. En telkens als een
antwoord gegeven moet worden, wordt er „over" ge
roepen. De zender in Waalhaven is natuurlijk veel
krachtiger dan een vliegtuigzender. zoodat Waalhaven
zelfs in het centrum van ons land nog gehoord kan
worden. Het antwoord van de vliegmachine is slechts
hoorbaar indien men niet te ver daarvan verwijderd is
en bijtijds met overschakelen weet af te stemmen. Indien
de vliegmachine zich boven de plaats van inwoning
bevindt zijn de gesprekken uitstekend te volgen.
VRAAG: Welke luidspreker is voor de radiocentrale
het meest geschikt?
ANTWOORD: Als regel is voor de radiocentrales een
luidspreker voorgeschreven, welke minstens 2000 Ohm.
weerstand heeft, een eisch, waaraan de meeste luid
sprekers wel voldoen. De radiocentrale heeft dit voor
schrift gemaakt in verband met de versterkers. Om voor
50 aangesloten abonné’s voldoende energie te hebben kan
b.v. een 50 Watt versterker gebruikt worden. De weer
gave is dan krachtig genoeg in alle luidsprekers. Indien
er abonné's zijn die een luidspreker gebruiken welke
minder weerstand heeft, gebruiken deze veel meer
energie, hetgeen voor de centralehouder dus nadeelig is; want hij zou een grootere versterker moeten
gebruiken om ’t zelfde aantal abonné's van energie te
kunnen voorzien. Als regel zijn de versterkers zoodanig
bemeten dat zij juist voldoende energie geven voor het
aantal aansluitingen. Het beste zal dus een luidsprekersysteem voldoen dat reeds met weinig energie een goede
geluidsterkte geeft. In dit opzicht zijn de electro-magnetische luidsprekers te prefereeren, ook de inductordynamische systemen zijn heel goed te gebruiken. De
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electro-dynamische luidsprekers geven slechts een prima
weergave indien de transformator met voldoende energie
gevoed wordt en zijn deze voor radio-centrale minder
geschikt. Met een klein type eindlamp, waarvan de
energie altijd nog grooter is dan van de radio-centrale,
geeft de electro-dynamische luidspreker ook geen mooi
geluid. Voor de radio-centrale blijft de electro-magnetische luidspreker dus te prefereeren. In dit type bestaan
uitmuntende systemen die slechts weinig onderdoen voor
de electro-dynamische. Er zijn echter thans speciale
electro-dynamische luidsprekers voor radio-centralegebruik in de handel. Deze zijn zonder ingangstransformator. De centrale-energie komt direct in het spreekspoeltje. Deze kunnen wel aanbevolen worden.
VRAAG: Met afstemmen van mijn toestel met verwis
selbare spoelen worden steeds gilgeluiden gehoord. Wat
is de oorzaak en hoe kan dit euvel verholpen worden?
ANTWOORD: Het gillen wordt veroorzaakt door
koppeling, b.v. tusschen plaatspoel en antennespoel.
Deze spoelen moeten zoover mogelijk van elkaar ver
wijderd blijven. Het gebruik van een kleinere plaatspoel
kan dit opheffen, b.v. voor het kortegolfgebied no. 35
of 25 en voor de lange golf 150, 100 of 75. Met een
triode als hoogfrequentlamp kan het gillen opgeheven
worden door gebruik van een lagere anodespanning, b.v.
i.p.v. 150 Volt, 100 Volt of nog minder (detectorspanning). Met een hoogfrequentschermroosterlamp,
(z.g. toplamp) is de giltoon als regel geheel verdwenen,
dit laatste is echter de meest kostbare oplossing.
VRAAG: De weergave van mijn toestel gaat vergezeld
van een krakend geluid. Los contact is uitgesloten.
ANTWOORD: Indien er krakende geluiden optreden
en los contact in de verbidingen is uitgesloten moet
een der onderdeelen de oorzaak zijn. De mogelijkheid
bestaat dat het kraakgeluid veroorzaakt wordt door een
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los of slecht contact in antenne of aardverbinding. Dit
is te controleeren door de antenne uit het toestel te
nemen, terwijl het speelt. Blijven de kraakgeluiden
bestaan, (de muziek stopt natuurlijk) dan zit de fout in
het toestel en is dit in 9 van de 10 gevallen de laagfrequenttransformator. Door vernieuwing is zulks te
controleeren. Ook kan een van de lampen de oorzaak
zijn, vooral indien het wisselstroomlampen zijn. Er treedt
wel eens sluiting op tusschen gloeidraad (kathode) en
rooster of rooster en anode. Ter controle kunnen de lam
pen op een ander toestel geprobeerd worden. Andere
oorzaak is niet mogelijk.
VRAAG: Is een „natte” batterij voordeeliger als een
„droge”? Of is er nog op voordeeliger wijze anodespanning te verkrijgen zonder aansluiting op het wisselstroomnet?
ANTWOORD: Indien men niet op het wisselstroomnet is aangesloten kan de anodespanning op diverse ma
nieren verkregen worden, n.1. met een droge batterij,
natte batterij, accu-anodebatterij of omvormer.
De droge batterij is het duurste. Met een 4-lamps
toestel bij 5 luisteruren per dag is de batterij na ongeveer
1 maand gebruik uigeput. Onkosten dus ongeveer
ƒ 5.— per maand. De natte batterij, bestaande uit
Leclanche-elementen, wordt weinig of niet gebruikt. Zij
is betrekkelijk kostbaar, n.1. ƒ 0.70 per V/2 Volt, dus
pl.m. ƒ 60.'— voor een batterij van 120 volt. Na 3 maan
den gebruik moet de vloeistof vernieuwd worden, het
geen op ƒ 5.— komt. De levensduur is hoogstens
jaar. Behalve de kosten is ook de ruimte een bezwaar.
Een batterij van 120 Volt heeft een oppervlakte van
2 M. bij 40 c.m.
De accu-anodebatterij wordt meer algemeen gebruikt
De aanschaffingskosten bedragen voor een batterij van
120 Volt ongeveer ƒ35.—. Men kan volstaan met 1
lading per maand, welke ƒ 1.— kost. Levensduur is te
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bepalen op 2 jaren. Wanneer de lading buitenshuis moet
geschieden is het transport wel een bezwaar, daar de
batterij tamelijk zwaar is. Zij moet bovendien geladen
worden met de voorgeschreven stroomsterkte. Indien
een te groote stroomsterkte gegeven wordt is de levens
duur aanmerkelijk korter. Een betrouwbaar laadstation
is daarom noodzakelijk en die zijn niet overal.
Van de laatste tijd is de „omvormer’' welke gevoed
wordt door een 6-Volt accu en dan 120—150 Volt af
geeft. De 6-Volts accuspanning wordt onderbroken op
ongeveer dezelfde wijze als met een electriceermachine
geschiedt. De daardoor ontstane pulseerende gelijk
stroom wordt daarna getransformeerd tot 120—150 Volt
en afgevlakt. De accu moet van grooter formaat zijn dan
de normale radio-accu, n.1. 48 Amp. U., anders is hij te
snel uitgeput. Indien men 2 accu’s tegen elkaar gebruikt
is er steeds anodespanning. Het laden van deze accu’s
levert geen moeilijkheden op en is goedkoop. Dit anodespanning-apparaat kost pl.m. ƒ 35.— a ƒ 45.— en blijft
altijd bruikbaar. In plaatsen waar geen electrische aan
sluiting aanwezig is, kan dit apparaat het voordeeligst
gebruikt worden.
VRAAG. Hoe kunnen in een bestaand toestel de a£stemschalen verlicht worden?
ANTWOORD: De schaal moet natuurlijk voor ver
lichting geschikt zijn, d.w.z. doorschijnende schaalver
deling hebben. Achter de schaal wordt een lampje ge
monteerd in een fitting, welke opgehangen wordt met
een montageboutje even boven de afstemschaal. Op deze
wijze wordt de schaal doorgelicht. In de handel zijn
zeer goede en goedkoope verlichte schalen. In een
wisselstroomtoestel kan als stroombron de 4 Volts aan
sluiting gebruikt worden. Men neemt echter geen 4Volts, doch een 6-Volts lampje. Hiervan is' de levens
duur aanmerkelijk langer. Met een accutoestel kan de
spanning verkregen worden uit het plaatspanning-appa-
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raat, n.1. van de gloeistroomwikkeling der wisselstroomcombinatie. Indien zulks niet mogelijk is, kan een zoo
genaamde scheltransformator in het toestel gemonteerd
worden, waarop het lampje brandt. Aansluiting op de
accu is natuurlijk ook mogelijk. Het stroomverbruik
bedraagt o.a. 0.3 Ampere, hetgeen bijna evenveel is als
de 3 radiolampen in het toestel samengebruiken. De
accu is dus veel sneller uitgeput. Daarom gebruikt men
meestal een schakelaar waarmee het lampje uitgescha
keld kan worden als het niet gebruikt wordt.
Vraag: Wat is „klasse B”-versterking en op welke
wijze wordt deze toegepast? Heeft het eenig nut?
ANTWOORD: Klasse B" versterking stamt, zooals
bijna alles op radiogebied, uit Amerika. Reeds in 1932
werden daar nieuwe principes op het gebied van laagfrequentversterking ontwikkeld en aangeduid met
,.Klasse B-versterking". Vooral uit de Engelsche radiobladen kennen wij meerdere bijzonderheden; er werd
zelfs een speciale ,,Klasse B” lamp in de handel gebracht.
Om het principe te verklaren moet de normale wijze
van versterking gereleveerd worden. Hierbij wordt de
roosterspanning van de eindlamp zoodanig ingesteld, dat
het werkpunt van de lamp in het midden van het rechte
deel der karakteristiek ligt. De uitgangsenergie is daar
door gebonden aan twee voorwaarden. Ten eerste wordt
slechts het rechte gedeelte van de karakteristiek benut
om een vormingsvrije weergave te bereiken. Ten
tweede mag het rooster nooit positief worden opdat er
geen roosterstroom optreedt. Het is noodig die even voor
oogen te houden tot beter begrip van het volgende prin
cipe. Met de „klasse B-versterking" krijgt de eindlamp
zoo’n hooge roosterspanning dat het werkpunt aan het
ondereinde van de karakteristiek ligt. De lamp werkt dan
op de volgende wijze. Zoolang geen telefonie ont
vangen wordt en het rooster van de eindlamp dus ook
geen wisselspanning toegevoerd krijgt is de rust (anode)
stroom zeer gering. Indien nu een laagfrequentwissel-
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spanning op het rooster van de eindlamp gebracht
wordt zal de anodestroom gedurende de negatieve helft
van de trilling bijna niet gewijzigd worden, mogelijk
iets kleiner worden. Daarentegen gedurende de posi-,
• tieve helft van de trilling zal de anodestroom zeer groot
worden en verloopen volgens de amplitude der toege
voerde trilling. De lamp werkt dus alleen tijdens de
positieve helft en gedurende de negatieve helft is zij
geblokkeerd. Om een juist beeld te krijgen van de toe
gevoerde trilling is het noodzakelijk twee lampen in
Push-Pull schakeling te gebruiken. Dan is de halve
trilling, die voor de eene lamp negatief is (lamp geblok
keerd) voor de andere lamp positief (lamp werkt),
zoodat de toegevoerde trillingshelften weer samenge
voegd worden. Er is toch nog een belangrijk verschil
tusschen de ,.Klasse B-versterking” en ,,Push-Pull”. Met
,,Push-Pull” werken beide lampen tegelijkerijtd en met
,.Klasse B” werken de lampen om beurten. Het groote
voordeel is dat met deze nieuwe versterkingsmethode
het geheele rechte deel der karakteristiek benut wordt
en anders slechts de helft. Het gevolg is een veel grootere versterking per lamp. Een ander voordeel is de
kleine anoderuststroom, vooral waar batterijen voor
anodespanning gebruikt wordt. Als het toestel ,,aan”
staat zonder dat er ontvangen wordt gebruik de eind
lamp geen anodesroom, terwijl overigens het anodestroomverbruik evenredig is aan het geproduceerde
geluidsvolume.
Zooals gezegd bracht de Engelsche radio-industrie
een speciale „Klasse B” eindlamp, welke één gloeidraad,
twee roosters en twee anode’s bevat, dus feitelijk een
dubbellamp of 2 lampen in één ballon. De lamp is zoo
danig geconstrueerd dat de opwaartsche beweging van
de karakteristiek reeds bij nul (0) Volt roosterspanning
bereikt wordt. Uitsluitend voor batterij-toestellen brengt
het „Klasse B” principe groot voordeel. In Engeland
waar de electrische stroom nog zeer duur is (25 ct. p.
K.W. pl.m.) en lang niet* overal een electrische aan-
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sluiting aanwezig is maakt dit soort versterking nogal
opgang voor batterijvoeding. In ons land is er daarom
weinig behoefte aan.
VRAAG: Ik mag (kan) geen dak-antenne gebruiken.
Is met een binnen- of raam-antenne ’t zelfde resultaat
te bereiken?

:

i

ANTWOORD: Heel veel hangt af van ’t. gebruikte
toestel. Een apparaat met krachtige weergave zal eerder
bruikbaar zijn aan een binnen-antenne dan een toestel
dat op buiten-antenne al zwak is.
Een buiten-antenne, zoo hoog en vrij mogelijk bevestigd, ontvangt de sterkte signaalspanningen omdat
de voortplanting der ethergolven op groote hoogte met
zeer geringe verliezen geschiedt. Hoe lager bij de aard
oppervlakte, hoe meer obstaclees tusschen zendstation en
ontvangantenne. Vooral de groote stad met haar ijzerconstructie, ijzerbeton, etc. is voor de voortplanting
zeer ongunstig. Hier zijn de signaalspanningen dan ook
minder krachtig dan buiten.
Wat door de antenne opgevangen wordt, gaat via de
binnenleiding naar het toestel en komt op het rooster
van de eerste lamp. Is dit toestel met hoogfrequentversterking dan worden de signaalspanningen hierin
versterkt, voordat zij op de detectorlamp gebracht
worden. Een toestel met 2 trappen H.F. versterking
maakt de signalen dus eenige 100-den malen krachtiger
dan ze oorspronkelijk waren. Hieruit volgt dat men met
het moderne toestel (met 2 trappen H.F. versterking)
aan een kleine antenne meer dan voldoende heeft en
desnoods met een binnen-antenne kan volstaan.
De beste vorm voor een binnen-antenne is een aantal
draden parallel gespannen op isalatoren tegen de wand,
b.v. in het vierkant in de kamer waar het toestel staat.
Als men de beschikking heeft over een zolder, geeft
dezelfde antenne door opgehangen, betere resultaten,
* omdat zij hooger hangt. Een raam-antenne, bestaande

v
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uit een kruishout waarop een groot aantal draadwindingen zijn gespannen is ook bruikbaar. Deze kan
gebruikt worden zonder aardverbinding. De begindraad
wordt in het antennebusje gestoken en de einddraad in
het aardbusje. Hierbij moet men rekening houden met
het richteffect van een dergelijke antenne. Ontvangst is
slechts mogelijk indien de raamantenne gericht staat op
het station dat men wenscht te ontvagen. Hoe grooter
de doorsnede is van het raam, hoe krachtiger de
ontvangst; 1 Meter is zeer gunstig. Ten slotte is er nog
een ontvangmogelijkheid, n.1. met de aardverbinding
als antenne. Daartoe wordt de aardverbinding alleen met
het antennebusje verbonden en n i e t in het busje aarde
gestopt. De ontvangst is natuurlijk lang zoo krachtig niet
als men een normale antenne, doch met de sterkere
stations kan men zich ermede behelpen. Er zijn nog
speciale apparaatjes in de handel waarmede men zoo- *
genaamd de antenne kan vervangen. Hiertegen willen
wij met klem waarschuwen. Deze apparaatjes hebben
absoluut geen waarde, zonder dit apparaat is de ont
vangst even krachtig en goed als met. Men koope deze
dus niet, doch gebruike met hetzelfde reslutaat de aard
verbinding, zonder tusschakeling van apparaat.
VRAAG: Hoe kan ik de weergave van mijn luidspreker
met weinig kosten zwaarder maken?
'ANTWOORD: Onder zwaarder geluid wordt als
regel verstaan, een lager, dieper geluid, zooals de electrodynamische luidsprekers. Dit wordt bereikt door
plaatsing van een groote vaste condensator parallel op
de beide aansluitklemmen van de luidspreker. Deze vari
eert van 5000 tot 15000 c.m. Hoe grooter de waarde hoe
lager het geluid wordt. De afvlakkende werking van de
condensator doet de hoogere frequenties verdwijnen,
waardoor de weergave dus lager wordt.
Hetzelfde is te bereiken door plaatsing van een varia- *

’
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bele condensator van 500 a 1000 c.m. tusschen de
roosterpen van de eindlamp en aarde. Met de variabele
condensator kan men 't geluid dus geheel naar smaak
regelen. Een bezwaar is dat ’t aantal knoppen met één
vermeerderd wordt aan het toestel. Het voordeel is, dat
het timbre regelbaar blijft.
Men mag natuurlijk niet verwachten dat deze kunst
matige geluidsverbetering opweegt tegen de weergave
verkregen met een goede electro-dynamische luidspreker
welke niet alleen een goede weergave van de lage toonen heeft, doch bovendien in ’t hoogere register uitste
kend weergeeft.
Met een afvlakcondensator parallel verdwijnen de
hooge tonen en wordt het geheele frequentgebied ver
laagd. Dit is echter ook al een kwestie van smaak.
VRAAG: Hoe maakt men zelf een electro-dynamische
luidspreker?
ANTWOORD: Het is onmogelijk om zonder geper
fectioneerde machines een goede electro-dynamische
luidspreker te maken. Zelfs groote fabrieken slagen er
niet altijd ten volle in een volkomen bevredigende weer
gave te verkrijgen. De electro-dynamische luidspreker
bestaat uit 2 gedeelten, n.1. de luidspreker en de bekrachtiginng. Deze laatste wordt onderscheiden in hoog- of
laagspanningsbekrachtiging. Laagspanningsbekrachtiging wordt verkregen met een accu, kuproxcel met
electrotytische condensator van 2 a 3000 Mfd., of accugelijkrichter met electrol condensator. Hoogspanningsbekrachtiging wor(Jt bereikt met een transformator, gelijkrichtlamp en afvlakcondensator (6 a 8 Mfd). Zelf
bouw hiervan is dus uitgesloten. De luidspreker zelf
bestaat uit een conus, waarop aan de punt een draadspoeltje zit. Dit spoeltje gaat over een staafvormige ijzerkern waar op het verlengde een groote draadspoel met
1 a 2 K.G. geisoleerd koperdraad. Het geheel is zoo-
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danig bevestigd dat het conusspoeltje zeer kleine vooren achterwaartsche bewegingen kan maken zonder de
ijzerkern te^ raken. Er bevindt zich tusschen de ijzeren
staafkern en het conusspoeltje een luchtspleet van dz J4
m.m. Het centreeren van de conus is reeds een werkje
dat slechts met behulp van precisie-instrumenten kan
geschieden. Maakt men de luchtspleet grooter, dan zal
de centreering eenvoudiger zijn, doch waar het magne
tisme direct aan de oppervlakte van de ijzerenstaafkern
het krachtigste is en daarbuiten snel afneemt zal de ge
voeligheid ook belangrijk afnemen met een grootere
luchtspleet. Het conusspoeltje, waardoor de stroom van
het radiotoestel loopt, moet zich afzetten op ’t magne
tisch veld van de ijzerstaafkern. Een zwak electromagnetisch veld zal ook een zwakke weergave geven.
Dit is dan ook wel de voornaamste oorzaak van het
mislukken bij zelfbouw.
Monteeren van in den handel gebrachte onderdeelen
is natuurlijk wel zeer goed mogelijk. Alles wordt dan
door de fabriek pasklaar afgeleverd. Het zelfvervaardigen van de onderdeelen moet sterk ontraden worden,
ook al omdat men slechts weinig goedkooper uitkomt.
VRAAG: Is er wat tegen tramstoring te doen?
/

ANTWOORD: Ja!!
Dit antwoord zal menigeen verbazen, omdat tot voor
kort steeds „neen" geantwoord moest worden en ’t ook
slechts aan de meer ingewijden bekend was dat thans
prima anti-storingsmateriaal in den handel gebracht
wordt.
Wel kon men zich eenigszins wapenen tegen dit
groote-stadseuvel door de antenne met een hoek van 90
graden op ’t tramnet te plaatsen en er zoo ver mogelijk
van verwijderd te blijven. Afdoende was dit echter niet.
De antenne zelf is zoo-hoog gespannen dat de inductie
van het tramnet nagenoeg nihil is ; de draad die van de
antenne afgetakt wordt en naar ’t toestel in huis voert
* *
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nadert echter op kleinere afstand het tramnet en onstaan hierdoor de zoo gevreesde kraakgeluiden. Deze
leiding moest dus electrisch afgeschermd worden, waar
voor thans speciaal kabel in de handel gebracht. Deze
kabel bestaat uit een stevige rubberslang met een
doorsnede van 15 m.m. Er omheen is een buigzame
metaalslang aangebracht, terwijl in ’t midden van de
slang vastgehouden door rubber, een koperader loopt.
De afstand van koperader tot metalen afscherming be
draagt dus ±: lYi m.m. Dit is noodig om de capaciteit
niet al te groot te laten worden. Deze afgeschermde
kabel loopt van de antenne-aftakking tot het toestel, zoodat onderweg geen inductie kan optreden. De kabel is
volkomen waterproef en lang houdbaar. Voor aankoppeling met de antenne en invoer zijn speciale koppe
lingen beschikbaar Voor binnenshuis wordt nog een
kabel gebracht van ± 10 m.m. doorsnede. De metalen
afscherming wordt aan „aard" gelegd, zoodat alle sto- .
rende invloeden direct naar „aarde" worden afgevoerd.
De resultaten met deze speciale afgeschermde antenne-kabel te bereiken zijn inderdaad zeer goed. Ook
tegen storende electrische machines, stofzuigers, etc.
helpt het.
VRAAG: De voedingstransformator van mijn chass:stoestel wordt zeer heet. Na ’t verwijderen van de draad
die van de combinatie naar het busje voor de aardverbinding loopt wordt dit minder.
ANTWOORD: Indien de voedingstransformator of
-combinatie van een radiotoestel heet wordt is dit ’t
bewijs dat er een grootere stroomsterkte afgenomen
wordt dan waarop de transformator oorspronkelijk be
rekend werd. De draadwindingen hebben een zoodanige
doorsnede dat bij ’t doorloopen van de toégemeten
stroom slechts matige verwarming optreedt. Als er nu
een overmatige verwarming optreedt, kan dit het gevolg

:
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zijn van sluiting. Door ’t verwijderen van de aardverbinding wordt in het bovengestelde geval de sluiting
opgeheven, waaruit dus weer geconcludeerd wordt dat
er sluiting is tusschen een van voedingstransformatorverbindingen en „aarde" of de daaraan verbonden on
derdeden. Nu kan met een chassis-toestel, waarin alle
onderdeelen op een metalen chassis gemonteerd zijn,
spoedig sluiting ontstaan. Het metaal dat voor afscher
ming dient wordt tevens gebruikt voor geleiding van alle
verbindingen die normaal naar „aarde" gaan. Het geheele metalen chassis ligt aan „aarde”, zoodat spoedig
sluiting tusschen de onderdeelen ontstaat, vooral door
’t gebruik van soldeer. In dit opzicht is het soldeerpasta
berucht; hiermede moet zuinig omgegaan worden.
Het eerste werk bij sluiting is het verwijderen van
alle overtollige soldeerpasta en vet of metaalvijlsel,
vooral tusschen de pennen van de lampvoetjes, aansluitklemmen van de condensatorblokken en voedingstransformator.
Verder kan sluiting ontstaan bij gebruik van gemetaliseerd draad. Dit is montagedraad dat voorzien is van een
gevlochten metalen kous. De kous wordt eveneens aan
„aarde" gelegd, doch waar de inwendige metaalkern aan
een aansluitklem is verbonden moet de afscherming na
tuurlijk verwijderd worden of iets teruggeschoven. Komt
de kous ergens tegen een aansluitklem dan is sluiting
daarvan het gevolg.
Bij het monteeren van een variabele condensator op
het metalen chassis moet een isolateering gebruikt wor
den tusschen as en de aansluitmoeren. Dit veroorzaakt
ook nog al eens sluiting. Het gat moet groot genoeg zijn
om voor de condensatoras een paar m.m. ruimte over te
houden, terwijl met een geïsoleerde sluitring de moeren
vrij van ’t metalen chassis gehouden worden.
VRAAG: Na ombouw van mijn toestel in wisselstroomvoeding met dezelfde onderdeelen en dezelfde eindlamp
is de weergave zachter en leelijk geworden. Anode-
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spanning voorheen 150, thans nog 110 Volt.
ANTWOORD: Het oude accutoestel werkte met
lampen welke slechts weinig anodespanning behoeven.
Door plaatsing van 2 wisselstroomlampen die aanmer
kelijk meer anodestroom verbruiken is het stroom
verbruik van het plaatspanning-apparaat zoodanig op
gevoerd, dat de anodespanning gedaald is. Terwijl de
eindlamp voorheen de juiste anodespanning kreeg, n.1.
1 50 Volt, krijgt deze thans nog 110 Volt. Dit is te weinig
en moet de roosterspanning dus eveneens verminderd
worden, wil de lamp vervormingsvrij werken. Hiervan is
echter weer het gevolg, dat de anodestroom nog meer
toeneemt en de anodespanning nog verder zakt. De
oudere plaatspanning-apparaten zijn berekend op de
lampen van destijds, en gaven als regel een belaste
spanning van pl.m. 150 Volt bij 15 a 20 m.A. anode
stroom. Wordt de stroomafname grooter, dan zakt de
spanning. Niet alleen dat door een lagere anodespanning
vervorming optreedt, doch bovendien kan de selectivietit
verminderen, omdat de H.F.-lamp niet volgens de ka
rakteristiek kan werken. Daarmede wordt tevens de
gevoeligheid van het toestel minder. Men hoort dus
minder stations en verkrijgt een zwakkere weergave. De
gemelde fout kan dus alleen verholpen worden met een
nieuw plaatspanning-apparaat, dat bij een stroomafname
van 35 a 40 m.A. pl.m. 150 Volt anodespanning geeft.
Indien het apparaat zich voor ombouw leent kan vol
staan worden met een nieuwe voedingscombinatie. De
gebruikte blokken en detectorweerstand zijn in het
nieuwe apparaat ook bruikbaar. Alleen een nieuwe
transformator is niet aan te bevelen, omdat de oude
smoorspoel berekend is op de vroegere anodestroom,
welke 20 m.A. bedroeg.
VRAAG: Met mijn toestel, waarin een omschakelbaar
spoelstel, kan niet hooger worden afgestemd dan Brussel
509 M. Langegolf komt tot 1900 M. Hoe kan dit ver
holpen wordenl

É
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ANTWOORD: Waarschijnlijk is de afstemcondensator geen 500 c.m., doch kleiner. Bij afstemming op
Brussel 509 Meter is de stand van de variabele conden
sator maximum; een hoogere golflengte kan niet af
gestemd worden. Om Budapest op 550 M. nog te kunnen
afstemmen zou de condesator nog verder in gedraaid
moeten worden. Omdat zulks niet gaat,wordt een extra
condensator toegevoegd, die juist groot genoeg is om tot
550 Meter te komen. 50 of 75 c.m. zal als regel vol
doende zijn. Een vast condensatortje van die waarde
wordt parallel gezet op de afstemcondensator, dus de
twee draden komen op de aansluitklemmen van vaste
en draaibare platen. De totaalwaarde van de afstem
condensator wordt nu 550 c.m. (althans indien het er
oorspronkelijk één van 500 c.m. was). Brussel dat voor
heen ontvangen werd op maximum condensatorstand.
b.v. 100, komt nu door op 90 en Budapest wordt nu op
100 gehoord. De overige stations komen allen met 10
graden lagere stand door. De aanvangstand komt ook
10 graden verder op te liggen, zoodat het ongebruikte
gedeelte nog grooter wordt.
Het toevoegen van een vast condensatortje is de goed
koopste methode. Duurder is de aanschaffing van een
nieuwe variabele condensator van grootere waarde
(500 c.m.), tenzij een mica-condensator genomen wordt
die voor omroepontvangst even bruikbaar is en toch
veel goedkooper.
VRAAG: Aan welke pen van het lampvoetje is het
rooster verbonden? Hoe is dit te zien?
ANTWOORD: De opstelling van de aansluitpennen
van een radiolamp is voor alle fabrikaten gelijk. Als men
de lampfitting goed bekijkt zitten er 3 pennen even ver
van elkaar verwijderd, terwijl één pen daarvan weer
wat verder wegstaat. De verst verwijderde pen is de
plaatpen, dus waaraan de anode verbonden is. Recht
daartegenover zit de roostenpen, terwijl daartusschen
links en rechts de gloe>draadpennen zitten. Precies in

:
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’t midden is de kathode-aansluiting (midden-aftakking).
Voor de hoogfrequentschermroosterlamp (toplamp)
dient de plaatpen voor aansluiting van het schermrooster
(hulprooster), terwijl de aansluiting voor de anode aan
de topaansluiting zit. Met de direct verhitte penthodeeindlamp is de middenpen niet de kathode-aansluiting,
doch het schermrooster. Indien geen middenpen doch
een zijaansluiting aanwezig is, is dit de kathode- aan
sluiting, resp. stuurrooster.
Er zijn indirect verhitte eindlampen (triode’s) waar
van de middenpen de kathode is, dus aan ,.aarde” gelegd
wordt.
VRAAG: Met een anodebatterij van 150 Volt doe ik
niet langer dan 1 maand bij 3 uur luisteren per dag.
Toestel is 3-lamps accuvoeding. (Wonderserie met
C. 453). Hoe kan ik de levensduur rekken.
ANTWOORD: In de eerste plaats is de C. 453 geen
lamp voor accuvoeding, doch voor wisselstroomvoeding
in een modern toestel met minstens 250 Volt belaste
anodespanning. De levensduur van een anodebatterij
wordt bepaald door het anode-stroomverbruik. Hoe ge
ringer dit is hoe langer zij meegaat. Er moeten dus
lampen gebruikt worden die een kleine anodestroom
hebben. Dit slaat vooral op de eindlamp, de grootste
verbruiker. Een lamp als de C. 453 heeft 20 m. Amp.
normale anodestroom, terwijl de B. 406 slechts 12 m.
Amp. neemt. De detector- en hoogfrequentversterkerlampr gebruiken slechts 8 m. Amp. samen. Wil men het
stroomverbruik nog geringer maken dan kan zulks ge
schieden door ’t opvoeren van de negatieve roosterspanning; hoe hooger de roosterspanning, hoe lager de
anodestroom. Deze is echte! aan een grens gebonden.
Wordt zij te hoog opgevoerd dan wordt de weergave
ten slotte vervormd.
Zuinige lampen Philips A. 425, A. 409, B. 406 of
daarmede overeenkomende type van ander fabrikaat
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zijn de hoofdzaak bij gebruik van een anodebatterij.
Er zijn apparaten in de handel die de anodebatterij
vervangen en niet op ’t electrische net aangesloten
worden doch op een accu. Hier wordt de 4 of 6 Volts
accuspanning opgevoerd tot 120 a 150 Volt anodespanning. Uitvoerig komen wij daarop nog terug in een
van de andere vragen.

:
i
1
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VRAAG: Maakte zelf inbouwspoelen en thans zijn de
standen der variable condensatoren verschillend. Bij
afstemming op Huizen 1875 M. staat de secondaire con
densator op 170 (180 is max.) en de primaire condensa
tor op 140. Hoe maak ik beiden gelijk.
ANTWOORD: Zelfgemaakte spoelen zijn, doordat ze
met de hand gewikkeld worden, nooit precies gelijk aan
elkaar, d.w.z. de zelfinductie is verschillend. Al is de
draaddoorsnede en het aantal windingen gelijk dan nog
blijven ze verschillen, omdat de windingen niet precies
’t zelfde liggen en de andere spoelwikkelingen op
dezelfde spoel hierop ook nog invloed uitoefenen.
Bovendien wordt de primaire spoel verbonden met de
antenne, waardoor de zelfinductie en capaciteit vergroot
wordt. Ook zit er nog verschil in de waarde der afstemcondensatoren, al zijn ze van het zelfde merk en zelfde
type. Op alle standen van de condensatoren is de capa
citeit niet dezelfde. 1-knops afstemming (dus beide con
densatoren op 1 as gekoppeld) is niet bereikbaar voor
zelfgewikkelde spoelstellen. De handelsspoelën zijn
automatisch op precisiemachines gemaakt, hetzelfde
geldt voor de variabele condensatoren. Öm de invloed
van de antenne op de primaire spoel zoo gering moge
lijk te doen zijn wordt deze aan een aparte wikkeling der
spoel verbonden via een zeer klein vast condensatortje.
In ’t bovengeschetste geval is de stand van de secudaixe
condensator goed, n.1. 170 voor de grootste golflengte,
terwijl de condensator dus bijna geheel in staat. De
primaire condensator zou dus ook op 170 moeten staan.
Hij staat op 120, dus is er minder capaciteit noodig

i
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als voor de secundaire spoel. Indien van de antenne
spoel wat windingen afgehaald worden moet de conden
sator wat verder in gezet worden. Er worden dus zooveel
windingen afgehaald dat de primaire condensator ook
op 170 komt te staan. Beide condensatorstanden zijn
dan aan elkaar gelijk. Hetzelfde kan toegepast worden
met de korte-golf wikkeling.
Men zal echter opmerken, dat de gelijke stand niet
voor ’t geheele golflengtebereik klopt. Is dit op een paar
graden na wel ’t geval, dan kan men beide condensato
ren op één as koppelen. Voor ,,bijstemmen”, of duidelij
ker gezegd, voor het gelijkmaken van de condensator
standen wordt parallel op een van de beide condensato
ren een ,,trimmer”-condensator gezet, d.i. een variabele
condensator van zt 100 c.m. Heeft men een bepaald sta
tion afgestemd en komt dit niet krachig genoeg door of is
het niet selectief genoeg, dan wordt de „trimmer” bij
gesteld.
VRAAG: Mijn radiotoestel is een wisselstroom-type
voor 220 V. netspanning. Ik ga verhuizen en in mijn
nieuwe woonplaats is de netspanning 125 Volt. Hoe
moet ik mijn toestel nu aansluiten?
ANTWOORD: Indien de netspanning 125 Volt wissel
stroom is en het toestel berekend voor 220 Volt, moet
tusschen toestel en stopcontact een apparaat gezet
worden, dat de netspanning van 125 ot 220 Volt op
voert. Dit geschiedt met een transformator, verhuistransformator genoemd. De primaire klemmen worden
verbonden met het stopcontact en de secundaire klem
men met het toestel. Op de secundaire klemmen van de
ransformator staat 220 Volt, dus is het alsof de nespanning 220 Volt is. De verhuistransformator moet
natuurlijk berekend zijn voor de af te nemen stroomsterkte welke voor een wisselstroomtoestel nogal veel
bedraagt, n.1. ± \]/2 Ampere voor gloeistroom per lamp
en ± 100 m. Amp. (0.1 Amp.) voor de anodespanning.
Indien alleen het plaatspanningapparaat van 220 Volt
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op 125 Volt gebracht moet worden kan de verhuistransformator kleiner zijn.
Een wisselstroomtoestel voor 220 Volt of andere
spanning kan nooit gebruikt worden op een gelijkstroomnet omdat gelijkstroom zich niet laat transformeeren. Indien dus in de nieuwe woonplaats een 125
Volts gelijkstroomnet is kan het toestel niet meer ge
bruikt worden.

\

VRAAG: In mijn plaats van inwoning kost de electrische stroom 25 cent per K. (Kilo) W. (Watt) U. (uur),
Hoe duur kost het radiotoestel dan aan stroom?
ANTWOORD: Het stroomverbruik is niet voor alle
radiotoestellen gelijk. Dit hangt n.1. af van het aantal
lampen en luisteruren. Verder maakt het nog een groot
verschil of het toestel voor accu-r, dan wel voor wisselstroomvoeding is. We kunnen echter het stroomverbruik
per uur uitrekenen op zeer eenvoudige wijze.
Aan gloeistroom neemt een wisselstroomlamp 1.5
Ampère bij 4 Volt gloeispanning, hetgeen op 1.5 x 4
Volt = 6 Watt uitkomt, voor 3 lampen bedraagt dit dus
18 Watt. Aan anodestroom voor 3 lampen verbruikt een
modern wisselstroomtoestel pl.m. 250 Volt bij’ 60
m. Amp. (0.06 Amp.) of 15 Watt. Het totaal bedraagt
18 + 15 Watt = 33 Watt. Rekenen wij voor verlies in
de voedingstransformator 20%. dan wordt het verbruik
± 40 Watt. Een Kilo Watt is 1000 Watt. zoodat + 25
uren gespeeld kan worden voor 1 Kilo Watt. Per uur
kost het radiotoestel dus 1 cent. Bij een stroomprijs van
5 cent, waarvoor in de meeste steden electra betrokken
kan worden bedragen de kosten slechts 1/5 cent, of 5
uren luisteren voor 1 cent. Voor een accutoestel komen /
we op de volgende prijsberekening.
Een acculamp verbruikt =t 0.1 Amp. bij 4 Volt; voor
de eindlamp is dit iets meer, n.1. 0.15 Amp. Het gloeistroomverbruik is dus 2 x 0.1 = 0.2 Amp. + 1 x 0.15 =
■totaal 0.35 Amp: bij 4 Volt is 1.4 Watt. Dit is aanzien
lijk minder dan van wisselstroomlampen. Ook het anode-
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stroomverbruik is minder omdat acculampen nog niet
aangepast zijn aan de moderne eischen. Voor een acculamp is ± 150 Volt anodespanning al heel mooi. Het
totaal anodestroomverbruik kan gezet worden op 40
m. Amp. (0.04 Amp.) bij 150 Volt, hetgeen op 150 x
0.04 = 6 Watt uitkomt. Het totaal stroomverbruik be
draagt 1.4 *f 6 = 7.4 Watt. Hierbij 20% verlies voor
de voedingstransformator en accu gelijkrichter en we
komen op ±: 9 Watt. Voor 1 Kilo Watt (1000*Watt)
hebben we met een accutoestel dus ruim 100 branduren.
Bij een stroomprijs van 25 ct. per K.W.U. kost radio
slechts 0.04 ct. per uur. Als de stroomprijs 5 ct. is luis
teren we 20 uren voor 1 ct. Goedkooper kan het niet.
VRAAG: Op mijn 4-lamps accutoestel speelt een electro dynamische luidspreker leelijk, terwijl dezelfde luid
spreker op een ander 4-lamps toestel met dezelfde eindlamp uitstekend werkt.
ANTWOORD: Uit de bijvoegde schema’s blijkt dat
tusschen beide toestellen een groot verschil bestaat; het
eene is n.1. met 2 trappen laagfrequenttransformatorversterking en het andere met 1 transformator- en 1 trap
weerstand capaciteit versterking (z.g. weerstandkoppeling). Met 2 L.F. transformatoren werkt een electrodynamische luidspreker nooit goed, wel indien direct
achter de detectorlamp een weerstandkoppeling volgt en
tusschen 3e en 4e lamp een laagfrequenttransformator.
Bezit men een 4-lamps toestel dan kan de luidspreker
bruikbaar gemaakt worden door de le L.F. transforma
tor te verwijderen en daarvoor een weerstandkoppeling
te plaatsen. Men maakt deze zeer eenvoudig zelf. De
verbindingen I.P. en O.P. van de le transformator wor
den losgenomen en hiertusschen een weerstand (anodeweerstand) van 0.1 Megohm geplaatst. De verbindingen
I.S. en O.S. worden eveneens losgenomen, waartusschen
een weerstand (roosterlekweerstand) van 0.25 Megohm
komt. Ten slotte zet men tusschen bovenkant anode-
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weerstand en bovenkant roosterlekweerstand een vaste
condensaor van 0.01 Mfd. De waarde van weerstanden
en condsatoren kunnen nogal gevarieerd worden, mits
de lekweerstand maar belangrijk grooter blijft dan de
anodeweerstand. De versterking, bereikbaar met een
weerstandkoppeling, is belangrijk minder dan van een
transformator. Bij gebruik van 2 trappen laagfreguentversterking is dit echter niet zoo belangrijk. De weer
gave wordt kwintitatief wel iets minder, doch is kwali
tatief veel beter.
VRAAG: De weergave van het radiotoestel is zeer
krachtig. Indien de pick-up-aansluiting gebruikt wordt
is het geluid zacht.
ANTWOORD: De pick-up aansluitingen worden ge
maakt aan het rooster van de detector-lamp en de aardverbinding. Het radiotoestel werkt dus met electrische
gramofoon-weergave zonder hoogfrequentlamp, alleen
de detector- en eindlamp werken mee. Nu zijn bij ge
bruik van een goede pick-up de electrische stroompjes
welke op het rooster van de detectorlamp, zoodat de
weergave onder normale omstandigheden veel sterker
is. Vermoedelijk is ongevoeligheid van de pick-up oor
zaak van de zwakke weergave. Ook is het mogelijk dat
de volumeregelaar, indien hij op de pick-up arm gemon
teerd zit, niet geheel uitgedraad kan worden, zoodat *
steeds een gedeelte van de weerstand in blijft staan. Omdit te controleeren zou de volumeregelaar uitgeschakeld
moeten worden. Ook is het mogelijk dat in plaats van
het rooster der detectorlamp de roosterpen van de eind
lamp verbonden is. In dit geval werkt alleen de eind
lamp als versterker mee en wordt een onvoldoende
weergave verkregen.
VRAAG: De Philips lampen van het 1 en 2x/i Volts
type moeten noodig vervangen worden. Is in dit type
een ander fabrikaat verkrijgbaar?

31

ANTWOORD: De radiolampen C. 142 (1 Volt)
F. 215 (2j/2 Volt) en D. 143 (1 Volt) zijn slechts verkrijgbaar in het fabrikaat Philips. Andere fabrieken ma
ken deze types niet omdat de toestellen waarin ze ge
bruikt worden verouderd zijn en nog slechts sporadisch
voorkomen. Voor de F. 215 wordt wel eens een 4 Volts
lamp gebruikt, hetgeen wel mogelijk is, doch is de weer
gave dan niet zoo krachtig. Beter kan men in dit geval
de speciale Philipslampen gebruiken.
VRAAG: De anodespanning is belast gemeten
90 Volt en de detectorspanning 25 Volt. Hoe kan dit
verhoogd worden.
ANTWOORD: In de eerste plaats moet onderzocht
worden of de plaatstroomlamp te oud is. Indien vervan
ging door een nieuwe de spanning niet verhoogt, levert
de voedingstransformator onvoldoende spanning of is
de smoorspoel te klein. De transformatorspanning wördt
belast opgemeten, dus terwijl het plaatspanning-apparaat aan het toestel staat. Is hier de spanning voldoende
en achter de smoorspoel niet dan is de smoorspoel een
te klein type en moet zij vervangen worden door een
grootere. Indien de transformator te weinig spanning
geeft moet deze vernieuwd worden. Op geen enkele
wijze is de spanning te verhoogen.
De detectorspanning is natuurlijk even hoog te krij
gen als de hoogste spanning die het apparaat geeft.
Dit is een kwestie van weerstand. Met een variabele
weerstand is de spanning regelbaar van 0 (nul) tot
maximum. Met vaste weerstanden, z.g. spaghetti’s, is
elke spanning in te stellen.
VRAAG: Bij afstemming op kortegolf is met maximum
condensatorstand Brussel te ontvangen. Hoogere golf
lengte niet. Hoe is dit te verhelpen.
ANTWOORD: Als de afstemcondensatoren op maxi-
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mum staan bij afstemming op Brussel (509 M.) is Budapest op 550 M. natuurlijk onbereikbaar. Dit bewijst
dat de spoelen te klein zijn of de condensatoren hebben
een kleinere capaciteit dan 500 c.m. Indien het geen
verwisselbare spoelen zijn kan de spoeleenheid niet of
zeer bezwaarlijk vergroot worden. Er blijft dus niets
anders over dan de capaciteit der condensatoren te vergrooten, hetwelk zeer eenvoudig is. .Op de beide aan
sluitingen van de condensatoren wordt een vaste con
densator parallel gezet. 75 a 100 c.m. zal als regel vol
doende zijn. Door vergrooting met een vaste waarde van
100 c.m. zal de condensatorknop dus over een vijfde
van de geheele schaalverdeeling, of 20 graden, terug
gezet worden om Brussel af te stemmen dat voorheen
op maximum doorkwam. Budapest op 550 M. golflengte
kan dan in elk geval afgestemd worden. Een nadeel is
natuurlijk dat de minimumcapaciteit met 100 c.m. ver
hoogd wordt.
VRAAG; Wat zijn spoelen met ijzerkern en waarom
worden ze gebruikt?
ANTWOORD: Onder de benaming ..Ferrocart” kwa
men begin 1933 afstemspoelen in de handel welke veel
kleiner waren dan de normale spoelen. De hoogte en
omtrek waren zeker 50%minder. Zooals de naam reeds
aangeeft (Ferro is ijzer) is in dit spoeltje ijzer verwerkt.
Slaan we de radioleerboeken eens op dan kunnen we
lezen, dat ijzer slechts toegepast mocht worden in laagfrequentversterkers en overigens slechts schade aan
richtte. In afstemkringen mocht het geheel niet gebruikt
worden. Zelfs wordt er gewaarschuwd tegen het ge
bruik van ijzeren schroefjes, boutjes of moertjes. En
theoretisch is dit dan ook volkomen juist. Want door het
gebruik van ijzer in afstemspoelen ontstaan er verliezen
door wervelstroomen in de ijzeren kern. Bovendien
ontstaan groote verliezen tengevolge van de eigenschap
van ’t ijzer dat het snel ontmagnetiseeren onmogelijk
maakt.
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De ijzerkern zooals wij die kennen in laagfrequenttransformatoren smoorspoelen e.d. is voor afstemspoelen
ook absoluut onbruikbaar. Men heeft een geheel nieuw
. soort ijzerkern moeten ontwerpen, hetwelk aan de Duit- scher Vogt na eindelooze experimenten ook gelukt is.
Om de wervelstroomen tegen te gaan moest het ijzer
onderverdeeld worden. Dit werd bereikt door het
gebruik van ijzerpoeder, waarvan de korrels onderling
geïsoleerd worden. Daarbij bleek dat het noodzakelijk
was om het ijzerpoeder in lagen aan te brengen. De
constructie geschiedt als volgt:
Het ijzerpoeder wordt eerst voorzien van 'n dun isoleerende laagje. Vervolgens wordt het op ’n lange strook
papier uitgestrooid welke onder een fijngetande kam
wordt doorgetrokken. Zoodoende komt het ijzerpoeder
in banen op het papier te liggen. Daarna wordt de
papierstrook door een krachtig magnetisch veld geleid,
waardoor alle ijzerdeeltjes op uniforme wijze gericht
worden. Door verwarming kleeft het ijzerpoeder op ’t
papier vast. Hiervan wordt een kern gemaakt waarop
de spoelen gewikkeld worden. Het voordeel van de
de ijzerkernspoelen is de kleine afmeting die het moge
lijk maakt om een toestel in een kleinere ruimte onder
te brengen. Kwalitatief staan ze ook aan de spits. Voor
al de selectiviteit is bij gebruik van dit spoeltype
frappant.
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VRAAG: Mijn 4-lamps accuoestel is pas voorzien van
een nieuwe roosterbatterij en nu treedt er een hevig gilgeluid op dat met de oude batterij verdwijnt. Wat is de
oorzaak?
ANTWOORD: Het geconstateerde verschijnsel is
microfonisch effect dat veroorzaakt wordt door de
detectorlamp en bijna altijd optreedt bij gebruik van 2
trappen laagfrequentversterking. De krachtige geluidstrillingen bereiken de glazen ballon van de detectorlaipp
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en tevens de zich daarbinnen bevindende gloeidraad,
welke in trilling geraakt. Daardoor ontstaan er trillingen
van hooge frequentie die door de luidspreker worden
.weergegeven, zich weer meedeelen aan de detectorlamp.
etc. etc. Deze kringloop kan slechts onderbroken wor
den door de stroom af te sluiten of de luidspreker weg te
nemen. Zet men de luidspreker zoover weg dat de geluidstrillingen de detectorlamp niet kunnen bereiken dan
houdt het verschijnsel van zelf op. Ook het verminderen
van de gloei of anodespanning der detectorlamp kan het
microfonisch effect opheffen, of het gebruik van een
nieuwe (anti-microfonische ) detectorlamp.
Dat het verschijnsel zich pas voordeed na gebruik van
een nieuwe roosterbatterij kan eenvoudig verklaard
worden. De oude roosterbatterij was vermoedelijk ge
heel of bijna geheel uitgeput. Een lagere roosterspanning
dan voorgeschreven is doet de anodestroom van laagfreuguent- en eindlamp belangrijk toenemen, wat weer
tot gevolg heeft dat de anodespanning zakt. Zakt deze,
dan wordt automatisch de detectorspanning ook minder.
Zooals hierboven reeds werd gezegd is dit een middel
om microfonisch effect op te heffen. De nieuwe rooster
batterij doet de anodestroom afnemen en de anodespanning stijgen, waardoor het microfonisch effect
weer geïntroduceerd wordt.
VRAAG: Bezit en handelstoestel dat met accu en plaatspanning-apparaat werkt. Ben nu verhuisd naar een
andere plaats waar een gelijkstroomnet is. Kan dit nog
gebruikt worden? Hoe moet de accu thans geladen wor
den?
ANTWOORD: Indien het plaatspanning-apparaat
apart is kan het toestel ook op een gelijkstroomnet ge
bruikt worden. Het plaatspanning-apparaat vervalt en
hiervoor komt in de plaats ’n aansluiting op het gelijk
stroomnet. Omdat deze stroom nog pulseerende' gelijk
stroom is, moet een afvlak-inrichting, bestaande uit een
• .
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smoorspoel en blokcondensatoren, tusschen toestel en
lichnet geschakeld worden. Eveneens een variable of
vaste detectorweerstand voor de detectorspanning. In
dien het net 110 Volt gelijkstroom geeft is de spanning
wel wat laag, doch blijft bruikbaar. Met een 220 Volt
gelijkstroomnet is de spanning daarentegen weer te
hoog. Met een variabele of vaste weerstand is de plusleiding wordt de netspanning teruggebracht tot ± 150
Volt.
Bovendien wordt een 5 kaars metaaldraadlamp in de
— of + leiding gezet ter bescherming van het apparaat
en ter voorkoming van kortsluiting. Indien er in ’t
toestel sluiting optreedt blijft de 5-kaars-lamp nog als
weerstand over en is finale kortsluiting uitgesloten.
Ten slotte moet er rekening gehouden worden met de
aa.rdverbinding van het toestel. Het gelijkstroomnet is
reeds aan de electrische centrale „geaard" en is een
aardverbinding in het toestel eigenlijk overbodig. Maakt
men deze toch dan moet tusschen de „aardknop” van het
toestel en „aarde” een vaste condensator gezet worden.
Het laden van de accu op het gelijkstroomnet is moeilijker. De normale gelijkrichter kan hier niet gebruikt
worden omdat gelijkstroom zich niet laat transformeeren. Direct op het net van 110 of 120 Vol aansluiten
is onmogelijk omdat daardoor kortsluiting ontstaat en
trouwens deze 30- a 60-voudige overspanning de accu
direct zou bederven. De eenig juiste lading kan ge
schieden met een variabele weerstand (z.g. schuifweerstand) die ± 1.3 Amp. stroom doorlaat. Deze weer
stand moet. 105, resp. 215 Volt (net van 110 of 220
Voltjspanningafval veroorzaken. Bij een laadstrooin
van =b 1.3 Amp. gaat dus 105 x 1.3 = 136. resp.
215 x 1.3 = 280 Watt onnut verloren, zoodat zelfladen
een kostbare geschiedenis wordt. Het beste is als de
accu ter plaatste bij een prima vakkundig laadstation
wordt geladen; dat is bovendien veel goedkooper.
VRAAG: Luidspreker kraakt als in de kamer geloopen
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wordt. Hoe komt dat en hoe wordt het verholpen?
ANTWOORD: De oorzaak is een los contact in het
toestel of in de verbindingen buiten het toestel. In de
eerste plaats wordt het stopcontact nagezien alsmede de
stekker en ’t snoer van plaatspanning-apparaat of voedingstransformator, zoodat hier van los contact geen
sprake kan zijn. Hezelfde geschiedt met het luidsprekersnoer. Daarna worden antenne en aardverbinding uit
het toestel genomen. Blijft 't kraken tijdens het loopen
nu ook nog aanhouden dat zit er in het toestel een los
contact. Is het krakende geluid verdwenen dan ligt de
oorzaak bij de antenne of aarde voor zoover deze in de
kamer liggen. Alle verbindingen in het toestel worden
nauwkeurig nagegaan en zoonoodig opnieuw gesoldeerd
of stevig aangeklemd. Hiermede moet de fout tot op
lossing komen. Zoo niet, dan blijft een los contact in de
lamppennen nog mogelijk. Deze worden schoongeschraapt met een mesje en iets uitgebogen. Als ’t kraakgeluid ondanks alles blijft voortduren kan er nog in
wendige sluiting zijn in een der lampen, doordat de
gloeidraad het rooster raakt. Door tikken op de lamp
kan de fout gevonden worden, eventueel door uitwisse
ling der lampen.
VRAAG: Indien de luidspreker uit het toestel genomen
wordt blijft de muziek nog zacht hoorbaar. Uit de luid
spreker komt niet, doch uit *t toestel.
■
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ANTWOORD: Op ’t eerste gezicht is de zaak al zeer
geheimzinnig. Hoe kan een radiotoestel nu muziek geven
zonder luidspreker? Toch is het betrekkelijk eenvoudig.
De muziek komt uit de laagfrequenttransformator. De
oorzaak is het loszitten van de blikkernplaatjes. Deze
trillen gelijk op met de frequentie der muziek die in electrische trillingen door de transformatorwikkeling gaat.
Als men bij de electriciteitsmeter luistert wordt een
zoemtoon gehoord; de toonhoogte bedraagt 100 trillin-
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gen per seconde. In de meter zit ook een transformator
waar de netstroom door loopt. Deze stroom is een wis
selstroom die 50 maal per seconde positief en negatief
wordt.
Het magnetische veld van de blikkernplaatjes wordt
dus ook 50 maal per seconde omgepoold en de plaatjes
onderling aangetrokken en afgestooten. Zitten deze
plaatjes los. dan gaan ze trillen en is dit natuurlijk waar
neembaar. Als* de electrische stroom 300 keer per se
conde positief en negatief wordt, hoort men een hooger
geluid omdat de plaatjes dan ook sneller trillen.
Zoo is 't ook met de radio. De muziek uit de luid
spreker wordt verkregen door electrische stroompjes
van allerlei frequenties. Deze stroom is ook aanwezig in
de laagfrequenttransformator en als de kernplaatjes los
zitten gaan deze op ’t veroorzaakte magnetische veld
trillen. Dit is weer hoorbaar als muziek.
VRAAG: Ik heb opgemerkt, dat de accu steeds korter
meegaat. Thans is de accu reeds met 1 dag leeg en toch
wijst de zuurweger nog „geladen” aan. Met een nieuwe
accu is 't nog erger. Lampen zijn 4 jaar oud.
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ANTWOORD: In de accu zit de fout in geen geval,
hetgeen dan ook wel blijkt uit ’t feit dat de nieuwe accu
het net zoo spoedig opgeeft. Het zit in de lampen, of
mogelijk in één daarvan.
Wat is n.1. het geval? De radiolampen hebben bij een
gloeispanning van 4 Volt pl.m. 0.1. Amp. gloeistroom.
Zoo heeft de fabrikant dit precies berekend. Er is een
bepaalde gloeihitte noodig om voldoende electronènemissie te bereiken. Als.de lamp nieuw is wordt met de
vereischte gloeihitte ruim voldoende emissie verkregen,
als regel met minder stroom al. Het is zelfs mogelijk om
de gloeispanning met een gloeidraadweerstand terug te
brengen tot 2 Volt of minder. Vanzelfsprekend wordt de
gloei stroom dan ook minder en daarmede zakt de tempe
ratuur van de gloeidraad. Het emitteeren van electronen
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is echter niet eeuwig, De op de gloeidraad aangebrachte
oxydelaag raakt op 't laatst uitgeput. Door iets grootere
verhitting kan er nog wel voldoende emissie verkregen
worden, doch meer dan 4.2 Volt spanning kunnen we
de gloeidraad niet geven; de accu in volgeladen toestand
heeft 4.2 Volt en zakt langzaam terug tot 3.8 Volt.
Na een paar jaar gebruik (soms veel korter of langer)
is de emissie zoodanig afgenomen dat zij met 3.8 Volt
onvoldoende is. Na 3 jaren is 3.9 Volt nog net voldoende
en na 4 jaren is 4.1 Volt de grens waarop voldoende
emissie bereikt wordt. In werkelijkheid gaat het natuur
lijk geleidelijk. Maar met 4.1 Volt is de accu nog niet
ontladen, echter geeft de lamp geen emissie meer.
Het is dus een ouderdomskwaal van de lamp dat de
accu schijnbaar zoo spoedig leeg is. Nieuwe lampen
koopen en de accu doet zijn plicht weer, of juister
gezegd: ,,Kan zijn plicht weer doen".
VRAAG: Waarom wordt afscherming toegepasf en
welke voordeelen geeft het?
ANTWOORD: Er is tusschen de toestellen van heden
en eenige jaren terug een opvallend verschil te cor.st iteeren. Het moderne apparaat is uitgevoerd met afge
schermde onderdeelen, terwijl overigens alles onderling
door metalen schotjes is afgescheiden. Dat deze metalen
bussen in allerlei vorm niet bedoeld zijn ter verhooging
van de mechanische sterkte zal zelfs een weinig tech
nisch onderlegd luisteraar begrijpen. Waar het dan wel
voor dient? Voor afscherming der onderdeelen tegen
wederzijdsche electrische invloeden, of om koppeling
tusschen de onderdeelen tegen te gaan.
Een voorbeeld zal dit duidelijk kunnen maken. Het
mag als bekend verondersteld worden dat koppeling wel
eens opzettelijk wordt opgewekt, n.1. met de detectorlamp en terugkoppelspoel. In de plaatkring der detectorlamp wordt een spoel geplaatst. De roosterkring van
dezelfde lamp is ook van een spoel voorzien. De elec
trische trillingen die op het rooster van de detectorlamp
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komen door de spoel worden in de lamp versterkt en
komen in de terugkoppelspoel. Door de terugkoppelspoel
bij de roosterspoel te brengen worden de krachtige electrische trillingen teruggevoerd op de roosterspoel. Deze
teruggevoerde trillingen worden weer door de lamp
versterkt en komen dus steeds versterkt terug. De tril
lingen worden automatisch onderhouden en komt de
lamp ten slotte in genereerende toestand en gaat het
toestel bij sterke terugkoppeling ten slotte gilgeluiden
opwekken. De mate van koppeling kan echter naar
wensch geregeld worden. Op dezelfde wijze ontstaat
ook ongewenschte koppeling, vooral als de versterking
hoog opgevoerd wordt. Het plaatsen van de onder
deden met een onderlinge groote afstand is dan ook
niet afdoende. Ook de toevoerleidingen kunnen’ deze
koppeling veroorzaken. Behalve dat de spoelen, conden
satoren, hoogfrequentsmoorspoelen en andere onder
deden afgeschermd worden, worden ook de leidingen
van een metalen afscherming voorzien. Toch is af
scherming niet hetzelfde als het plaatsen van zooveel
mogelijk metaal tusschen en om de onderdeelen, doch
moet dit systematisch gebeuren. Er moet ook nog ver
schil gemaakt worden tusschen electrische en magneti
sche afscherming en waar zoowel elecrische als magne
tische velden gezamenlijk voorkomen kan men zich ge
makkelijk vergissen. Het veld is de onzichtbare schakel
die de koppeling veroorzaakt. Het electrische veld houdt
verband met de spanning (Volts) en het magnetische
met stroomsterk e (Ampères).
De werking van ieder spoel is afhankelijk van de
stroom die er doorgaat. De spoel heeft een magnetisch
veld dat afneemt naar mate men verder van de spoel af
komt.
Ieder metalen voorwerp in de nabijheid van een spoel
of condensator opgesteld, ondergaat de invloed daarvan,
terwijl omgekeerd de spoel of condensator ook beinvloed worden en de zelfinductie of capaciteit gewijzigd
wordt. Ook de leidingen die stroom voeren zijn omringd
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door een magnetisch veld. In werkelijkheid bezit elk
onderdeel in een hoog- of laagfrequentkring twee soor
ten velden, doch in sommige onderdeden kan het eene
domineeren en het andere is te verwaarloozen.
Het electrische veld van een variabele condensator is
het krachtigst tusschen de platen, doch ook daarbuiten
treedt het op. In de praktijk is dit goed merkbaar indien
men met de hand de afstemcondensator nadert; de af
stemming (capaciteit) wijzigt zich. Dit is slechts moge
lijk indien zich in de nabijheid van die condensator een
veld bevindt. Men noemt het „hand-effect". Logisch zal
dus een leiding, die in ’t veld ligt, ook de invloed daar
van onndervinden. Indien de condensator voorzien
wordt van een metalen scherm is het niet mogelijk dat er
nog krachtlijnen naar buiten treden. Het scherm wordt
direct aan ,,aarde" gelegd en de optredende stroompjes
vloeien zonder schade aan te kunnen richten af naar
„aarde”. Het is natuurlijk van groot belang dat de weg
naar „aarde" zoo weinig mogelijk weerstand biedt en
zoo kort mogelijk gehouden wordt.
Wat betreft het magnetisch veld, dit treed overal op
waar elecriciteit in beweging is, dus waar electrische
stroom gaat.
Hoewel er met een afstemspoel, smoorspoel of transformatorwikkeling, een potentiaal-verschil bestaat
tusschen de verschillende gedeelen en daardoor een
electrisch veld wordt opgewekt, is het magnetische ef
fect veel grooter tengevolge van de stroom in de win
dingen. In de spoel is dit magnetische veld het sterkst,
doch. ook daarbuiten is het merkbaar. Indien een ijzeren
ring in het veld gebracht wordt zullen de krachtlijnen
hierin geconcentreerd worden en neemt de zelf-inductie
toe. Een spoel met een gesloten ijzeren kern heeft daar
om een zeer gering veld, doch zoodra de kern een luchtspleet bezit treden veel meer krachtlijnen naar buiten.
Daarom ook zal een laagfrequent smoorspoel veel meer
gevaar op leveren voor inductie als een transformotar.
Wat we hier juist zeiden geldt in het bijzonder voor de
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lagere frequenties. De hoogere frequenties dringen ver
der in de omgeving door en op frequenties waarvan in
radiotoestellen sprake is heeft ijzer niet de minste in
vloed. Afstemspoelen die 10 a 20 c.m. van elkaar verwij
derd opgesteld staan kunnen elkaar nog wederkeerig
beinvloeden, d.w.z. dat zij in eikaars veld staan en dus
z.g. gekoppeld zijn en instabiliteit veroorzaken. Door ze
zoodanig te plaatsen dat de velden haaksch op elkaar
staan wordt de invloed veel verminderd.
Afscherming van een L.F.-transfomator zou moeten
geschieden in een bus van prima magnetisch materiaal,
doch voor de hoogere frequenties geeft dit ook weinig.
Hoe dikker en beter geleidend de afscherming is, hoe
beter, althans voor de lagere frequenties (L.F. trans
formatoren, L.F. smoorspoelen, wisselstroomcombinatie's-. Voor electrische afscherming zijn de condities
geheel verschillend. Koper en aluminum zijn voor de
frequenties van het geheele golflengtegebied te prefereeren. De afscherming moet niet vlak bij de spoel aan
gebracht worden doch zoover mogelijk ervan af (een
goede maat is de doorsnede der afschermbus dubbel zoo
groot te nemen als de spoeldoorsnede), omdat de ge
ïnduceerde stroompjes in ’t scherm terugwerken op de
spoel die ze veroorzaakte waarmede de verliezen toe
nemen.
Resumeerend kunnen we dus zeggen dat de onderdeelen, waarin de hoogere frequenties optreden, koppe
ling veroorzaken en deze daarin afgeschermd worden
(afstemspoelen, afstemcondensatoren, en H.F. smoor
spoelen). Voor L.F. transformatoren, combinaties en
L.F. smoorspoelen, welke met lagere frequenties werken,
heeft deze wijze van afscherming weinig zin. Het beste
materiaal daarvoor is rood koper of aluminum. De
schermen worden onderling goed verbonden met aarde,
met een geleider van zeer lage weerstand en langs de
kortste weg.
Een modern apparaat zonder afscherming is eenvou
dig onmogelijk.
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VRAAG: Wat is een radiolamp met sterkstroomgloeidraad?
ANTWOORD: Als men de ontwikkeling der ontvanglampen in de laatste jaren nagaat is de vaststelling der
gloeispanning wel een van de belangrijkste.
De oude radiolampen waren geschikt voor een gloei
spanning van 3 a 3x/i Volt met het oog op de accuvoeding die toen nog gebruikt werd met een gloeidraadweerstand. Toen de wolframdraad vervangen werd
door de Thorium- en oxydgloeidraden waarvan de gloeistroom in verhouding zeer gering was en de mogelijk'
heid van voeding uit het droge element werd geschapen
kwamen de 1-Volts lampen. Op den duur was gloeistroomvoeding met droge elementen te kostbaar en ging
men over tot 2-, 4-, 6-Volts gloeidraad voor 1-, 2-,
en 3-cellige accu. waarvan de 4-Volts accu ten slotte
uitverkoren werd.
Met de invoering der wisselstroomlampen met indirect,
verhitte gloeidraad welke uit het stopcontact gevoed
werden lag het voor de hand dat de spanning ook op
110—125 of 220 Volt gebracht werd. Zeer eigenaardig
bleef men vasthouden aan de 4-Volts gloeispanning,
waardoor een gloeistroomtransformator noodzakelijk
werd. De eenige verklaring is dat men in het fabriceeren
van 4-Volts gloeidraden een groote ervaring had ver
kregen en men voor nieuwe experimenten met 220 Volt
geen geduld had.
Toch zou men eerlang aan de oplossing van de sterkstroomgloeidraad moeten beginnen, niet alleen voor de
wisselstroomnetten, doch ook voor het gelijkstroomnet,
waar geen transformator ter verlaging van de net
spanning gebruikt kon worden. De besparing van de
gloeistroomtransformator was nog slechts een gering
voordeel vergeleken bij het, feit dat dan één en dezelfde
lamp voor alle netten bruikbaar zou zijn. De 4 Volts
wisselstroomlamp was niet noodig geweest, indien men
direct een gloeidraad voor alle netspanning gemaakt
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had, die toch komen moest voor het gelijkstroomnet.
In de eerste helft van 1931 doken in de radiopers de
eerste berichten op over een z.g. ..Hochvoltkathode”
(kathode = gloeidraad voor hooge spanning) welke
door de Oostenrijksche fabriek „Ostar” gemaak werd.
Meerdere sensationeele aankondigingen over radiolampen hadden het publiek reeds wantrouwig gestemd,
doch toen de technische pers beschrijvingen publiceerde
over het gebruik van deze lamp in nieuwe schakelingen
en bleek dat de werking minstens zoo goed was als van
de 4-Volts lampen groeide de interesse snel.
Ook de levensduur viel bijzonder mee, want de 1000
garantie uren werden ruim gehaald.
In Amerika maakt men reeds 7 jaren eerder, n.1. in1924 lampen met een gloeidraad voor de volle net
spanning. Thnas zijn ze leverbaar voor alle netten van
110-220 Volt.
De lampconstructie komt geheel overeen met de
normale indirect verhitte wisselstroomlampen, behalve
de kathode natuurlijk.
Deze bestaat uit een buisje van Kaolin, waarin in de
lengterichting 6 kanaaltjes gemaakt zijn van J4 m-mdoorsnede. Hierin ligt ’n spiraalvormig gewonden gloei
draad van 0.015 m.m. doorsnede ter totaallengte van
18 c.m. De werkelijke gloeidraadlengte is 4 Meter. Als
de gloeidraad met het net verbonden wordt, wordt het
Kaolinbuisje tot gloeihitte gebracht, de daarop aan
gebrachte electronen-emiteerende laag wordt hierdoor
werkaam, evenals bij de normale 4 Volts wisselstroom
lampen.
De lampen zijn gefabriceerd voor maximum 220 Volt
anodespanning, omdat een plaatspanning-apparaat met
een dergelijke lamp geen hoogere spanning kan leveren
als het wisselstroomnet geeft, tenzij gebruik gemaakt
wordt van een transformator, hetgeen echter niet de
opzet is. Nu is 220 Volt wel voldoende, doch een 110
Volts net geeft weer moeilijkheden. In plaatspanning-
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apparaten en bekrachtigingen voor el.-dyn. luidsprekers
wordt de Ostarlamp reeds toegepast in ons land.
VRAAG: Hoe kan men zelf de waarde van weerstanden
berekenen?
ANTWOORD: De weerstand in het radiotoestel dient
ter verkrijging van spanningafval of vernietiging van
overbodige spanning. De roosterlekweerstand en weer
standen in laagfrequentweerstandversterkers blijven hier
dan buiten beschouwing.
Dit artikel gaat slechts over de berekening van weer
standen en belasting. De wet van Ohm komt ons hierbij
goed van pas. Deze luidt: Spanning in Volts = Weer
stand in Ohms x stroom in Ampères.
Het is de spanning die door een weerstand van
bekende grootte vernietigd wordt, ontstaan door het
product van weerstandswaarde en door de weerstand
die het aan stroom biedt, welke er door gaat. Het
volgende voorbeeld zal dit duidelijk maken.
Een plaatspanning-apparaat geeft 200 Volt anodespanning, de eindlamp mag slechts 150 Volt anodespanning hebben. De anodestroom bedraagt bij die
spanning 20 m. Apm. (0.02) Ampère). Er moet dus
50 Volt spanning bij een stroomsterkte van 20 m. Amp.
vernietigd worden. De wet van Ohm hierop toegepast
geeft dan:
■
50 x 1000
= 2500 Ohm.
Weerstand =
20
Door plaatsing van een weerstand van 2500 Ohm
wordt de spanning dus verlaagd tot 150 Volt. De be
lasting van de weerstand kan thans uitgerekend worden.
„Vanzelfsprekend wordt de spanning in die weerstand
niet eenvoudig vernietigd zonder meer, doch in warmte
omgezet. Deze warmte wordt aan de omringende lucht
afgegeven. De belasting verkrijgt men uit het product
van stroomsterkte en spanning.
\
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In bovenstaand geval is de belasting dus 50 x 20 :
1000 = 1 Watt. Het is duidelijk, dat niet iedere
willekeurige weerstand gebruikt kan worden. Weer
standen zooals die voor roosterlek gebruikt worden,
kunnen een belasting met 1 Watt reeds niet verdragen.
Hiervoor komen dan ook alleen draadgewonden weer
standen in aanmerking. Met moderne lampen is met nog
veel grootere belasting te rekenen. In plaats van 30
m. Amp. is de stroomsterkte wel 50 of 70 m. Amp.
Behalve weerstanden van een bepaalde waarde
worden ook z.g. variabele weerstanden gebruikt waar
mede de spanning willekeurig geregeld kan worden.
De koolpoederweerstanden zijn vervangen door de
draadgewikkelde. Het nieuwste is de weerstand gewik
keld van z.g. kordeldraad. Dit is weerstanddraad ge
wikkeld op een katoenen kern. Dit is weer om een
ebonieten vorm gewonden en de uiteinden verbonden
met 2 aansluitklemmen. De weerstand kan ingesteld
worden met een draaicontact van 0-^10.000 Ohm of
hooger.
Deze variabele weerstanden branden dikwijls door
tengevolge van de zware belasting, wanneer de weerstandwaarde te ver naar nul gedraaid wordt. Bijv. scha
kelen we deze geheel in, dus 10.000 Ohm, in de
plaatkring van de detectorlamp. De hoogste anodespanning bedraagt 250 Volt, de detectorlamp willen we
100 Volt geven. In de weerstand wordt dus 150 Volt
weggewerkt bij 20 m. Amp. (De belasting bedraagt
150 x 20 : 1000 = 3 Watt.)
Hiervoor is een weerstand noodig van 150 x 1000 :
20 = 7500 Ohm.
Draaien we de weerstand in plaats van tot %
(% van 10.000 Ohm = 7500 Ohm) tot J4- dan *s de
weerstand slechts 2500 Ohm en de weggewerkte
spanning over een veel kleinere lengte draad; verdeel^,
met het gevolg dat de belasting geen 3 W^&tt doch '9
1
Watt wordt.
/
Bij het gebruik van weerstanden let men du.s niet al-
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leen op de weerstand in Ohms doch ook en vooral op de
toelaatbare belasting die men steeds aan de veilige kant
houdt.
VRAAG: Hilversum 296 M. wordt veel krachtiger
zonder als met aardverbinding ontvangen. Wat
is hiervan de oorzaak?

•.. .
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ANTWOORD: Dit komt door absorbtie door het lichtnet uit de antennekring. Elke aardleiding bezit een ze
kere zelfinductie, alsmede een overgangsweerstand naai
de absolute aarde. Ook het lichnet, waaruit het toestel
gevoed wordt bezit deze zelfde electrische eigen
schappen. Het lichtnet is zoodanig galvanisch met de
antenneaardkring gekoppeld en werkt nu als z.g. absorbtiezeefkring. Het blijkt nu, dat de resonantie-golflengte van deze lichtnet-aardleidingkring in het kortegolfgebied ligt.
Het middel, om deze hinderlijke storing te voor
komen, is een goede capaciteitsarme hoogfrequentsmoorspoel, in elk der stroomdraden van de lichtleiding
voor het toestel te schakelen. Hierdoor verplaatst men
de resonantie-golflengte van de lichtnet-aardleiding
kring tot boven het omroepgebied. Daarbij zal dan blij
ken, dat aansluiting van de aardleiding van het toestel
weer de normale geluidsweergave teweeg brengt, terwijl
men tevens het voordeel heeft van een goede beveiliging
tegen netstoringen. Wanneer het storingsfilter een aansluitklem voor aarde heeft, verbinde men deze echter in
geen geval aan de toestel- aardleiding, doch gebruike
daarvoor een geheel aparte aardverbinding.
VRAAG: Ik heb een paar variabele condensatoren,
waarop de waarde niet staat aangegeven. Hoe is deze
te berekenen?
ANTWOORD: De capaciteit van een condensator is
van verschillende factoren afhankelijk. Ten eerste van

.
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de oppervlakte der platen, ten tweede van het aantal
platen, ten derde van de isolatie tusschen de platen en
ten vierde van de afstand tusschen de platen. Zoo op
het oog is de grootte dus niet te schatten. Men zou de
condensator moeten vergelijken met één waarvan de
waarde bekend is of door beproeving in het toestel.

;

VRAAG: De knop van de detectorweerstand van het
plaatspanning-apparaat moet thans op 3 staan, voorheen
op 1 of 2.
sorbtiezeefkring. Het blijkt nu, dat de resonantie-golfvoor het toestel te schakelen. Hierdoor verplaatst men
ANTWOORD: Vermoedelijk zal de detectorlamp in
het toestel te oud zijn. Deze werkt thans alleen nog met
hoogere detectorspanning dan normaal is. Ook is het
mogelijk dat de lamp van het plaatspanning-apparaat te
oud is. Door beproeving op een ander toestel is de
oorzaak vast te stellen.
VRAAG: Op een raam-antenne binnenshuis is de ont
vangst van de korte-golfstations uitstekend. De langegolf zenders komen echter niet door.

:

m

ANTWOORD: Een toestel dat ontworpen is voor het
gebruik van een buiten-antenne kan nooit goed functioneeren met een binnen-raamantenne. Korte-golf
ontvangst is wel mogelijk, doch de lange-golf stations
komen niet of zeer zwak door. Door vergrooting van de
raamdoorsnede en vermeerdering van het aantal draadwindingen kan een zwakke ontvangst van het langegolf gebied verkregen worden. Men moet er rekening
mede houden dat alleen dan ontvangst verkregen wordt
indien het raam wijst in de richting van het te ontvangen
station. Men verbindt de uiteinden van de raamwikkeling met de antenne- en aardknop.
.

VRAAG: De ontvangst in Den Haag en vooral Scheveningen wordt ernstig gestoord door telegrafiezenders.
Hoe kan dit verholpen worden?
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ANTWOORD: Vermoedelijk zullen hier bedoeld wor
den de telegrafiezenders van Scheveningen op 2100 en
2200 M. Hiervoor kan een ..zeefkring” dienen, be
staande uit een honingraatspoel van 250 windingen
waarop parallel ’n variabele condensator van 500 c.m.
Men monteert dit tezamen op een plaatje pertinax of
eboniet en plaatst het zoo dicht mogelijk bij de invoerbuis van de anenne. Men draait aan de variabele con
densator tot de storing verdwijnt en laat het verder
:oo afgestemd staan.
Indien men last heeft van de zender op 600 en 700 M.
kan hetzelfde apparaatje dienst doen, echter dan met
een honingraatspoel no. 75. Zelfs op ± 500 M. afstand
geheel worden opgeheven.
VRAAG: Wat is noodig voor een „kristal-ontvanger"
en wat kan hiermede ontvangen worden?

;

ANTWOORD: De kristal-ontvanger is het goedkoop
ste toestel dat gemaakt kan worden, doch men moet dan
zeer bescheiden eischen stellen. Met een hooge en lange
antenne is de ontvangst op koptelefoon mogelijk van
nabijzijnde stations. Binnen een straal van 50 K.M. kan
men rekenen op goed hoorbaar geluid. In Maastricht zal
men kans hebben op een paar Duitsche zenders, in het
Gooi van Hilversum en Huizen, op de Veluwe van
Kootwijk. In Arnhem van Langenberg. De kosten be
dragen ± ƒ 5.—. Men heeft noodig de volgende onder
deden:

i
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Variabele condensator .........
Spoelen 35 en 150 .................
Kristaldetector .....................
Koptelefoon ..............................
Spoelhouder ..........................
Vaste condensator 1000 c.m
Frontplaatje ..........................

ƒ
..
„
„
„

1.25
1.~
0.50
1.95
0.1.5
0.20
„ 0.30
ƒ 5.35

.
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VRAAG: In mijn plaatspanning-apparaat slaat geregeld
dezelfde blokcondensator door. Wat is daarvan de
oorzaak?

I

ANTWOORD: De doorslagspanning van de bewuste
blokcondensator is te laag voor de spanning welke er
op staat. Indien deze vervangen wordt door een blok
condensator van hoogere doorslagspanning zal dit dus
niet meer kunnen gebeuren. Inplaats van 600 Volt door
slagspanning wordt dus 1000 of nog beter 1500 Volt
genomen.
VRAAG: Wat is een hoogfrequent-schermroosterpenthode?

ï'-.-i
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ANTWOORD::.De H.F. schermroosterpenthode ziet
er uiterlijk hetzelfde uit als de H.F. schermroosterlamp
en moet eerder beschouwd worden als een voortzetting
in de ontwikkeling van* de H.F. schermroosterlamp dan
van de penthode eindlamp.
Er is tusschen anode plaat- en schermrooster een
extra rooster ingebracht. Dit extra rooster geeft een
nagenoeg recht verloopend karakteristiek en een veel
hoogere versterkingsfactor.
De belangrijkste toepassing van de H.F.-scherm
roosterpenthode is als detector, in 't bijzonder als le
detector in de super-heterodyne. Zij‘ kan ook overal
gebruikt worden in plaats van de H.F. schermrooster
lamp.

!
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VRAAG: Is aan de hand van de nummers op de honingraatspoelen te berekenen welke golflengten er mede
ontvangen kunnen worden?
ANTWOORD: Neen, zulks is niet mogelijk. De
nummers 25, 35, 50 etc. geven slechts aan hoeveel
windingen de spoel bezit. Nu kan men uit de practijk
wel weten welke golflengte met een bepaalde spoel zijn
te ontvangen, als daarbij een variabele afstemcondensator van 500 c.M. gebruikt wordt. Bij gebruik van een
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spoel van 50 windingen (nr. 50 dus) kan er afgestemd
worden tusschen 250 en 550 M. golflengte. Met een
spoel van.250 windingen (nr. 250 dus) tusschen 1100
en 1900 M. golflengte.

I
:

VRAAG: Waarvoor dient de 3e draad bij een piek up?
ANTWOORD: Niet alle pick-up s zijn voorzien van
een 3e draad, meestal alleen de betere merken. Twee
draden heeft men noodig om aan het toestel of op de
versterker te plaatsen. De 3e draad is een verbinding
met de metalen afschermkous welke om de twee draadleidingen is getrokken. Deze metalen afscherming moet
aan „aarde” gelegd worden en daarvoor dient de 3e
draad. De afscherming is noodig om koppeling te voor
komen met het toestel of de versterker. ,
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VRAAG: Bij aansluiting van een microfoon op het
radiotoestel wordt een oorverdoovend gilgeluid gehoord.
Hoe komt dit?
ANTWOORD: Als de microfoon aangezet wordt en
men spreekt er in, zal de luidspreker dit zeer versterkt
weergeven. Indien de luidspreker zich dicht bij de micro
foon bevindt, zal de luidspreker in de, microfoon
spreken. Men krijgt dan feitelijk een kringloop van
microfoon via toestel naar luidspreker en vandaar weer
dezelfde weg verder via microfoon, toestel etc. Ten
slotte wordt slechts een oorverdoovend gegil en lawaai
gehoord. De remedie is het verder weg te plaatsen van
microfoon of luidspreker, zoodat de weergave uit de
luidspreker de microfoon niet bereiken kan. De luid
spreker wordt in een andere kamer opgesteld en het
euvel is verholpen.
VRAAG: Het toestel werkt prima, doch vanzelf wordt
de weergave zwakker. Na even de detectorweerstand
verdraaid te hebben is alles voor een poosje in orde*
Daarna herhaalt de fout zich weer.
li
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ANTWOORD: De oorzaak zit in de gebruikte detectorweerstand welke van het „koolpoeder” type is. Deze
bestaat uit een bakelieten of metalen doosje, gevuld
met koolpoeder. De knop is bevestigd aan een as, waar
aan een metalen plaatje. Als de knop wordt ingedraaid
zal het koolpoeder samengeperst worden. Dit heeft ten
gevolge dat de weerstand kleiner wordt. Hierdoor wordt
de detectorspanning natuurlijk hooger. Vermindering
van de detectorspanning wordt verkregen door de knop
terug te draaien. De koolpoederdeeltjes komen dan weer
in losser verband te zitten en de weerstand neemt toe.
De elasticiteit van het koolpoeder is betrekkelijk be
perkt en nadat de v/eerstand meermalen in en uitge
draaid is, zal het koolpoeder ten slotte gaan „koeken1'
en geraakt deze*^effect.
De spanning voor de detectorlamp en de schermroosterspanning voor de hoogfrequentlamp zijn niet
meer regelbaar. Als de schermroosterspanning evenhoog
is als de anodespanning kan de lamp niet meer behoor
lijk functioneeren en krijgt men de toestand als in de
vraag werd omschreven. Er zijn weerstanden waarvan
het koolpoeder vermengd is met een zeer fijn verdeeld
mica om de elasticiteit te verhoogen. Het verdient echter
aanbeveling om thans hiervan geen gebruik meer te
maken, doch draadgewonden weerstanden te nemen.
Hierbij wordt de spanning gewijzigd met een schuifbare
contactarm. De koolweerstanden van dezelfde con
structie zijn voorzien van een aantal draadwindingen
waarover de contactarm schuift; dit ter bescherming van
de weerstand. Van de laatste tijd zijn de weerstanden
met indirect contact. Hier is over de weerstand een dun
metalen plaatje gebracht dat door een even een
voudige als vernuftige constructie slechts contact
maakt als de contactarm er op rust. Het weerstandsmateriaal is hierbij niet aan slijtage onderhevig. Dit is
de beste constructie.
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VRAAG: Zijn er radiolampen in den handel, welke
.
i
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direct op het electriciteitsnet kunnen worden aange
sloten zonder transformator?
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ANTWOORD: De Amerikaansche Radiolampenfabrieken hebben radiolampen ontwikkeld waarvan de
gloeidraad niet. zooals in Nederland het geval is, met 4
volt spanning gevoed worden via een z.g. gloeistroomtransformator, doch direct op het electriciteitsnet kunnen
worden aangesloten. De gloeispanning bedraagt 15—30
Volt. In een 5-lamps toestel worden de gloeidraden
der lampen z.g. „in serie” geschakeld, zoodat in 5
lampen 90 volt spanning wordt verwerkt. Bij gebruik
van een weerstand in het toestel waarin eveneens
18 a 20 volt wordt verwerkt is de volle netspanning van
110 volt opgenomen. Met een 220-volts net, wordt bui
ten het toestel een weerstand geplaatst die de 110 volt
overspanning opneemt. De anodespanning wordt ver
kregen eveneens van een met wisselstroom' gevoeden
gelijkrichterlamp, hetzij enkel of dubbelzijdig.
Ook in Europa worden radiolampen gemaakt met
„sterkstroom kathode”, n.1. door de Oostenrijksche
fabriek „Ostar”. Hier wordt de gloeidraad gevoed
met 110 of 220 volt spanning. Hiervoor kan dus niet
alleen de transformator gemist worden, doch eveneens
de weerstand. Bij de gelijkrichterlamp wordt de volle
netspanning aan de gloeidraad gelegd. Een van de
gloeidraadeinden is tevens verbonden met de kathode.
Het andere gloeidraadeinde is de pluspool voor de
anodespanning. De minpool voor de anodespanning
wordt verkregen aan de anode van de lamp. De beschik
bare anodespanning bedraagt circa 220-240 volt. Als
eenige afvlakking is noodig een condensator van 8 Mfd.
welke aangesloten wordt tusschen de min en pluspool.
Men kan bij aansluiting op een 220 volts net zonder
transformator toch een veel hoogere anodespanning ver
krijgen door gebruik te maken van de spanningsverdubbelingsschakeling volgens schema „Greinacker”.
Hiervoor worden 2 van dergelijke lampen gebruikt. De
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te bereiken anodespanning bedraagt ruim 2J/£ maal de
netspanning en kan dus tot 275 volt komen met een 110
volts net en tot 550 volt met een 220 vols net.
De Amerikaansche radiolampen voor directe aan
sluiting op het lichnet mogen in Nederland helaas niet
verkocht worden, zoodat het gebruik hiervan uirgesloten is, tenzij men de lampen als particulier direct uit
Amerika betrekt. De verkoopsprijzen bedragen ƒ 1.25 a
ƒ 2.25 voor de beste merken. Van de „Ostar” wordt
alleen de gelijkrichterlamp geleverd, en is het gebruik
daarvan beperkt tot plaatspanningapparaat en bekrach
tiging.
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VRAAG: Hoe kan berekend worden, welke condensatorstand voor een bepaald station noodig is.
.

ANTWOORD: Precies is nooit te berekenen welke de
condensatorstand voor een bepaald station is: hoogstens
kan men dat ongeveer bepalen. De condensatorschaal is
wel in 180 graden verdeeld, doch indien op stand 1 een
station van 200 M. golflengte ontvangen wordt en op
stand 180 een golflengte van 600 M. behoeft op 90 van
de graadverdeeling nog geen 400 M. ontvangen te
worden en op 45, 300 M. etc. Dit wordt n.1. niet bepaald
door de schaalverdeeling doch door de variabele con
densator die daarachter zit. Indien het een condensator
is met halfcirkelvormige platen (capaciteits lineair) gaat
dit zeker niet op, ook niet met de frequentie-lineaire
platenvorm, doch ongeveer wel met de golflengte-lineaire condensator. Met deze platenvorm zijh de golf
lengten verdeeld over de geheele condensatorschaal.
Met inbouwspoelen kan men het beste de condensator
schaal ijken door de cijfers waarop de stations voorko
men te noteeren. Met een groote afstemschaal kunnen de
cijfers vervangen worden door de namen der stations.
Boven de namen der korte en lange golfstations worden
beide genooteerd, b.v. in rood en zwart. Op deze wijze
kan een moderne afstemschaal gemaakt worden.
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VRAAG: Hoeveel negatieve roosterspanning moet de
B. 443 hebben?
ANTWOORD: In elke verpakkingsdoos wordt door de
fabrikant een karakteristiek en gegevens van de be
treffende lamp gepakt. Deze „gebruiksaanwijzing" wordt
als regel tegelijk met 1de doos in de prullemand gedepo
neerd, hetgeen jammer is, want ook een volslagen leek
kan aan de hand hiervan de kwaliteiten welke de lamp
bezit beoordeelen, terwijl hij bovendien in staat gesteld
wordt, om haar op de juiste wijze te gebruiken. Hier
komen ook op voor de anodespanning (200 volt) en de
roosterspanning (16 volt).
Bij een anodespanning van 200 volt bedraagt de nega
tieve roosterspanning dus 16 volt. Is de anodespanning
lager, dan moet ook de roosterspanning lager zijn.'Men
zou dus eerst de anodespanning moeten weten, om de
juiste negative roosterspanning te bepalen. De instel
ling hiervan kan ook op het gehoor geschieden. Te wei
nig mag in geen geval gegeven worden, daar de lamp
dan een overmatige emissie heeft en lang voor haar tijd
versleten is. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor andere
eindlampen; de voorgeschreven roosterspanning moet
gegeven worden. De roosterbatterij, die nog op groote
schaal gebruikt wordt, blijft een groot risico voor de
eindlamp. De spanning hiervan is niet constant doch
neemt regelmatig af, als regel na circa 6 a 9 maanden,
doch ook wel eens eerder.' Zonder dat de luisteraar dit
direct merkt krijgt de lamp de helft of nog minder van
de voorgeschreven spanning en blijft hierop staan
de emissie met 50% of meer is afgenomen en
tot.
zij voor goed is verknoeid. Uit dit oogpunt is z.g. auto
matische negatieve roosterspanning verre te prefereeren.
Hiervan blijft de spanning constant en bij ouderdom
van de plaatsstroomlamp zakt de roosterspanning tege
lijk met de anodespanning, wat niet zulke funeste ge
volgen heeft. De roosterspanning is dan |n.l. afhankelijk
van de anodestroom en deze weer van de anodespan-
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ning. Als de anodespanning zakt door een te oude plaatsstroomlamp wordt de anodestroom kleiner en tevens de
roosterspanning. Zij die nog een roosterbatterij bezitten
moeten deze regelmatig b.v. een keer per maand, controleeren.
VRAAG: Hoe kan de bromtoon ontstaan bij aansluiting
van een toestel op het gelijkstroomnet?
ANTWOORD: De gelijkstroomnetten die in ons land
op enkele plaatsen gebruikt worden (Utrecht, Den
Haag, Zwolle), alsmede aan boord van schepen, geven
geen volkomen gelijkstroom, doch pulseerende gelijk
stroom, d.w.z. de waarde van de stroom is niet steeds
dezelfde, doch neemt regelmatig toe en af. De stroomis te vergelijken met die van het plaatspanningapparaat
voor dit de smoorspoel gepasseerd is. De netgelijkstroom moet dus nog een smoorspoel en afvlakcondensatoren passeeren voor hij bruikbaar is. De smoorspoel
wordt in plus- of minleiding geschakeld, voor de smoor
spoel 1 blokcondensator van 4 Mfd. en er achter nog
een; deze staan dus tusschen plus en minleiding. Brom
toon is dan niet meer mogelijk. De smoorspoel moet
groot genoeg zijn om de benoodigde anodestroom door
te laten. Indien de netspanning 220 volt is moet deze
met een
vaste of variabele weerstand, omlaag
gebracht worden. De weerstand wordt in de positieve
(-f-) leiding gezet. Ter verkrijging van de detectorspanning wordt nog een weerstand geplaatst tusschen
de positieve (4-) leiding en aansluitklem 4- DET.
Tusschen de nieuwe aansluiting (4- det) en de min (-)
leiding wordt een vaste condensator van 1 'a 2 Mfd.
gezet.
VRAAG: Hoe kan ik door mijn luidspreker spreken van
de eene kamer naar de andere. En hoe werkt dat?
ANTWOORD: De bedoeling is natuurlijk dat de luid
spreker normaal op het toestel aangesloten blijft en door
een andere luidspreker gesproken wordt. Deze wordt

56

aangesloten op dezelfde plaats als de pick-up, dus
tusschen de roosterpen van de detectorlamp en ,,aarde”.
Bij een 4-lamps toestel tusschen de aansluitingen I.P.
en O.P. van de le laagfrequenttransformator. In het le
geval werkt de detector en eindlamp, in het 2e geval, de
le L.F.-lamp en eindlamp. Natuurlijk kan de detector
lamp bovendien nog gebruikt worden, doch met 3 lam
pen is de weergave veel slechter en te krachtig. De luid
spreker doet in dit geval dienst als microfoon. Door de
luchttrillingen welke de stem opwekt wordt de conus
heen en weer bewogen. Deze zit met een naald vast aan
een metalen tongetje, dat tegenover of tusschen magne
ten beweegt. Het magnetisch veld wordt hierdoor steeds
veranderd en in de spoeljes zeer zwakke electrische
stroompjes opgewekt. Deze stroompjes komen overeen
met die, opgewekt door de pick-up. Op het rooster van
de detectorjamp gebracht, worden ze weer versterkt en
daarna nogeens via de L.F.-transformator door de
eindlamp. Nu kan men inplaats van een luidspreker ook
een microfoon gebruiken. Het goedkoopste is de kool- .
microfoon waarbij echter een transformator en batterij
gebruikt moeten worden. De primaire transformator ver
bindingen worden in serie gezet met de microfoon en een
batterij van 4]/2 volt of meer. De secundaire verbin
dingen worden aangesloten tusschen rooster, detector
lamp en „aarde”. Deze microfoons zijn zeer billijk te
koop (circa ƒ 0.25), zoodat de proefnemingen slechts
weinig kosten.
VRAAG: Hoe groot moet het klankbord zijn voor een
electro-dynamische luidspreker en waarvoor dient het?
Hoe groot moet de kast zijn?
ANTWOORD: Het klankbord is pas algemeen gewor
den met het uitkomen van de electro-dynamische luid
sprekers, hoewel ieder luidsprekettype met voordeel op
een klankbord gemonteerd kan worden. Het dient om
de luchttrillingen, welke aan de voor- en achterzijde
van de conus opgewekt worden, niet direct om de
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conusrand ombuigen en in elkaar vloeien. Aan de voor
zijde worden n.1. luchtverdunningen en aan de achter
zijde luchtverdichtingen tegelijkertijd opgewekt, indien
de conus voorwaarts gericht is. Is deze achterwaarts ge
richt, dan is het juist omgekeerd. Een bepaalde maat kan
niet opgegeven worden, 50 c.M. is ongeveer het mini
mum, hoewel 60 a 100 c.M. natuurlijk ook goed is. Als
materiaal neemt men het beste multiplex hout circa
10 m.m. dik.
De luidspreker wordt voorzien van een viltrand en
dan stevig tegen het klankbord geschroefd. Indien de
luidspreker in een kast geplaatst wordt kan het klank
bord belangrijk kleiner zijn, omdat de zijwanden tevens
tot het klankbord gerekend kunnen worden. De lucht
trillingen welke aan voor- en achterzijde van de conus
opgewekt worden, kunnen pas aan de rand van de kast
in elkaar vloeien. Een kast met een voorpaneel van
20 c.M. en 15 c.M. diep vormt feitelijk een klankbord
van 20 + 15 +15 = 50 c.M. Voorwaarde is dat de
kast van voldoende dik hout is en niet meetrilt. Het
klankbord moet met minstens 8 schroeven tegen het
voorpaneel van de luidsprekerkast gezet worden, ook al
om meetrillen te voorkomen.
VRAAG: Kan ik mijn hoornluidspreker in een kastje
plaatsen? En wordt de weergave dan mooier?
ANTWOORD: De weergave van een dergelijke ouderwetsche luidspreker wordt in een kast ook niet mooier.
Wel kan de weergave iets verbeterd worden, indien in
het midden op de metalen trilplaat een conuspen ge
soldeerd wordt en hieraan een papieren conus, al of met
chassis, bevestigd. Deze conuspennen met sluitplaatjes
zijn in den handel verkrijgbaar.
VRAAG: Zonder roosterbatterij is de weergave krach- tig, doch vervormd. Met batterij is het geluid zeer zacht.
ANTWOORD: Zonder roosterspanningsbatterij moet
de weergave vervormd zijn, omdat het rooster dan
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positief geladen wordt en de lamp niet op het steile ge
deelte van haar karakteristiek werkt. Dat de weergave
met roosterbatterij zeer zacht is, heeft als oorzaak een te
hooge roosterspanning in verhouding tot dè anodespanning. Indien de lamp normaal 18 volt negatieve rooster
spanning krijgt bij 150 volt anodespanning moet de
roosterspanning ook verminderd worden met lagere
anodespanning. Vermoedelijk zal de lamp van het
plaatspanningapparaat dus vernieuwd moeten worden.
Als de werking met lagere roosterspanning een betere,
onvervormde weergave tengevolge heeft is dit inderdaad
het geval. Indien het een wisselstroomtoestel betreft,
waarbij de hoogfrequentlamp ook negatieve rooster
spanning krijgt, kan te hooge voorspanning voor deze
lamp ook nog de oorzaak zijn. Normaal wordt 1J^ a 3
volt gegeven, dus komt het stekkertje dat aan „aarde”
zit naast de plus (+) aansluiting op de batterij te zitten,
of nog een gaatje verder, en niet naast de min (—) pool,
zooals meermalen gedaan wordt. Op deze wijze krijgt
de H.F.-lamp geen 1 Yi Volt, maar 13^2 v°ït nega
tieve roosterspanning. waarbij de lamp niet werken kan.
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VRAAG: Het bestaande accutoestel moet omgebouwd
worden in wisselstroomvoeding. Wat is hiervoor
noodig?
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ANTWOORD: Ieder toestel met accuvoeding kan om
gebouwd worden in een toestel voor algeheele wissel
stroomvoeding. Men moet echter in het bezit zijn van
het schema en als dit niet aanwezig is, moet het om
gebouwd worden in een ander schema. Er bestaan thans
speciale ombouwschema’s met verschillende spoeleenheden die in combinatie met bestaande onderdeelen uit
stekende resultaten geven. De acculampen zijn niet meer
te gebruiken, alleen de eindlamp, mits deze natuurlijk
nog goed is. Twee wisselstroomlampen zijn dus noodig
ƒ.7.— a ƒ 15.——). Ook een nieuwe spoeleenheid
welke vervalt als men precies hetzelfde schema weer
bouwt of honingraatspoelen heeft. Voor voeding van
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de lampen is een gloeistroomtransformator noodig
(ƒ1.95). Verder nog een paar spaghetti-weerstanden
voor de negatieve roosterspanning van hoogfrequent en
eindlamp (225 en 750 ohm ƒ 0.60) en een nieuwe frcntplaat (ƒ 1.— ). Voor circa ƒ 18.50 is elk bestaand arcutoestel om te bouwen in een modern wisselstroomtoestel.
VRAAG: Welk toestel is het meest geschikt om in een
kamp of boot te gebruiken. En welke antenne is het
doelmatigste?
ANTWOORD: Indien het kamp geen electrische aan
sluiting heeft is men aangewezen op een accu-anodebatterij als het verblijf van langen duur is. Voor korter
verblijf of indien het toestel transportabel moet zijn, is
een anodebatterij handiger. Meer dan 70 a 100 luisteruren mag men echter dan niet verwachten. Voor de
gloeidraadvoeding wordt een accu genomen, desnoods
van 12 Amp. U., inplaats van 27 Amp. U., zooals de
normale accu is. Elk schema is te gebruiken doch een
toestel met verwisselbare honingraatspoelen verdient de
voorkeur. Een 3-lamps toestel is dan onder te brengen
in een ruimte van 30 bij 15 bij 10 c.M. Als antenne
wordt gebruikt 1-aderig snoer, dus goed geisoleerd. Dit
wordt aan het eene eind voorzien van een porseleinen
ei-isolator. In het kamp wordt het snoer zoo hoog moge
lijk gehangen. Als men niet in de boom kan klimmen,
wordt de isolator zoo hoog mogelijk in de boom gegooid
en het snoer'.meteen gevierd; circa 25 M. lengte is vol
doende. Het zelfde toestel is voor een boot geschikt.
De antenne wordt hier, ook van 1-aderig snoer (ge
isoleerd), gespannen van de voorkant naar de top van
de mast en vandaar weer naar de achterzijde, desnoods
2 draden naast elkaar indien de lengte niet voldoende
mocht zijn.
VRAAG: Kan een electro-dynamische luidspreker niet
direct op het lichnet worden aangesloten?
ANTWOORD: Neen. dat gaat niet, omdat het lichnet
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wisselstroom levert en geen gelijkstroom. De stroom
wordt door een spoel met vele windingen geleid en de
ijzeren kern welke zich daarin bevindt wordt hierdoor
magnetisch. Dit magnetisch veld moet absoluut constant
zijn, wat slechts mogelijk is met een constante electrische
stroom; zou de stroom zwakker worden, dan wordt ook
het magnetisme verzwakt en tengevolge daarvan de
weergave zwakker. Het wisselstroomnet levert een
spanning van 110—125 of 220 volt, waardoor de bekrachtigingspoel geschikt gemaakt kan worden. De
wisselstroom is 50 keer per seconde positief en 50 keer
negatief. De stroom wordt dus eerst maximum positief,
daarna zwakker tot nul, vervolgens maximum negatief
om weer tot nul terug te vallen en daarna weer dezelfde
weg te vervolgen tot maximum positief etc. En d'.t in een
seconde 50 Imaal. /
Over de kern zit tevens het spreekspoeltje dat aan
gesloten wordt met de luidsprekerbussen van het radio
toestel. Hieraan zit tevens de conus vast. Wanneer de
bekrachtiging aangesloten wordt op het wisselstroomnet
onstaat er rondom de ijzerkern een krachtig wisselend
magnetisch veld. Het spreekspoeltje wordt hierdoor ook
beinvloed en zal zich 50 keer heen en weer bewegen,
waardoor een bromtoon ontstaat. Om deze reden is
wisselstroom dan niet bruikbaar als bekrachtiginsstroom, wel als een transformator met plaatstroomlamp
wordt tusschen geschakeld. Indien men een gelijkstroomnet heeft, dus waar direct gelijkstroom uit het stop
contact geleverd wordt, kan de stroom zonder meer
gebruik worden. Hoogstens moet men deze nog af
vlakken door het plaatsen van een smoorspoel met blokcondensatoren in een der toevoerleidingen.
VRAAG: Ik hoor met draaien aan de gloeidraadweerstand gekraak uit den luidspreker. Hoe komt dit en hoe
is het te ondervangen?
ANTWOORD: Indien U die gloeispanning met die
weerstand regelt en er worden kraakgeluiden gehoord,
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komt dit doordat de spanning niet geleidelijk genoeg
verminderd of verhoogd wordt. Als men de accuschakelaar in of uit trekt, wordt de anodestroom tevens ge
opend of gesloten, hetgeen een klik in de luidspreker
tengevolge heeft. Indien dit met de gloeidraadweerstand
geschiedt, zal preceies hetzelfde gehoord worden. Indien
men een gloeidraadweerstand van 10 ohm gebruikt,
waarop zich b.v. 50 windingen bevinden, kan de gloeispanning van 0—4 Volt geregeld worden.'Per winding
waarover het glijcontact loopt, wordt de spanning dus
4/50 volt of 1/12 volt minder. Door gebruik te maken
van een hoogere weerstandwaarde, b.v. 50 ohm, waarop
wel meer windingen zitten, wordt de spanningvermindering per winding veel geringer, n.1. 4/500 of 1/120 volt.
Indien het draaibare glijcontact meer dan een winding
tegelijk pakt, zal de stroom in het geheel niet onder
broken kunnen worden en dus niet van de eene winding
op de andere overspringen. Het platmaken van het glij
contact waar dit op de draadwindinge rust, is dus ook
een goede oplossing.
VRAAG: Ben van een wisselstroomnet 220 volt ver
huisd naar een gelijkstroomnet van 110 volt. Kan ik dit
toestel nu aansluiten met een verhuistransformator, die
de spanning van 220 volt op 110 volt brengt?
ANTWOORD: In het bovengestelde is dit niet moge
lijk, omdat gelijkstroom zich niet laat transformeeren
in een hoogere of lagere spanning. De transformator, die
in het toestel zit, zou dus in het geheel niet werken, ook
niet de verhuistranfcrmator. Deze heeft slechts nut als
men op een wisselsroomnet van 220 volt een toestel van
110 Volt (wisselstroom) wil aansluiten, of omgekeerd.
Het toestel is thans onbruikbaar.
VRAAG: Hoe luiden de garantiebepalingen voor radiolampen?
ANTWOORD: De verschillende fabrikanten hebben
niet alle dezelfde garantiebepalingen. Als regel geeft men
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circa 1000 branduren garantie, af te nemen binnen 1
jaar. Voor Philipslampen bedraagt dit Y2 jaar, d.w.z,
indien een lamp binnen de garantietermijn defect raakt,
een nieuwe lamp wordt verstrekt. Dit geschiedt niet
altijd gratis. Enkele fabrikantten berekenen de gebruikte
uren en wordt dus een nieuwe lamp verstrekt met bij
betaling. Indien uit het onderzoek blijkt dat de lamp 500
uren gebruikt is, wordt ook de helft van de prijs
berekend. Onbillijk is deze bepaling niet ,want op de
nieuwe lamp is weer de volle garantie voor 1000 brand
uren. De garantie kan niet door de radiohandelaar zelf
behandeld worden, doch gaat van de fabriek uit. Men
mag dus niet verlangen dat de lamp uit voorraad gerem
placeerd wordt. De winkelier toch kan niet beoordeelen
hoe lang de lamp gebruikt is en of de oorzaak van het
defect niet bij de gebruiker zelf ligt.
VRAAG: Voor het radiotoestel dat door mij gebruikt
wordt, is de voorgeschreven antenne-lengte 25 M. Mag
deze nu korter of langer zijn?
ANTWOORD: De toestelfabrikant zal een lengte van
25 M. als maximum aangeven, met het oog op de selec
tiviteit welke door een langere antenne ongunstig be
ïnvloed wordt. Een kortere antenne als voorgeschreven,
is wat de electiviteit betreft, altijd ongunstiger. Een te
korte antenne maakt weer dat de weergave van de
buitenlandsche stations te zacht wordt. Met een lan
gere antenne wordt de selectiviteit weer minder. Daarom
is het aan te bevelen zooveel mogelijk de lengte aan te
houden die de fabrikant opgeeft.
VRAAG: Aan de voedingstransformator bevinden zich
3 draden voor aansluiting met het wisselstroomnet
Welke zijn nu voor 220 Volt geschikt?
ANTWOORD: Dit is zonder meer niet te bepalen. De
voedingstransformator heeft 2 afzonderlijke primaire
wikkelingen, waarvan er een voor aansluiting op 220
volt geschikt is en de andere voor 125 Volt. Indien men
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de beschikking heeft over een voltmeter kan het ge
meten worden. Op goed geluk wordt een aansluiting
gemaakt. Men ziet direct aan het gloeien van de plaatsstroomlamp of de aansluiting juist is. Indien de gloeidraad donkerrood* brandt zijn de goede draden aan
gesloten, brandt hij fel dan zijn het de verkeerde
draden.
VRAAG: Ik bezit de Philips lampenserie C. 142, F. 215
en D. 143 en wil deze in een modern schema gebruiken.
ANTWOORD: Deze lampenserie was de voorloopster
van de latere 4-volts wisselstroomlampen en is thans
totaal verouderd. Met dit lamptype wordt geen enkele
schema meer uitgevoerd. Bovendien zijn de onderdeden,
zooals de voedingstransformator niet meer in de handel
verkrijgbaar. Het beste kan men de lampen nog ge
bruiken in een toestel met verwisselbare spoelen.
VRAAG: Mijn wisselstroomtoestel houdt af en toe op.
Nadat even de stekker uit het stopcontact gehaald
wordt en er weer ingestoken, werkt het weer even.
Waar zit de fout ?
ANTWOORD: Vermoedelijk is een der lampen hieraan
schuldig. Door het verhitten van de kathode, die vlak
bij het rooster zit, wordt deze iets verbogen en komt dan
in aanraking hiermede. De lamp functioneert niet meer
tot zij weer afgekoeld is.
VRAAG: Met lange- en kortegolf-ontvangst wordt pre
cies op stand 60 van de duo-condensator geen ontvangst
verkregen. Hoe komt dit?
ANTWOORD: Vermoedelijk maakt een der variabele
condensatoren sluiting op het punt, aangegeven op de
schaalverdeling met 60. Een der kringen staat hierdoor
kortgesloten en is ontvangst onmogelijk. Het is dikwijls
zeer lastig om deze sluiting op te heffen. Het beste kan
de condensator uit het toestel gelicht worden. Nu kan
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men de draaibare en vaste platen in serie verbinden met
een accu die in lading staat, dus de draad die van de
gelijkrichter naar pluspool van de accu gaat losmaken
en deze verbinden aan de aansluiklem voor de vaste
platen van de condensator. Van de aansluitklem voor
de draaibare platen wordt een draad verbonden met de
pluspool van de accu. De condensator wordt nu lang
zaam van 0 (nul) tot maximum gedraaid. Precies op de
plaats waar de condensator sluiting maakt zal. de gelijkrichterlamp opvlammen. Met een dun mesje moet nu
getracht worden de sluiting op te heffen door de plaat
iets te verbuigen.
VRAAG: Hoe lang kan men met een roosterbatterij
werken, voordat zij uitgeput is?
ANTWOORD: De levensduur van een roosterspanningbatterij wordt in hoofdzaak bepaald door de kwa
liteit van de batterij. Stroom wordt niet afgenomen; zij
behoeft alleen maar spanning te geven. Door het gebruik
wordt zij dan ook niet uitgeput. De batterij verliest
echter, ook zonder dat zij gebruikt wordt, haar spanning.
De chemische stoffen, welke zich in de batterij bevinden,
verteren het zinken cylindertje waarin het koolbuideltje
zich bevindt, het koper oxydeert met het gevolg dat
een of meer cellen zich begeven. Dit verteringsproces
gaat des te sneller naar mate de kwaliteit van de batterij
slechter is. De gemiddelde levensduur bedraagt circa
10 maanden. Geregelde controle is wel gewenscht
omdat de levensduur van de eindlamp in groote mate
afhankelijk- is van de roosterspanning.
VRAAG: Mijn toestel met verwisselbare spoelen geeft
bij afstemming een giltoon.- Hoe kan dit opgeheven
worden?
ANTWOORD: Indien gebruik gemaakt wordt van een
triode hoogfrequentlamp kan de ’gilneiging onderdrukt
worden door het gebruik van een kleinere plaatspoel.
Dit is de spoel welke het meest links zit van de 3 spoelen '

65

naast elkaar. De vervanging van de triode door een
hoogfrequent-schermroosterlamp is ook afdoende.
VRAAG: Zonder antenne of aardverbinding wordt er
zacht muziek uit de luidspreker gehoord. Afstemming
van het toestel geeft geen verandering.
ANTWOORD: De oorzaak is de radio-centrale. De
leidingen, liggen vermoedelijk vlak bij het toestel en
inducèeren hierop. Indien de antenne verbonden wordt
met het rooster van de detectorlamp zal de weergave
nog krachtiger worden.
VRAAG: Het Lewcos-spoelstel type D.C.G. 2 werkt
wel op het lange golf-, doch niet op het kortegolfgebied.
Kan dit zelf verholpen worden?
ANTWOORD: Kortegolf-ontvangst wordt verkregen
door kortsluiting van een gedeelte der spoelen, welke in
het spoelstel opgesteld staan. Dit geschiedt met contactarmen en veercontacten. Juist op de plaatsen waar de
contacten elkaar raken zijn contactpuntjes en contactplaatjes opgesteld van speciaal materiaal. Na eenigen
tijd gebruikt te zijn, verzamelt zich op de contactplaatsen
stof, terwijl ook oxydatie ten gevolge van vocht of
stroomdoorgang optreedt. Ten slotte wordt geen goed
contact meer verkregen. Het schoonmaken van de con
tactplaatsen moet zeer voorzichtig geschieden. Hier voor
wordt het allerfijnste amarilpapier gebruikt. Het deksel
van het spoelstel wordt losgenomen en de schakelaar
in stand „lange golf" geplaatst. Tusschen de contact
plaatsen wordt nu het amarilpapier gehouden de scha
kelaar op „korte golf" gezet. Nu wordt het amarilpapier
er tusschenuit getrokken. Het zelfde geschiedt nogmaals x
doch dan met de amarilzijde van het papier naar de
andere contactplaats toe. Zoo worden alle contact
plaatsen behandeld en kan de spoel weer gebruikt wor
den. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor spoelstellen van
ander fabrikaat.
VRAAG: Hoe werkt een indirect verhitte lamp feitelijk?
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ANTWOORD: Een indirect verhitte lamp is, zooals de
naam reeds aangeeft, met een niet direct verhitte kathode
in tegenstelling met de acculampen, welke wel direct
verhit zijn. De eigenlijke gloeidraad in de wisselstroomlamp staat geheel buiten de schakeling. Hij dient alleen
en uitsluitend om de kathode te verhitten. In de acculamp dient de gloeidraad om electronen-emissie te ver
krijgen; dit geschiedt door verhitting. In de wisselstroomlamp dient de gloeidraad alleen om te verhitten.
Rondom deze gloeidraad is een vuurvast buisje aange
bracht waarop een electronen-uitstralende oxyde zit. Dit
buisje vervangt de gloeidraad. Het wordt in gloeiende
toestand gebracht door de zich daarbinnen bevindende
gloeidraad. Dit buisje neemt wel deel aan de schakeling,
het is inwendig verbonden en deze verbinding treedt
door de glazen ballon naar buiten onder aan de voet.
Daar komt de verbinding aan de 5e pen (middenpen)
van de lampsokkel. Bij de acculamp wordt de minpool
van de accu met ,.aarde” verbonden; met de wisselstroomlamp komt de kathode aan „aarde”. De gloei
draad zelf, die met wisselstroom gevoed wordt, staat
geheel buiten de schakeling.
VRAAG: Kan met elk toestel 1 knops-afstemming ge
maakt worden?
ANTWOORD: Onder 1 knops-afstemming zal wel ver
staan worden het plaatsen van beide variabele conden
satoren op een afstemknop. Dit is natuurlijk slechts
mogelijk indien beide condensatoren van hetzelfde fabri
kaat zijn en gelijke vorm hebben. Toch blijven er nog
altijd kleine verschillen in capaciteit, welke opgeheven
kunnen worden door het gebruik van een z.g. „Trimmercondensator”. Dit is een kleine variabele condensator,
welke parallel staat op een van de afstemcondensatoren.
Niet alle spoelstellen zijn geschikt voor 1 knops-af
stemming, vooral niet de oudere. Met de moderne ijzerkernspoelen kan men zonder bezwaar 1 knopsafstemming maken.
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VRAAG: Mijn electro-dynamische luidspreker in kast
geeft een hinderlijk brommend geluid. Zoodra men ste
vig op de kast drukt is het veel minder. Wat is de
oorzaak?
ANTWOORD: De luidspreker is waarschijnlijk in een
kast van veel te dun hout geplaatst of is het houtwerk
te los geschroefd. De bekrachtiging kan ook niet stevig
genoeg in de kast vastgeschroefd zijn, of de kast staat
wat wankel. Indien de luidspreker buiten de kast ge
plaatst geen hinderlijk bromgeluid geeft behoeft deze in
de kast ook niet te brommen, mits men alles zoo zorg
vuldig mogelijk behandelt. In de eerste plaats wordt
een kast gemaakt van stevig hout, niet te klein b.v.,
minimum 40 bij 40 c.m. en 20 c.m. diep. De luispreker
wordt stevig tegen het klankbord van minstens 8 m.m.
dikte geschroefd. Tusschen conusrand en klankbord
komt een rand vilt of drabbel flanel. Het klankbord
wordt vastgeschroefd en nog vastgezet met houten blok
jes op minstens 8 plaatsen verdeeld over de omtrek. De
bekrachtiging wordt op de bodem van de kast vast
geschroefd. Onder de bekrachtiging wordt een dik stuk
vilt gezet. Ten slotte wordt de kast nog aan de onder
zijde voorzien van een paar viltstukjes. Mechanisch
mee-trillen is dan uitgesloten.
VRAAG: Nadat in mijn toestel met verwisselbare spoe
len schakelaars zijn aangebracht om de spoelen voor
korte- en lange golf ontvangst om te schakelen is de
selectiviteit belangrijk minder geworden.
ANTWOORD: De selectiviteit van een toestel met
verwisselbare spoelen is grooter dan een van toestel met
dezelfde spoelen omschakelbaar opgesteld. Indien de
spoelen verwisslbaar zijn kan de selectiviteit geregeld
worden door de plaatspoel kleiner te nemen of losser
te koppelen met de spoel daarnaast ( detectorspoel). Bo
vendien zijn er minder verliezen omdat er geen onge
bruikte spoelen zijn. Een toestel met honingraatspoelen
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onverwisselbaar opgesteld is niet voldoende selectief
meer thans. Indien men het materiaal nog bezit kan er
beter een toestel met verwisselbare spoelen van ge
maakt worden.
VRAAG: In het zelfgebouwde toestel met metalen chas
sis bevindt zich aan het busje voor „aarde" en een der
busjes voor „pick-up” geen draadverbinding. Hoe komt
de verbinding nu tot stand?
ANTWOORD: Bij gebruik van een metalen chassis
waarop alle onderdeelen gemonteerd zijn dient het mate
riaal tevens als geleiding voor alle verbindingen welke
naar „aarde" loopen. In het aansluitbusje „aarde” komt
de verbinding naar de spoelen, min anodespanning etc.
De pick-up wordt verbonden tusschen het rooster van
de detectorlamp en „aarde".»Het onverbonden busje zit
aan het metalen chassis vast en komt de pick-up dus
. toch aan „aarde" te zitten.
VRAAG: Welke goede boeken op radiogebied bestaan
er?
ANTWOORD: Er is een uitgebreide collectie littera
tuur op radiogebied, doch helaas is niet alles even be
trouwbaar wat gepubliceerd werd. Indien men als leek
eenigszins op de hoogte wil komen, zal de inhoud van
dit boekje reeds voldoende zijn. Indien men dieper op 't
onderwerp wilt ingaan is het meest aan te bevelen het
boek „Het draadloos amateurstation" van J. Corver, in
2 deelen. Het boek werd uitgegeven door Fa. N. Veenstra, L. v. Meerdervoort 30, Den Haag. Dit geeft alles
wat op radiogebied noodig is.
VRAAG: Mag een radiolamp waarvan de gloeistroom
0,15 Amp. bedraagt aangesloten worden op een trans
formator die 5 Ampère geeft?
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ANTWOORD: Men moet verschil maken tusschen
gloeiSPANNING en gloeiSTROOM. Indien de gloei
spanning van de transfomator gelijk is aan de spanning
van de radiolamp kan deze aangesloten worden. De
gloeiSTROOM is geheel bijzaak in deze.
VRAAG: Ik bouwde een toestel dat in Amsterdam uit
stekend voldoet. In Hilversum wordt echter alleen maar
Hilversum en Huizen ontvangen.
v
ANTWOORD: Zoo dicht in de nabijheid van de beide
zender is de ontvangst hiervan zoo krachtig dat de an
dere stations niet schijnen door te komen. Men stelt daar
veel hoogere eischen aan de selectiviteit. De selectiviteit
wordt in hoofdzaak beinvloed door het aantal afgestem
de kringen. Een 2-krings toestel is in Amsterdam heel
goed bruikbaar, hoewel de selectiviteit van een 3-krings
beter is. Zoo dicht bij de zenders moet men echter een
4-krings hebben wil men geen storing ondervinden van
Hilversum en Huizen. Men herkent 2-, 3- en 4-krings
aan het aantal variabele condensatoren dat resp., 2, 3 of
4 bedraagt.

i

VRAAG: Is er bij gebruik van een metalen frontplaat
nog iets te wijzigen aan de montage der onderdeden?
ANTWOORD: Indien men een metalen frontplaat ge
bruikt, moeten diverse onderdeden geïsoleerd gemon
teerd worden. De draaibare platen liggen dan op het me
taal, hetgeen goed is. Een antenne-serie condensator
daarentegen moet geïsoleerd aan het frontpaneel gemon
teerd worden, anders staat de antenne direct verbonden
met ..aarde” en is geen ontvangst mogelijk. Het beste
wordt een isolatiering genomen, terwijl verder tusschen
de aansluitsnoer en metalen frontplaat isolatie aange
bracht wordt.

-
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VRAAG: Een penthode-eindlamp met indirecte verhitte
gloeidraad moet 6 pennen hebben en toch zitten er maar
5 aan. Hoe is dit mogelijk?
ANTWOORD: Een direct verhitte penthodelamp
heeft 5 pennèn, zoodat een indirect verhitte penthode
inderdaad een aansluiting meer zou moeten hebben, n.1.
voor de kathode. Er zijn twee aansluitingen voor de
gloeidraad, 1 voor anode, 1 voor het rooster en een
voor het schermrooster. De kathode zou dus no. 6 wor
den. Men vergeet echter dat het mogelijk is ook in het
inwendige van de lamp verbindingen te maken. Dit
wordt hierbij nu juist gedaan. De kahtode ligt uitwendig
aan midden gloeistroomtransformator. Bij de penthode
ligt de kathode inwendig aan het midden van de gloei
draad, zoodat deze verbinding niet naar buiten wordt
uitgevoerd.
VRAAG: Welke lamp moet in het toestel het eerste ver
nieuwd worden?
ANTWOORD: Zulks is nooit direct te zeggen; dit
hangt veelal van de verschijnselen af. Indien de weer
gave vervormd is zal de eindlamp in aanmerking komen
om vernieuwd te worden. Indien de ontvangst van de
kortegolfstations nog goed is doch van de lange-golf
stations zeer zwak dan zal de hoogfrequentlamp ver
nieuw moeten worden. De plaatstroomlamp is als regel
niet zoo spoedig ,,op” als de andere lampen. Vervorming
kan ook hierdoor veroorzaakt worden.
VRAAG: Mijn toestel is omgebouwd met ijzerkemspoelen. De korte-golf ontvangst is zeer krachtig: daar
entegen is lange-golf ontvangst te zwak, terwijl de af
stemming niet ver genoeg gezet kan worden om Huizen
1875 M. te halen.
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ANTWOORD: Voor lange-golf ontvangst kan men be
ter de antenne-seriecondensator van 300 c.m. uitschake
len en de antenne dus direct op de antennespoel zetten.
Desgewenscht kan men twee luidsprekerbusjes aanbren
gen, een met tusschenschakeling van de 300 c.m. micacondensator en één direct op de spoel. Indien Huizen
1875 M. niet geheel afgestemd kan worden zijn de va
riabele condensatoren te klein. Op elke variabele con
densator wordt dan een vast condensatortje gezet van
± 50 c.m. Dit te verbinden aan de vaste en draaibare
platen.
VRAAG: Indien ik mijn bliksem-automaat-schakelaar
verbind, wordt de ontvangst geheel opgeheven. Wat is
hiervan de oorzaak?
ANTWOORD: De antenne komt aan de bovenkant
van de bliksem-automaat, terwijl aan de onderkant
,,aarde” komt. De buisjes staan tegenover elkaar opge
steld waartusschen de antenne-spanningen naar aarde
afvloeien. Indien de buisjes ook maar iets verschoven
worden raken ze elkaar en staat de antenne kortgesloten
op aarde. De automaat moet dus gemonteerd worden en
versteld.
VRAAG: Waarom worden overdag geen korte-golf
stations ontvangen en ’s vonds zooveel?
ANTWOORD: Overdag kunnen diverse korte-golf
stations ontvangen worden doch uitsluitend de krach
tigste stations. Dat men 's avonds veel meer stations
hoort komt door de „Heaviside-laag”, een geioniseerde
luchtlaag welke zich op groote hoogte boven de aard
oppervlakte bevindt. Deze kaatst de radiogolven terug
naar de aarde en bevordert op deze wijze de voortplan
ting. Deze laag bezit de terugkaatsende eigenschap uit
sluitend nadat de zon is ondergegaan. Daarom is over
dag ontvangst van zwakke en verderafgelegen stations
niet mogelijk.
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VRAAG: Wordt er bij gebruik van meer luidsprekers
ook meer stroom gebruikt?
ANTWOORD: Het stroomverbruik blijft precies ge
lijk of men 1 of 6 luidsprekers gebruikt. Het stroomver
bruik wordt uitsluitend bepaald door de gloeispanning
en anodespanning van de lampen. Deze blijft gelijk, dus
ook het stroomverbruik.
VRAAG: Hoe kunnen de storende geluiden, afkomstig
van kleine motoren opgeheven worden?
ANTWOORD: De kraak- en ruischgeluiden welke ont
staan door de vonkjes van motoren in ventilatoren, stof
zuigers e.d. kunnen gedeeltelijk worden opgeheven door
het gebruik van een z.g. anti-storingcondensator. Deze
bestaat uit twee vaste condensatoren van 0.1 Mfd. of
grooter. Deze beide zijn tot één blok vereenigd. In de
handel worden ze dan ook gebracht met 3 aansluitklemmen. De middelste wordt verbonden met ,.aar
de” en de twee buitenste worden op het stopcontact ge
zet dus in elk gaatje waar de stekker ook ingaat één
draad. Dat vermindert de storing al belangrijk. Ook kan
men hem plaatsen op de aansluitingen van de motor.
Geheel opgeheven wordt de storing niet, doch men boekt
er vooruitgang mede. De kosten zijn miniem (c.a. ƒ 1.—).

VRAAG: Wat hoort men met een kristal-ontvanger?
ANTWOORD: Bij gebruik van een goede hoogte (6
M.) en lange 30M. of meer) antenne kan men er in
slagen Hilversum en Huizen te hooren. In het Noorden,
Zuiden en Oosten van ons land worden deze stations
of meer buitenlandsche stations hooren die niet te ver
verwijderd liggen.
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VRAAG: Mijn handelstoestel is defect. Hoe kan ik dat
weer in orde brengen?
ANTWOORD: Indien de garantietermijn nog niet ver
streken is moet men zich in verbinding stellen met de
leverancier die onderzoekt of het defect door een der
lampen veroorzaakt wordt of mogelijk door een gebrek
aan antenne- of aardleiding. Indien zulks niet het geval
is wordt het toestel nagezien door de „Service” van
de fabrikant. Indien de garantie vervallen is kan men
zich ook tot de leverancier wenden die het toestel indien
hij ter zake kundig is. repareert. Reparaties worden
ook betrouwbaar door de „Service” van de fabrikant uit
gevoerd. Laat ondeskundige handelaren nimmer aan het
toestel „repareeren”.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor alle handelstoestellen.
De beste reparatie wordt door de fabrikant of importeur
uitgevoerd.
VRAAG: Kan de roosterbatterij vervangen worden door
een weerstand?
ANTWOORD: Ja zulks is mogelijk. Bij een accutoestel
wordt een z.g. spaghetti-weerstand van 650-750 Ohm
geplaatst tusschen minpool anodespanning en minpool
accu. De minpool anodespanning zat oorspronkelijk aan
de minpool accu en „aarde”. Deze draad wordt dus los
genomen van minpool accu en aarde en er weder mede
verbonden echter met tusschenschakeling van de spaghettiweerstand. Parallel op de spaghettiweerstand wordt
een blokcondensator gezet van 2 Mfd. I.S. (resp. F- of
-C) van de L.F. transformator wordt aan „aarde” ge
legd. Met een wisselstroomtoestel wordt de spaghettiweerstand geplaatst tusschen minpool anodespanning en
midden-aftakking van de gloeistroomtransformator.
VRAAG: Nadat de luidspreker bij het toestel is inge-
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bouwd worden steeds gilgeluiden gehoord. Wat is de
oorzaak?
ANTWOORD: Door plaatsing van de luidspreker in
de toestelkast vlag bij het toestel zelf is er koppeling ont
staan tusschen de luidsprekerleidingen en die van het
toestel. U kunt de beide leidingen van de luidspreker uit
voeren met gemetaliseerd draad en de metalen mantel
daarvan aan ,.aarde" leggen. Dan is de koppeling wel
opgeheven. Leidingen zoo kort mogelijk maken.
VRAAG: Mijn toestel met 4 verwisselbare spoelen op
de frontplaat is niet selectief genoeg, ook niet indien
tusschen antenne en antenneknop een vast of variabel
condensatortje gezet wordt.
ANTWOORD: Indien LI gebruik maakt van Peeters’
selectiviteitspoelen zal de selectiviteit belangrijk toe
nemen zonder dat de geluidssterkte minder wordt. Deze
spoel is voorzien van een extra klem. De spoel wordt
inplaats van de gewone honingraatpsoel op de plaats
van de antennespoel (links appart) gezet. De antenne uit
het toestel genomen en op de extra klem van de Peeters'
S. spoel verbonden. Eventueel kan men ook nog tus
schen antenne en extra klem een vast of variabel con
densatortje plaatsen wat de selectiviteit ten goede komt.
Er is een spoel voor lange-golf en een spoel voor korte
golf noodig. Deze spoelen kosten ƒ 1.75 per stuk.
VRAAG: Ik wil zelf een prima luidspreker bouwen en
tevens de kast ervoor. Bestaat hiervoor een schema en
wat zijn de kosten ongeveer?
ANTWOORD: Een prima luidspreker voor zelfbouw is
de „Petrovox", welke aan losse onderdeden verkrijgbaar
is. Het is een inductor-dynamisch systeem, waarvan de
weergave slechts weinig onderdoet voor een electro-dy-
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namische luidspreker. Een kast is hiervoor ook in onder
deden verkrijgmaar. Deze wordt niet gelijmd of ge
schroefd, doch geklemd. De bouwkosten voor luidspre
ker en kast bedragen tezamen ƒ 7.95. Schema’s worden
verkrijgbaar gesteld door Radio-Peeters. Amsterdam-Z.
I

VRAAG: Hoe komt het dat de ontvangst van bijna alle
buitenlandsche korte-golf-stations in sterkte varieert,
terwijl ook soms ook na het langzaam verdwijnen van een
bepaald station een ander station er voor in de plaats
terugkomt?
ANTWOORD: Men noemt dit verschijnsel ..Fading"
of „sluier-effect". Dit verschijnsel wordt veroorzaakt
door een reflecteerende luchtlaag „Heavisde-laag” ge
naamd, welke zich op grooten afstand boven de aarde
bevindt. De radiogolven planten zich niet alleen langs
de aardoppervlakte voort doch ook via deze geioniseerde
luchtlaag welke de golven naar de aardoppervlakte te
rugkaatst. Indien nu twee stations met een onderling
weinig verschillende golflengte werken en men heeft op
een dezer stations afgestemd terwijl het andere juist
,,fading" heeft of gesluierd is zal de ontvangst oor
spronkelijk goed zijn. Gaat het station ..sluieren" terwijl
het andere weer ,.op" komt dan krijgt men 't verschijnsel
dat hierboven genoemd wordt. Op het lange-golf gebied
treedt het ,.sluier-effect" niet op.
VRAAG: Toestel was steeds voldoende selectief, doch
thans, nadat het van voren naar achteren geplaatst is,
is de selectiviteit minder. Hoe komt dat?
ANTWOORD: We kunnen aannemen dat aan het toe
stel zelf niets veranderd is, ook de antenne op het dak is
dezelfde gebleven, zoodat de oorzaak slechts kan schui
len in de veel langere invoerleiding, welke thans de an
tenne met het toestel verbindt. Een invoerleiding bin-
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nenshuis welke nog veelal met bochten loopt is ongun
stig voor de selectiviteit. Het toestel moet geplaatst wor
den zoo dicht mogelijk bij de plaats waar de antenne het
huis binnenkomt. Een invoerleiding van 10 M. is zeer on
gunstig en kan de selectiviteit aanmerkelijk schaden. In
dien men de antenne-invoer niet kan verplaatsen zou een
luidsprekerleiding van 10 M. lengte gemaakt kunnen
worden. Dit beinvloed de selectiviteit niet meer.
VRAAG: Indien het waait geeft het radiotoestel kra
kende geluiden. Hoe dit te verhelpen?
ANTWOORD: Vermoedelijk maakt de antenne slecht
contact met het invoerbuisje of komt de antenne bij wind
tegen zinken dakrand of natten muur aan. De antenne
moet zoowel wat het horizontale als het verticale ge
deelte betreft zooveel mogelijk uit één stuk gemaakt wor
den. Waar de draad onderbroken is moet deze gesol
deerd worden. Het koperdraad oxydeert n.1. vrij spoedig
door inwerking van de buitenlucht en regenwater. Dit
geeft dan aanleiding tot slechte contacten. Verder moet
zij geheel vrij van muren en zinken dakranden gehouden
worden, event. met z.g. afspan-isolatoren. Waar de an
tenne bevestigd wordt aan het invoerbuisje wordt een
soepele draad gebruikt welke liefst ook weer gesoldeerd
wordt. Op deze wijze'kunnen er nooit krakende contac
ten optreden.
VRAAG: Ik wil inplaats van de oude A. 425 (triodelamp) gebruik maken van een B. 442 (H.F. schermroosterlamp,), tevens de oude B. 406 (triode-lamp) ver
vangen door een B. 443 (penthodelamp). Welke ver
anderingen worden aangebracht?
ANTWOORD: De draad welke thans aan de plaatpen
van de A. 425 zit wordt losgenomen en aan de top van
de B.%442 gezet. Een nieuwe verbinding wordt nog ge-
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maakt van de plaatpen B. 442 naar de detectorspanning.
Voor de eindlamp wordt een nieuw 5-pen’s lampvoetje
genomen. De 5e pen wordt verbonden met de hoogste
anodespanning.
VRAAG: Hoe lang moet een accu geladen worden?
ANTWOORD: Alle accu’s zijn voorzien van een laadvoorschrift. Dit kan men het'beste opvolgen. Men laadt
met een goede accu-gelijkrichter. Tijdens het laden wor
den de accu-stoppen er niet afgenomen doch slechts los
geschroefd. Dit voorkomt het verdampen van het water.
De accu wordt zoolang geladen tot aan de positieve
platen (bruine platen) een flinke gasvorming optreedt.
Na lading moet het zuur het juiste gehalte aanwijzen op
de zuurweger. Is het gehalte te hoog dan wordt gedes
tilleerd water bijgevoegd tot het juiste gehalte bereikt
is. Is het te laag dan wordt de accu geladen en daarna
voorzien van een nieuwe zuurvulling van ’t juiste gehalte.
Dit kan men vinden op ’t laadvoorschrift dat zich op de
accu bevindt.
VRAAG: Kan er met „fading-compensatie” geen „fa
ding” meer optreden?
ANTWOORD: Dit is een onjuist begrip. Indien de „fa
ding” van dien aard is dat de weergave geheel onhoor
baar wordt zal een toestel met een speciale „Fadingcompensatie-inrichting" ook het station niet meer door
geven. Er is geen inrichting te bedenken waardoor de
„fading” opgeheven wordt. Men kan alleen en uitslui
tend de groote verschillen die zich bij sluiering voordoen
eenigszins opheffen. Inplaats dat de weergave zooals bij
gewone toestellen van zeer krachtig tot zeer zacht loopt
wordt met „Fading-compensatie" een gemiddelde geluid
sterkte verkregen. Van opheffing van het „Sluier-effect”
is geen sprake, want indien de sluiering zoo sterk is dat
het station onhoorbaar wordt werkt de „fading-compen
satie” ook niet meer.
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VRAAG: Is het waar dat de levensduur van acculampen
veel grooter is dan van wisselstroomlampen?
ANTWOORD: Dit is inderdaad het geval. Acculam
pen kunnen zelfs na 5 jaren nog een behoorlijke werking
geven, terwijl zulks voor wisselstroomlampen na uiter
lijk 2 jaren het geval kan zijn. Men kan gerust aannemen
dat acculampen de dubbele levensduur hebben van wis
selstroomlampen.
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VRAAG: Bij het aanzetten van mijn wisselstroomtoestel
wordt eerst een giltoon van circa een halve minuut ge
hoord. Daarna werkt het normaal.
ANTWOORD: Dit gebeurt meermalen bij gebruik van
een penthode-eindlamp. Het is eenvoudig te verhelpen
door plaatsing van een lekweerstand van 0.5 of 1 Meghom tusschen rooster eindlamp en „aarde".
VRAAG: Is een Philips-lecentieplaatje ook noodig in
dien men zelf een toestel bouwt? Waarom moet er
licentie betaald worden?
ANTWOORD: De N. V. Philips-radio is in het bezit
van de voornaamste patenten welke noodig zijn bij het
bouwen van een radiotoestel. Zij staat onder bepaalde
voorwaarden toe dat deze patenten gebruikt worden
doch eischt er een zekere betaling voor. Indien een radiohandelaar dus een toestel verkoopt waarin deze patenten
gebruikt zijn moet hij aan de N. V. Philips-radio het
vastgestelde bedrag betalen. Hiervoor wordt een genum
merd licentieplaatje verstrekt. Nu is men niet alleen licentieplichtig voor een gebouwd toestel doch ook voor
een z.g. bouwdoos waarin zich alle of nagenoeg alle
onderdeelen bevinden waaruit een radiotoestel is te bou
wen. De radiohandelaar mag een compleet of nagenoeg
compleet stel onderdeelen dus niet afleveren zonder liI

1

r
79

■

■

■■s

r
'

ï

i

t

centieplaatje, waarvoor de kooper een bepaald bedrag
extra moet betalen. Indien de zelfbouwer een toestel
bouwt en de onderdeden in gedeelten of bij verschil
lende radiohandelaren koopt behoeft hij geen licentie te
betalen. Indien hij aan de radiohandelaar een eigenhan
dig geschreven lijst inlevert waarop alle onderdeden
voorkomen die hij wenscht te koopen kunnen deze zon
der licentiebetaling worden afgeleverd. Indien hij echter
de handelaar vraagt om alle onderdeelen voor een be
paald schema, en het schema dus noemt, moet hij wel
licentie betalen. Hij mag dat toestel echter niet verkoopen doch uitsluitend voor eigen gebruik behouden.
VRAAG: Aan mijn luidsprekersysteem bevinden zich 3
draden, terwijl er slechts twee gebruikt worden. Waar
voor dient het derde dan?
ANTWOORD: De uiteinden van het spoeltje van de
luidspreker zijn verbonden met 2 draden, terwijl een af
takking op het spoeltje aan de 3e draad is verbonden.
Bij gebruik van een penthode-eindlamp worden de 2 dra
den gebruikt die aan de uiteinden van het spoeltje zit
ten. Bij gebruik van een triode-eindlamp wordt het 3e
gebruikt en een van de uiteinden. Dit houdt verband
met de inwendige weerstand van de lamp. Een penthode
heeft een hooge inwendige weerstand en wordt daarom
het geheele luidsprekerspoeltje verbonden. Een triode
heeft een lage inwendige weerstand, zoodat dus ook
slechts een gedeelte van het spoeltje wordt verbonden.
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