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WATMEL vaste mica-condensators
verdienen ook in UW toestel een plaats
Nauwkeurig vervaardigd, volkomen be
trouwbaar, gegarandeerde capaciteit, onver
anderlijk onder ongunstige atmospherische
invloeden, zeer gemakkelijk gemonteerd.
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HET RADIOBOEK
VOOR DEN HANDEL
AMATEUR en LUISTERAAR
DOOR

Ingenieur J. SCHIERE

TWEEDE DRUK

UITGEVER: KAREL C. SCHOEMEIJER, BUSSUM
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VOORWOORD VAN DEN UITGEVER.

Eigenlijk is bij „Het Radioboek voor den Handel, Amateur en
Luisteraar” het voorwoord reeds gesproken.
Het „Voorloopertje” is immers als een heraut voor dit werk
uitgegaan en heeft zulk een goeden indruk gemaakt, dat de
oplaag van het voor U liggend werk grootendeels uitver
kocht is.
Hiermede worden twee dingen bewezen: de geweldige popu
lariteit van de Radio en de behoefte aan een degelijken gids,
die op bevattelijke wijze een uiteenzetting kan geven.
Ingenieur J. Schiere is wel een man geschikt voor deze taak.
Hij genoot zijn opleiding aan de Technische Hoogeschool te
Delft en aan de „Ecole Supérieure d’aéronautique et de Construction mécanique” te Parijs, waar hij het diploma van lucht
vaartkundig ingenieur behaalde, en werd hierna te werk gesteld
aan de vliegtuigenfabriek van Handley Page. In den oorlog
richtte hij te Kingston on Thames zelf een fabriek op van
schroeven voor vliegtuigen. Hier fabriceerde hij de bekende
Ebora Proppellers. Na den oorlog legde hij zich daar toe op het
vervaardigen van Draadlooze Ontvangtoestellen.
In 1924 werd de fabriek naar Utrecht verplaatst, en ver
schillende verbeteringen zijn reeds het resultaat van het werk
van Ing. Schiere geweest.
Mij past hier een woord van dank voor de nauwgezetheid,
waarmede hij „Het Radioboek” voltooid heeft.
3

Ook ben ik dank verschuldigd aan den Ingenieur Max Polak,
den Heer A. van Santen, voorzitter van den Nederlandschen
Bond van Radio-Handelaren, den Heer Dubois, Directeur der
Nederlandsche Seintoestellenfabriek, den Heer Vogt, Secretaris
en Omroeper van het Hilversumschen Draadioozen Omroep,
den Heer White, Hoofd-Ingenieur der Nederlandsche Sein
toestellenfabriek, die ‘allen belangrijke bijdragen hebben ver
leend.
Den industrieelen en handelaren, die door het doen plaatsen
van advertenties hun medewerking verleend hebben, welke
er toe leidde, dat de prijs van „Het Radioboek” laag gehouden
kon worden, zij ook mijn erkentelijkheid gebracht.
De Radio is niet alleen de wonderlijkste vinding van den
laatsten tijd, vanwege de ongedachte mogelijkheden, die zij
heeft geopènbaard, doch tevens zet zij hare beoefenaars zelf
aan het werk. Van telefoon, telegraaf, gramofoon e.a. techni
sche .wonderen is dé bediening zoo eenvoudig, dat zij tot geen
verdere werkzaamheid aanzet. De Radio spoort den gebruiker
tot voortdurende activiteit aan, waarvan het resultaat hem
steeds grootere- vreugde biedt. De kunde hiervoor noodig
wordt door „Het Radioboek” verkregen. Dat ook de handelaar
dit werk moet aanschaffen is vanzelfsprekend.
Moge dit werk duizenden tot vreugde en nut zijn.
K. C. SCHOEMEIJER.
I
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Ing. J. SCHIERE.

VOORWOORD VAN DEN SCHRIJVER.
Wanneer men de samenstelling ter hand neemt van een
„Radioboek”, bestemd voor den Handel, den Amateur en Luiste
raar, .rijst allereerst de vraag, welke onderwerpen zoo uitvoerig
mogelijk dienen te worden behandeld, terwijl op andere onder
werpen slechts terloops kan worden ingegaan.
De Radiotechniek toch, heeft in de laatste jaren zulk een
omvang verkregen, dat het niet mogelijk is, in een populair
5
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gehouden werk uitvoerig bij alle daarbij voorkomende vraag
stukken stil te staan.
Wij hebben getracht, de onderwerpen zoodanig te behandelen,
dat zij ook voor den niet technisch onderlegden amateur bevat
telijk zijn, terwijl wij, door het geven van een uitgebreide serie
schakelschema’s en uitvoerige beschrijvingen betreffende de
constructie van verschillende soorten ontvangers, gepoogd
hebben, belangstelling te wekken voor het nemen van proeven,
waardoor ontvanginstallaties op een hooger peil van volmaking
kunnen worden gebracht.
Rapporten van amateurs betreffende de resultaten bereikt
met de verschillende schakelschema’s, zullen door den schrijver
ten zeerste op prijs worden gesteld.
Aan alle'op- en aanmerkingen, alsmede verzoeken om nadere
inlichtingen, te zenden aan het adres van den schrijver, Kerkweg 29, Zeist, (tot 1 Mei 1927, Stadhouderslaan 5, Utrecht),zal
de noodige aandacht geschonken worden, terwijl aan vragen
om uitvoeriger behandeling van bepaalde onderwerpen even
tueel bij een volgende oplage kan worden voldaan.
J. SCHIERE.
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VOORWOORD BIJ DEN TWEEDEN DRUK.
Reeds enkele weken na verschijning van den eersten druk,
bleek de belangstelling voor dit werk in amateurskringen zoo
groot, dat voorbereidende maatregelen getroffen moesten wor
den voor een nieuwen druk.
Uit de honderden brieven welke wij naar aanleiding van dit
boek ontvangen hebben, bleek allereerst de zeer groote be
langstelling voor het Capasupra schema, waarmede door zeer
velen buitengewoon gunstige resultaten bereikt zijn, terwijl
voorts ook aan het Autodeto schema, alsmede het variometertoestel en het eenlamps luidsprekerschema de' aandacht ge
schonken is.
Ofschoon de tijd ontbroken heeft, ingrijpende , veranderingen
aan te brengen, hebben wij gemeend, ditmaal een constructieteekening te moeten opnemen van een vereenvoudigde Capa
supra ontvanger met ingebouwde lampen en spoelen, zoodanig
gewijzigd, dat zelfs in Hilversum de selectiviteit groot genoeg
is om ongestoorde ontvangst van Konigswusterhausen te ver
krijgen.
Daar ook veel vraag bestond voor schemas met meervoudige
hoogfrequentversterking, geschikt voor raamontvangst, is het
hoofdstuk, handelende over het onderwerp met eenige schemas
uitgebreid.
Voorts is een hoofdstuk opgenomen over het opsporen van
fouten en heeft ook de merkenlijst een belangrijke uitbreiding
ondergaan, terwijl de lijst der voornaamste omroeps-tations
weer zooveel mogelijk „up to date” is gemaakt. Voor op- en
aanmerkingen houden wij ons ook nu weer ten zeerste aan
bevolen.
J. SCHIERE.
7
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W. VOGT.
De sympatiekc Omroeper en Secretaris van den H. D. O.

DE HILVERSUMSCHE DRAADLOOZE OMROEP.
In het jaar 1923 — het is moeilijk om te realiseeren dat ’t
eigenlijk maar 3 jaar geleden is — luisterden wij op het pas
ontdekte, althans gepubliceerde, Koomans schema naar de
eerste uitzendingen van het Londensche Omroepstation 2 LO.
Vóór dien tijd hadden wij af en toe een Radioconcert opgepikt
van het Marconi proefstation te Writtle in Engeland, waar de
heer P. P. Eckersley, de tegenwoordige „Chief Engineer” van
8

de „British Broadcasting Co.” (B.B.G.) met behulp van een
piano, een schorre gramofoou en zijn eigen stemorgaan de
eerste Engelsch Radio Concerten de -wereld inzond
De Writtle concerten onderscheidden zich in weinig opzicht
van de hoog gewaardeerde radio-uitzendingen van het roem
ruchte P.C.Q.Q., het telefoniestation van den heer Idzerda te
Den Haag.
Wij allen vonden het interessant de mogelijkheid bewezen te
„hooren”, dat geluiden langs radiophonischen weg door den
aether konden worden overgebracht.
Totdat 2 LO zijn verrichtingen begon, waar de Heer Arthur
Burrows, thans Directeur van het „Office International de-Radiophonie” te Genève op aantrekkelijke wijze de functie van
„Omroeper” waarnam.
Het luisteren naar dit station was voor velen een openbaring.

De Studio van den H. D. O.
0

Men kon blijkbaar niet alleen muziek per radio overbrengen,
maar men kon die muziek zoodanig transporteeren, dat men
zijn ontvangtoestel vergat en aandacht schonk aan de muziek
zelve.
„Kunnen wij nu niet eens een zender in elkaar timmeren?”
Ziedaar de merkwaardige woorden destijds door den schrij
ver dezer bijdrage gesproken tot den ingenieur van de N. S. F.,
den heer G. W. White.
Wanneer wij tot den oorsprong van den H. D. O. teruggaan,
moeten wij deze lichtvaardig geopperde vraag als het zaad be
schouwen, waaruit de knoestige boom, die thans bekend staat
als de Hilversumsche Draadlooze Omroep, is opgeschoten.
De zender werd in elkaar getimmerd.
En hoe! Veel kosten mocht het niet, want de radio-tijden
waren slecht.
En het bouwen van een Radio-zender beteekent experimenteeren van den vroegen morgen tot den laten avond.
Op eenige tafels in het N. S. F. laboratorium stonden een
aantal spoelen, condensators en „alles wat meer te voorschijn
kon worden gebracht” — zooals een Indische vendutieterm
luidt — die te zamen en in vereeniging een telefoniezender ge
noemd werd, althans in staat was om muziek en het gesproken
woord op prijzenswaardige manier te verbreiden.
Met het „gesproken woord” hadden wij geen moeite. Het
kostte niets en aan welbespraakte lieden om oude kranten
voor te lezen of zich tot de luisterende schare te richten met
min of meer geslaagde improvisaties ontbrak het evenmin.
Voor de muziek zorgde een ietwat moeizaam roteerende
gramofoon.
Deze draaide op alleszins te billijken wijze en hoewel „Alte
Kameraden” van Sousa zeer zeker een pittige marsch is, werd
het Nederland- toch wel wat te machtig om dezelve heele mid
dagen aan te hooren.
De zender is een dragelijk stuk werk, aldus de Chef-Inge10

nieur, maar wat er voor den microfoon gebracht wordt, maakt
iemand ziek.
Deze uitspraak leidde tot het embryo, dat later, na zeer veel
kinderziekten, zich tot de programma-directie van den Hilversumsche Draadloozen Omroep zou ontwikkelen.
Schuchtere zangeressen en ploeterende instrumentalisten ver
schenen voor den microfoon.
De lof, die zij oogstten, lijkt me achteraf in een overdreven
verhouding gestaan te hebben tot de artistieke prestaties;
maar die artisten werden per briefkaart en brief uitburidig toe
gejuicht, dat staat vast.
Toen de N. S. F. geen termen vond om den aldus geïmproviseerden Radio-Omroep financieel gaande te houden, moesten
wij ons tot den gramofoon beperken of pogen de luisteraars
voor de voortzetting en de verbetering van dien Omroep te
interesseeren. Deze interesse moest blijken uit vrijwillige bij
dragen.
Voor den omroep om steun was de microfoon een ongemeen
effectief hulpmiddel. Naast dit instrument werd echter de druk
pers gebezigd.
Een circulaire aan de luisteraars — wier adressen wij uit
de successievelijk ingekomen rapporten kenden — werd in een
vijfduizend-tal exemplaren verspreid. Zij bracht ons in den loop
van een maand of vijf ruim zesduizend gulden in kas.
Om dit geld te zamen met de luisteraars te beheeren werden
de heeren Baron Tindal, Dr. Suermondt en Smit Duyzendtkunst
verzocht in een comité zitting te nemen, dat later bekend zou
staan als het Comité voor den Hilv. Draadloozen Omroep. Ba
ron Tindal werd gekozen als voorzitter van dat Comité en de
ondergeteekende als Secretaris, tevens omroeper.
Bestuur en bestuursledèn zijn nog dezelfde tot op den huidigen dag.
Sedert is het steeds bergopwaarts gegaan met den H. D. O.
De middelen vloeiden ruimer, de prestaties stegen in kwali11

teit. Tusschen deze verschijnselen bleek een heilzame wissel
werking te bestaan.
Allengs is uit dit alles de Hilversumsche Draadlooze Omroep
gegroeid zooals wij die tegenwoordig kennen.
De eerste circulaire bracht, zoo reeds hiervoor is medege
deeld f 6000.— op; de tweede haalde ruim f 17000.—, terwijl

Het Bestuur van den H. D. O.

van 1 Januari tot 1 Maart 1926 niet veel minder dan 30.000
gulden bij den Penningmeester van den H.D.O. is binnengeko
men..
Als vaste medewerkers zijn thans aan den H.D.O. verbonden
Mevr. Antoinette van Dijk voor het kinderuurtje en voor het
uurtje voor zieken en thuiszittenden; de heeren Fred Fry,
Charles Miche en Edgar Grün voor de Engelsche, Fransche en
Duitsche taallessen; de heer Pelser, accountant, voor den Han
delscursus.
12
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Verder is er het 10 man sterke H. D. O. orchest. Als gastdirigent voor de oud-klassieke werken treedt de heer Willem
van Warmelo als leider op, terwijl voor het leiden van opera
en operette uitvoeringen de heer J. v. Ameron is aangewezen.
Verder zijn daar nog voor de muzikaal artistieke leiding dé

Een kijkje in de Studio van den H. D. O.

heer Louis Schmidt en voor de algemeene regie de heer Chris
de Vos.
Tot de vaste rubrieken van het H. D. O. program behooren
de zoo geliefde Concertgebouw uitzendingen, de Kurhausconcerten, de Politieberichten, de Koersen en Persberichten van
Vaz Dias, de Nutslezingen.
Op vocaal en instrumentaal gebied zijn de beste krachten uit
binnen- en buitenland voor den microfoon geweest.
13

Tal van opera’s werden in haar geheel in de Studio opge
voerd.
Er is steeds bij den H. D. O. evolutie geweest. Een streven
naar omhoog. Ook op dit oogenblik valt er nog veel te ver
beteren.
Een Radio Omroep is een zeer kostbare instelling.
Althans wanneer men het goed wil doen.
Het is den H. D. O. nimmer gemakkelijk gemaakt uit te blin
ken, met een zusterstation in Engeland van de voortreffelijkheid
van een Chelmsford, later van Daventry, naast zich als voort
durend voorbeeld.
Toch mag worden gezegd, dat gezien een vergelijk tusschen
de financieele en andere hulpmiddelen die beide stations —
Hilversum en Daventry — ten dienste staan, de H. D. O. nim
mer een slecht figuur heeft gemaakt.
Wanneer later dit Radioboek eens wordt opgeslagen als
bron voor gegevens voor een overzicht van de ontwikkeling
der omroep situatie in Nederland, dan zal men, naar wij hopen,
kunnen verklaren, dat de H. D. O. daarin een belangrijke rol
gespeeld heeft.
In elk geval heeft het Bestuur van ons Instituut gepoogd met
de beschikbare -middelen een omroep te organiseeren en gaan
de te houden, die ons land niet te veel bij het buitenland zoude
achterstellen. Een achterstelling, die bij gebrek aan een van
regeeringswege georganiseerden omroep, anders wel eens zeer
tot teleurstelling en ergernis van den Nederlandschen Luiste
raar zou zijn gevoeld.
W. VOQT,
Secretaris-Omroeper van den H. D. O.
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A. DUBOIS.
Directeur der N. S. F.

De heer A. Dubois, Directeur der Nederlandsche Seintoestellenfabriek, werd 3 November 1887 te Almelo geboren en be
zocht van het jaar 1904 tot 1908 het Koninklijk Instituut voor de
Marine te Willemsoord.
Na gedurende 3 jaar bij de Marine gediend te hebben, verliet
hij de Zeemacht, ten einde zich in Delft te bekwamen voor electrotechnisch ingenieur. Alvorens deze studie te beëindigen,
brak de wereldoorlog uit en trad hij wederom als reservemarine-officier vrijwillig in dienst in het jaar 1914. Na aanvan15

kelijk een negental maanden als censor op het radiostation te
Scheveningen gezeten te hebben, werd hij overgeplaatst naar
het algemeen hoofdkwartier, Bureau van de Genie, waar hem
de leiding opgedragen werd voor den bouw van eenige radioautomobiel-stations voor de Landmacht. Spoedig daarna werd
opgericht de Afdeeling Radio-Telegrafie van de Landmacht,
waarvan hij tot Commandant benoemd werd. Hij heeft deze be
trekking bekleed tot Februari 1918, toen hij den dienst verlaten
heeft. Al het radiomateriaal en ook de organisatie gedurende
de mobilisatie is onder zijn leiding tot stand gekomen. In Fe
bruari 1918 is hij benoemd tot Directeur van de Nederlandsche
Seintoestellen-fabriek te Hilversum, welke functie hij thans nog
bekleedt.
De fabriek, welke aanvankelijk op bescheiden schaal in een
tijdelijk gebouw was ondergebracht, is sedert een vijftal jaren
in eigen fabrieksgebouwen gevestigd en heeft thans, met de
kantoorlokalen, een vrij aanzienlijken omvang bereikt. Belang
rijke leveranties aan Overheidslichamen, vooral op het gebied
van ongedempte zenders (lampzenders) voor land-, scheeps-,
lucht- en loopgravengebruik, zijn door haar gedaan. Bovendien
heeft zij zich in den laatsten tijd met vrucht toegelegd op het
vervaardigen van radio-amateur-ontvangtoestellen.
Tevens heeft zij het initiatief genomen tot het op richten van
een radio-omroepzender, welke momenteel in Holland de eeni
ge zender is, die regelmatig zijn concerten uitzendt. Ook deze
zender is in de eigen werkplaatsen ontworpen en gebouwd.
Het bedrijf biedt thans werkgelegenheid aan circa 400 per
sonen, terwijl de omzetten een voortdurend stijgende lijn vertoonen.

i j.
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DeM.Ais eenvoudig te bedienen.
Ch > ? ~' 4 Geeft een zuivere krachtige weer_ gave door den luidspreker.
Groote selectiviteit en gevoelig
heid waarborgen scherpe afstem
ming op qewenscfrt Europeesch
omroepstation van eenige bateeken is.
Een verzorgde uitvoering maakt het
passena in elke omgeving.
Onze goedgeorganiseerde hulp
dienst staat steeds ter beschikking.

Nederlandsche
Seintoestellen
Fabriek HILVERSUM
2
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Ing. G. WHITE.
• Hoofdingenieur der N. S. F.

DE N. S. F.-ZENDER.
Door Ing. G. W. WHITE.
De nieuwe zender is in principe gelijk aan den ouden zender,
doch de energie is ongeveer zeven tot acht keer grooter, terwijl
speciale voorzorgen genomen zijn om de uitstraling van harmonischen op de korte golf zoo goed mogelijk te voorkomen.
De geheele installatie is in drie gedeelten gescheiden, n.1.:
1. Microfoon en rnicrofoonversterkers, gebruikt bij lijnuit
zendingen.
18
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2. Contröle-apparaten en versterkers, gecombineerd met
het lijn-schakelbord in de controlekamer.
3. De eigenlijke zendinstallatie met oscillators en modula
tors.
De eerste schema-teekening geeft het schema van de vierlamps weerstandsversterker, waarin A. de condensatoren, B.
de smoorspoel, weerstand en veranderbaren condensator voor
stellen, om de microfoonvervorming tegen te gaan.
Alle transmonnatoren en geleidingen zijn zorgvuldig afge
schermd van de laagfrequente magnetische velden.
Deze geheele installatie is voor lijn-uitzendingen, bijv. van
het Concertgebouw.
Proeven worden ook genomen met de Reiss Kool-microfoon.
De tweede schema-teekening geeft het schema van de toe
stellen in de controlekamer, n.1. een drielamps versterker,
waarbij A voorstelt de plug voor aansluiting van de studioversterker, of de telefoonlijn of de inrichting voor de afstemnoot, de tijdseinklok, enz.
B. is de potentiometer voor regelen van de sterkte.
C. de controle op de weergave.
Voor dezen versterker zit de operateur, welke de controle
uitoefent op hetgeen uitgezonden wordt. Hij kan ook luisteren
op een drielamps ontvanger met een kleine „loop”-antenne en
luidspreker.
De groote schema-teekening geeft het schema van de eigen
lijke zendinstallatie.
A. de groote Philips Z.83 watergekoelde zendlamp met den
primairen kring.
B. Philips Z.16 lamp.
C. 30 K.W. transformator en 6 speciale Philips gelijkrichter- ;
lampen voor de stroomvoorziening van A.
D. Kleine gelijkrichter voor de stroomvoorziening van B. en
de sub-modulator E.
21

Schema van den nieuwen zender van de N. S. F.
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Schema van den nieuwen zender van de N. S. F.
23

E. Sub-modulator, Philips Z.16, met specialen versterkingsfactor, capacitief. gekoppeld met F.
F. Twee speciaal gebouwde watergekoelde modulators, met
een negatieve roosterspanning van 1000—1500 volt.
Q. 10 K.W. spraak transformator om de spraakenergie over
te brengen op de zendlamp.
H. Antennekring, gekoppeld met primairen kring.
De zendlamp gebruikt 1000 milli-ampère bij 10.000 volt
(10 K.W.).
De gemiddelde stroom door de modulatorlampen F. is 1000
milli-ampère bij 10.000 volt.
De windingen van de transformator G. zijn tegengesteld om
ijzerverzadiging te voorkomen en geven een plaat-inductantie
van 100 Henries.
Om het zelfgenereeren van de zendlamp A. tegen te gaan is
een neutrodyne aangebracht, welke niet op de teekening is
aangegeven.
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De heer A. van Santen werd geboren te Amsterdam, 18 No
vember 1896. Hij bezocht achtereenvolgens de O.L.S. en de
H.B.S. en deed in 1914 met goed gevolg eindexamen aan de
Hoogere Handelsschool te Amsterdam. Hij kwam toen op een
groot handelskantoor te Amsterdam en zette tevens zijn stu
diën in économische richting voort. De heer van Santen is
sedert jaren eigenaar der firma Van Santen &. Co., te Amster
dam, agenten van verschillende buitenlandsche fabrieken en is
sinds de oprichting Voorzitter van den Nederlandschen Bond
van Radiohandelaren. Wij laten hier gaarne enkele aanhalingen
volgen uit het artikel van den heer W. Vogt in de JRadio-Luistergids van 9 Juli 1926, verschenen ter gelegenheid van de be25

noeming van den heer A. van Santen als eerste radio-makelaar
in Nederland en wel: „Het meest bekend is hij als voorzitter
van den Nederl. Bond van Radiohandelaren. Deze bestuurs
functie in een Bond van personen en lichamen, die hun bedrijf
uitoefenen in een nieuw vak als Ractó, een vak, waarbij zooals
in alle nieuwe branches der menschelijke bedrijvigheid ieders
plaats niet terstond duidelijk is; waar alles nog in beweging is;
waarin de toestanden nog niet zijn gekristalliseerd; waar nog
de resultante der tegengestelde ongewisse belangenkrachten
moet te voorschijn komen, deze functie eischt een bijzondere
figuur om haar te vervullen. De voorzitter van een dergelijke
vereeniging moet een bezadigde, beschaafde, representatieve
figuur zijn, die door zijn maatschappelijke positie buiten ver
denking staat, ook maar in het minst beïnvloed te zijn door de
belangen van de categorie belanghebbenden waartoe hij zelve
behoort. Want het is duidelijk, dat de voorzitter van den Bond
zelve met beide beenen in den Radiohandel moet staan. Deze
opgave te volbrengen lijkt niet gemakkelijk: dat de heer Van
Santen het toch doet, is het bewijs dat hij de juiste man is op
de juiste plaats,. Wat in Radioland voornamelijk van belang
blijkt te zijn is: Vertrouwen. Het vertrouwen bezit de Voor
zitter van den Bond. Zijn persoon heeft onder allen, die met
Radio te maken hebben, de achting, die, om een hoogstaand
voorbeeld te noemen, wijlen de Savornin Lohman genoot in de
politiek.”
Een paar cijfers in verband met den Radiohandel in Nederland.
door A. VAN SANTEN.

De cijfers van den in- en uitvoer van „Electrische toestellen
en installatie’s voor draadlooze telegrafie en telefonie, al of niet
gedemonteerd en n.a.g. afgewerkt deelen daarvan” worden
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eerst sinds 1919 onder het statistieknuimner 1212 gepubliceerd
in de Maandstatistiek van In-, Uit- en Doorvoer in Nederland,
uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vóór 1919
werden de in ons land geïmporteerde en uitgevoerde radioartikelen onder andere statistieknummers met diverse electrisce artikelen vermeld, zoodat we — willen we een vergelijking
omtrent de toeneming van dezen bedrijfstak maken — moeten
beginnen met de jaarcijfers van 1919.
We laten eerst hieronder volgen een gedetailleerde opgave
van de invoeren sinds 1919, gerangschikt naar de voornaamste
landen van invoer en met vermelding van het brutogewicht en
de waarde in guldens. Voor de totaalcijfers verwijzen wij naar
fig.. 1.

i
;

i

Fig. 1.
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INVOER:
1919
Kilogram

1920
Kilogram Guldens

Guldens
Totaal:
.925.473 1.386.278 286.789
Duitschl.
888.964 1.223.595 194.949
Gr. Brit.
32.322 143.592 80.071
4.024
15.078 8.225
Frankrijk
3.588 1.062
V,S. Amer.
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1922
Totaal:
143.000
Duitschl.
104.000
Gr. Britt.
15.000
3.000
Frankrijk
2.000
V.S. Amer.
België
4.000
N.O. Ind.
12.000

1921
Kilogram Guldens

886.407 84.560 565.189
427.340 39.077 268.828
391.156 26.965 170.376
51.983 13.485
93.993
9.238
1924
1923
676.000 159.000 757.000 240.000 T.214.0Ö0
417.0Ó0 121.000 484.000 109.000 448.000
121.000 19.000 135.000 64.000 285.000
8.000
50.000 35.000 224.000
23.000
8.000
65.000 14.000 127.000
42.000
10.000 14.000 102.000
27.000 2.000
38.000 1.000
8.000

1925
1926!)
Totaal:
505.000 2.472.000 414.000 1.780.000
Duitschl. 1.201.000 811.000 161.000 560.000
Gr. Brit.
161.000 767.000 108.000 494.000
Frankrijk
59.000 347.000 65.000 301.000
V.S. Amer. 42.000 305.000 45.000 287.000
23.000 162 000 28.000 100.000
België
Wat betreft het jaar 1926 wijzen wij er uitdrukkelijk op, dat
we slechts beschikken over de cijfers omtrent het eerste half
jaar 1926 en dat dus uitsluitend de gegevens over dit eerste
semester verwerkt konden worden.
Ter verduidelijking geven we hieronder een overzicht van de
verhoudingen der cijfers van invoer in ons land, gerangschikt
naar de voornaamste landen van herkomst. Diezelfde verhou9 Voor 1926 is slechts rekening gehouden met de eerste zes maanden
van dat jaar.
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dingscijfers kamen tot uiting in de schematische voorstelling
van figuur II.
1919 1920
Duitschl.
88 48}
Gr. Britt. 10} 44
Frankr.
1 6
V.S. Amer. }
1
België
— —

1921 1922 1923
47* 62 64
27 “
18
18
16} 3}
6}
6} 81
1-1
4

1924
37
23-i
18}
101
8

1925 1926 »)
31 % |§
33
31 27-i-70
§ g14
121
16 % \ 3 o
7
5 o/
"

17 % Si

De hieronder vermelde grafische voorstellingen van de verhoudingscijfers der invoeren in 1919 en 1925 toonen duidelijk
de groote verschuiving aan, die sinds 1919 heeft plaats gevon
den; deze beweging maakt nog steeds verderen voortgang
(Zie fig. III en IV).
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0 Voor 1926 worden slechts de gegevens over het eerste halijaar ver
strekt.
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Interessant is tevens om de toeneming van de invoercijfers
na te gaan, waarbij wij als basis het jaar 1921 nemen en de
waarde van den invoer in dat jaar op 100 stellen; we komen
dan tot de volgende verhoudingen:
Waarde van den invoer in duizenden guldens:
1921
565
100 %
1922
676
120 %
757
1923
134%
1924
1214
215 %
1925
2472
438 %
1926
1780
630 %
Voor 1926 werd slechts rekening gehouden met het eerste
semester en voor de berekening van de toeneming namen we
het dubbele van den invoer over het eerste halfjaar. In verge
lijking tot het eerste halfjaar 1925 is de invoer in verhouding
tot 1921 gestegen tot 633%.
Wij zullen thans de uitvoeringcijfers eens nader gaan be
schouwen en geven eerst de gegevens omtrent gewicht en waar
de van den uitvoer van 1919 tot en met 30 Juni 1926 en wei:
UITVOER NAAR:
1919

1920

1921

Kilogram Gulden Kilogram Gulden Kilogram Gulden

Totaal:
Duitschl.
Ned. Indië
Ver. Staten
IJsl./Den.
Polen
Gr. Britt.

7.824 53.208 20.596 190.448 40.119 225.942
2.044 10.279 7.306 50.545 6.581 43.971
5.724 42.069 7.436 111.755 8.307 50.544
1.800 13.350
5.000
871
5.500
1.075
6.000 33.000
15.030 74 792
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UITVOER NAAR:
1924
1923
1922
Kilogram Gulden Kilogram Gulden Kilogram Gulden
63.000 335.000 43.000 254.000 100.000 402.000
Totaal:
3.000 17.000 11.000 65.000
17.000 48.000
Duitschl.
Ned. Indië 33.000 204.000 11.000 64.000 11.000 64.000
12.000 72 000 20.000 125.000 50.000 157.000
Gr. Britt.
3.000 14.000
6.000 15.000
Argent.
1.000 10.000
2.000 15.000
Frankrijk
2.000 14.000 15.000 53.000
België
1925

19269

Totaal:
375.000 879.000 357.0001 915.000
Duitschl.
13.000 70.000
9.000! 108.000
9.000 108.000
Ned. Indië 23.000 139.000
Gr. Britt. 309.000 537.000 295.000 272.000
Frankrijk
27.000 380.000
Ook in de uitvoercijfers is een voortdurende stijging waar te
nemen behalve in het jaar 1923, waarin een belangrijke inzin
king plaats vond. Vergelijk grafische lijn in figuur V.
Wanneer we op dezelfde wijze, als we dit bij de invoercijfers gedaan hebben, ook den uitvoer in 1921 op 100 stellen,
komen we tot de volgende verhoudingscijfers:
Waarde van den uitvoer in duizenden guldens:
1921
226
100 %
1922
148%
335
1923
254
112%
1924
180 %
402
1925
388 %
879
1926
800 %
915
9 Voor 1926 worden slechts de gegevens over het eerste halfjaar ver
strekt.
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Hieruit blijkt, dat de waarde van den uitvoer in het eerste
halfjaar van 1926 reeds grooter geweest is, dan de waarde over
het geheele jaar 1925. Vergeleken met de overeenkomstige
cijfers over de eerste maanden van 1925, bedraagt de stijging
in verhouding tot het basisjaar 1921: 931 %.
We wijzen tenslotte zeer gaarne op de bespreking van de
groep „Radio-artikelen” in het Verslag van den toestand van
Handel, Nijverheid en Verkeer in 1925, uitgegeven door de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam (zie
pag. 380) luidende:
„In het algemeen gesproken is het jaar 1925 voor den radiohandel gunstig geweest; het noodlijdende electrotechnische
grossiers- en winkelbedrijf heeft een grooten steun gekregen
in de toenemende vraag naar radiotoestellen en onderdeelen.
Het ligt voor de hand, dat bij een zoo snel opkomend bedrijf
als het onderhavige, vele moelijkheden overwonnen dienen te
33
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worden, omdat zich ook tal van nieuwe firma’s vestigden, die
niet met den handel vertrouwd zijn en ook de gegoedheid
deze firma’s wel eens te wenschen laat. Een ongunstige invloed
op den handelstoestand werd uitgeoefend door het feit, dat tal
van artikelen hier werden ingevoerd uit landen met zwakke
valuta en dan aangeboden beneden de prijzen, tegen welke de
gevestigde handelaren van hun leveranciers of fabrikanten
konden betrekken. Door den Nederlandschen Bond van Radiohandelaren werden maatregelen hiertegen genomen, doch af
doende verbetering zal slechts kunnen worden verwacht, wan
neer in de ons omringende landen de geldswaarde gestabili
seerd zal zijn.”
Helaas is in 1926 de handelstoestand nog ongunstiger be
ïnvloed door de valutaquaestie. Wij hopen, dat de handel en
industrie — mede dank zij de krachtige medewerking van den
Nederlandschen Bond van Radiohandelaren — ook deze moei
lijkheden te boven zullen komen.
A. VAN SANTEN.
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Ir. MAX POLAK.

DE ONTWIKKELING DER RADIO.
Door Ir. MAX POLAK.
De radiowetenschap, die thans ongeveer haar dertigjarigen
leeftijd bereikt heeft, kan inderdaad met trots op hare ontwik
keling terugzien. Zoo snel is deze ontwikkeling gegaan, dat wij
ons wel eens verbaasd afvragen hoe zulks in een dergelijk kort
tijdsverloop heeft plaats gevonden.
Gaan wij in groote trekken deze ontwikkeling 11a, dan blijkt
allereerst, dat sinds korten tijd eene splitsing is opgetreden in
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radiotelegrafie en radiotelefonie, die feitelijk aan een onderling
verschillend doel beantwoorden.
Is de radiotelegrafie meer geworden een nieuw verbindings
middel, dat zich naast de lijn- en kabeltelegrafie een plaats
heeft veroverd, de radiotelefonie heeft zich als verbindings
middel met een bescheidener plaats moeten tevreden stellen en
hare ontwikkeling is, meer in eene andere richting gegaan.
Is bij de radiotelegrafie de hoofdtoepassing gelegen in de
mogelijkheid van telegrafisch verkeer tusschen schepen op zee
en het vaste land, benevens tusschen schepen onderling, daar
naast heeft de radiotelegraaf zich een belangrijke plaats weten
te veroveren in het verkeer tusschen de landen onderling, voor
al over zeer groote afstanden, als tusschen Europa en Amerika
en tusschen de Europeesche landen en hunne Koloniën. Liet het
zich aanvankelijk aanzien, dat dit verkeer zich voornamelijk
zou afwikkelen binnen het gebied der groote golflengten, de
proefnemingen der amateurs hebben den deskundigen eene
vingerwijzing gegeven om terug te gaan naar de korte golf,
wonderlijk genoeg het gebied, waarin zich de eerste proeven
van Marconi bewogen.
Wel kan men zeggen, dat de kortegolf radio nog min of
meer in het stadium van proefneming verkeert, de resultaten
zijn echter zoodanig opmerkelijk, dat men in die richting in de
eerstvolgende periode nog veel belangrijks kan verwachten, al
lijkt het voorbarig te gelooven, dat in de naaste toekomst de
stationsgebouwen van- Kootwijk in danszalen zullen worden
herschapen.
De verwachting, dat ook de radio-telefonie zich zou gaan
ontwikkelen in de richting van een nieuw verkeersmiddel van
de eerste orde, en dat op radio-telefonie een gevaarlijke con
current voor de radio-telegrafie op dit gebied zou worden, is
tot dusverre niet vervuld.
De radio-telefonie speelt in deze richting slechts een beschei
den rol.
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Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Aller
eerst het ontbreken van een systeem, waarbij het afluisteren
onmogelijk is, een probleem, dat mogelijk binnen niet te langen
tijd zal worden opgelost. Doch verder de geringe economie ten
opzichte van de radio-telegrafie, de veel grootere zendvermogens die voor het bereiken van een bepaalden afstand noodig
zijn, hebben hier hun invloed doen gelden.
Toch zal ook hier eene toepassing verwacht kunnen worden
voor zoover het betreft het verkeer vanaf het vaste land met
schepen op zee en het verkeer tusschen rijdende spoortreinen
en andere verkeersmiddelen (vliegtuigen) met hunne stations.
In hoeverre de toekomst in deze richting nog eene uitbreiding
van belang zal opleveren, dient te worden afgewacht.
Van buitengewoon belang is echter de radiotelefonie gewor
den op een geheel ander gebied, n.1. de omroep. Hier toch heb
ben wij een ideaal middel om van uit een centrum kennis en
wetenschap, ontwikkeling en ontspanning toe te voeren aan
hen, die anders kans hebben daarvan verstoken te blijven.
In dit opzicht heeft de radiotelefonie een taak te vervullen,
zoo grootsch, zoo schoon, dat alle pogingen in het werk gesteld
moeten worden om hierin verbetering te brengen en de tech
niek steeds op hooger peil te brengen.
De radiotelefonie beteekent voor zeer velen het contact met
de centra van ontwikkeling. Zij brengt hun muziek, lezingen.*
Ouden van dagen en zieken wekt zij op en laat hen de groote
gebeurtenissen van het leven volgen. De gebrekkigen kunnen
hun kerkdienst volgen, tot ver in het platteland dringt haar
machtige stem door.
De huisvrouw kan zich op de hoogte stellen van de levensmiddelenprijzen, de zakenman ontvangt zijn beursberichten, de
landbouwer hoort wat hem interesseert.
Het weerbericht waarschuwt hem voor te verwachten nacht
vorst. Bij groote rampen is het de radio, die de menschen op
roept hulp en bijstand te verleenen.
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In de ziekenhuizen schenkt zij den verpleegden de zoo gewenschte ontspanning. In de gevangenissen zal zij medehelpen
den verstootenen uit de maatschappij moed voor een nieuw
leven te geven.
Zoo is de radio-telefonie een factor van het grootste belang
geworden, zoo belangrijk, dat aan de organisatie van een om
roepdienst nimmer genoeg zorg besteed kan worden.
Want nooit mag m.i. de omroep worden een propagandamid
del in de hand van één groep of partij.
De omroep moet aan ieder geven wat hem toekomt, onaf
hankelijk van zijn politieke of godsdienstige overtuiging. Nooit
mag de omroep kwetsen, slechts verbeteren, nooit splitsen,
slechts vereenigen.
En zoo zal men ook in ons land, ondanks alle moeilijkheden
eens komen tot de juiste organisatie, een organisatie, bestuurd
door hoogstaande, onafhankelijke personen, die zonder bijbe
doelingen, zonder eigenbelang den omroep besturen, personen,
die zoo hoog moeten staan, dat allen zonder onderscheid van
geloof of politiek aan hen hun vertrouwen kunnen geven.
Dan zal ook de omroep aan ieder gelegenheid geven zijne
meening te uiten en zal hij in alle opzichten beantwoorden aan
het doel en aan de gestelde verwachtingen.
Nog schijnt de tijd in ons land daarvoor niet rijp.
• Nog zijn er in ons land te veel menschen, die in den omroep
een gelegenhied zien hun eigen, belang of het belang hunner
industrieele onderneming of hunner partij te bevoordeelen.
Doch de overtuiging, dat het zoo niet langer gaat, wint steeds
meer veld.
ïs er, zouden wij vragen, schooner taak denkbaar, dan mede
te werken aan het tot stand komen en in stand houden, van
één, algemeenen, onafhankelijke!! Nationalen omroep?
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Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”

RADIO-ONTVANGST.
Door een zendstation worden hoogfrequente wisselstroomen opgewekt, welke door spreken voor een microfoon worden
gemoduleerd en als electromagnetische golven van uit de zendantenne worden uitgezonden.
Zij planten zich voort door den zich overal in de ruimte
bevindenden wereldaether met de snelheid van het licht en
kunnen door een antenne worden opgevangen.
De sterkte van de in de antenne geïnduceerde hoogfrequente
wisselstroomen zal veelal uiterst gering zijn, in het bijzonder
wanneer het zendstation ver verwijderd is van den ontvanger,
of als de zender met geringe energie werkt, in welk geval het
aanbeveling verdient, deze zwakke stroomen te versterken
door hoogfrequent versterkers, alvorens ze toe te voeren naar
den detector, welke dient om de hoogfrequente trillingen, wier
trillingsgetal zoo hoog is, dat zij ver buiten het hoorbare geDied vallen, gelijk te richten en in hoorbare laagfrequente tril
lingen om te zetten.
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Haalt de wereld in Uw huis met Philips „M1NIWATT”
Door middel van een telefoon kunnen de laagfrequente tril
lingen worden omgezet in luchttrillingen, welke als hoorbare •
teekens of telefonie kunnen worden waargenomen.
In den regel zal de aldus verkregen geluidsterkte niet vol
doende zijn voor ontvangst op luidspreker, in welk geval men.
de laagfrequente trillingen door laagfrequentversterkers kan
versterken, zoodanig dat een voldoende geluidsterkte verkre
gen wordt voor een goede weergave op een luidspreker.
De electromagnetische golven, welke bij de draadlooze tele
fonie toepassing vinden, zijn evenals licht, warmte en Röntgen
stralen, trillingen van den alles omgevenden wereldaether, doch
zij verschillen van deze trillingen door een veel grootere golf
lengte en werken overigens ook op onze zintuigen op verschil
lende wijzen in.
Zoo hebben bijvoorbeeld Röntgenstralen een zeer kleine
golflengte, dus een hooge frequentie (aantal trillingen per se
conde) en kunnen niet door het oog worden waargenomen,
doch zij werken wel op een fotografische plaat in. Lichtstralen
daarentegen hebben een grootere golflengte, dus een kleiner
frequentie, zij kunnen door het oog worden waargenomen en
geven een kleurverschil, naarmate hun golflengte grooter of
kleiner is.
Een nog grooter golflengte hebben de warmtegoiven, terwijl
electromagnetische golven, welke thans nog in de radio-techniek worden gebruikt, de grootste golflengte bezitten.
Wanneer men de verschillende aethertrillingen rangschikt
naar hunne golflengte, verkrijgt men een spectrum als aange
geven in figuur 2, waaruit blijkt, dat slechts een klein gedeelte
daarvan nog niet ontdekt is. De onderzoekingen met electro
magnetische golven ten dienste der draadlooze telegrafie heb
ben zich uitgebreid zoowel in de richting der allergrootste golf
lengten van 25.000 Meter en meer, als in het gebied der klei
nere golflengten van 300 Meter tot slechts V2 m.M., terwijl
langs draadloozen weg infraroode warmtestralen zijn verkre40
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Laadt Uw accu thuis met
PHILIPS GLOEIDRAADGELIJKRICHTER No. 450.
gen, eveneens van V2 m.M. golflengte, zoodat alleen nog tussclien de ultraviolette stralen en de Röntgenstralen een onbe
kend gebied voorkomt.
Teneine de aethertrillingen, door een zender voortgebracht,
beter te kunnen begrijpen, kan men een vergelijking maken met
de luchttrillingen, waardoor het geluid wordt voortgeplant,
waarbij men ook te doen heeft met verschillende frequenties,
al naar gelang van de toonhoogte van het voortgebrachte ge
luid.
Wanneer wij bijvoorbeeld op een piano een willekeurige toets
aanslaan, dan zal een snaar van bepaalde toonhoogte gaan tril
len met een bepaald aantal trillingen per seconde, waardoor
geluidsgolven van bepaalde lengte ontstaan.
De trilling van de snaar wordt voortgeplant in de omringen
de lucht. Wordt nu een tweede piano in de nabijheid gebracht,
dan zal hierin de snaar, die op precies dezelfde toonhoogte —
met andere woorden op hetzelfde trillingsgetal en dezelfde
golflengte — is afgestemd, mede in trilling komen, terwijl de
overige snaren voor deze trillingen geheel ongevoelig blijven.
Zoo zal ook bij de radio-ontvangst een station, dat seinen
geeft op een bepaalde golflengte, alleen worden gehoord, wan
neer de ontvanger op dezelfde golflengte is afgestemd.
Onze toestellen zijn nu zoodanig ingericht, dat zij op de ver
schillende golflengten van de zendstations kunnen worden af
gestemd, waardoor men naar verkiezing naar ieder gewenscht
station zal kunnen luisteren.
Een ontvangstation moet derhalve allereerst bestaan uit:
le. Een inrichting voor het opvangen van de zeer zwakke
hoogfrequente wisselstroomen door een zender uitgezon
den.
Hiervoor dient de antenne, of raam.
2e. Een inrichting voor het nauwkeurig afstemmen op de juiste
golflengte van het zendstation.
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Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
De eenvoudigste inrichting hiervoor is een spoel met ver
anderbaren condensator.
3e. Een inrichting om de opgevangen zwakke hoogfrequente
wisselstroomen gelijk te richten en om te zetten in hoor
bare signalen.
De eenvoudigste inrichting hiervoor is een kristal-detector, terwijl vooral de radiolamp, als detector gebruikt, een
zeer uitgebreide toepassing heeft gevonden.
4e. Een inrichting om eventueel de opgevangen zwakke hoog
frequente wisselstroomen te versterken, voordat zij door
een detector in hoorbare signalen worden omgezet.
Hiervoor dienen de hoogfrequent-versterkers, eveneens
werkende met radiolampen.
oe. Een inrichting om de reeds hoorbare signalen zoodanig te
versterken, dat zij op een luidspreker kunnen worden
weergegeven.
Daartoe gebruiken wij laagfrequent-versterkers met radio
lampen.
6e. Een telefoon of luidspreker voor de weergave van de
hoorbare signalen.
Alle ontvangstations behooren derhalve voorzien te zijn van
de inrichtingen vermeld onder Nos. 1, 2, 3 en 6, terwijl voor
versterking de apparaten vermeld onder 4 en 5 kunnen dienen.
Voorts kan men door combinatie dezer instrumenten volgens
verschillende schakelingen, toestellen bouwen van zeer een
voudige constructie, tot de veelal zeer ingewikkelde ontvan
gers, waarmede het mogelijk is, nagenoeg alle zendstations,
waaronder verscheidene, werkende met geringe energie, te
hoor en.
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een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.

WELK TOESTEL ZAL IK BOUWEN.
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Wanneer men zelf een ontvanger wenscht te bouwen en niet
beschikt over de hulp van een ter zake kundig persoon, zouden
wij met klem willen aanraden allereerst zijn krachten te be
proeven aan de constructie van een zeer eenvoudig toestel,
zooals de kristal-ontvanger of de eenlamps-ontvanger, waaruit
reeds veel leering valt te trekken.
Daarna kan men' voor versterking een eenlamps- of tweelamps- laagfrequent-versterker bouwen, terwijl men later de
constructie ter hand kan nemen van meer ingewikkelde ont
vangers met hoogfrequent-versterking, volgens de in dit boek
beschreven schema’s.
Bij aanschaffing van onderdeelen, koope men uitsluitend ar
tikelen van prima kwaliteit, zelfs voor de allereenvoudigste
toestellen; men bespaart zich daardoor veel ergernis en be
loopt niet de kans, later toch tot aanschaffing van betere onder
deelen te moeten overgaan.
Van een zorgvuldig gebouwde, uit goede onderdeelen be
staande eenlamps-ontvanger kan men oneindig veel meer pleizier hebben, dan van een snel in elkaar getimmerde, uit infe
rieure materialen bestaande vierlampsrinstallatie.
Derhalve geven wij eerstbeginnenden den raad aan te van
gen met een eenvoudige kristal-ontvanger of een eenlampsprimaire ontvanger, later uit te breiden met laagfrequent-versterkers.
De bouw, zelfs van de eenvoudigste toestellen, vereischt
zorg, terwijl vaardigheid in de bediening het beste verkregen
kan worden, indien men bijgestaan wordt door een vriend,
welke reeds ondervinding heeft opgedaan in de behandeling
van ontvangtoestellen.
Zelfs een eenvoudige eenlamps-ontvanger kan door ondoel44

Gebruikt op Uw 4-lampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT’Mampen A430, A409, B406 en B403
matige bediening veel overlast veroorzaken aan de buren, zoo
danig, dat hun muziekgenot geheel gestoord wordt, zoodat wij
iederen eerstbeginnenden amateur uitdrukkelijk den raad zou
den willen geven tijdig advies in te roepen van een radiovriend.
Nog beter is het direct lid te worden van een Radio-Societeit,
waarvan de leden ongetwijfeld bereid zullen zijn U met raad en
daad bij te staan.
Het spreekt vanzelf, dat met de allereenvoudigste toestellen
niet zooveel is te bereiken, als met meer ingewikkelde instal
laties.
Een kristal-ontvanger bijvoorbeeld is uitsluitend geschikt
voor ontvangst op telefoon van de krachtigste stations. Voor
Holland komen voornamelijk in aanmerking Hilversum, Daventry en Langenberg, terwijf oefening verkregen kan worden in
het opnemen van Morse-seinen, bijvoorbeeld door de door het
station Vossegat uitgezonden weerberichten, de tijdseinen van
den Eiffeltoren, enz.
Met een eenlampsontvanger zijn reeds vele andere stations
te hooren, doch voor de goede ontvangst van zwakke stations
is in het algemeen het gebruik van minstens een hoogfrequentversterkingslamp aan te raden.
Het aantal schakelschema’s nu, dat met enkele lampen kan
worden samengesteld, is buitengewoon groot, zoodat het geen
.verwondering behoeft te baren, wanneer men een tiental vrien
den vraagt om het beste schema, daarop tien verschillende ant
woorden te ontvangen.
Toch zijn wel enkele algemeene wenken te geven.
De keuze van het schema wordt hoofdzakelijk bepaald door
het antwoord op de vragen: Wat wenscht gij te ontvangen? en:
Hoe wenscht gij de ontvangst?
In dien men in hoofdzaak op telefoon wenscht te luisteren
naar de krachtigste stations, Hilversum, Daventry en Langen
berg, dan kan men volstaan met een detector (kristal of lamp)
45
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Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.
waaraan eventueel voor meerdere geluidsterkte nog een laagfrequentversterker met transformatorkoppeling kan worden
toegevoegd.
Voor luidsprekerontvangst van deze stations kan men nog
een tweede laagfrequentversterker met transformatorkoppeling
toevoegen, of een tweelamps laagfrequentversterker met
smoorspoelkoppeling of weerstandskoppeling, of wel een balans
versterker.
Indien men in de onmiddellijke nabijheid woont van Hilver
sum, of gestoord wordt door een anderen krachtigen zender,
dan zijn toestellen met een primaire antenne-afstemming beslist
te ontraden. Aan dergelijke toestellen kan men een zeefkring
toevoegen, of reeds bij den bouw een meer selectieve antenne
afstemming kiezen.
Toestellen met inductieve of aperiodische antennekoppeling
zijn bijvoorbeeld zeer geschikt; in het bijzonder, wanneer zij
zoodanig zijn ingericht, dat men ook prmair kan werken, wan
neer de storende zender niet in werkng s.
Voor luidspreker-ontvangst bovendien van Königswusterhausen en Radio-Paris zijn toestellen bestaande uit detectorlamp, gevolgd door laagfrequentversterking nog te gebruiken,
doch de kans op storing van Königswusterhausen door Hilver
sum, en van Parijs door Daventry is groot, in welk geval men
.wederom een zeefkring kan toevoegen of inductieve of aperio
dische antenne-koppeling kan toepassen.
Zelfs luidspreker-ontvangst van kortegolfstations, werkende
met geringe energie, is nog mogelijk met een detector, gevolgd
door laagfrequent-vei sterking, doch in het algemeen is het ge
bruik van minstens, één hoogfi equent-versterker aan te be
velen.
Met een goed gebouwden vierlampsontvanger, bestaande uit
hoogfrequentiamp, detectorlamp en twee laagfrequentlampen,
behoort goede luidspreker-ontvangst mogelijk te zijn van het
overgrootste deel der Europeesche zendstations, doch bij den
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Philips „MINIWATT,,-Iampen zijn verkrijgbaar voor elke
—
—
— gebruikelijke gloeistroombron —
— —
bouw van liet eerste toestel slagen de meesten daarin slechts
gedeeltelijk.
Voor goede ontvangst van de zwakkere stations, zelfs op een
prima toestel, is veel oefening noodig.
De verschillende gebruikelijke methodes voor normale hoogen laagfrequent-versterking vindt men in dit boek nader om
schreven.
Speciale schema’s, zooals reflexschema’s en superregeneratief-schema’s kunnen voor amateurs nooit onvoorwaardelijk
worden aanbevolen, terwijl de meeste schema’s met golflengtetransformatie (Super-Heterodynes, Tropadynes, enz.) slechts
binnen het bereik van meer gevorderde amateurs vallen.

DE VOORNAAMSTE TEEKENS IN EEN SCHAKELSCHEMA.

j

Ten einde de in dit boek gegeven schakelschema’s te begrij
pen, geven wij hierbij de voornaamste teekens, welke gebruikt
worden om de onderdeelen, waaruit een ontvanger bestaat,
schematisch aan te duiden.
Na bestudeering van deze lijst, zal men geen moeite' hebben,
om aan de hand van de bij de verschillende schema’s gevoegde
verklaringen, de verbindingen tusschen de verschillende onder
deelen na te gaan, terwijl wij voor degenen, welke er de voor
keur aan geven, toestellen te bouwen, waarbij de plaatsing der
onderdeelen nauwkeurig is aangegeven, een serie werkteekeningen hebben vervaardigd van uitgevoerde ontvangers, waar
onder enkele zeer eenvoudige toestellen voorkomen, alsmede
apparaten van meer ingewikkelde samenstelling.
De in Figuur 3 afgebeelde teekens stellen voor:
1. Antenne (L.).
2. Aarde (A.).
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De voornaamste teekens in een schakelschema.
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Philips „MINIWATT’Mampen A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
3. Spoel.

4. Veranderbare weerstand.
5. Kristaldetector.
6. Drie-electrodenlamp, a. Plaat, b. Rooster, c. Gloeidraad.
7. Vier-electrodenlamp, a. Plaat, b. Binnenrooster, c. Gloei
draad, d. Buitenrooster.
8. Telefoon (TEL).
9. Vaste condensator.
10. Veranderbare condensator.
11. Condensator met lekweerstand.
12. Microfoon.
13. Hoogfrequent-transformator. P. Primaire winding. S.
Secondaire winding.
14. Laagfrequent transformator met ijzerkern. P. Primaire
winding. S. Secondaire winding.
15. Push-Pull laagfrequent-transformator voor balansverstersterking. P. Primaire winding. S. Secondaire winding met
aftakking.
16. Luidspreker (LS).
17. Negatieve roosterspanningbatterij (RS).
18. Accumulator (AC).
19. Hoogspanningsbatterij (HS).
20. Potentiometer.

I
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ANTENNE EN AARDE.
Voor een krachtige ontvangst met een minimum aantal lam
pen is het bezit van een goede antenne en aardleiding van
veel belang.
Toch kan men met een primitieve binnenhuisantenne van
de krachtigste stations nog goede ontvangst verkrijgen, terwijl
bij toepassing van meervoudige hoogfrequentversterking, zelfs
49
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Philips „MI N IW A T T” B 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
bij gebruik van een raamantenne, nog uitstekende resultaten te
verwachten zijn.
Indien derhalve de mogelijkheid tot het plaatsen van een
goede antenne is buitengesloten, zooals in de binnenstad vaak
kan voorkomen, dan behoeft men zich daarom nog niet het
genot van een radio-installatie te ontzeggen, alleen behooren
aan het ontvangtoestel zelve hoogere eischen gesteld te worden.
Voor een goede antenne zijn hoogte en een goede isolatie
hoofdzaak. Een zeer groote lengte is minder noodzakelijk en
voor ontvangst op de korte golf zelfs te ontraden.
Een goed hoog geplaatste eendraadsantenne, ter lengte van
30 Meter geeft uitstekende resultaten, zoowel voor ontvangst
van de omroepstations tusschen 1000 en 3000 Meter, als voor
ontvangst van de vele stations werkende tusschen 200 en 600
Meter.
De antenne moet zooveel mogelijk vrij gebouwd worden en
op geen enkel punt te dicht bij omringende voorwerpen komen.
Ook de invoerleiding moet zooveel mogelijk van de huizen ver
wijderd blijven, terwijl op het punt van invoer voor goede isola
tie dient te worden gezorgd.
De vaak gebruikte antenne, op geringe hoogte boven de
daken gespannen, is minder aan te bevelen, dan een antenne,
welke van een schoorsteen wordt gevoerd naar een vrijstaande
mast op eenigen afstand van de huizen.
Een paar groote prima isolatoren zijn te verkiezen boven een
serie achter elkaar gespannen kleine isolatoren.
De hoogte boven de onderliggende bebouwing (daken) of be
groeiing behoort minstens 5 Meter te bedragen, liefst meer.
Twee- en driedraadsantennes geven in den regel slechts
denkbeeldige voordeelen, in ieder geval behooren dan de even
wijdig loopende draden op minstens 2 Meter van elkaar ge
plaatst te zijn en nauwkeurig dezelfde lengte te bezitten.
Als antennemateriaal is uitstekend te gebruiken gewoon
blank koper of prosphorbronsdraad, ongeveer 1.5 m.M. dik.
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GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTVANGST ZONDER EEN
PHILIPS LUIDSPREKER
Geïsoleerd draad heeft geenerlei voordeelen, terwijl mij ook
van liet gebruik van gevlochten draad nooit eenig voordeel
gebleken is.
Als isolatoren komen allereerst in aanmerking de langgerekte
van groeven voorziene rilisolatoren van geglazuurd porselein
of pyrexglas.
Ei en schelpisolatoren zijn iets minder goed, terwijl rubber
en mica isolatoren bepaald te ontraden zijn.
Antenneverbindingen behoort men steeds zorgvuldig te lasschen.

SCHAKELSCHEMA.

LU.
©TiIaQ)

KOOL. '
VEMTIEI.

O o

VOBKEiBUB

2:
'

—

‘

’-AAFDE

Plaatsing van een
antenne-aarde schakelaar.

antenne-aarde
schakelaar.

Het verdient aanbeveling aan de buitenzijde, van het huis,
nabij den invoer, een antenne-aarde schakelaar, liefst met
vonkbrug aan te brengen, waardoor men bij onweer de kans op
schade door blikseminslag kan vermijden.
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Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
Het hiervoren geplaatste schakelschema geeft de verbindin
gen aan van een antenne-aarde schakelaar met vonkbrug.
De antenne is, verbonden aan de middelste klemschroef,
waaraan de hefboom is bevestigd.
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Aan de onderste klemschroef wordt de aardleiding vastge
maakt, benevens de verbindingsdraad naar de aarde klem
schroef van het toestel, terwijl de bovenste klemschroef van de
schakelaar met de antenneklemschroef van het toestel verbon
den is.
Wannéér het toestel niet gebruikt wordt, kan men een directe
verbinding tusschen antenne en aarde verkrijgen door de hef
boom naar beneden te bewegen, terwijl in den bovensten stand
de antenne met het toestel verbonden is. .
Bij gebruik van het toestel, met den hefboom in den boven
sten stand, blijft echter nog steeds een vonkbrug zorgen voor
een gemakkelijken weg voor den bliksem naar aarde, terwijl
52

Philips „MINIWATT’Mamp” A430: Een speciale H. F. lamp
yoor Uw toestel volgens Koomans-schema.
bovendien bij inschakeling, voordat de verbinding van de an
tenne met het toestel tot stand komt, tusschen antenne en aarde
automatisch een koolventiel wordt ingeschakeld, dat een klein
vonkbrugje is met koolelectroden, gescheiden door dun geper
foreerd mica.
Hierdoor zullen statische ladingen, welke de antenne mocht
hebben, afvloeien, voordat het toestel aangesloten wordt.
Koolventiel en vonkbrug geven daarna nog een dubbele zeke
ring.
Ook kan men buitenshuis een bliksemafleider aanbrengen,
zooals de Donar, welke een ingebouwde vonkbrug bezit, door
de fabriek nauwkeurig afgesteld, gebouwd in een stof- en wa
terdicht omhulsel, dat bestand is tegen invloeden van het weer.
Het schema geeft de aansluitverbindingen van de Donar
weer.
Op de plaats A kan de antenne-aarde schakelaar met kool
ventiel en vonkbrug worden aangebracht.
Het gevaar voor schade door blikseminslag is overigens niet
zoo groot als de heeren brandassuradeurs ons zouden willen
wijs maken!
De leiding binnenshuis van de invoerbuis naar het ontvang
toestel moet zoo kort mogelijk gemaakt worden en zoo goed
mogelijk geïsoleerd zijn. In geen geval verdient het aanbeve
ling dè antenne-invoer „netjes” achter het behang of onder de
tapijten aan te brengen.
Een goede aardverbinding is van minstens even groot belang
als een goede antenne, vooral bij ontvangst op zeer korte
golven.
Niet alleen kan men door proefnemingen met verschillende
aardverbindingen een grootere geluidsterkte verkrijgen, doch
ook bij primaire ontvangers de selectiviteit aanmerkelijk verhoogen. Bij een slechte aardverbinding zal men veelal de an
tenne condensator over een groot aantal graden kunnen ver
draaien zonder een merkbaar verschil in de geluidsterkte waar
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te nemen, terwijl met een prima aardverbinding vaak de antennekring veel beter af te stemmen is.
Voor ontvangst van de omroepstations is meestal een goed
gesoldeerde korte verbinding van het toestel met de water
leiding voldoende.
Beter is in den regel een korte aardverbinding naar een
groote plaat, in het grondwater aangebracht, indien zulks mo
gelijk is.
Voor ontvangst op zeer korte golven kan men zich met
succes bedienen van een tegencapaciteit, bestaande uit een
serie evenwijdig loopende goed geïsoleerde draden onder de
antenne aangebracht.
De draden van de tegencapaciteit behooren minstens 2 Me
ter van elkaar gespannen te zijn, bij voorkeur de dubbele lengte
van de antenne te bezitten, en niet te dicht daaronder aange
bracht te worden, daar zij dan de effectieve hoogte van de
antenne zouden verminderen.
Wanneer in het geheel geen mogelijkheid bestaat tot het
aanbrengen van een goede buitenantenne kan men nog alles
zins bevredigende ontvangst verkrijgen, door een bandantenne,
zooals in den handel voorkomende, bestaande uit 15 Meter
lang dun koperband, in de kamer te spannen, met als aardleiding een lange loshangende draad over den vloer. Een redelijk
goede aardverbinding aan waterleiding of gasleiding zal echter
meestal nog wel aan te brengen zijn.

EEN ZEER EENVOUDIGE ONTVANGER.
De allereenvoudigste ontvanger is ongetwijfeld de kristalontvanger, welke voor ontvangst van krachtige stations reeds
zeer aardige resultaten kan geven, zoodat hij vooral in plaat
sen, dicht bij een krachtigen zender gelegen, een uitgebreide
toepassing vindt.
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PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A 425:
Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.
Ons Hilversumsche zendstation kan op kristal door het geheele land gehoord worden, ofschoon de geluidsterkte in de
verder afgelegen plaatsen minder zal zijn, dan in de onmiddel
lijke nabijheid.
Voorts zijn ook Daventry en Langenberg in ons land nog
goed op kristal hoorbaar, terwijl enkele stations, zooals
Vossegat, welke weerberichten in Morse-signalen uitzenden,
eveneens door het geheele land goed te hooren zijn zoodat de
eenvoudige kristal-ontvanger tevens dienst kan doen voor het
oefenen in het opnemen van Morse-seinen.
Op sommige plaatsen zijn zelfs enkele kortegolf stations nog
hoorbaar met een kristal-ontvanger, terwijl men de geluid
sterkte altijd later nog kan vermeerderen, door toevoeging van
een of meer laagfrequent-versterkers, zonder aan de oorspron
kelijke installatie iets te behoeven te wijzigen. Een groot voor
deel van de kristal-ontvangeF is de zeer zuivere weergave van
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Fig. 4.

Kristalontvanger.
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Philips „MINIWATT’Mamp A430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
het geluid, doch daartegenover staat de betrekkelijk geringe
geluidsterkte, de geringe selectiviteit en het bezwaar van tel
kens te moeten zoeken naar het. meest gevoelige punt van het
kristal bij de meest voorkomende detectoren.
Vooral voor een kristal-ontvanger is het bezit van een goede
antenne en dito aardeliding van het grootste belang, daar de
zeer zwakke door de antenne opgevangen hoogfrequente wisselstroompjes anders door den kristaldetector slechts met
moeite in hoorbare signalen kunnen worden omgezet.
De kristal-ontvanger kan met geringe kosten worden samen
gesteld, daar het aantal onderdeelen zeer klein is» terwijl de
gebruikte onderdeelen later altijd weer te gebruiken zijn bij
den bouw van andere toestellen.
Het schema van den kristal-ontvanger is aangegeven in Fig.
4, waaruit wij zien, dat een spoel met daarop parallel gescha
kelde veranderbare condensator verbonden is tusschen de an
tenne en aarde-klemschroeven, terwijl de kristal-detector aan
het eene einde verbonden is met de antenne en aan het andere
einde met de telefoon, waarvan het tweede einde in verbinding
staat met de aarde.
De werking van een dergelijk toestel is nu als volgt:
De door het zendstation uitgezonden wisselstroomen worden
door den kristal-detector gelijkgericht en in hoorbare signalen
omgezet, welke door middel van de telefoon kunnen worden
waargenomen.
De uitgezonden muziek passeert in het ontvangtoestel een
spoel, welke tusschen antenne en aarde geschakeld is. Al naar
mate deze spoel, welke veelal van het zoogenaamde honingraattype is, een kleiner of grooter aantal windingen bevat, zal
men stations, werkende op kleiner of grooter golflengte kun
nen ontvangen.
In den regel wordt een veranderbare condensator, bestaande
uit een aantal vaste, met daartusschen draaiend een serie be
weegbare metalen platen, parallel op deze spoel geschakeld.
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Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”
De veranderbare condensator heeft een minimum capaciteit,
wanneer de beweegbare platen niet tusschen de vaste platen
geplaatst zijn en in dit geval kan men de stations, werkend op
de kleinere golflengte ontvangen, terwijl de capaciteit maxi
mum is, wanneer de beweegbare platen geheel tusschen de
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vaste platen gedraaid zijn, in welk geval men op grootere golf
lengte is. afgestemd.
Wanneer men nu stations, werkende op golflengten van 200
Meter tot 4000 Meter, wenscht te ontvangen, gebruikt men in
den regel een serie van uitwisselbare honigraatspoelen met
meer of minder aantal windingen. Voor de golflengten van 200
tot 600 Meter kunnen dan dienen de spoelen met 25, 35, 50 en
75 windingen, terwijl men voor den ontvangst van Hilversum
een spoel met 100 windingen zal moeten gebruiken, verder
voor Daventry een spoel van 150 windingen en de spoelen met
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Haalt de wereld in Uw huis met Philips „MINIWATT”
200, 250, 300 en 400 windingen voor stations, werkende op nog
grooter golflengte.
De kristal-detector bestaat in den regel uit een kristal, o.a.
natuurlijk of synthetisch loodglans, dat onder verschillende
namen, zooals Herzite, Neutron, Sylverex, Detex, enz. in den
handel wordt gebracht.
*

Semi-permanente kristaldetector.

Kristalontvanger.

Op deze kristallen rust een metalen veertje, veelal phosphorbrons of zilver, hetgeen over het oppervlak van het kristal ver
plaatsbaar is, om het meest gevoelige punt van het kristal te
vinden, daar bij aanraking van het veertje op verschillende
punten van het kristal de geluidsterkten vaak aanmerkelijk
verschillen.
De aanraking van het veertje met het kristal moet niet al te
sterk zijn, integendeel moet het slechts even het kristal aan
raken.
Aanvankelijk liet de constructie van den kristal-detector veel
te wenschen over, daar bij de geringste trilling het contact op
het meest gevoelige punt verbroken was, doch de tegenwoor
dige kristallen bezitten verscheidene gevoelige punten, terwijl
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Laadt Uw accu thuis met
PHILIPS GLOEIDRAADGELIJKRICHTER No. 450.
de detectors thans beter gebouwd zijn, zoodat niet telkens het
contact wordt verbroken.
Ook komen in den handel eenige detectoren voor, waarbij
het contact semi-permanent is, zoodat instelling op het meest
gevoelige punt niet telkens opnieuw gezocht behoeft te worden,
zooals bijvoorbeeld bij den Crystastat en den Kaynite-detector
het geval is.
Voorts bestaan er nog detectoren, waarbij twee kristallen
onderling contact maken, zooals bijv. het geval is bij den Perikon-detector, waarbij een stukje zinkiet contact maakt met
een stukje borniet, of, zooals bij den Engelschen detector van
Radio-Instruments. Ltd., waarbij arseniet en tellurium met el
kaar in aanraking komen.
De vroeger veel gebruikte carborundum detector, waarbij
een hulpspanning noodig is, wordt niet meer zoo veelvuldig
gebruikt.
CONSTRUCTIE VAN EEN KRISTAL-ONTVANGER.
Voor den kristal-ontvanger, volgens Fig. 4, worden de vol
gende onderdeelen vereischt:
Een ebonieten plaatje, 5 m.M. dik, 15 c.M. bij 20 c.M. groot,
voor het monteeren der onderdeelen, liefst met bijbehoorend
kastje, voorts, een zestal telefoonbusjes, voor het bevestigen
van een telefoon, een honigraatspoel en een kristal-detector,
alsmede twee klemschroeven voor bevestiging van antenne en
aarde.
Dan nog een veranderbare condensator van 300 of 500 c.M.
(0.0003 m.F. of 0.0005 m.F.), waarmede de installatie met be
hulp van eenig verbindingsdraad in elkaar gezet kan worden.
Een telefooncondensator, welke somtijds nog wordt aange
geven, is bij een kristal-ontvanger niet altijd noodzakelijk.
Op het frontplaatje worden achtereenvolgens gemonteerd de
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veranderbare condensator en de telefoonbusjes voor het beves
tigen van een spoel, kristaldetector en telefoon, alsmede de
klemschroeven voor aansluiting van antenne en aarde.
Daarna worden de verbindingsdraden aangebracht als op de
teekening is aangegeven ,terwijl het frontplaatje in een bijpas
send kastje kan worden gemonteerd, waarmede de constructie
van het eenvoudigste ontvangtoestel is voltooid.
Als. veranderbaren condensator kieze men er een van deug
delijk fabrikaat, welke later ook voor den bouw van andere
meer ingewikkelde toestellen te gebruiken is. De waarde van
den condensator is bij een kristal-ontvanger van minder be
lang, bruikbaar zijn zoowel condensatoren van 300 c.M. als van
500 of 1000 c.M., het eenige verschil is gelegen in het grootere
golflengte-gebied, dat zonder spoelenverwisseling bestreken
kan worden met een grooteren condensator. Daar echter het
aantal stations, dat met succes op een kristal-ontvanger kan
worden gehoord, gering is, kan met een kleinen condensator
worden volstaan.
In den handel zijn condensatoren, welke zoodanig gecon
strueerd zijn, dat zij door slechts één enkel gat (meestal 10
m.M. middellijn) op de frontplaat kunnen worden bevestigd,
terwijl andere condensatoren het boren van meerdere gaten
noodig maken. Vaak wordt dan bij aanschaffing een teekeningetje toegevoegd met opgave van de maten en de juiste
plaatsing der te boren gaten.
In den regel worden de beweegbare platen van den condensator met de aardkiem verbonden.
Op de verkleinde werkteekening is de as, van den verander
baren condensator gelegen op 5 c.M. van den onderkant van
het plaatje, terwijl voor de bevestiging van antenne en aarde
de plaatsing is aangegeven van klemschroeven of telefoon
busjes op 2 c.M. van den zijkant, respectievelijk 2 c.M. en 8
c.M. van den onderkant.
De antenne is aaiigegeven door L en de aarde door A, het60
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PHILIPS GLOEIDRAADVEILIGHEID
een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
geen ook in de overige constructieteekeningen is doorgevoerd.
Bij het gebruik van klemschroeven voor antenne en aarde zal
men in de frontplaat gaten moeten boren, welke meest 4 m.M.
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Werkteekening van een Kristalontvanger.
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Gebruikt op Uw 4-lampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT’Mampen A430, A409, B406 en B403
middellijn hebben, terwijl men bij gebruik van telefoonbusjes
gaten zal moeten boren van 6 m.M. of 6.5 m.M.
De kristal-detector wordt boven den condensator geplaatst
op 12 c.M. van de onderzijde.
Verkrijgbaar zijn kristal-detectoren, gemonteerd op stekkerpennen, welke in telefoonbusjes passen, waartoe in de frontplaat gaten móeten worden geboord op 19 m.M. van elkaar.
Ook bestaan er kristal-detectoren, welke door middel van
schroeven op de frontplaat worden bevestigd, waarbij de af
stand der bevestigingsschroeven, al naar gelang van het fabri
kaat, kan varieeren.
Een honigraatsppel wordt, parallel geschakeld op den ver
anderbaren condensator op 17 c.M. van de onderzijde in twee
telefoonbusjes gemonteerd, welke eveneens 19 m.M. van elkaar
verwijderd zijn.
De afstand tusschen de stekkerpennen van een honigraatspoel is de standaardmaat van 19 m.M., terwijl het ook voor
de telefoon aanbeveling verdient twee telefoonbusjes te ge
bruiken, eveneens op een afstand van 19 m.M.
Op de teekening zijn de telefoonbusjes voor aansluiting van
de telefoon aan den zijkant aangebracht op 2 c.M. hiervan in
de as van den kristal-detector.
De te gebruiken telefoons hebben bij voorkeur een hoogen
weerstand, van 4000 of 8000 Ohm.
Indien men later de signalen, welke met een kristal-ontvanger kunnen worden opgevangen wenscht te versterken, kan
men zulks doen door de telefoonklemmen of busjes te verbin
den met de invoerklemmen van een eenlamps- of tweelamps
laagfrequent-versterker, welke nader zal worden beschreven.
EEN EENLAMPS PRIMAIRE ONTVANGER.
Een iets minder eenvoudig apparaat dan de kristal-ontvanger
is de eenlamps-ontvanger, waarmede echter aanmerkelijk be62
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ter resultaten te verkrijgen zijn. Zelfs is het onder gunstige om
standigheden mogelijk met een dergelijk apparaat vele Europeesche stations nog duidelijk hoorbaar met een telefoon op te
vangen, terwijl, evenals bij den kristal-ontvanger afzonderlijke
instrumenten kunnen worden toegevoegd voor versterking van
het geluid.
Echter zijn de aanschaffingskosten van een eenlamps-ontvanger reeds veel grooter, voornamelijk door de noodzakelijkheid
van aanschaffing van de lamp, een accu en een hoogspanningsbatterij.
Sommige lampen kunnen echter met succes op droge ele
menten werken, terwijl dubbelroosterlampen met een zeer
kleine hoogspanningsbatterij kunnen volstaan, waardoor de
aanschaffingskosten tot een minimum beperkt kunnen worden.
De kosten voor de aanschaffing der onderdeelen van den
eigenlijken eenlamps-ontvanger zijn niet zooveel grooter, dan
die van een kristal-ontvanger.
Dezelfde maat ebonieten frontplaat kan worden gebezigd,
terwijl ook dezelfde veranderbare condensator, alsmede de
telefoonbusjes kunnen worden gebruikt. Voorts moeten dan
nog worden aangeschaft een viertal lampbusjes, een paar spoelenhouders, waarvan een draaibaar, een lampweerstand, als
mede een rooster-condensator met lekweerstand.
Bij het eenlampstoestel kan de antenne-afstemming op de
juiste golflengte, evenals bij het kristaltoestel, geschieden, door
middel van een veranderbaren condensator met parallel ge
schakelde spoel, verbonden tusschen antenne en aarde.
Echter brengt men veelal nog een serie-parallel-schakelaar
aan, om den veranderbaren condensator in serie met de antenne
te kunnen schakelen, inplaats van parallel op de spoel, hetgeen
vooral bij ontvangst van stations, werkende op de korte golf,
aanbeveling kan verdienen.
Verschillende soorten S.P.-schakelaars, zooals dubbelpolige
hefboom-schakelaars, „Utility„-schakelaars, Calora schakelaars,
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Lissen drukknopschakeiaars, enz., worden onder het hoofdstuk
„onderdeelen” uitvoerig beschreven.
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Zelfs kan men door gebruik van enkele telefoonbusjes een
eenvoudige wijziging van seriestand tot parallelstand teweeg
brengen.
Bij het eenlampstoestel nu geschiedt de gelijkrichting van de
door de antenne opgevangen hoogfrequente wisselstroomen .
door middel van een radio-lamp met roostercondensator en
lekweerstand.
Voor de werking van de lamp verwijzen wij naar het hoofd
stuk Lampen. Uit Figuur 5 zien wij, dat de antenne door een
serie-parallel-schakelaar verbonden is met een spoel en een
veranderbaren condensator op zoodanige wijze, dat in den
seriestand van den schakelaar de antenne aan een kant van den
veranderbaren condensator is verbonden, terwijl de andere zijde
in verbinding staat met de spoel, primaire spoel genaamd, als
mede door een kleinen rooster-condensator met daarop parallel
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De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
geschakelden lekweerstand met het rooster van de lamp.
De meest gebruikelijke waarde van den vasten rooster-condensator is 300 c.M., terwijl de lekweerstand een waarde van
ongeveer 2 millioen Ohm moet hebben.
Bij den seriestand van den S.P.-schakelaar is het andere einde
van de primaire spoel verbonden met de aarde, alsmede met de
min pool van den accumulator.
In den parallelstand staat de antenne in verbinding met het
eene einde van de primaire spoel, den veranderbaren conden
sator, alsmede door den roostercondensator en daarop parallel
geschakelden lekweerstand met het rooster van de lamp, terwijl
het andere einde van de primaire spoel en de veranderbare
condensator verbonden zijn met de aarde en de min pool van
den accumulator.
In den plaatkring van de lamp is een tweede spoel geplaatst,
welke door verandering van de koppeling met den primairen
spoel, (d.w.z., door de draaibare spoel meer of minder dicht
nabij de vaste spoel te brengen), het geluid kan versterken of
verzwakken. Deze spoel wordt terugkoppelspoel genoemd.
In de radiolamp bevindt zich een dunne gloeidraad, welke
door middel van een accumulator, in den regel van 4 volt, tot
gloeiing gebracht kan worden; voorts een spiraalvormig ge
wonden metaaldraad, rooster genaamd, alsmede een cylinder
of doosvormige plaat.
Deze zijn door middel van draden verbonden met stekkerpennen, welke aan de onderzijde van den lampvoet zijn aan
gebracht.
De stekkerpennen passen in lampbusjes, welke op de ebonie
ten frontplaat van het toestel worden bevestigd.
Wanneer men nu de onderzijde van een lampvoet bekijkt, zal
men bemerken, dat drie van de stekkerpennen ongeveer een
c.M. van elkaar verwijderd zijn, terwijl de vierde stekkerpen
verder van de overige afstaat.
De middelste van de drie stekkerpennen is verbonden met
65
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het rooster van de lamp, terwijl de beide overige met de uit
einden van den gloeidraad in verbinding staan. De vierde, ver
der verwijderde stekkerpen tenslotte vormt de verbinding met
de plaat van de lamp.
Men onderscheidt nu in hoofdzaak twee soorten lampen, na
melijk helgloeiende en zwakgloeiende lampen; de eerste is
goedkooper in aanschaffing, doch duurder in het gebruik, door
het grootere stroomverbruik, zoodat men den accumulator
vaker zal moeten laden.
Waar het verschil in prijs tegenwoordig niet meer zoo groot
is als vroeger, zal men in den regel de voorkeur geven aan de
zwakgloeiende lampen. Natuurlijk heeft men voor verschillende
doeleinden nog speciale typen lampen geconstrueerd, waarbij
sommige typen allereerst bruikbaar zijn als detectorlamp, ter
wijl andere speciaal voor versterking geschikt zijn.
Op de verschillende soorten lampen komen wij in het hoofd
stuk: „Lampen”, uitvoerig terug.
Uit Figuur 5 blijkt nu, dat de terugkoppelspoel, waarvan het
eene einde verbonden is met de plaat van de lamp, aan de an
dere zijde in verbinding staat met de telefoon, die met de an
dere klemschroef is aangesloten op de positieve pool van de
hoogspanningsbatterij.
De negatieve pool van deze batterij is verbonden met de ne
gatieve pool van den accumulator, terwijl in de leiding van de
negatieve pool van den accumulator naar den gloeidraad van
de lamp een lampweerstand is opgenomen, waarmede de span
ning van den gloeidraad is te regelen.
Voor helgloeiende lampen gebruikt men weerstanden van 6
Ohm, terwijl voor zwakgloeiende lampen weerstanden van 30
Ohm kunnen dienen.
De primaire spoel en de terugkoppelspoel worden beide ge
monteerd in spoelhouders, welke naast elkaar worden ge
plaatst, zoodanig dat de eene spoel ten opzichte van de andere
draaibaar is.
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GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTVANGST ZONDER EEN
PHILLIPS LUIDSPREKER
Indien de beide spoelen dichter naar elkaar toegebracht wor
den, sterker gekoppeld, behoort een geluidsversterking te ont
staan, terwijl bij minder sterke koppeling een geluidsverzwakking moet ontstaan.
Indien geluidsversterking plaats heeft bij vermindering van
de koppeling, moet men de verbindingsdraden naar de terugkoppelspoel omwisselen.
Ofschoon de constructie van een dergelijk toestel weinig
moeilijkheden meebrengt, vereischt een oordeelkundige bedie
ning eenige oefening, vooral bij het zoeken naar zwakke sta
tions, welke met groote nauwkeurigheid moeten worden afge
stemd, terwijl men bij onoordeelkundige bediening (door het
gaan genereeren van de lamp, waarbij het ontvangtoestel in
een kleinen zender wordt veranderd) zijn buren onnoemelijk
veel overlast en ergernis kan berokkenen.
De afstemming op de juiste golflengte van het te ontvangen
station kan gemakkelijk genoeg geschieden door de keuze van
de juiste primaire spoel en draaiing van den veranderbaren
condensator, terwijl een fijnregeling op deze nog aanmerkelijk
kan bijdragen tot correcte afstemming.
Meer moeilijkheden levert het vinden van den besten stand
van de terugkopelspoel op, welke slechts in één stand de
beste resultaten geeft, n.1. die, waarop de lamp juist op den
rand van genereeren wordt gebracht. Bij eenigszins sterker
koppeling begint de lamp te genereeren en een ergerlijk ge
loei wordt hoorbaar, terwijl muziek niet meer te genieten is.
Men zegt dan, dat de Mexicaansche hond huilt, hetgeen men
zooveel mogelijk moet vermijden, daar deze geluiden ook door
ontvangers zeer ver in den omtrek worden opgevangen, zoodat
men het muziekgenot van ettelijken geheel bederft.
Wanneer de lamp een te sterke neiging tot genereeren ver
toont, kan men een kleinere terugkoppelspoel probeeren, of de
hoogspanning verminderen.
Bij een goed gebouwd toestel heeft men nooit een groote
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terugkoppelspoel noodig; het aantal windingen kan in den regel
kleiner zijn dan van de primaire spoel.
Ook kan men een lastig te bedienen ontvanger vaak tot rede
brengen door uitwisseling van den roostercondensator of den
lekweerstand, waarvan de waarde wellicht niet geschikt is voor
de gebruikte lamp.
In den laatsten tijd gebruikt men meer en meer een lekweer
stand, welke niet parallel geschakeld wordt over den rooster
condensator, doch de lekweerstand wordt verbonden tusschen
rooster en plus accumulator.
Voor ontvangst van stations op korte golf verdienen speciale
K.G.-spoelen, met een geringe eigencapaciteit, de voorkeur bo
ven de meeste honigraatspoelen.
De verschillende soorten spoelen worden afzonderlijk be
handeld.
Waar een dergelijk eenlamps-toestel reeds veel overlast aan
de buren kan veroorzaken, zouden wij iederen amateur, die
voor het eerst met een dergelijk toestel werkt, willen aanraden
zich de eerste weken te beperken tot de ontvangst van de
krachtigste stations, zooals Hilversum en Daventry, waarbij hij
een zoo klein mogelijke terugkoppelspoel moet gebruiken en
deze zeer geleidelijk moet bewegen en nooit zoo vast moet
koppelen, dat zijn lamp begint te genereeren, terwijl hij later
zijn krachten kan beproeven op de ontvangst van zwakkere
stations op de korte golf.
Daarbij oefent hij zich liefst overdag, wanneer de kans ge
ringer is, dat veel personen in den omtrek overlast ondervin
den; hij zal er dan wellicht in slagen stations als Langenberg of
Frankfort te hooren, terwijl hij zich ook heel laat op den avond
kan oefenen, in welk geval stations als Weenen, Praag, Londen,
enz. onder zijn bereik kunnen vallen.
Zeer veel stations zijn met een dergelijk toestel in de tele
foon te hooren, doch daartoe wordt veel oefening vereischt, een
nauwkeurige afstemming van den veranderbaren condensator,
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Philips „MINIWATT”-lamp A430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
een juiste keuze der spoelen, de terugkoppelspoel vooral niet
te groot, een nauwkeurige regeling van den stand van deze
spoel, alsmede een nauwkeurige regeling van de spanning van
de lamp en vooral ook een niet te hooge plaatspanning.

DE CONSTRUCTIE VAN EEN EENLAMPS-PRIMAIRE
ONTVANGER.
Voor de constructie van een eenlamps primair en ontvanger,
als afgebeeld op de verkleinde werkteekening, zijn noodig:
Een plaatje eboniet, 5 m.M. dik, van 15 bij 20 c.M.
Een goede, veranderbare condensator, liefst van 500 c.M.,
met fijnregeling.
Een lampweerstand van 6 Ohm voor helgloeiende of van 30
Ohm voor zwakgloeiende lampen.
Een roostercondensator van 300 c.M. (0.0003 MF).
Een lekweerstand van 2 millioen Ohm, eventueel een va
riabele lekweerstand, veranderbaar van 0.5 tot 5 millioen Ohm.
Een serie-parallel schakelaar (op de teekening is gebruik ge
maakt van een Lissen S.P. schakelaar No. 28).
Een telefooncondensator van 1000 c.M. (0.001 MF).
Vier lampbusjes, twee klemschroeven voor antenne en aarde,
vijf telefoonbusjes en twee spoelhouders, waarvan één draai
baar.
Voorts eenig verbindingsdraad en schroefjes voor bevesti
ging der onderdeden op de frontplaat.
De veranderbare condensator is op 5 c.M. van de onderzijde
aangebracht, evenals bij den kristal-ontvanger. Al naar gelang
van de constructie van dit onderdeel kan montage geschieden
in één enkel gat of door bevestiging met meerdere schroeven.
Ter zijde van den condensator is de Lissen S.P. schakelaar
aangebracht, welke voor enkelgat-bevestiging is ingericht; het
te boren gat is 10 m.M. in middellijn.
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Op een ebonieten ring bevinden zich vier schroeven, waar
van er een in verbinding staat met de as van den schakelaar,
op de teekening gemerkt 1, terwijl 2 een lipje heeft, dat contact
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Werkteekening primaire eenlamps-ontvanger.

PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A 425:
Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.
maakt met een ring op de as, wanneer de knop is uitgetrokken;
3 heeft een lipje, dat in den uitgetrokken stand contact maakt
met een van de as geïsoleerden ring, terwijl er bij indrukken

Lissen S. P.-schakelaar.

van den knop contact is met den op de as bevestigden ring; ten
slotte heeft 4 het grootste lipje, dat in beide standen uitsluitend
contact maakt met den van de as geïsoleerden ring.
Wanneer de knop wordt uitgetrokken, staat de schakelaar
parallel en is er contact tusschen 1 en 2, alsmede tusschen 3
en 4.
Wanneer de knop wordt ingedrukt, is er contact tusschen 1
en 3, terwijl de overige contacten zijn verbroken. De schake
laar schakelt dan den veranderbaren condensator in serie in de
antenne.
Uit figuur 5 en de werkteekening zijn de verbindingen vol
doende te volgen.
De lampweerstand is op 12 c.M. van de onderzijde op de
frontplaat aangebracht. Bij de meeste Amerikaansche weer
standen geschiedt dit door het boren van een enkel gat, terwijl
de Duitsche weerstanden meestal een drietal gaten vereischen.
De afmetingen daarvan varieeren met het fabrikaat.
Ter zijde van den lampweerstand bevindt zich de roostercondensator van 300 c.M., met daarop parallel géschakelden
lekweerstand, meestal een siliet staafje van 2 millioen Ohm.
Aan de andere zijde de telefoon-condensator van 1000 c.M.,
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Philips „MINIWATP’-lamp A430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
verbonden met de beide telefoonbusjes voor de telefoon.
De afstand tusschen deze telefoonbusjes maakt men, even
als bij den kristal-ontvanger, 19 m.M., zoodat een telefoonstekker er in past.
Voor de bevestiging van de verbindingen aan den accumu
lator en de hoogspanningsbatterij kan men een drietal telefoon
busjes gebruiken, waarvan de afstand tusschen de min en plus
hoogspanning 25 m.M. bedraagt, terwijl tusschen min en plus
accu een afstand genomen wordt van 15 m.M.
Men kan dan voor aansluiting van beide batterijen gebruik
maken, van een driepoligen N.S.F.-stekker, met twee snoeren
van den middelsten stekker naar min accu en min hoogspan
ning en afzonderlijke snoeren naar plus accu en plus hoog
spanning.
Door gebruikmaking van een dergelijken driepoligen stekker
vermijdt men de kans op een verkeerde aansluiting, welke
noodlottige gevolgen kan hebben voor de lamp, indien per on
geluk de hoogspanningsbatterij zou worden aangesloten op de
verbindingen bestemd voor den accu, waardoor een veel te
hooge spanning op den gloeidraad zou komen te staan, welke
zou doorbranden.
Een verkeerde aansluiting van de hoogspanningsbatterij heeft
al heel wat lampen een ontijdig einde bezorgd.
Echter willen wij er aan herinneren, dat alleen de stekker
van de N. S. F. deze afstanden heeft tusschen de drie stekkerpennen, terwijl bij gebruik van Duitsche stekkers de afstanden
anders zijn, meestal 15 en 20 m.M.
Vóór men de gaten boort, lette men derhalve op de juiste
afstanden tusschen de stekkerpennen.
Indien men afzonderlijke verbindingen van accu en hoog
spanningsbatterij wenscht aan te brengen, kan men natuurlijk
ook vier telefoonbusjes gebruiken.
De as van de beide spoelhouders en van de lamp is op 17 c.M.
van de onderzijde van het frontplaatje aan te brengen.
72

Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”.
De gaten voor de lampbusjes moeten zoo nauwkeurig moge
lijk geboord worden, hetgeen door afteekening met de stekkerpennen van den lampvoet kan geschieden, of nog beter door
afteekening met nauwkeurig geboorde malletjes, terwijl de
allerbeste methode is, gebruik te maken van een Aermonic
lampstempel, welke een viertal punten heeft, nauwkeurig den
juisten stand aangevende van de stekkerpennen van de lamp.
De lampbusjes passen meestal in de gaten van 5 m.M., doch
men kan de gaten desverkiezende 5.5 m.M. boren, de lamp
busjes er in steken en vervolgens, na vooraf de lamp in de
busjes gestoken te hebben, de schroeven van de lampbusjes
vast aandraaien, waardoor men verzekerd is, dat de stand van
de busjes na de montage correct is.
De stekkers van de spoelhouders hebben een afstand van
19 m.M., terwijl zij 30 m.M. van elkaar zijn te plaatsen. De te
boren gaten zijn meestal 4.5 m.M.
Voor de constructie van dit toestel dient men voorts te raad
plegen het hoofdstuk: „Algemeene wenken bij de constructie
van ontvangtoestellen”.
ANTENNE-AFSTEMMING.
Alvorens wij tot de bespreking van andere schakelschema’s
overgaan, willen wij onze aandacht schenken aan eenige ver
schillende wijzen waarop de antennekring op de juiste golf
lengte kan worden afgestemd en de voor- en nadeelen der ver
schillende methodes onder de oogen zien.
Wij hebben reeds gezien dat de antennekring op eenvoudige
wijze kan worden afgestemd door middel van een spoel met
daarop parallel geschakelden veranderbaren condensator, ver
bonden tusschen antenne en aarde, als aangegeven in Figuur 7.
Bij kristal-ontvangers staat dan R in verbinding met de
kristal-detector en de aarde met de telefoon.
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Bij lampontvangers zonder hoogfrequent-versterking staat R
in verbinding met een roostercondensator, waarvan het andere
einde naar het rooster van de detectorlamp gaat, en de aarde
met de negatieve pool van den accumulator.
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Fig. 7.
Parallelschakeling.

Fig. 8.
Serieschakeling.

Bij lampontvangers, met hoogfrequent-versterking gaat R
rechtstreeks naar het rooster van de eerste lamp en de aarde
weer naar de negatieve pool van den accumulator.
Ook voor dè overige hier aangegeven methodes van antenneafstemming gelden deze verbindingen, zoodat men gemakkelijk
een bestaand schema kan varieeren, door toepassing van de
hier gegeven verschillende antenne-afsteminrichtingen.
De Parallelschakeling van Figuur 7 voldoet goed bij ont
vangst op de lange golf, doch op de korte golf blijkt, dat door
het gebruik van zeer uiteenloopende antenne- en aardverbindingen bij de amateurs met deze methode niet altijd even gun
stige resultaten verkregen worden, terwijl het zelfs op velé
antennes onmogelijk blijkt het toestel goed op den rand van genereeren te brengen. Ook de geluidsterkte met parallelschake74
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ling laat op de korte golf in sommige gevallen veel te wenschen
over.
Serieschakeling, als aangegeven in Figuur 8 geeft op de korte
golf bijna steeds beter resultaten,'terwijl deze schakeling ook
voor Hilversum, Daventry, enz. nog goed te gebruiken is.
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Fig. 9.
Seric-parallelschakeling.
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Fig. 10.
Constante schakeling.

De voor- en nadeelen van serie- of parallel-schakeling kan
men gemakkelijk onderzoeken door aanbrenging van een S.P.schakelaar, zoodat men naar verkiezing een dezer beide metho
des kan toepassen.
In Figuur 9 hebben wij de verbindingen aangegeven voor een
S.P.-schakelaar van eenvoudige constructie, de zoogenaamde
dubbelpolige hefboom omschakelaar, welke ook voor verschei
dene andere doeleinden goed te gebruiken is.
Wij zien daar aangegeven zes contacten. De beide middelste
zijn voorzien van kleine, onderling geïsoleerd verbonden hef
boompjes, welke gelijktijdig naar boven bewogen kunnen wor
den om den condensator in serie te schakelen, of naar beneden
om den condensator parallel op de spoel te plaatsen.
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Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
De parallelschakeling is voor ontvangst op korte golf aan
merkelijk te verbeteren door toevoeging van een kleine vaste
condensator met een capaciteit van 100 c.M. in de antenne. Wij
verkrijgen dan de zoogenaamde Constante-schakeling, welke
op de korte golf boven de normale parallelschakeling het voor
deel heeft, het toestel gemakkelijker op den rand van genereeren te brengen, zoodat een minder groote terugkoppelspoel
noodig blijkt. Voor ontvangst van de lange golf verdient het
aanbeveling dit vaste condensatortje niet te gebruiken, doch
kort te sluiten.
Wij hebben dus reeds twee goede afstemmethodes: De ge
combineerde serie- en parallelschakeling (serieschakeling voor
korte golf en parallel-schakeling voor lange golf) alsmede de
gecombineerde Constante- en parallel-schakeling (Constante
schakeling voor korte golf en parallel-schakeling voor lange
golf).
Wanneer echter in de nabijheid van het ontvangtoestel een
zeer krachtige zender werkt, hebben beide methodes het groote
bezwaar, dat bij ontvangst van stations, welke slechts weinig in
golflengte van den plaatselijken zender verschillen, het zoo
goed als onmogelijk is, deze stations zonder storing door den
plaatselijken zender te ontvangen, daar zelfs bij geheele ronddraaiïng van den veranderbaren condensator het storende sta
tion nog gehoord zal worden.
Beide reeds genoemde afstemmethodes zijn onvoldoende se
lectief om krachtige storende zenders uit te stemmen.
Een weinig gebruikte, doch goede methode om de sto
ringen te verminderen, dus de selectiviteit te verhoogen, is ge
legen in de toepassing van Aftakkoppeling, als aangegeven in
Figuur 11, waarbij de antenne niet verbonden wordt met het
uiteinde van de spoel, doch aangebracht wordt op een aftakking
van deze spoel, dichter bij de aardaansluiting gelegen.
Men kan dan gebruik maken van een antennespoel met ver
schillende aftakkingen bijv. Sinus-aftakspoelen of wel twee
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spoelhouders bezigen, welke aan een zijde met elkaar verbon
den zijn.
Door probeeren met verschillende spoelen kan men vaststelV
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Fig. 11.
Aftakkoppeling.
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Fig. 12.
Aperiodische koppeling.

len welke combinatie de beste resultaten geeft. In den regel
blijkt, dat het gedeelte van de spoel tusschen antenne en R on
geveer tweemaal zoo groot moet zijn als tusschen antenne en
aarde, doch voor iedere antenne bestaat een verhouding tus
schen het aantal windingen der beide spoelgedeelten, welke de
grootste geluidsterkte en de beste selectiviteit geeft, zoodat
men de gunstigste verhouding altijd proefondervindelijk moet
vaststellen.
Door toepassing van aftakkoppeling kan de selectiviteit aan
merkelijk verhoogd worden, zonder verlies in geluidsterkte, doch
het eenige bezwaar van deze methode is> dat de gunstigste ver
houding der spoelgedeelten voor iedere antenne verschillend is.
Alleen wanneer de verhouding zeer goed gekozen is, zal de
geluidsterkte niet minder zijn dan bij de meer gebruikelijke
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Gebruikt op Uw 4-Iampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT”-Iampen A430, A409, B406 en B403
serie- of parallel-schakeling, doch de selectiviteit blijkt altijd
grooter te zijn, dan met serie of parallelschakeling.
Ook kan men in plaats van de antenne en aarde rechtstreeks
met de spoel te verbinden, tusschen antenne en aarde een an
dere spoel plaatsen in een extra spoelhouder, zoodanig, dat
deze spoel ten opzichte van de andere spoel draaibaar is en
daarmede meer of minder sterk gekoppeld kan worden, als
aangegeven in Figuur 12. Wij verkrijgen dan de aperiodische
koppeling, welke eveneens de selectiviteit verhoogt zonder noe
menswaardig verlies aan geluidsterkte. De bediening wordt
echter iets minder eenvoudig, daar men zoowel de koppeling
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Fig. 13.
Semi-aperiodische koppeling.

Fig. 14.
Inductieve koppeling.

Fig. 15.
„Trap tuning”.
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tusschen de spoelen dient te varieeren, als de veranderbare
condensator af te stemmen, terwijl de gunstigste verhouding
der windingsgetallen der beide spoelen proefondervindelijk
moet worden vastgesteld.
In den regel verdient het aanbeveling ook de eerste spoel
aan de aardzijde met min accu te verbinden als aangegeven
in Figuur 13.

.
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Een zeer groote selectiviteit kan men verkrijgen door toe
passing van de inductieve koppeling, als aangegeven in Figuur
14, welke slechts van de aperiodische koppeling verschilt door
de toevoeging van een veranderbaren condensator in den primairen kring. Deze condensator kan naar verkiezing in serie
geplaatst worden in de antenne of parallel op de eerste pri
maire spoel, terwijl de met deze spoel gekoppelde tweede of
secondaire spoel een veranderbaren condensator parallel ge
schakeld heeft.
Wanneer men nu beide spoelen sterk koppelt, zal blijken, dat
de geluidsterkte vrijwel even groot is als bij gewone primaire
koppeling, terwijl ook de selectiviteit beter is te noemen.
Zoodra echter de eerste spoel verder verwijderd wordt van
de tweede spoel, blijkt het, dat men veel grooter selectiviteit
verkrijgt, daar de tweede condensator veel scherper afgestemd
kan worden dan voorheen, zoodat men een krachtige plaatse
lijk storende zender alleen zal hooren, wanneer de tweede con
densator precies op de golflengte van dat station is afgestemd.
Met inductieve koppeling zijn zelfs zeer krachtige storende
zenders bij zeer losse koppeling volkomen te eliminéeren, zoo
dra de beide veranderbare condensatoren nauwkeurig op de te
ontvangen golflengte zijn afgestemd.
Een bezwaar van de inductieve koppeling is, dat de geluid
sterkte iets vermindert, naarmate men de koppeling losser
maakt, voorts maakt iedere wijziging in de koppeling een ver
andering in den juisten stand van den primairen condensator
noodig, terwijl de bediening, door de noodzakelijkheid van het
afstemming van twee kringen, minder gemakkelijk is, dan bij
toepassing van primaire koppeling.
Waar echter door gebruik van inductieve koppeling de mo
gelijkheid geopend wordt, een veel beter storingsvrijer ont
vangst te verkrijgen, verdient men aan deze methode meer
aandacht te schenken, dan tegenwoordig nog het geval is.
Aangezien echter de bediening van een toestel met inductie79
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ve koppeling voor eerstbeginnenden veel lastiger is dan bij ge
bruik van primaire koppeling, zouden wij allen amateurs den
raad willen geven, bij den bouw van een inductief toestel, dit
zoodanig in te richten, dat men ook gewoon primair kan ont
vangen, zoodat men alsdan gemakkelijker kan afstemmen en
omschakelen op inductieve koppeling, zoodra last van plaatse
lijke storingen wordt ondervonden.
Dit kan op zeer eenvoudige wijze geschieden door het aan
brengen van een tweede antenneklemschroef, welke met de
bovenzijde van de secondaire spoel is verbonden, en de beide
spoelen aan de aardzijde met elkaar in verbinding te brengen,
als aangegeven door stippellijnen in Figuur 14. De verbinding
van beide spoelen aan de aardzijde behoeft ook bij het omscha
kelen op inductieve ontvangst niet verbroken te worden, zoo
dat men bij omschakeling van primaire op inductieve ontvangst
niets anders behoeft te doen dan de antenne links te bevestigen
in plaats van aan de gestippelde lijn en de beide condensatoren
bij te regelen.
Nog een andere zeer selectieve antenne afstemming wordt
verkregen door de schakeling aangegeven in Figuur 15, in
Engeland bekend als „Trap tuning”, waarbij tusschen antenne
en aarde slechts een gering aantal windingen zijn aangebracht,
gewonden over de spoel, welke door een veranderbaren con
densator wordt afgestemd. Persoonlijk geven wij aan aperiodi.sche en inductieve koppeling de voorkeur.

ZEEFKRINGEN.
Zeer vaak komt het voor, dat men reeds in het bezit is van.
een toestel, waarvan de antenneafstemming niet voldoende se
lectief is, om ver af gelegen stations te ontvangen, zonder sto
ring door krachtige plaatselijke zenders. Nu is het volstrekt niet
.80
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Philips „MINIWAT T”-l a m p e n A 409 :
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
noodig daarvoor het geheele toestel om te bouwen, doch in de
meeste gevallen kan door toevoeging van een zeefkring veel
verbeterd worden.
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Fig. 16.
Zeefkring voor primair ontvangers.

A

Fig. 17.
Zeefkring voor Koomans ontvangers.

Het aantal schakelingen, dat voor zeefkringen kan worden
toegepast is groot, doch voor de meest gebruikte primaire ont
vangers, met één afgestemden kring en voor de eveneens veel
voorkomende ontvangers, met enkelvoudige hoogfrequentversterking, volgens het Koomans schema, is een tweetal zeefkrin
gen in het bijzonder aan te bevelen.
Voor de primaire ontvangers zonder hoogfrequentversterking komt in aanmerking de zeefkring van Figuur 16.
Deze bestaat uit twee spoelhouders, waarvan een draaibaar
is,, met een veranderbaren condensator van 500 c.M. parallel
geschakeld op de eerste spoel (of in serie geschakeld in de an
tenne bij gebruik van een zeer lange antenne). Antenne en aar
de worden nu niet meer aangesloten aan de klemschroeven van
het ontvangtoestel, doch verbonden met de uiteinden van de
eerste spoel. Deze wordt inductief gekoppeld met de tweede
81
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spoel van den zeefkring, welke aangesloten wordt aan de an
tenne en aardeklemschioeven van het ontvangtoestel. Het ver
dient aanbeveling de primaire condensator van het ontvang
toestel in serie te plaatsen. Eventueel kunnen de beide spoelen
van den zeefkring nog aan de aardzijde met elkaar verbonden
worden om gilneigingen van den ontvanger tegen te gaan.
De eerste spoel van den zeefkring moet voor het wegwerken
van Hilversum bij het luisteren naar Daventry een honigraatspoel zijn van ongeveer 200 windingen met een spoel No. 35 of
25 als tweede spoel.
De afstemming moet allereerst gezocht worden met de spoe
len van den zeefkring dicht bij elkaar, door draaien aan de ver
anderbare condensatoren van het toestel en van den zeefkring.
Daarna begint men de twee spoelen van den zeefkring van
elkaar te verwijderen, losser te koppelen, waarbij men zal be
merken, dat de afstemming van de veranderbare condensatoren
scherper wordt, terwijl tegelijkertijd de geluidsterkte van het
storende station vermindert en eindelijk bij zeer nauwkeurige
afstemming geheel verdwijnt.
Het spreekt vanzelf, dat de afstemming na toevoeging van
een zeefkring minder gemakkelijk is, doch storingen van vele
zenders kunnen er geheel mede worden weggewerkt. Omroepzenders zijn gemakkelijker weg te werken dan vonkstations,
welke soms onmogelijk geheel te elimineeren zijn. Soms is het
beter de tweede spoel van den zeefkring een afzonderlijke
aardverbinding te geven.
Indien de condensator van het ontvangtoestel alleen parallel
geschakeld kan worden, behoort men een vaste condensator
van 100 c.M. aan te brengen tusschen de antenneklemschroef
van het toestel en de bovenzijde van de tweede spoel van den
zeefkring.
Bij toestellen met twee afgestemde kringen, zooals de Koomans ontvangers, bestaat de zeefkring uit een veranderbaren
condensator en een enkele spoel, welke met elkaar in serie ge82
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schakeld worden, tusschen de antenne en aarde-klemschroeven
van het toestel. (Fig. 17).
Voor wegwerken van Hilversum bij ontvangst van Daventry
kan dan een honigraatspoel met 300 windingen in den zeefkring
dienen.
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Fig. 18.
Zeefkring met serieschakeling.
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Zeefkring met aftakkoppeling.

Allereerst stemt men den ontvanger en den zeefkring af op
het station dat men niet ontvangen wil, daarna wordt de con
densator van den zeefkring gedraaid tot het niet gewenschte
station nauwlijks meer hoorbaar is. De condensator van den
zeefkring laat men dan in dezen stand en men stemt vervolgens
het toestel zelve af op de golflengte van het station, dat men
wel wenscht te hooren.
Een andere zeefkring voor toestellen met parallel geschakelden primairen condensator is aangegeven in Figuur 18, waarbij
de antenne niet aan de antenneklemschroef van het toestel
wordt aangesloten, doch tusschen de antenne en de klemschroef van het toestel een spoel met parallel geschakelden
veranderbaren condensator wordt ingelascht.
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Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
In dit geval gebruikt men als de primaire spoel in het toestel
een spoel, met een grooter aantal windingen, dan men zou ge
bruiken indien serieschakeling van den primairen condensator
was toegepast.

General Radiozeefkring.

De afstemming bij gebruik van den zeefkring van figuur 18
geschiedt op dezelfde wijze, als op de vorige bladzijde voor
figuur 17 is aangegeven.
Deze zeefkring vermindert de geluidsterkte, doch een ver
betering daarvan is te verkrijgen door gebruikmaking van aftakkoppeling in den zeefkring, volgens Figuur 19. Ook hier
moet, evenals bij aftakkoppeling in primaire ontvangers, de
verhouding tusschen de windingsgetallen der beide spoelgedeelten voor maximum geluidsterkte proefondervindelijk wor
den vastgesteld.
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Philips „MINIWATT'Mamp A430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
ANDERE EENLAMPSSCHEMA’S.
Wanneer wij de verschillende aangegeven antenneafstemmethodes op het éénlampstoestel toepassen verkrijgen wij de
volgende schakelschema’s: Fig. 20 Primaire ontvanger met
serie- of parallelschakeling. Wij hebben in de meeste der vol-
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Fig. 20.
Primair ontvanger met S. P.-schakelaar.

gende teekeningen aangegeven, de in den laatsten tijd meer
gebruikelijke manier van bevestiging van den lekweerstand
tusschen rooster en plus accu, in plaats van parallel op den
roostercondensator.
Fig. 21 primair ontvanger met parellelschakeling of constante
koppeling.
Fig. 22 primair ontvanger met aftakkoppeling.
Fig. 23 Aperiodische of semi-aperiodische antennekoppeling.
Fig. 24 Inductieve ontvanger.
Fig. 25 Ontvanger met „trap-tuning”.
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Fig. 21.
Primair ontvanger met parallel-schakelirig of constante koppeling.
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Fig. 22.
Primair ontvanger met aftakkoppeling.
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PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A 425:
Een speciale lamp voor L. F. weersta ndversterking.
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Fig. 23.
Ontvanger met aperiodische en semi-aperiodische koppeling.
(Aanbrengén van een telefooncondensator gewenscht).
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Fig. 24.
Ontvanger met inductieve koppeling.
(Aanbrengen van een telefooncondensator gewenscht).
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Philips „MINIWATT’Mamp A430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
Wij hebben reeds gezien, dat het schema van den eenlamps.
primairen ontvanger van fig. 20 het voordeel bezit van gemak
kelijke constructie en eenvoudige bediening bij ontvangst van
krachtige stations, doch dat de selectiviteit te wenschen over
laat, daar krachtige plaatselijke zenders zelfs nog gehoord
»
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Fig. 25.
Ontvanger niet „Trap tuning”.
(Aanbrengen van een telefooncondensator gewenscht).

worden, wanneer het toestel op een geheel andere golflengte is
afgestemd, terwijl voorts bij ontvangst van zwakke stations de
moeilijkheid bestaat om de lamp geleidelijk op den rand van
genereeren te brengen,, daar een zeer geringe verplaatsing van
de terugkoppelspoel dan reeds voldoende is om de lamp over
den rand van genereeren heen te brengen.
Ook hebben wij gezien, dat een grootere selectiviteit verkre
gen kan worden door toevoeging van een zeefkring, als aan
gegeven in Fig. 16, of door toepassing van een meer selectieve
antenneafstemming, bijv. de inductieve koppeling van fig. 14.
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Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”
Toch kan men ook bij primaire ontvangst de afstemming van
zwakke stations vergemakkelijken door verschillende hulp
middelen, welke ten doel hebben een verbeterde regeling van
de terugkoppeling te verkrijgen, zoodat de lamp meer geleide
lijk op den rand van genereeren kan worden gebracht. Een een
voudig hulpmiddel is het gebruik van een spoelhouder met
tand- of wrijvingswiel-overbrenging voor de terugkoppelspoel.
Een dergefijke fijn regeling op den spoelhouder helpt iets,
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Fig. 26.
Primair ontvanger met terugkoppelcondensator.

i:
■

doch het voornaamste nadeel van de draaibare terugkoppel
spoel blijft bestaan, namelijk, dat iedere verplaatsing van deze
spoel de antenneafstemming beïnvloedt, zoodat de antennecondensator telkens moet worden bijgeregeld.
Een eenvoudige manier, waarop een fijnregeling van de te
rugkoppeling is te verkrijgen, bestaat in het plaatsen van een
kleinen veranderbaren condensator, bijv. van 100 c.M., parallel
op de terugkoppelspoel. (Fig. 26).
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In dit geval kan men een kleinere terugkoppelspoel gebrui
ken en allereerst met dezen condensator op minimum capaci
teit, dus met de draaibare platen geheel uitgedraaid, den ont
vanger bijna op den rand van genereeren brengen, door bewe
gen van de terugkoppelspoel, terwijl men daarna door draaiing
van den terugkoppelcondensator de lamp nog beter op den
rand van geiiereeren zal kunnen brengen.
Door de draaiing van den terugkoppelcondensator, mits deze
klein gehouden wordt, zal men de antenneafstemming bijna niet
beïnvloeden.
In de plaats van een terugkoppelcondensator, kan men ook
parallel op de terugkoppelspoel een veranderbare anode lekweerstand gébruiken, bijv. variabel van 70.000 tot 100.000 Ohm,
waarbij de bediening geschiedt op overeenkomstige wijze als
bij toepassing van een terugkoppelcondensator.
Waarschijnlijk de beste methode verkrijgt men door gebruik
van een veranderbaren telefooncondensator in plaats van den
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Fig. 27.
Inductieve ontvanger met veranderbare telefoon-condcnsator.
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PHILIPS GLOEIDRAADGELIJKRICHTER No. 450.
vasten telefooncoiideiisator van 1000 c.M., welke men in den
regel bezigt. (Fig. 27).
Men kan daartoe gebruiken een veranderbaren condensator
van 1000 c.M., of nog beter een kleineren veranderbaren con
densator, bijv. van 500 c.M. met daarop parallel geschakelden
vasten condensator van 500 c.M.
Met den veranderbaren telefooncondensator kan men het
toestel bijzonder goed op den rand van genereeren brengen.
Nog verscheidene andere mogelijkheden voor fijnregeling be
staan, zooals bijv. het aanbrengen van een kleinen terugkoppelcondensator tusschen de plaat van de detectorlamp en plus
accu, doch in de figuren 26 en 27 hebben wij wel de meest aan
bevelenswaardige methodes voor fijnregeling aangegeven.
In fig. 26 is de lek weerstand geplaatst tusschen rooster en
plus accu, terwijl in fig. 27 de lekweerstand opgenomen is tus
schen rooster en het glijcontact van een parallel op den gloeidraad geschakelden potentiometer, hetgeen in het bijzonder
door de Philipsfabrieken wordt aanbevolen. Inderdaad wordt
bij een juiste instelling van den potentiometer in vele gevallen
een belangrijke vermeerdering in geluidsterkte verkregen.
De potentiometer dient bij voorkeur een weerstand van ten
minste 400 Ohm te hebben. In dat geval is het stroomverbruik
op een 4 volts accu gering, terwijl bij de aangegeven schake
ling een afzonderlijke uitschakelaar onnoodig is, omdat bij het
uitdraaien van den lampweerstand tevens de potentiometerstroom onderbroken wordt.
De hier aangegeven verbeteringen van den primairen ont
vanger kunnen ook toegepast worden op de schema’s met meer
selectieve antenne afstemming.
Wij gaan nu over tot de beschouwing van enkele andere
éénlampschema’s, waarbij allereerst vermeld moet worden de
Reinartz ontvanger, welke vooral in het buitenland een zeer
hooge mate van populariteit heeft verkregen en met verschil
lende variaties ook op de zeer korte golven wordt toegepast.
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Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
De Reinartz ontvangers zijn semi-aperiodische toestellen met
een bijzondere regeling van de terugkoppeling door middel van
een veranderbaren condensator.
Zeer populair is onder anderen het Reinartzschema afgebeeld in fig. 28, dat in dezen vorm is te gebruiken met verwis
selbare honigraatspoelen.
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Fig. 28.
Reinartz ontvanger.
(Een telefooncondensator moet bij dit schema aangebracht worden).

In het schema is de lekweerstand nog aangegeven parallel
op den roostercondensator, doch ook hier kan deze beter aan
gebracht worden tusschen rooster en plus accu.
Wij zien, dat de gebruikelijke draaibare terugkoppelspoel is
verdwenen, waarvoor in de plaats is gekomen een verander
bare condensator tusschen de plaat van de lamp en de antenne,
terwijl tusschen de plaat en de telefoon een smoorspoel is ge
plaatst.
In verschillende uitvoeringsvormen van het Reinartzschema
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zijn de antennespoel en de tweede of roosterspoel naast elkaar
gewonden op een kartonnen koker en voorzien van een aantal
aftakkingen, doch met evenveel succes kunnen hiervoor twee
naast elkaar geplaatste verwisselbare spoelen gebruikt worden.
De antennespoel is in dit schema tevens te beschouwen als
terugkoppelspoel, daar de hoogfrequente trillingen van de plaat
van de lamp door den veranderbaren condensator via de anten
nespoel naar het rooster van de lamp worden teruggevoerd.
Door draaiing van den terugkoppelcondensator kan men de
sterkte regelen van de teruggevoerde hoogfrequente trillingen,
zoodat hierdoor een zeer geleidelijke regeling van de terug
koppeling is te verkrijgen.
Deze rangschikking staat veelal bekend als een gecombineer
de magnetische en capacitieve terugkoppeling.
Het succes van deze schema’s hangt grootendeels af van de
juiste keuze van de verhouding tusschen het aantal windingen
in antennespoel en roosterspoel.
Hoemeer windingen in de antennespoel, hoe grooter geluid
sterkte tot op zekere grens, doch ook des te minder selectivi
teit.
Door een serie proefnemingen zal men bemerken, dat het
aantal windingen in de antennespoel vrij aanzienlijk verminderd
kan worden, tot men ten slotte een zeer goede selectiviteit
verkrijgt met een geluidsterkte, welke te vergelijken is met die
van een normalen primairen ontvanger.
Voor ontvangst op de korte golf is het van veel belang, spoe
len met geringe eigencapaciteit te gebruiken. Voor ontvangst-van
stations tusschen 250 en 550 meter zou men kunnen gebruiken een
roosterspoel, gewonden op een kartonnen of ebonieten koker,
9 c.M. middellijn en 18 c.M. lang, omwonden met 65 windingen
van 0.6 m.m. dubbelkatoen omsponnen draad, terwijl als anten
nespoel daarover gewikkeld kan worden 20 windingen draad
van dezelfde dikte.
Als smoorspoel S. kan dienen een honigraatspoel No. 250.
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Gebruikt op Uw 4-lampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT’Mampen A430, A409, B406 en B403
Voor ontvangst van Hilversum of Daventry kan men een verlengspoel aanbrengen als aangegeven in het schema met V.,
bijvoorbeeld een honigraatspoel No. 100 of 150, terwijl het aan
beveling verdient de spoelen V. en S. zoodanig te plaatsten, dat
zij met elkaar gekoppeld kunnen worden, ingeval het blijkt, dat
voor ontvangst op de lange golf de antennespoel niet voldoende
windingen heeft om genoeg terugkoppeling te geven.
Door koppeling van V. en S. kan men dan een verhoogde
terugkoppeling verkrijgen op de lange golf.
De terugkoppelcondensator behoeft niet groot te zijn, liefst
met een capaciteit niet grooter dan 100 c.M.
Ofschoon het Reinartzschema ook voor ontvangst op zeer
korte golven te gebruiken is, levert de goede keuze van de
smoorspoel daarbij moeilijkheden op, daar de kans bestaat, dat
de trillingen, die men wenscht terug te koppelen, hierdoor weg
lekken, waarop later teruggekomen zal worden bij de bespre
king van schema’s, welke speciaal voor ontvangst beneden 100
meter geschikt zijn.

LAAGFREQUENTVERSTERKERS.
Wanneer men de signalen, welke men in den kristal-ontvanger of lamp-ontvanger met de telefoon kan hooren, wenscht
te versterken, kan dit geschieden door toevoeging van een of
meer laagfrequent-versterkers.
Wij willen aannemen, dat de geluiden, welke de detector
weergeeft, een onvervormde reproductie zijn van de uitgezon
den signalen, daar anders bij verdere versterking natuurlijk ook
de vervorming van het geluid in hooge mate zal verergeren.
Teneinde nu de reeds hoorbare signalen van den detector te
versterken, kunnen wij ons bedienen van drie verschillende
methoden van laagfrequent-versterking namelijk door middel
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Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.
van transformatoren, verder smoorspoel- en weerstandversterkers.
Van deze methoden mag de transformator-versterker zich in
de hoogste mate van populariteit verheugen, hetgeen voor
namelijk te danken is aan den grooten versterkingsgraad, welke
daarmede te bereiken is.
Indien men echter een zoo volmaakt mogelijke weergave van
het geluid na de versterking wenscht te verkrijgen, zal men
veel aandacht moeten schenken aan een goede keuze der trans
formatoren, en gebruik dienen te maken van lampen, welke
passen bij de gebezigde transformatoren.
Nu is de keuze der lampen niet zoo bijzonder moeilijk, daal
de meeste lampenfabrikantén voldoende gegevens bij hunne
lampen verstrekken om te beoordeelen, welke lampentypen
voor bijzondere doeleinden het meest geschikt zijn.
Zij verstrekken namelijk karakteristieken, waaruit de voor
naamste bijzonderheden der lampen gevonden kunnen worden.
Op de karakteristieken der lampen zal in het hoofdstuk
„Lampen” uitvoerig worden teruggekomen.
Slechts willen wij hier opmerken, dat als detector in den
regel gebruikt zal worden een lamp met een grooten inwen. digen weerstand, terwijl voor iedere opvolgende trap van laagfrequentversterking een lamp met kleineren inwendigen weer
stand en grooter steilheid van de karakteristiek in aanmerking
zal komen.
De lampenfabrikanten geven in den regel voldoende duidelijk
aan, welk lampentype voor ieder speciaal doeleinde het beste
geschikt is.
Veel moeilijker is echter de keuze van transformatoren, daar
de meeste fabrikanten daarvan niet voldoende gegevens ver
strekken om te kunnen beoordeelen, of deze artikelen passen
bij de gebezigde lampen.
Wel geven zij in den regel de verhouding aan tusschen het
aantal windingen van de primaire en secondaire wikkeling, doch
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Philips „MINIWATT’Mampen zijn verkrijgbaar voor elke
— — — gebruikelijke gloeistroornbron —
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deze verhouding geeft op zichzelf geen voldoende basis voor
beoordeeling, omtrent de geschiktheid der transformatoren
.voor speciale doeleinden.
Het is toch gebleken, dat bij de keuze van een transformator
allereerst gelet moet worden op den wisselstroomweerstand
van de primaire wikkeling van den transformator, welke zich
dient aan te passen aan den inwendigen weerstand van de daar
voor gaande lamp.

General Radio transformator.

Kir transformator.

De wisselstroomweerstand van de primaire wikkeling van den
transformator, dus ook het aantal windingen op de primaire
wikkeling van den transformator moet dienen als basis voor de
beoordeeling van de geschiktheid van een transformator, bij
gebruik achter een lamp, waarvan de inwendige weerstand be
kend is.
Het spreekt vanzelf, dat de door de transformatorenfabri
kanten aangegeven transformatieverhouding in het geheel niet
als basis, kan dienen voor de beoordeeling van de geschiktheid
der transformatoren bij gebruik achter bepaalde lampen, daar
twee transformatoren met dezelfde transformatieverhouding
niettemin een totaal verschillend aantal windingen op de pri96

Philips „MINI W ATT’Mampen A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd
inaire wikkeling kunnen hebben, zoodat ook de wisselstroomweerstand van de primaire wikkeling zeer verschillend in
grootte zal kunnen zijn.
Een goedkoope transformator, met transformatieverhouding
1 : 3 zal bijvoorbeeld hoogstens 3000 windingen op de primaire
hebben, terwijl een duurdere met dezelfde transformatiever
houding er wellicht 7000 heeft.
De geschiktheid van een transformator achter een bepaalde
lamp wordt dus niet bepaald door de transformatieverhouding,
doch wel door het aantal windingen van de primaire wikkeling.
Achter een lamp met een grooten inwendigen weerstand, zal
men steeds moeten gebruiken een transformator met een groot
aantal windingen op de primaire wikkeling, terwijl achter een
lamp met een kleiner inwendigen weerstand ook een transfor
mator met een kleiner aantal windingen op de primaire wikke
ling dient gebezigd te worden.
Men kan derhalve volstrekt niet zeggen, welke transforma
tieverhouding voor een transformator van een bepaald merk
het meest aan te bevelen is voor de verschillende trappen van
L. F. versterking, zoolang niet tevens bekend isb hoeveel win
dingen op de primaire van die transformatoren gewonden zijn.
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Korting transformator.

Super Transforma transformator.
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LAAGFREQUENT TRANSFORMATOREN.
Wat onze gebruikers zeggen:
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.... Zonder eenigen twijfel is de Ferranti A. F. 3 trans
formator de beste welke thans verkrijgbaar is.

!
I

.... De lage tonen en de trom
mel worden schitterend weer
gegeven.
___Men zal tevergeefs zoeke.i
naar een andere transformator,
welke even volmaakte resultaten
geeft als de Ferranti.

!
I

.... De enorme vermeerdering
in geluidsterkte en de volmaakte
zuivere weergave bij gebruik
van Ferranti transformatoren
hebben mij doen besluiten voor
taan geen andere merken meer
te bezigen.

:

Vraagt Uwen handelaar de Ferranti A. F. 3.
De vrijwel volmaakte L. F. transformator.
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Hoofdimporteur:

Tasserons* Handels» en Ingenieursbureau
Conradkade 24, Den Haag.
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Philips Plaatspamiing-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
Gelukkig gaan langzamerhand de fabrikanten van transfor
matoren er ook toe over meerdere gegevens omtrent hunne
artikelen te verstrekken, zooals bijv. de Firma Stokvis, welke
de Erres transformatoren in den handel brengt, waarbij nauw
keurig wordt opgegeven, welke typen te gebruiken zijn achter
bepaalde Philipslampen, terwijl ook de Super Transforma
transformatoren gemaakt zijn voor gebruik achter bepaalde
lampen.
Ook enkele Engelsche fabrikanten van transformatoren, zoo
als Marconi en B. T. H., geven nauwkeurig aan, achter welke
lampen hunne transformatoren de beste resultaten geven.
Zoo geeft bijv. Marconi aan, dat als eerste trap van L. F. ver
sterking zijn transformator, type 1 : 3 achter een lamp met een
inwendigen weerstand van 60.000 Ohm de grootste verster
king geeft, terwijl als tweede trap het type 1 : 4 achter een
lamp met een inwendigen weerstand van 15.000 Ohm in aan
merking komt, terwijl ten slotte voor eindversterking het type
1 : 6 de beste resultaten geeft achter een lamp met een inwen
digen weerstand van slechts 7000 Ohm.

Pye transformator.

B.T.H. transformator.

Philips „MINIWATT’Mamp A 430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
De importeur van de B. T. H. transformatoren adviseert pre
cies een omgekeerde volgorde, namelijk een B. T. H. transfor
mator 1 : 4 voor de eerste trap en een B. T. H. transformator
1 : 2 voor de tweede trap laagfrequentversterking.
Bij de door mij meestal gebruikte Korting transformatoren
bleek ook de grootste transformatieverhouding voor de eerste
trap van L.F.-versterking de beste resultaten te geven, name
lijk 1 : 5 en vooral 1 : 4, achter een Philips A.409 lamp, met als
tweede transformator de verhouding 1:3, in welk geval een
zeer zuivere reproductie verkregen kon worden zonder vrees
voor gilneigingen.
Voor de Pye transformatoren wordt door den importeur een
zeer uitvoerige tabel gepubliceerd, waaruit duidelijk blijkt, dat
de Pye 1 : 4 zeer goed voldoet achter vrijwel alle gebruikelijke
lampen, zoowel voor eerste als tweede trap van L.F.-verster-

■

king.

Alleen achter een lamp met zeer hooge versterkingsfactor en
een hoogen inwendigen weerstand, zooals bijv. de Schrack
L.S.S. lamp als detector, bleek de lagere transformatieverhou
ding aan te bevelen, n.1. 1 : 2V2, terwijl achter een kristaldetector de hoogste transformatieverhouding 1 : 6 de beste resulta
ten gaf.
De verhouding 1:6 was ook te verkiezen achter dubbelroosterlampen als de A.441 en A.141 van Philips.
De beste resultaten met transformatoren van bepaald type
worden dus alleen verkregen, inden zij gebruikt worden achter
lampen, waarvoor zij in het bijzonder worden aanbevolen.
Voor gebruik achter een kristaldetector zal een transformatot met een zeer gering aantal windingen op de-primaire
meestal de beste resultaten geven.
Wij willen hopen, dat de transformatorenfabrikanten er in de
toekomst toe zullen overgaan, nauwkeurig aan te geven achter
welke lampen hunne artikelen het beste te gebruiken zijn, te
genwoordig moet men met de meeste fabrikaten opnieuw
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proefondervindelijk vaststellen, welk type de meeste aanbeve
ling verdient voor ieder bepaald doeleinde.
De constructie van een goeden transformator is volsterkt niet
gemakkelijk. Zooals wij reeds gezien hebben moet het aantal
windingen van de primaire wikkeling aangepast worden aan
den imvendigen weerstand van de voorafgaande lamp, doch
voorts is van veel belang, dat alle frequenties, welke bij muziekoverdracht varieeren van 40 tot 4000 en hooger zoo gelijk
matig mogelijk worden versterkt, hetgeen lang niet altijd het
geval blijkt te zijn. Bij de meeste transformatoren toch worden
de hooge tonen in meerdere mate versterkt dan de lage tonen,
hetgeen natuurlijk afbreuk zal doen aan de zuivere weergave.
Enkele fabrikanten van transformatoren zijn er thans geluk
kig toe overgegaan karakteristieken te publiceeren, van hunne
transformatoren, waaruit men kan zien of een gelijkmatige ver
sterking voor alle frequenties plaats vindt bij gebruik van de
juiste lampen.
Het ideaal zou bereikt zijn, wanneer een absoluut gelijke
versterking, zoowel van de hoogste als laagste tonen verkre
gen werd, doch dit is in de praktijk nog niet bereikt; de ver
sterking van de laagste tonen laat nog steeds, veel te wenschen
over.
Een zeer fraaie karakteristiek heeft o.a. de Engelsche Ferranti transformator.
Voor transformatorversterking bestaat dus een serie spe
ciale lampen, welke de ontvangen energie naar behooren kun
nen verwerken, alsmede transformatoren welke in het bijzon
der geschikt zijn voor gebruik achter bepaalde lampen.
Echter helpen goede transformatoren en bijpassende lampen
niets, wanneer de lampen niet gebruikt worden op de voordeeligste wijze.
De lampen moeten namelijk werken in het rechte gedeelte
van hunne karakteristieken, hetgeen kan geschieden door de
juiste plaatspanning te gebruiken en de roosters van de L. F.
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PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A 425:
Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.
lampen een negatieve voorspanning te geven door middel van
een klein batterijtje, aangebracht tusschen min accu en de se
condaire wikkeling van den transformator.
Het aanbrengen van een negatieve roosterspanningsbatterij
heeft ten doel, het optreden van roosterstroomen te voorko
men; het rooster mag niet positief geladen worden, doch moet
bij laagfrequentversterkingslampen steeds negatief blijven ten
opzichte van den gloeidraad. Ook moet de negatieve roosterspanning grooter zijn, naarmate de roosterspanningsvariaties
grooter zijn, dus naarmate de lamp in een verderen trap van
L. F. versterking gebezigd wordt.
Iedere volgende trap van L. F. versterking moet dus een
grootere negatieve roosterspanning hebben.
Ook hangt de te geven negatieve roosterspanning af van de
grootte van de plaatspanning, hoe grooter deze is, des te groo
ter moet ook de negatieve roosterspanning zijn, hetgeen bij de
bespreking van de lampen nader zal worden uiteengezet.
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Fig. 29.
Eenlamps transformator-versterker.
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Het doel van den transformatorversterker is, de wisselspan
ningen in den plaatkring van de voorgaande lamp op te trans103
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Philips „MINIWATT”-lamp A 430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
formeeren en mede te deelen aan liet rooster van de volgende
lamp, waarna in den plaatkring van deze lamp versterkte spanningsvariaties zullen ontstaan, welke door een volgende transformator-versterker eventueel nog weder versterkt kunnen
worden.
De door den detector afgegeven laagfrequente stroomen
gaan allereerst door de primaire wikkeling van den transfor
mator, terwijl de secondaire wikkeling in den roosterkring van
de volgende lamp is opgenomen en daardoor spanningsvariaties op het rooster van deze lamp geïnduceerd zullen worden.
De geringe spanningsvariaties op het rooster van de lamp ver
oorzaken groote stroomvariaties in den plaatkring van deze
lamp. Het schema van een eenlamps transformatorversterker
is aangegeven in Figuur 29, waaruit wij zien, dat de uiteinden
van de primaire wikkeling verbonden zijn met de aansluitklemmen van de telefoon van den ontvanger, terwijl de secondaire
wikkeling is aangesloten tusschen het rooster van de L.F. lamp
en de negatieve pool van een roosterspanningsbatterijtje, waar
van de positieve pool naar min accu gaat.
Negatieve roosterspanning verdient reeds voor de eerste
trap van laagfrequent versterking aanbeveling. Ook dient men,
om het voorkomen van hoogfrequente stroomen in het laag
frequent gedeelte tegen te gaan, over de primaire wikkeling
van den eersten L.F. transformator (eventueel koppelweerstand
of smoorspoel) een vaste condensator aan te brengen, varieerende van 300 tot 2000 c;M., waarvan de waarde proefonder
vindelijk moet worden vastgesteld.
Wanneer reeds in den; ontvanger zelve een telefoon-condensator is opgenomen, komt deze bij aansluiting van een L.F.
versterker automatisch over de uiteinden van de primaire wik
keling van den eersten L.F. transformator te staan.
Waar velen nog moeilijkheden schijnen te hebben met de
juiste aansluiting van de negatieve roosterspanningsbatterij,
willen wij nog even aanhalen, dat steeds de negatieve pool van
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Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”
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de roosterspanningsbatterij moet worden aangesloten aan den
transformator en de positieve pool van de roosterspannings
batterij aan min accu.
Nog levert eenige moeilijkheid op, de gunstigste aansluitin
gen te verkrijgen van de verbindingsdraden naar den transfor
mator, daar niet alle transformatoren op gelijke wijze gemerkt
zijn en zelfs niet altijd de beide wikkelingen in dezelfde richting
gewonden zijn.
Als regel kan gelden, dat de beste resultaten verkregen wor
den, door den buitensten draad van de secondaire wikkeling te
verbinden met het rooster van de lamp en den binnensten
draad van de primaire wikkeling met de plaat van de voor
gaande lamp.
Wanneer de klemschroeven van den transformator gemerkt
zijn P. I. (primaire in) P. O. (primaire uit), S. I. (secondaire in)
S. O. (secondaire uit), zal men meestal kunnen aansluiten als
volgt:
P. I. naar plaat voorgaande lamp;
P. O. naar plus hoogspanning;
S. I. naar negatieve pool van de roosterspanningsbatterij;
S. O. naar het rooster van de L. F. lamp.
Steeds verdient het echter aanbeveling bij ieder type trans
formator door omwisseling van de verbindingsdraden na te
gaan, welke aansluiting de beste resultaten geeft.
De fabrikanten van de Korting transformatoren bevelen bij
voorbeeld de aansluiting van S. ï. naar het rooster van de lamp.
aan.
ïn de plaats van P. I. (primary in) en P. O. (primary out) zijn
de transformatoren soms gemerkt P. E. (primaire entree) en
P. S. (primaire sortie) of wel P. I. (primaire in) en P. U. (pri
maire uit), terwijl bij gebruik van Amerikaansche transforma
toren weer andere teekens kunnen voorkomen, bijvoorbeeld:
B (battery) te verbinden met plus hoogspanning (in onze teekening overeenkomende met de onderste invoerbus);
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Haalt de wereld in Uw huis met Philips „MINIWATT”
P (plate) te verbinden met de plaat van de voorgaande lamp
(eventueel door de terugkoppelspoel), in onze teekening over
eenkomende met de bovenste invoerbus;
Q. (grid) te verbinden met het rooster van de L. F. lamp;
F. (filament) te verbinden met min accu, of bij gebruik van
negatieve roosterspanning met de min pool van het negatieve
roosterspanningsbatterijtje.
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Fig. 30.
Tweelanips transformator-versterker.

Dan heeft men bij de Amerikaansche transformatoren vaak
nog een vijfde klemschroef, welke dient voor het aarden der
kern van den transformator.
Wanneer men nu achter de eerste laagfrequentversterkingslamp nog een tweede trap van laagfrequentversterking met
transformatorkoppeling wenscht aan te brengen, kan dit op ge
heel overeenkomstige wijze geschieden, door wederom de invoerbusjes van den tweeden L. F. versterker aan te sluiten aan
de telefoonbusjes van den eersten L. F., versterker.
Het schema van een tweelamps laagfrequentversterker met
transformatorkoppeling is aangegeven in Figuur 30. Hierbij
hebben wij nog een rangschikking getroffen om afzonderlijke
106
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Laadt Uw accu thuis met
PHILIPS GLOEIDRAADGELIJKRICHTER No. 450.
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Fig. 31.
Kristalontvanger met tweelamps transformator-versterkcr.

V
P

o

o

P

K
< >

o

soo l
©k —
7

/<wo

joo

■

o

o

9
9
O
O
P
Q
p

y.5.

;'

4

•y

«5

I ,

S
e

<
<
t
«

!ï

+

*

r

•

!

©

'—4

ZMil

;

->

HS
!

----—

a

rs-t-

:*AC_

-f

Fig. 32.
Primair ontvanger met eenlainps transforinator-versterker.
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Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
plaatspanningen te geven aan de opeenvolgende versterkingstrappen.
Zetten wij een dergelijke tweelampsvers.terker achter onzen
kristal-ontvanger, dan verkrijgen wij het schema aangegeven
in Figuur 31, terwijl Fig. 32 het schema aangeeft van een pri
mair ontvanger met S. P. schakeling gevolgd door een laagfrequentlamp.
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Fig. 33.
Driclamps primaire ontvanger.
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Evenzoo geeft Fig. 33 het schema van een drielamps primaire
ontvanger met S. P. schakelaar, doch zonder afzonderlijke
plaatspanningen.
Door toepassing van een andere methode van antenne-afstemming kan men met de reeds aangegeven figuren verschil
lende schakelingen beproeven.
Bij gebruik van twee lampen laagfrequentversterking met
transformatorkoppeling zal men somtijds last ondervinden van
gilneigingen van den ontvanger, hetgeen men meestal kan on
derdrukken door het omwisselen van de verbindingen aan de
transformatoren, terwijl ook het plaatsen van een weerstand
van ongeveer 50.000 Ohm parallel op de secondaire wikkeling
van den tweeden transformator kan helpen.
108

PHILIPS GLOEIDRAADVEILIGHEID
een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
Indien zulks niet helpt, kan men beproeven, of het plaatsen
van . een vasten condensator van 2000 c.M. parallel op de se
condaire wikkeling van den tweeden transformator verbetering
brengt.
Dergelijke hulpmiddelen gaan echter meestal gepaard met
een vermindering van de geluidsterkte. Het is altijd beter, te
trachten de versterker zonder speciale middelen tot rede te
brengen, door een doelmatige plaatsing van de transformatoren
\/
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Fig. 34.
Simpson schakeling voor den transformator.

;

onderling en door zoo kort mogelijke roosterverbindingen te
maken.
Een eigenaardige methode om een zuiverder geluid te ver
krijgen bij gebruik van tweevoudige transformatorversterking,
is gelegen in de methode van Simpson, waarbij de aansluitingen
aan den transformator zijn aangebracht als in schema 34.
Hierbij is de secondaire wikkeling niet verbonden tusschen
rooster en negatieve roosterspanningsbatterij, doch het eene

i

:

i
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Gebruikt op Uw 4-lampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT’Manipen A430, A409, B406 en B403
einde S. O. staat door een vasten condensator van 2000 c.M.
in verbinding met de plaat van de voorgaande lamp, terwijl.S. I.
gaat naar het rooster van de volgende lamp, alsmede door een
veranderbaren lekweerstand, van 0.5—5 Megohm naar de min
pool van de negatieve roosterspanningsbatterij.
Wij hebben deze methode eenige malen beproefd, in den
regel met gunstig resultaat.
Een tweede methode van laagfrequentversterking maakt gePo.ooost
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(Tegenwoordig gebruikt men
meestal veel grootere koppel
en lekwcerstanden met kleinere
scheidingscondensatoren).
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Fig. 35.
Eenlamps woerstandsversterker.

1

bruik van weerstandskoppeling.
De versterking per lamp is niet zoo groot als bij transformatorversteiking, doch heeft het voordeel, dat alle frequenties,
dus ook de lage tonen in gelijke mate versterkt worden, zoodat
een zeer groote zuiverheid van geluid te verkrijgen is.
Bij toepassing van weerstandskoppeling kan men rekenen,
dat een drielampsversterker ongeveer dezelfde geluidsterkte
geeft als een tweelampsversterker met goede transformatoren.
De theoretisch volmaakte versterking, onafhankelijk van de
frequentie bij weerstandskoppeling is zeker van belang, doch
riu met de nieuwste transformatoren ook de versterking van de
lagere tonen telkens beter wordt, kan men wel rekenen, dat- de
voor- en nadeelen van beide methodes vrijwel tegen elkaar op110

Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.
wegen; iedere methode heeft zijn eigen aanhangers.
Het schema van een eenlampsweerstandversterker is aange
geven in Figuur 35.
Ofschoon een dergelijke versterker aangesloten kan worden
aan een eenlampsontvanger, geven wij er de voorkeur aan, al
tijd een trap laagfrequentversterking met transformatorkoppeling vooraf te laten gaan.
De onderdeden van een weerstandsversterker moeten van
zeer goede qualiteit zijn, daar anders de theoretisch mogelijke
volmaakte versterking zeer zeker niet verkregen wordt.
Tot voor korten tijd gebruikte men meestal draadgewonden
koppehveerstanden van 80.000 Ohm met scheidingscondensatoren van 0.06 tot 0.25 microfarad en lekweerstanden van 0.5
megohm, doch nieuwe proeven hebben uitgewezen, dat grootere koppel- en lekweerstanden met kleine scheidingscondensatoren de voorkeur verdienen.
Goede waarden daarvoor zijn: koppelweerstand 1—2
megohm, lekweerstand 2—3 megohm, scheidingscondensator
50C0 c.M. (0.005 M.F.).

„Anschutz” Weerstands- en Smoorspoelversterkereenheden.

De scheidingscondensatoren moeten een zeer goede isolatie
bezitten, terwijl de weerstanden van prima fabrikaat behooren
te zijn, silietstaafjes zijn ten zeerste te ontraden.
Onder de goede merken weerstanden voor deze verster111
I

Philips „MlNIWATTMampen zijn verkrijgbaar voor elke
— — — gebruikelijke gloeistroombron — — —
kingsmethode kunnen wij noemen: Loewe, Varley, Dubilier,
Electrad, Drawolid.
De lampen bij weerstandsversterking moeten een zoo groot
mogelijke spanningsversterkingsfactor bezitten, zooals bijv. de
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Fig. 36.
Tweelamps weerstandsversterker met afzonderlijke plaatspanningen.
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Fig. 37.
Tfansformatorversterker gevolgd door weerstandsversterker.

Marconi D. E. 5 B., de Philips A. 425 of de Telefunken R. E.
0.54, terwijl als eindlamp de Philips B. 403 zeer aan te raden is,
alsmede de Telefunken R. E. 504.
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Philips „M1N 1 W A T T’M a m p e n A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
Voor deze versterkingsmethode zijn ook verkrijgbaar specia
le eenheden, waarin de weerstand, scheidingscondensator en
lekweerstand gecombineerd gemonteerd zijn, zoodat zij op ge
heel overeenkomstige wijze als een transformator aangesloten
kunnen worden, wij noemen bnv. de Philips, de Fuller en de
„Anschutz” weerstandsversterker-eenheden.
Figuur 36 geeft ons het schema van een tweelamps weerstandsversterker met afzonderlijke plaatspanningen, terwijl in
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Fig. 38.
Primair ontvanger met één lamp transformatorvcrsterking en twee
lampen wcerstandsversterking.

Figuur 37 is afgebeeld het schema van een tweelampsversterker met een trap transformatorkoppeling gevolgd door een
trap weerstandskoppeling.
Fig. 38 geeft ons het schema van een vierlamps primaire ont
vanger met constante- en parallel-antenneafstemming voor den
detector, gevolgd door een trap laagfrequentversterking met
transformatorkoppeling en twee trappen laagfrequentverster
king met weerstandskoppeling, met afzonderlijke plaatspan
ningen.
Zeer speciaal gebouwde lampen voor meervoudige weers.tandsversterking worden door de firma Loewe vervaardigd.
113
8

:

HS

Philips „MINIW A TT” B 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
Het schema voor een smoorspoelversterker is vrijwel gelijk
aan dat van den weerstandsversterker, alleen is de koppelweerstand vervangen door een smoorspoel met ijzerkern.
Een afbeelding van een eenlamps smoorspoelversterker
wordt gegeven in Figuur 39.
Het voordeel van een smoorspoelversterker boven een met
weerstandskoppeling is gelegen in de eenigszins grootere ver4-
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Fig. 39.
Eénlamps smoorspoelverstekcr.

sterking, terwijl de te gebruiken plaatspanning geringer kan
zijn.
Als smoorspoel moet echter een zeer goede spoel met ijzer
kern gebezigd worden met een groot aantal windingen.
Somtijds gebruikt men er een laagfrequent transformator
voor, met de primaire en secondaire wikkelingen in serie ge
schakeld, doch van zeer vele transformatoren is het totale
aantal windingen nog onvoldoende om bevredigende resultaten
te verkrijgen. Beter is het gebruik van speciaal voor dit doel
gebouwde smoorspoelen.
Evenals bij de weer standsversterkers, moet ook hier de
scheidingscondensator een zeer goede isolatie bezitten, terwijl
de capaciteit daarvan niet bijzonder kritiek is.
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GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTVANGST ZONDER EEN
PHILIPS LUIDSPREKER
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Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
De voor smoorspoelversterking toe te passen lampen moeten
weer een zoo groot mogelijke spanningsversterkingsfactor be
zitten, terwijl als eindlamp gebruikt moet worden een lamp met
een geringen inwendigen weerstand, een lange, steile, rechte
karakteristiek, onder toepassing van voldoende negatieve roosterspanning.
Indien bij toepassing van meervoudige smoorspoelverster
king een zeer groote geluidsterkte verkregen wordt, verdient
het aanbeveling, een tooncontröle te verkrijgen, door het plaat
sen van vaste condensatoren van verschillende waarden paral
lel op de laatste smoorspoel, waarmede met sommige luidspre
kers de zuiverheid van geluid aanmerkelijk is te verbeteren.
Een dergelijke toon-contröle is aangegeven in Fig. 40, welke
ons het schema geeft van een drielamps smoorspoelversterker,
welke de bijzonderheid heeft, dat door toepassing van klinken
en stoppen iedere lamp afzonderlijk kan worden ingeschakeld.
Deze inschakeling is zoodanig ingericht, dat s.teeds de laatste
lamp ingeschakeld blijft, terwijl door plaatsing van de stop in
een voorgaande klink telkens een extra trap van smoorspoel
versterking wordt ingeschakeld.
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Fig. 41.
Balansversterker.
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Philips „MINIWATT”-lamp A430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomaiis-schema.
Indien een toes,tel na toevoeging van een smoorspoelversterker moeilijker wil genereeren, kan dit verholpen worden, door
over de eerste smoorspoel een zeer kleine vaste condensator,
bijv. 100 c.m. te plaatsen. De waarde van dezen condensator
moet altijd zoo klein mogelijk gekozen worden.
Thans rest ons nog de beschrijving van een laagfrequentversterkingsmethode, waarbij een krachtige eindversterking ver
kregen kan worden, zonder dat men speciale eindversterkingsr
lampen behoeft te bezigen, namelijk de balansversterker, waar
van het schema is afgebeeld in Figuur 41.
De balansversterker dient gebruikt te worden achter een toe
stel, dat reeds een vrij krachtige geluidsterkte geeft, bijvoor
beeld achter een ontvanger met een trap laagfrequentversterking met transformatorkoppeling.
Bij dit schema wordt gebruik gemaakt van twee speciaal
gewonden transformatoren, de eerste wordt op de gewone wij
ze met de primaire wikkeling aangesloten tusschen de plaat
van de voorgaande lamp en plus hoogspanning, terwijl de se
condaire wikkeling een middenaftakking bezit, waaraan de ne
gatieve roosterspanningsbatterij wordt aangesloten, terwijl de
uiteinden van de secondaire wikkeling naar de roosters van een
tweetal gewone lampen gaan. Bij dit schema worden dus twee
lampen gebruikt inplaats van een eindversterkingslamp.
De beide platen der lampen zijn verbonden met de uiteinden
van de primaire wikkeling van den tweeden transformator, wel
ke ook een middenaftakking bezit, gaande naar plus hoogspan
ning, terwijl de uiteinden van de secondaire wikkeling naar de
telefoon of luidspreker gaan.
In de praktijk is gebleken, dat bij gebruik van een luidspre
ker met hoogen weerstand het veelal aanbeveling verdient,
de secondaire wikkeling van den tweeden transformator in het
geheel niet te gebruiken, doch de luidspreker direct aan te
sluiten op de uiteinden van de primaire wikkeling van den twee
den transformator, welke in dit geval alleen dienst doet als
117
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PHILIPS GELIJKRICHTER Nr. 450 LAADT UW ACCU,
TERWIJL GIJ SLAAPT.
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PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A 425:
Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.

■

smoorspoel. Toen er nog geen, tegen redelijken prijs verkrijg
bare, eindlampen bestonden, welke een krachtig geluid zonder
vervorming konden verwerken, had de balansversterker meer
reden van bestaan dan thans, doch ook nu nog, zullen velen de
voorkeur geven aan deze methode, waarmede op gemakkelijke
wijze een goede eindversterking is te verkrijgen, zonder abnor
maal hooge plaatspanningen te behoeven te gebruiken.
In Figuur 42 hebben wij het schema gegeven van een semiaperiodische vierlampsontvanger, bestaande uit een detector,
gevolgd door een trap laagfrequentversterking met transformatorkoppeling en een tweelamps balansversterker.

HOOGFREQUENTVERSTERKING.
;

Hoogfrequentversterkers dienen om de door een antenne op
gevangen zwakke hoogfrequente wisselstroomen te versterken,
voordat zij door den detector worden gelijkgericht.
In tegenstelling met de laagfrequentversterkers, worden zij
derhalve geplaatst voor den kristal- of lampdetector.
Voor ontvangst van zwakke stations op grooten afstand gele
gen, zal de hoogfrequentversterker voornamelijk van nut zijn,
daar alsdan de door de antenne opgevangen hoogfrequente
wisselstroomen te zwak zijn om met behulp van een detector
alleen een goede gelijkrichting te verkrijgen. Bij hoogfrequentversterking wordt het rooster van de hoogfrequent-versterkingslamp rechtstreeks met den antennekring verbonden.
De geringe roosterspanningsvariaties, welke door de antenne
op het rooster van de lamp geïnduceerd worden, zijn in staat
om in den plaatkring groote stroomveranderingen te veroor
zaken.
De verhouding van de plaatspanningsveranderingen tot de
roosterspanningsveranderingen, welke dezelfde plaatstroom110

:

;

Philips „MINIWATT”-Iamp A430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
variaties veroorzaken, noemt men den versterkingsfactor van
de lamp, zoodat men voor een zoo groot mogelijke versterking
ook een lamp zal moeten kiezen met een zoo groot mogelijke
versterkingsfactor.
De voornaamste eisch, welke aan een hoogfrequentversterkingslamp gesteld moet worden, is derhalve een groote ver
sterkingsfactor.
Wanneer nu in den plaatkring van de hoogfrequentlamp een
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Fig. 43.
Hoogfrequent smoorspoelversterker.
smoorspoel, bijv. een honigraatspoel No. 300 wordt opgenomeri,
zal de gelijkstroom van de hoogspannngsbatterij in die spoel
bijna gèen weerstand ondervinden, terwijl daarentegen de ver
sterkte hoogfrequente wisselstroomen niet door de spoel kun
nen gaan, doch gedwongen worden naar het rooster van de
volgende lamp te gaan, waarbij wederom versterkte roosterspannings variaties op het rooster van de lamp geïnduceerd, in
'120
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Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”.
den plaatkring versterkte plaatstroomvariaties zullen veroor
zaken.
Door nu een of meerdere dergelijke lampen met smoorspoelen in den plaatkring te schakelen voor den detector, kan men
een zekere mate van hoogfrequentversterking verkrijgen, wel
ke echter in de praktijk gering blijkt te zijn, in het bijzonder in
dien men stations op kleine golflengte wenscht te ontvangen.
Men kan wel aannemen, dat hoogfrequentversterkers met
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Fig. 44.
Radiola smoorspoelversterker.

/

smoorspoelen in den plaatkring voor golflengten beneden 1000
M. slechts een zeer geringe versterking geven, tenzij men
bij de keuze der smoorspoelen bijzondere voorzorgen neemt.
Bij gebruikmaking van de zoogenaamde Radiola H.F. smoor
spoelen van de S. F. R, kan men bijvoorbeeld nog alleszins be
vredigende resultaten verkrijgen op golflengten tot ongeveer
350 Meter.
121

.

Haalt de wereld in Uw huis met Philips „MINIWATT”
Deze Radiola smoorspoelen zijn namelijk zoodanig gewonden,
dat de mogelijkheid bestaat een gedeelte daarvan kort te slui
ten voor ontvangst van de korte golf, zoodat slechts een ge
deelte van de spoel dienst doet bij korte golf ontvangst.

ï f

fUWOLA

«««AT
__ WIT
r-J (MN

in

SCO.
IO°

IS

+
HS

JM, ft

JS

i

--

i

Fig. 45.
Vierlamps Radiola ontvanger.

Hiertoe zijn zij voorzien van vier gekleurde snoertjes, waar
van de zwarte en de gele de uiteinden van de smoorspoel zijn.
De zwarte draad is te verbinden met de positieve pool van de
hoogspanningsbatterij, terwijl de gele naar de plaat van de
hoogfrequentlamp gaat.
Voorts gaat nog een groene en een witte draad naar aftak
kingen van de smoorspoel, zoodat bij doorverbinding van wit
en groen een gedeelte van de smoorspoel wordt kortgesloten,
waardoor zij geschikt wordt voor korte golf ontvangst.
Een eenvoudig schema, waarbij de Radiola smoorspoel ge
bruikt wordt in den plaatkring van de hoogfrequentlamp is aan
gegeven in Figuur 44, het Radiola-schema, dat wel het eenvou
digste schema genoemd kan worden met hoogfrequent-versterking, hetwelk zoowel op de lange als korte golf bevredigende
resultaten kan opleveren.
De bediening van een dergelijk toestel is even gemakkelijk
als van een primair ontvanger, daar slechts één condensator
voor de antenneafstemming gebruikt wordt, terwijl de terug122

Laadt Uw accu thuis met
PHILIPS GLOEIDRAADGELIJKRICHTER No. 450.
koppelspoel bij dit schema kleiner kan zijn, dan bij een primair
ontvanger zonder hoogfrequent-versterking het geval is.
Ofschoon de voordeelen van de hoogfrequent-versterking
voor ontvangst van zwakke stations bij toepassing van dit
schema reeds zeer duidelijk merkbaar zullen zijn, blijkt toch,
dat de te bereiken versterkingsgraad met deze hoogfrequent-
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Fig. 46.
Het Koomans schema.

versterker niet zoo groot is, als die welke men kan verkrijgen,
in dien men in den plaatkring van de H.F.-lamp een spoel (hoog
frequent of secondaire spoel genaamd) opneemt met parallel
geschakelden condensator, zoodanig, dat men de plaatkring
kan afstemmen op dezelfde golflengte als de antennekring.
Wij krijgen dan het schema van Figuur 46, hier te lande be
kend als het Koomans-schema, hetwelk boven het Radiola- .
schema het voordeel bezit van een grootere mate van hoog
frequent-versterking, waartegenover echter de nadeelen staan
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Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
van een moeilijker bediening, daar twee kringen precies op
dezelfde golflengte moeten worden afgestemd, terwijl door de
gelijktijdige afstemming zoowel van de antenne-roosterkring
als de plaatkring van de hoogfrequentlamp de genereerneiging
van de hoogfrequentlamp verhoogd wordt.
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Fig. 47.
Vierlamps ontvanger.

Het voordeel van een goede hoogfrequent-versterking weegt
echter zeer zeker op tegen de iets minder gemakkelijke af
stemming door het gebruik van twee veranderbare condensa
toren, mits men er in slaagt de genereerneiging der hoogfre
quentlamp te onderdrukken door middelen, welke niet tegelij
kertijd de versterking verminderen.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat dit schema langen
tijd beschouwd werd als het allerbeste schema voor telefonieontvangst, waardoor dit schema zich in Holland zoodanig heeft
ingeburgerd, dat gerust mag worden aangenomen, dat 70 pCt.
der ontvangers op dit schema gebaseerd zijn.
Bij den bouw van een dergelijken ontvanger worden in den
regel de drie spoelen, primaire spoel, hoogfrequentspoel en. terugkoppelspoel gemonteerd in een dries.poelenhouder met de
• hoogfrequentspoel in het midden, de primaire spoel links en de
terugkoppelspoel rechts. De terugkoppeling geschiedt alsdan
op de hoogfrequentspoel.
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PHILIPS GLOEIDRAADVEILIGHEID
een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
Op deze wijze geconstrueerd kan men ook ontvangen zondei
hoogfrequentversterking, door de H.F.-lamp uit te draaien en
de primaire en secondaire spoelen met elkaar te koppelen, ter
wijl bij gebruik van de H.F.-lamp de primaire spoel geheel bui
ten koppeling moet blijven.
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Fig. 48.
Inductieve Harris ontvanger.

Ook plaatst men vaak de primaire spoel ver van de beide an
dere spoelen, in welk geval men spreekt van een Harris-ontvanger.
Onder de werkteekeningen hebben wij ook opgenomen een
teekening van een vierlamps Koomans ontvanger met afzon
derlijke plaatspanningen voor de eerste en de laatste twee
lampen, terwijl de bediening van dergelijke toestellen bespro
ken wordt bij de beschrijving van de contructie van dit toestel.
Evenals andere toestellen met primaire antenne-afstemming
heeft ook het Koomans-schema het nadeel van een betrekkelijk
125
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Gebruikt op Uw 4-lampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT’Mampen A430, A409, B406 en B403
geringe selectiviteit, waardoor vooral krachtige plaatselijke
zenders, bij ontvangst van minder krachtige stations, op hinder
lijke wijze kunnen storen.
De selectiviteit kan aanmerkelijk verbeterd worden door toe-
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Fig. 49.
Hoogfrequent transformator versterker met afgestemde
secundaire wikkeling.

passing van aftakkoppeling in de plaatkring van de H.F.-lamp,
waarbij de plaat verbonden wordt aan een aftakking op de
H.F.-spoel.
Bestaande Koomans ontvangers kunnen zeer gemakkelijk ge
wijzigd worden door gebruikmaking van de speciale aftakspoelen van de firma Ridderhof en van Dijk.
Minstens gelijkwaardige resultaten kunnen verkregen wor
den door toepassing van hoogfrequent transformatoren, waarbij
in den plaatkring van de H.F.-lamp een niet afgestemde spoel
wordt opgenomen, welke inductief gekoppeld is met een twee
de spoel, welke door een veranderbaren condensator wordt af126

Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.
gestemd en door een roostercondensator verbonden is met het
rooster van de detectorlamp. Figuur 49.
Als hoogfrequent transformator kan men zonder bezwaar
normale honigraat-spoelen of basket-spoelen gebruiken, terwijl
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Fig. 50.
Hoogfrequent transformator versterker met afgestemde
primaire wikkeling.

bovendien speciale hoogfrequent transformatoren verkrijgbaar
zijn.
Soms wordt ook de hoogfrequentspoel in den plaatkring van
de H.F.-lamp afgestemd door een veranderbaren condensator,
terwijl de daarmede gekoppelde tweede spoel onafgestemd
blijft, hetgeen echter meestal minder gunstige resultaten geeft.
Figuur 50.
Zooals reeds gezegd bestaat er in een ontvanger, waarin
zoowel de roosterkring als de plaatkring van eenzelfde lamp
afgestemd worden, altijd een neiging tot spontaan genereeren,
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Philips „MINIWATT”-lampen zijn verkrijgbaar voor elke
— —
— gebruikelijke gloeistroombron —
—
—
hetgeen soms moeilijk is tegen te gaan. Dit komt, doordat zoo
wel de roosterkring als de plaatkring electrische trillingskringen zijn, waarvan de eene is aangesloten tusschen het rooster
en den gloeidraad en de andere tusschen den gloeidraad en de
plaat, welke kringen aan de zijde van den gloeidraad geleidend
zijn verbonden, terwijl verder deze kringen slechts door den
afstand tusschen plaat en rooster worden onderbroken. Nu
vormen echter het rooster en de plaat van de lamp een kleinen
condensator, waardoor er een capacitieve koppeling tusschen
de beide kringen verkregen wordt, welke de oorzaak is van de
genereerneiging.
Wanneer namelijk de roosterkring en de plaatkring op de
zelfde golflengte zijn afgestemd, worden de electrische trillin
gen, welke ontstaan in den eenen kring door de capacitieve
koppeling tusschen rooster en plaat, in den anderen kring over
gedragen, waardoor er in den anderen kring trillingen ontstaan
van dezelfde frequentie, welke de eerste zullen versterken en
zoodoende een capacitieve terugkoppeling veroorzaken, welke
de oorzaak is van het genereeren der lamp.
Het spontaan genereeren van een H.F.-lamp is derhalve het
gevolg van een niet gewenschte terugkoppeling, veroorzaakt
door een capacitieve koppeling tusschen plaat en roosterkring,
gedeeltelijk te wijten aan de capacitieve koppeling tusschen
rooster en plaat van de lamp zelf en anderzijds door capacitieve
koppeling tusschen de verbindingsdraden der beide kringen.
Allereerst dient men ter vermijding daarvan de verbindings
draden van de plaat en roos.terkringen zoo min mogelijk paral
lel met elkaar te laten loopen, daar parallel loopende draden
van deze beide kringen een ongewenschte koppeling kunnen
veroorzaken. Ook moeten de verbindingsdraden van de roostercondensator en de lekweerstand naar het rooster van de
lamp zoo kort mogelijk gemaakt worden.
Bij het Koomansschema, waarbij de primaire, secondaire en
terugkoppelspoel gemonteerd zijn in een driespoelenhouder,
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Philips „M1NIWATT”-lampen A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
met de primaire spoel geheel buiten koppeling, bestaat de mo
gelijkheid om door de juiste verbinding der spoelen, zooals is
aangegeven in de werkteekening van dit schema, door een ge
ringe koppeling tusschen de primaire en secondaire spoel een
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Fig. 51.
Hazeltine Neutrodyne schakeling.

tegenwerkende koppeling te doen ontstaan, waardoor men de
zoo lastige genereerneiging kan beheerschen.
Dit is een zeer belangrijk voordeel van de montage der spoe
len in een driespoelenhouder boven de vaak gebruikte methode
volgens Harris met de primaire spoel ver verwijderd van de
overige spoelen.
liet is verkeerd het genereeren tegen te gaan door een der
kringen niet nauwkeurig af te stemmen, daar dan het onder
drukken van de genereerneiging ten koste gaat van de geluid
sterkte. .
Evenzoo is het verkeerd een positieve roosterspanning aan
te brengen, daar dan weliswaar de genereerneiging met zeker
heid wordt onderdrukt, doch ten koste van de versterking in
=
*
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Philips „MINI W ATT” B403, B 406, B203, B205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bil uitnemendheid! — —
het bijzonder van zeer zwakke signalen, waarvoor men juist de
hoogfrequentversterking wenschte te gebruiken. Ook is het
minder aan te bevelen het genereeren tegen te gaan door ver
mindering van den gloeistroom der detectorlamp.
Aangezien het moeilijk te onderdrukken spontaan generee
ren van de H.F.-lamp voor een groot deel is te wijten aan de
capacitieve koppeling tusschen het rooster en de plaat van de
lamp zelve, waardoor een deel der versterkte trillingen in den
plaatkring door de plaat van de lamp naar het rooster worden
teruggevoerd, zou dit effect tegengegaan kunnen worden door
\ neutraliseeren van deze capacitieve koppeling, of verminderen
daarvan door speciale lampenconstructie.
Een goede methode voor het neutraliseeren der capacitieve
koppeling tusschen plaat en rooster der lamp is het eerst aan
gegeven door Prof. Hazeltine in zijn „Neutrodyne” schakeling,
waarbij hij het rooster capacitief verbond met een punt, dat ten
opzichte van de plaat der lamp in tegengestelde phase ver
keerde.
Hij gebruikte daartoe een schakeling met H. F. transformato
ren met afgestemde primaire wikkeling en verbond de rooster
zijde van de secondaire wikkeling van de H. F. transformator
door middel van een zeer kleinen „Neutrodyne” veranderbaren
condensator met het rooster van de H. F. lamp, als aangegeven
in fig. 51.
Door een nauwkeurige regeling van de Neutrodyne conden
sator verkreeg hij een stabiele hoogfrequentversterking, waar
bij het genereeren van de H.F.-lamp geheel beheerscht kon
worden, zoodat een zoo groot mogelijke versterking verkregen
kon worden zonder vrees voor een verminderde versterking
door het plotseling gaan genereeren van de lamp.
Het door Hazeltine aangegeven principe van het neutralisee
ren van de capacitieve koppeling tusschen plaat en rooster is
later met veel succes op andere schema’s gebruikt en vindt
vooral in Amerika een uitgebreide toepassing.
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GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTVANGST ZONDER EEN
PHILIPS LUIDSPREKER
Aangezien de capaciteit tusschen plaat en rooster van een
lamp zeer klein is, ongeveer 5—10 micro-microfarad, moest
ook de neutrodyne condensator in dit schema zeer klein zijn om
een neutraliseerend effect te bereiken. Hazeltine gebruikte als
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Fig. 52.
Neutrodyne transformator schakeling.

neutrodyne condensator een paar stukjes draad, welke tus
schen isolatiebuis konden schuiven, hetgeen technisch be
schouwd nu niet bepaald een ideale constructie te noemen is.
Het is echter zeer goed mogelijk grootere en beter gecon
strueerde neutrodyne condensatoren te gebruiken, door de
condensator niet te verbinden met het roostereinde B van de
secondaire wikkeling van den H. F. transformator, doch de ver
binding aan te brengen naar een aftakking op de secondaire
wikkeling, als aangegeven door de verbinding naar A in
fig. 51.
Dan zijn neutrodyne condensatoren te gebruiken met een
maximum capaciteit van 50 microfarad.
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Philips Piaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
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Fig. 53.
Koomans schema met Neutrodyne-schakeling
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Fig. 54.
Een andere neutrodyne schakeling.

HS

Philips „MINIWATT’Mamp” A430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
Ook liet schema met H. F. transformatorkoppeling met afgestemde primaire wikkeling kan ingericht worden volgens het
neutrodyne principe, als aangegeven in figuur 52, waar de pri
maire wikkeling is afgetakt, met den neutrodyne condensator
gaande van het eene einde der primaire wikkeling naar het
rooster der H.F.-lamp.
Ook het Koomansschema met afgestemden plaatkring is in
te richten volgens het neutrodyne principe, door een spoel en
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Fig. 55.
Neutrodyne transformatorschakeling.

neutrodyne condensator in serie te schakelen tusschen het
rooster der H.F.-lamp en min accu, en deze spoel te koppelen
met de H.F.-spoel, waarbij dan de antennespoel verderop ge
plaatst wordt. (Fig. 53).
Door een juiste keuze van het spoeltje en regeling van den
neutrodyne condensator is een stabiele H. F. versterking te
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PHILIPS GELIIJKRICHTER Nr. 450 LAADT UW ACCU,
TERWIJL GIJ SLAAPT.
verkrijgen, ook bij gebruik van meervoudige hoogfrequentversterking.
Een andere toepassing van het neutrodyne principe op toe
stellen met afgestemden plaatkring is aangegeven in figuur 54,
waarbij het rooster van de H.F.-lamp is verbonden aan het
neutrodyne spoeltje, dat inductief gekoppeld is met de spoel in
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Fig. 56.
Nog een. Neutrodyne schakeling.

den plaatkring van deze lamp. Het andere einde van het
spoeltje is via den neutrodyne condensator verbonden aan de
negatieve pool van den accumulator.
In dit schema is aftakkoppeling voor den antennekring aan
gegeven.
Nog een andere wijze van aansluiting van den neutrodyne
condensator hebben wij aangegeven in figuur 55, waarbij een
H. F. transformatorschakeling is gebezigd met afgestemde se
condaire wikkeling.
134
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PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A 425:
Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.
Het is echter volstrekt niet noodig het neutrodyne spoeltje
te verbinden met den plaatkring van de lamp, men kan even
goed een gedeelte van de spoelen in den roosterkring daarvoor
gebruiken, als aangegeven in de schema’s 56 en 57, waarvan
het laatste bekend staat als het Amerikaansche Rice-schema.
Vooral dit laatste schema kan zeer goede resultaten opleveren.
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Fig. 57.
Het Rice-schema.
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Een neutrodyne ontvanger vereischt echter altijd een lang
durige beproeving van de beide verhoudingen der spoelen en
de meest doelmatige plaatsing der onderdeden, zoodat wij
amateurs, welke nog niet over voldoende ervaring beschikken
in het beproeven van toestellen zouden willen ontraden al te
spoedig met dergelijke schema’s te experimenteeren.
In de hiervoor besproken schema’s hebben wij de aandacht
gevestigd op de voordeelen van het gebruik van spoelen met
aftakking in verschillende plaatsen van een ontvangtoestel.
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Philips „MINIWATT”-lamp A 430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
Allereerst vestigden wij de aandacht op liet gebruik van een
spoel met aftakking in den roosterkring van de eerste lamp vol
gens figuur 11, de zoogenaamde aftakkoppeling voor de antenneafstemming ter verhooging van de selectiviteit van den primairen kring van den ontvanger. Evenzoo op de toepassing van
aftakkoppeling in den H. F. kring bij Koomans.-ontvangers.
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Fig. 58.
Neutrodyne-schakeling met afgetakte H.F. spoel.

Verder gaven wij aan, hoe door het gebruik van spoelen met
aftakking de mogelijkheid geopend wordt, het spontaan genereeren van de H.F.-lamp tegen te gaan, door het neutrodyne
beginsel tot te passen.
Schema’s daarvoor werden gegeven teneinde een verbete
ring te verkrijgen van het toestel met hoogfrequent transfor
mator met afgestemde primaire wikkeling, door een aftakking
van de primaire wikkeling volgens figuur 52, verder een ver
betering van toestellen met hoogfrequent transformator met
afgestemde secondaire wikkeling, eveneens door een aftakking
van de primaire wikkeling, volgens figuur 55, ook nog een
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Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”
schema voor het neutrodyniseeren van een toestel met H. F.
transformator met afgestemde primaire wikkeling door een af
takking van de secondaire wikkeling volgens figuur 51, verder
nog een neutrodyne methode voor een toestel met afgestemden
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Fig. 59.
Neutrodyne-schakeling met H.F. transformator.

plaatkring door gebruik van een afgetakte spoel in den plaatkring volgens figuur 53, alsmede een neutrodyne methode met
aftakking van den roosterkring volgens figuur 56.
Afgetakte spoelen zijn echter niet alleen met succes te ge
bruiken voor verhooging van de selectiviteit van den primairen
kring en voor neutrodyniseering van H. F.-lampen, doch zij
kunnen tevens gebruikt worden ter verhooging van de selecti
viteit der overige kringen, alsmede ter verkrijging van een ge
makkelijke methode om een fijnregeling der terugkoppeling te
bewerkstelligen door middel van een terugkoppelcondensator,
waarbij de spoelen vast kunnen staan, zoodat de terugkoppeling
den stand der condensatoren niet beïnvloedt.
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Haalt de wereld in Uw huis met Philips „MINIWATT”
Het zal toch velen opgevallen zijn, dat met de gebruikelijke
draaibare terugkoppelspoel, de stand van deze spoel de afstem
ming van de overige kringen beïnvloedt, zoodat niet voor ieder
station de standen van de condensatoren nauwkeurig zijn aan
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Fig. 60.
Het Capasupra schema met neutrodyne-schakeling,
aftakkoppeling en terugkoppelcondensator.

te geven, hetgeen uit den aard der zaak vooral op de korte golf,
waar zoo onnoemelijk veel stations vlak bij elkaar op de con
densatoren te vinden zijn, hoogst onaangenaam is.
Een schema, waarbij verhoogde selectiviteit verkregen wordt
door een aftakking van de spoel in den plaatkring van de H.F.Iamp, met neutrodyne methode door middel van een afgetakte
spoel in den roosterkring, is aangegeven in figuur 58. Een nog
grooter selectiviteit is te verkrijgen met het schema van figuur
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59, dat echter door zijn afgestemde kringen vrij lastig te be
dienen is.
Een zeer groote selectiviteit, alsmede eetie zeer stabiele
hoogfrequent versterking en een prachtige fijnregeling van de
terugkoppeling is te verkrijgen met het schema van figuur 60,
waaraan wij den naam Capasupraschema gegeven hebben en
dat wij bijzonder kunnen aanbevelen, daar, bij goede uitvoe
ring, vrijwel alle Europeesche stations daarmede te hooren zijn,
zonder-maar een oogenblik last te veroorzaken aan zijn buren
door genereerende lampen.
Bij goeden bouw blijkt neutrodyniseering volmaakt over
bodig, daar absoluut stabiele H.F. versterking ook zonder neutrodyne condensator verkregen wordt. De in het schema aan
gegeven smoorspoel kan in den regel vervallen.
In plaats van aftakkoppeling geeft ook aperiodische koppe
ling een zeer goede selectiviteit. In plaatsen, welke niet te dicht
bij een krachtigen zender gelegen zijn, kan ook serieschakeling
worden toegepast.
Wij hebben van het schema van een aanmerkelijk vereen
voudigde vierlamps Capasupra een werkteekening vervaardigd
voor een toestel, hetwelk wij allen amateurs ten zeerste ter
beproeving kunnen aanbevelen.

j:

!'

jj

MEERVOUDIGE HOOGFREQUENTVERSTERKING.
Van meervoudige hoogfrequentversterking wordt nog veel
te weinig gebruik gemaakt, ofschoon de zuiverste muziek daar
mede te verkrijgen is. De oorzaak is waarschijnlijk gelegen in
de moeilijkheid om het spontaan genereeren, zooals dat bij de
vroeger meestal gebruikte schema’s voorkwam, tegen te gaan.
Wanneer men bijvoorbeeld tracht twee of meer H.F.-lampen
te gebruiken volgens het Koomansschema, bemerkt men al
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Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanniiigapparaat
geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
spoedig, dat men tot allerlei hulpmiddelen zijn toevlucht moet
nemen om de genereerneiging te bedwingen, meestal met nood
lottig gevolg voor de versterking.
Nu er echter verscheidene goede schema’s bestaan voor sta
biele hoogfrequentversterking, is er niet de minste reden, waar
om meervoudige hoogfrequentversterking niet vaker zou wor
den toegepast.
Wanneer men er eenmaal in geslaagd is een toestel te bou-
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Fig. 61.
Tweevoudige H.F.-vcrsterking met transformatorkoppeling.
'

wen met een stabiele hoogfrequentlamp, kan men er gerust toe
overgaan meerdere H.F.-lampen achter elkaar te schakelen, en
men zal alsdan tot zijn genoegen bespeuren, dat de versterking
van een stabiele H.F.-lamp ook op de korte golven volstrekt
niet zoo gering is, als men wel eens beweert, terwijl het afstem
men zelfs met verscheidene H.F.-lampen met afgestemde krin
gen volstrekt niet zoo moeilijk is als men wel dacht, in het
bijzonder, indien men alle spoelen in de opeenvolgende kringen
van H. F. versterking van gelijke grootte maakt, in welk geval
alle condensatoren voor de afstemming der H. F. kringen vrij
wel in denzelfden stand geplaatst kunnen worden om een be
paald station op te vangen.
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PHILIPS GLOEIDRAADVEILIGHEID
een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
Een verder voordeel van meervoudige H. F. versterking is,
dat zelfs bij gebruik van slechts 2 H.F.-lampen de terugkoppe
ling geheel kan vervallen, terwijl de toestellen met vaststaande
spoelen voor elke golflengte één definitieven condensatorstand
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Fig. 62.

Tweevoudige Neutrodyne H.F.-versterking.

hebben, zoodat men slechts de condensatoren in den juisten
stand heeft te plaatsen om het gewens.chte station op luid
spreker te ontvangen.
In figuur 61 hebben wij een schema aangegeven met twee
voudige H. F. versterking door middel van H. F. transforma
toren met afgestemde primaire wikkelingen, waarbij de genereerneiging kan worden bedwongen door middel van een
potentiometer.
In figuur 62 geven wij een schema met tweevoudige H.F.
versterking door middel van geneutrodyniseerde H. F. trans
formatoren met afgestemde secondaire windingen.
Ook kan men om het aantal afgestemde kringen te vermin
deren om den andere gebruik maken van een afgestemden en
een niet afgestemden kring, bijvoorbeeld een neutrodynekring,
een Radiolakring, weer een neutrodynekring, enz. Persoonlijk
'geven wij de voorkeur aan meervoudige Capasupraversterking,
141

j

■

Gebruikt op Uw 4-Iampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT”-Iampen A430, A409, B406 en B403
waarbij men net zooveel H.F.-lampen achter elkaar kan scha
kelen als men maar denkt noodig te hebben.
Met tweevoudige H. F. Capasupraversterking kan men reeds
een vierlampstoestel bouwen, dat van alle stations goede luid-
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Meervoudige Capasupraversterking.

spreker ontvangst geeft, weliswaar minder sterk dan met twee
L.F.-lampen, doch zuiverder. Daarom raden wij een ieder aan:
probeer eerst een toestel te bouwen met één stabiele H.F.-lamp
en experimenteer dan eens met meervoudige H.F.-versterking,
het zal U wel bevallen.
Een schema voor meervoudige Capasupra versterking is
aangegeven in fig. 62a waarmede reeds verscheidene amateurs
bijzonder gunstige resultaten verkregen hebben.
Hierbij zijn de beide H.F.-lampen op één lampweerstand ge
schakeld, welke in serie geplaatst is met den detectorweer142
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Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.
stand, waardoor men met de H. F. weerstand een bijzonder
goede volume-controle kan verkrijgen. Indien de waarden van
de HL F. spoelen goed gekozen zijn, blijkt een terugkoppelcondensator, welke nog gestippeld is: aangegeven, overbodig
te zijn.
Ter verkrijging van een groote selectiviteit is nog semi-aperiodische antennekoppeling toegepast, terwijl men voor raamontvangst de primaire en secondaire spoelen heeft te verwijde/00
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Schema voor Raamontvangst.

Sinus H. F. Transformator
van Riddcrhof en Van Dijk.

ren, alsmede de antenne en aarde en het raam te verbinden
met A. en B. als is aangegeven in fig. 62b.
Deze figuur geeft ons een nog eenvoudiger methode van toe
voeging van een extra H. F.-lamp, door gebruikmaking van
aperiodische H. F.-transformatoren zooals. door de Fransche
Thomson Houston Co. en de Firma Ridderhof en Van Dijk in
den handel worden gebracht.
De bediening van een dergelijk toestel is door hét wegvallen
van een extra H. F. afstemcondensator, gemakkelijker dan bij
een toestel volgens fig. 62 A., daartegenover staat een iets
kleinere selectiviteit bij ontvangst op buiten antenne.
Voor hoogfrequentversterking blijken bij deze schema’s o.a.
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Philips „MINIWATT’Mampen zijn verkrijgbaar voor alle
— —
— gebruikelijke gloeistroombron —
—
—
de Philips A409 en de Telefunken R. E. 144 zeer goed te vol
doen en niet de A. 430 of R. E. 054.
Het raam voor de K. Q. kan gebouwd worden met ongeveer
25 Meter dubbelkatoen omsponnen draad van 0,5 m.M. dikte,
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Fig. 62c.
Schema voor Raamontvangst.

terwijl voor de L. Q. ongeveer 80 Meter draad gebruikt zal
moeten worden. Ook kan men kleinere ramen gebruiken met
verlengspoelen.
Voor raamontvangst blijken voorts zeer te voldoen toestellen
volgens fig 62c, waarbij gebruik gemaakt wordt van aperiodische H. F. versterking door middel van Radiola smoorspoelen,
terwijl voor ontvangst van zeer zwakke stations terugkoppeling
toegepast wordt op een verlengspoel van het raam. Hoofdzaak
bij dergelijke schema’s is een bijzonder goede fijnregeling van
de terugkoppeling, welke ook volgens andere in dit boek aan
gegeven methodes kan worden verkregen.
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GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTVANGST ZONDER EEN
PHILIPS LUIDSPREKER
KRISTAL EN LAMPSCHEMA’S.
Wij hebben reeds besproken den kristalontvanger, waar
achter wij meervoudige Iaagfrequentversterking konden toe
passen om een zuivere luidsprekerontvangst te verkrijgen,
hoofdzakelijk van den plaatselijken zender.
Een kristalontvanger is echter niet voldoende gevoelig om
ook de zwakkere stations naar behooren te ontvangen, zoodat
• wij voor onzen kristalontvanger hoogfrequentversterking dienen
toe te passen om ook andere stations naar genoegen te ontvan-
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Fig. 63.
Kristaldetector met transformatorversterker.

gen, terwijl achter den kristalontvanger altijd een of meerdere
L. F.-lampen geschakeld kunnen worden.
Voor hoogfrequentversterking vóór den kristalontvanger
kunnen wij ieder willekeurig H. F. schema gebruiken.
Bijvoorbeeld een schema met afgestemden plaatkring, genre
Koomans, als is aangegeven in figuur 64, of een schema genre
Capasupra als aangegeven in figuur 65, of een neutrodyne
schema.
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Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
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Hoogfrequent, kristaldetector en laagfrequeiitversterker.
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Capasupra met kristalgelijkrichting.
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Philips „MINIWATT’Mamp” A430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
Door het gemis van eeir terugkoppelspoel is de versterking
echter niet groot.
Er bestaan echter wel schema’s waarbij een terugkoppelspoel
is geïntroduceerd, zooals is aangegeven in de figuren 66 en 67,
waarmede men met één enkele lamp reeds zeer aardige luidsprekerontvangst kan verkrijgen, terwijl met eenige oefening
zelfs verscheidene zwakkere stations op luidspreker te ontvan
gen zijn.
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Fig. 66.
Eenlanips luidsprekerontvanger.

De terugkoppelspoel moet dan in den regel veel grooter zijn
dan bij normale schema’s.
Natuurlijk kan men ook zijn schema zoodanig inrichten, dat
naar verkiezing gebruik gemaakt kan worden van kristalgelijkrichting of lampgelijkrichting, veel leuker is het echter de scha
keling zoodanig te arrangeeren, dat bij omschakeling van lampdetectie op kristal-detectie de detectorlamp niet uitgeschakeld
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TERWIJL GIJ SLAAPT.
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Een andere eenlamps luidsprekerontvanger.
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Kristal- of lampgelijkrichting.
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PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A 425:
Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.
behoeft te worden, doch gebruikt kan worden als eerste laagfrequent lamp.
Een dergelijk schema is aangegeven in figuur 68, waarbij
men bij toepassing van de tweede lamp als detector den dubbelpoligen omschakelaar naar beneden plaatst en alsdan een
tweelampsschema heeft, bestaande uit een hoogfrequentlamp,
met transformatorkoppeling met afgestemde primaire wikkeling
en terugkoppeling door middel van een spoel in den plaatkring
van de detectorlamp. Zoodra men echter de dubbelpolige om
schakelaar naar boven plaatst heeft men een ontvanger met een
trap H. F. versterking, kristaldetector en een trap laagfrequent
smoorspoelversterking.
Achter het kristal zijn namelijk geplaatst de laagfrequent
smoorspoel, de scheidingscondensator en de lekweerstand,
welke dezelfde waarden kunnen bezitten, als aangegeven in
het hoofdstuk, handelende over laagfrequent smoorspoelver
sterking.
Men verkrijgt derhalve door omschakeling op kristal-gelijkrichting een schema, dat in geluidsterkte te vergelijken is met
een drielamps ontvanger. In dit geval moet de terugkoppelspoel, welke alsdan in den plaatkring van de laagfrequentlamp
komt te staan, buiten koppeling blijven of nog beter kortge
sloten worden.

REFLEX SCHEMA’S.
Onder een reflex schema verstaat men een schema, waarbij
een of meerdere lampen gelijktijdig dienst doen voor hoogfre
quent versterking en voor laagfrequent versterking.
Het voordeel van dergelijke schema’s is, dat men de gloeistroom van een of meer lampen uitspaart, waartegenover
echter in de meeste gevallen het nadeel bestaat van een ge151
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Philips „MINIWATT”-lamp A430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
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Eenlamps reflex-ontvanger.
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ringere selectiviteit, terwijl de kosten van aanschaffing der
onderdeden vrijwel overeenkomen met de kosten, welke ver
bonden zijn aan den bouw met normale schema’s.
Wanneer men bijvoorbeeld een ontvanger bouwt volgens het
schema van figuur 69, waarbij de lamp hoogfrequent en laagfrequent vrijwel versterkt, met een kristal als detector, heeft
men niettemin vrijwel alle onderdeden aan te schaffen, welke
noodig zijn voor een tweelampstoestel. Slechts spaart men een
lamp uit. Men kan er echter zeker de geluidsterkte van twee
lampen mede verkrijgen, terwijl door gebruikmaking van een
kristal als detector een zuivere weergave is verzekerd.
Ook van een tweelamps reflex schema hebben wij een af
beelding gegeven in figuur 70a.
Dergelijke schema’s hebben echter alle een groot gebrek,
namelijk een zeer geringe selectiviteit, waardoor zij voorname
lijk in aanmerking komen voor ontvangst van den' plaatseiijken
zender.
Ook het veelvuldig optredend gebrom is een bezwaar dat
niet altijd gemakkelïjk te ondervangen is. In den laatsten tijd
zijn echter belangrijke verbeteringen in reflexschema’s aange
bracht, grootendeels te danken aan de toepassing van gestabi
liseerde hoogfrequentver sterking in combinatie met een lampdetector, welke anode gelijkrichting toepast.

ONTVANGST OP DE ZEER KORTE GOLF.
Wanneer men een ontvanger wenscht te bouwen, geschikt
voor de zeer korte golf (7—100 Meter), dient men bijzondere
voorzorgen te treffen, daar zelfs bij gebruik van een geschikt
schema, het succes daarmede in hooge mate zal afhangen van
de qualiteit der gebruikte onderdeden en de doelmatige plaat
sing der onderdeelen, alsmede een zorgvuldige afwerking.
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Haalt de wereld in Uw huis met Philips „MINIWATT”
Schema’s met H. F. versterking worden slechts zelden gebe
zigd, meestal beperkt men zich tot een tweelampsrontvanger,
bestaande uit detector en L.F.-lamp. Zeer goed voldoet een
aperiodische ontvanger, waarbij in het bijzonder gelet moet
worden op zoo kort mogelijke verbindingen, vooral voor de
trillingskringen.
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Fig. 70b.
Schema voor ontvangst op de zeer korte golf.

Lange verbindingen tusschen de secondaire spoel en den
veranderbaren condensator zijn te beschouwen als verleng
stukken van de spoel, waarvan derhalve een gedeelte buiten
koppeling blijft.
Evenzoo vormen lange verbindingen van de terugkoppelspoel met de plaat van de lamp en de telefoon of transforma
tor, verlengstukken van deze spoel, waarvan derhalve slechts
een gedeelte voor terugkoppeling dienstbaar gemaakt wordt.
Ook de verbinding van den veranderbaren condensator naar
den roostercondensator dient zoo kort mogelijk gehouden te
worden.
[
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Laadt Uw accu thuis met
PHILIPS GLOEIDRAADGELIJKRICHTER No. 450.
Naast de noodzakelijkheid om zoo kort mogelijke verbindingsdraden te maken, waardoor geen spoel-verlengstukken
ontstaan, welke buiten koppeling blijven, is het voorts noodig,
voor de trillingen in den kring plaat-terugkoppelspoel een zoo
kort mogelijken weg te vormen naar de gloeidraadzijde van
den secondairen kring, hetgeen kan geschieden door de tele
foon condensator niet aan te brengen tusschen terugkoppelspoel en plus hoogspanning, doch tusschen deze spoel en min
accu, als in het schema is aangegeven. Fig. 70b.
De spoelen, welke een geringe eigencapaciteit moeten be
zitten en zoo min mogelijk isolatiemateriaal dienen te bevatten,
kunnen in de gebruikelijke spoelenhouders geplaatst worden.
De lamp moet men zeer geleidelijk op den rand van genereeren kunnen brengen, hetgeen op de normale wijze kan ge
schieden door draaiing van de terugkoppelspoel, liefst door een
tandradoverbrenging, waarbij men de juiste afmetingen van de
terugkoppelspoel zoo goed mogelijk moet kiezen.
Een fijnregeling van minstens 1 :80 zal wel noodig blijken
voor den veranderbaren condensator.
Een dergelijke ontvanger is ook voor de omroepgolflengten
geschikt.
Een verbetering van het hierboven beschreven schema is
nog aan te brengen, door den vasten condensator tusschen
terugkoppelspoel en min accu te vervangen door een veran
derbaren condensator en de hoogspanning naar de lamp te
voeren door een smoorspoel en de terugkoppelspoel, in welk
geval men zelfs met vaststaande terugkoppelspoel de kop
peling kan regelen, door draaiing aan dezen 'terugkoppelcondensator, waardoor een bijzonder goede fijnregeling van de
koppeling te verkrijgen is. (Figuur 70c).
Dit schema, het eerst door Dr. Koomans aangegeven, ver
toont veel overeenkomst met een Reinartz schakeling, waar
bij de smoorspoel rechtstreeks naar de plaat gaat, doch is
daarboven te verkiezen, omdat de terugkoppelspoel in ieder
155

Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
geval door de hoogfrequente stroomen doorloopen wordt, on
afhankelijk van de meer of minder goed afsluitende werking
van de smoorspoel bij verschillende frequenties.
i

V

I
zoo

11

Q 1

2 SMn

/ootf

}

7 zso

-S20

I

k/.S.

Fig. 70c.
Een bijzonder goed schema voor ontvangst op de zeer korte golf.

Bij het Reinartz schema toch vormt de smoorspoel een teer
punt, daar deze nooit geheel volmaakt is, zoodat soms trillin
gen, welke men wenscht terug te koppelen er door zullen weg
lekken.
Door de smoorspoel niet met de plaat, doch met het andere
einde van de terugkoppelspoel te verbinden, is de terugkoppe
ling in ieder geval verzekerd, onafhankelijk van de qualiteit
van de smoorspoel.
DE RADIOLAMP.
Toen in 1888 Heinrich Hertz er in slaagde voor het eerst
electrische golven, op te wekken, vermoedde hij niet, welk een
ongeloofelijke beteekenis deze ontdekking voor de toekomst
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een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
zou hebben. Geen tien jaren behoefden te verloopen, alvorens
Marconi er in Engeland in slaagde, langs draadloozen weg een
afstand van 5 K.M. te overbruggan. De aanvankelijk gebruikte
ontvangmiddelen waren echter zeer primitief, doch daarin
kwam reeds in 1904 verbetering met de uitvinding door Dr.
J. A. Fleming, van de radiolamp, later door Dr. Lee de Forest
en andere onderzoekers zoodanig verbeterd, dat als het ware
de geheele moderne draadlooze telegrafie en telefonie berust
op toepassingen van deze ontdekking.
Dr. J. A. Fleming was een leerling van den beroemden Clerk
Maxwell, wiens onderzoekingen omtrent het wezen der electromagnetische golven later Heinrich Hertz in staat stelden in
zijn laboratorium de eerste kleine draadlooze zenders en ont
vangers te construeeren, de golflengte en de snelheid der
electrische golven te meten en de grondbeginselen vast te leg
gen voor een draadlooze berichtgeving over grootere af
standen.
Evenals met andere ontdekkingen het geval pleegt te zijn,
was ook de uitvinding van de radiolamp door Fleming geba
seerd op waarnemingen door anderen verricht.
Als wetenschappelijk adviseur verbonden zijnde aan de
Edison Electric Light Company in Londen, welke zich bezig
hield met de fabrikage van de door Edison uitgevonden kooldraadlampen, had hij gelegenheid verscheidene verschijnselen
te bestudeeren, welke zich bij deze lampen voordeden.
Reeds had Edison opgemerkt, dat wanneer een metalen plaat
geplaatst werd in de nabijheid van den verwarmden gloeidraad
van de lamp, een gevoelige galvanometer verbonden met die
plaat en de positieve zijde van den gloeidraad een uitslag gaf,
wijzende op een kleinen gelijkstroom, terwijl de verbinding
van den galvanometer tusschen de plaat en de min zijde van
den gloeidraad geenerlei uitslag gaf.
Dit verschijnsel, bekend als het Edison effect, waarvan hij
echter geen verklaring gaf, werd door Fleming grondig onder157
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Gebruikt op Uw 4-lampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT”-lampen A430, A409, B406 en B403
zocht en leidde in 1904 tot de uitvinding van de twee electrodenlamp, bestaande uit een kooldraad electrode met een me
talen cylinder er om heen geplaatst in een luchtledige ruimte.
Door den kooldraad tot gloeien te brengen ontstaat er een
beweging van een aantal uiterst kleine deeltjes., electronen ge
naamd, welke negatief geladen zijn.
Wanneer men nu den metalen cylinder, welke om den kool
draad is aangebracht, een positieve lading geeft, zullen de
negatief geladen electronen daardoor aangetrokken worden en
er ontstaat dan een stroom tusschen plaat en kooldraad.
Indien echter de plaat negatief geladen wordt, dan zullen .
geen electronen worden aangetrokken, zoodat er geen stroomdoorgang • plaats vindt. Indien de plaat door middel van een
wisselstroom afwisselend positief en negatief geladen wordt,
dan zal er een stroomdoorgang plaats vinden gedurende de
halve periode, wanneer de plaat positief geladen is, terwijl dit
niet gebeurt gedurende de halve periode, waarin de plaat nega
tief geladen is.
Op deze eigenschap berust de gelijkrichtende werking van
de radiolamp; door een soort „ventiel-werking” verandert zij
de hoogfrequente wisselstroomen in gelijkstroom.
De twee electrodenlamp wordt tegenwoordig niet gebruikt
voor het gelijkrichten van de zwakke door een antenne opge
vangen hoogfrequente wisselstroomen, doch zij vindt nog uit
gebreide toepassing bij zendinstallaties.
Een zeer belangrijke verbetering voor ontvanglampen werd
aangegeven door Dr. Lee de Forest, welke tusschen plaat en
gloeidraad een derde electrode aanbracht, genaamd rooster,
waarmede het mogelijk is, de tusschen de plaat en den gloei
draad optredenden plaatstroom te regelen.
Deze wordt in den regel aangebracht in den vorm van een
spiraalvormig gewonden draad, welke een vrijwel ongehinderden weg van gloeidraad naar plaat voor de electronen openlaat.
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Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.
Een spanningloos rooster beïnvloed de electronenstroom
niet. Wordt echter het rooster negatief geladen, dan zal slechts
een gedeelte van de electronen, die van den gloeidraad naar de
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Fig. 71.
Amerikaansche voorstelling van 4e werking van het rooster.
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Philips „MINIWATTMampen zijn verkrijgbaar voor alle
— —
— gebruikelijke gloeistroombron —
—
—
positief geladen plaat willen gaan, het negatief geladen rooster
kunnen passeeren en als het ware worden teruggedrongen,
waardoor de plaatstroom vermindert.
Men kan de terugdringende kracht van het rooster zoo groot
maken, dat geen electronen van den gloeidraad uitgezonden
meer de plaat kunnen bereiken, zoodat de plaatstroom nul
wordt.
Wordt het rooster positief geladen, dan zal ook het rooster
de negatief geladen electronen, welke de gloeidraad uitzendt,
aantrekken en derhalve de electronen helpen op hun weg van
gloeidraad naar de plaat, de plaatstroom stijgt.
Een aardige voorstelling van de verschijnselen, welke zich in
de drie-electrodenlamp voordoen, ontleenen wij aan een Amerikaansch blad.
Hierbij zitten een aantal jongens op een ladder (welke den
gloeidraad voorstelt) met ballen (electronen) te werpen naar
een geopend jalouzie, welke het rooster voorstelt.
De ballen (de door den gloeidraad uitgezonden electronen)
zullen door de geopende jalouzie (rooster) het daarachter ge
legen scherm (de plaat) betrekkelijk ongehinderd kunnen
bereiken.
Door verkleining van de openingen van de jalouzie (aan
brengen van neg. roosterspanning) zullen niet alle ballen
(electronen) het daarachter gelegen scherm (de plaat) kunnen
bereiken, terwijl in den gesloten stand van de jalouzie geen
enkele bal het scherm zal bereiken.
De teekening geeft voorts nog aanschouwelijk weer de ver
schillende electronen snelheden, daar de links gezeten jongens
de ballen met geringe energie schijnen te gooien en de rechtsche deze met groote kracht werpen, overeenkomende met de
kleinere en grootere electronensnelheid.
Bezien wij thans achterstaande teekening (fig. 72), van een
drie-electrodenlamp, waarvan de gloeidraad door middel van
een accu.of droge elementen,tot, gloeiing gebracht kan worden,
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Philips „MINI W ATT’Mampen A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
terwijl de temperatuur van den gloeidraad geregeld kan worden
met een gloeidraadweerstand W. In den plaatkring van de lamp
is een hoogspanningsbatterij opgenomen, waarmede de plaatspanning kan geregeld worden.
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Fig. 72.
Drie clcctrodenlamp met
accu en lioogspaniiingsbattcrij.
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Fif. 7a
Drie electrodenlamp met
negatieve roosterspanning.

Door den gloeidraad te verhitten, worden electronen uitge
zonden, welke negatief geladen zijn en door de plaat zullen
worden aangetrokken, indien deze positief geladen is. Er ontstaat derhalve een electronenstroom van gloeidraad naar plaat.
De electronen, welke zich van gloeidraad naar plaat bewegen,
zullen daarna weer door de hoogspanningsbatterij naar den
gloeidraad terugkeeren om opnieuw uitgezonden te worden.
Zij moeten echter op hun weg van gloeidraad naar plaat
door de openingen van het rooster heen, dat spiraalsgewijze of
zigzag gewonden is.
Door het rooster een negatieve spanning te geven door
middel van een roosterspanningsbatterij, als aangegeven in
figuur 73, zal het mogelijk zijn een wijziging tot stand te bren
gen in den electronenstroom door de afstootende werking van
het negatief geladen rooster.
Bij negatieve lading van het rooster wordt de beweging van
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Philips „M INI W A T T” B 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
de negatief geladen electronen, welke door den gloeidraad
worden uitgezonden, vertraagd, door de afstootende werking
van de gelijknamige electrische ladingen. liet negatief geladen
rooster oefent alsdan een werking uit, tegengesteld aan die van
de positief geladen plaat, waardoor het aantal electronen, dat
door het rooster de plaat zal bereiken geringer is en wel des
te geringer naarmate het rooster sterker negatief geladen is,
zoodat bij een bepaalde negatieve lading van het rooster de
afstootende werking daarvan de electronenstroom naar de
plaat van de lamp geheel kan doen ophouden.
Nu is een geringe negatieve roosterspanning in staat de aan
trekkende werking van de plaat bij veel grootere positievespanningen op te heffen.
Bijvoorbeeld kan bij een A 410 lamp een negatieve rooster
spanning van 10 volt de aantrekkende werking van een plaatspanning van 100 volt opheffen.
Geringe roosterspanningen zijn in staat groote plaatstroomveranderingen te veroorzaken.
Wanneer men de aansluitingen van de roosterspanningsbatterij verwisselt, dus het rooster een positieve lading geeft, zal
dit een aantrekkende werking uitoefenen op de van den gloei
draad naar de plaat bewegende negatieve electronen, zoodat
de beweging daarvan versneld wordt en de electronenstroom
vergroot wordt, naarmate de positieve spanning van het rooster
grooter wordt gemaakt.
Alsdan geldt ook weer, dat een kleine positieve roosterspan
ning in staat is dezelfde verhooging van den plaatstroom voort
te brengen als een 10 maal grootere verhooging van de plaatspanning.
Daar een positief geladen rooster echter een gedeelte van de
negatief geladen electronen van den gloeidraad aantrekt, zal er
ook een roosterstroom ontstaan, die echter veel kléiner is, dan
de plaatstroom, hetgeen vooral bij laagfrequentversterking
moet worden vermeden.
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GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTVANGST ZONDER EEN
PHILIPS LUIDSPREKER
Teneinde een overzicht te verkrijgen van den stroomloop in
de lamp bij verschillende rooster- en plaatspanningen, worden
door de lampenfabrikanten grafische voorstellingen gegeven,
welke bekend zijn als landkarakteristieken, waaruit men
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Karakteristiek van de A. 410.

onmiddellijk het verband tusschen roosterspanning en plaatstroom bij verschillende plaatspanningen kan aflezen.
Een dergelijke lampkarakteristiek van de Philips A 410 is
hierbij afgebeeld, waarbij op de horizontale as de roosterspanningen zijn aan gegeven in volts, met daarboven vertikaal de
plaatstroomen in milliampères.
Uit deze karakteristiek zien wij, dat bij een plaatspanning van
100 volt en 0 volt roosterspanning door de lamp een stroom
gaat van 3 milliampère, terwijl bij een roosterspanning van plus
5 volt de plaatstroom 5 milliampère zou bedragen.
Bij 150 volt plaatspanning en 0 volt roosterspanning gaat een
stroom van 5.5 milliampère door de lamp, terwijl bij een nega163

Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomiietten voor iedere voorkomende netspanning.
tieve roosterspanning van 15 volt de plaatstroom tot nul ge
reduceerd is.
Uit deze karakteristiek blijkt derhalve, dat 15 volt negatieve
roosterspanning in staat is, een even groote, doch tegengestel
de werking uit te oefenen als 150 volt plaatspanning.
Uit de karakteristiek van de A 410 zien wij, dat voor hoogere
plaatspanningen de karakteristieken steeds links liggen van die
voor lagere plaatspanningen en dat de onderlinge afstanden
voor gelijke verschillen in plaatspanning even groot zijn.
Men kan echter de stroomsterkte door de lamp niet tot in
het oneindige opvoeren door het geven van hoogere plaatspan
ningen, daar de electronen-emissie van een gloeidraad niet
onbeperkt groot is, zoodat er een bepaalde stroomsterkte be
staat, waarboven een grootere electronen-emissie slechts te
verkrijgen is ten koste van den levensduur van de lamp. Men
noemt deze stroomsterkte de verzadigings-stroomsterkte van
de lamp, waarboven een verhooging van plaatspanning geen
toename van den plaatstroom tengevolge heeft. .
Op de karakteristiek van de A 410 zijn voorts nog verschil
lende andere bijzonderheden aangegeven, o.a., dat de gloeidraadspanning 3.4 tot 4 volt bedraagt, zoodat een vier volts
accu gebruikt moet worden met een voorschakelweerstand van
bijv. 30 Ohm.
Verder, dat het gloeistroomverbruik 0.06 ampère bedraagt,
terwijl dit bij een B. 406 0.1 ampère bedraagt, zoodat bijvoor
beeld een vierlampstoestel, uitgerust met twee A. 410 lampen
en twee B. 406 lampen een totaal stroomverbruik heeft van
0.32 ampère, zoodat bijv. een Varta accu, type 2. L. 2. van 24
ampère-uren, waarvan de capaciteit bij een ontlading met 0.32
ampère ongeveer 42 ampèré-uren bedraagt, in staat is, de vier
lampen gedurende 130 uren onafgebroken te voeden, waarna
opnieuw geladen zou moeten worden.
Verder is nog aangegeven, dat de hoogspanning varieeren
kan van 20 tot 150 volt.
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Philips „MINIWATT’Mamp A 430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
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Voorts, is op de karakteristiek van de A 410 nog aangegeven
den verzadigingsstroom, bedragende 10 milliampère, en de versterkingsfactor, welke de verhouding is van de plaatspanningsverandering tot de roosterspanningsverandering, welke dezelfde
plaatstroomvariatie kan veroorzaken.
De versterkingsfactor van de A 410 bedraagt 10, en kan ook
uit de karakteristiek worden gevonden.
Wij zien toch, dat bij de A410 de plaatstroom bij 0 volt
roosterspanning en 100 volt plaatspanning, 3 milliampère be
draagt, terwijl bij verhooging van de plaatspanning tot 150 volt
de plaatstroom stijgt tot 5.5 milliampère. Indien men echter de
plaatstroom weder wenscht terug te brengen tot 3 milliampère
bij behoud van 100 volt plaatspanning, zal men een negatieve
roosterspanning moeten geven, welke men kan vinden, door op
de karakteristiek voor 150 volt plaatspanning dat punt op te
zoeken, waarbij de plaatstroom 3 milliampère bedraagt. Wij
zien dan, dat een negatieve roosterspanning van vijf volt
noodig is..
Een vermeerdering van de plaatspanning van 100 tot 150
volt wordt dus teniet gedaan door het geven van 5 volt nega
tieve roosterspanning.
De versterkingsfactor bedraagt derhalve 50 : 5, dus 10.
Uit een landkarakteristiek kan men derhalve verschillende
gegevens aflezen welke van belang zijn voor de juiste keuze
van een lamp voor verschillende doeleinden.
In een ontvangtoestel wordt de lamp hoofdzakelijk gebruikt
in drie functies, namelijk als hoogfrequentversterker, als de
tector en als laagfrequentversterker.
Nu zal niet iedere lamp voor deze drie functies even ge
schikt zijn, zoodat wij een keuze moeten doen tusschen de ver
schillende door de lampenfabrikanten daarvoor aangegeven
typen. .
Aangezien de spanningsvariaties op het rooster van een
hoogfrequentversterkingslamp gering zijn, daar de door den
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TERWIJL GIJ SLAAPT.
zender in de ontvangantenne geïnduceerde hoogfrequente wis.selstroomen uiterst zwak zijn, is het niet moeilijk voor dit doel
een geschikte lamp te vinden.
De hoofdeisch voor de hoogfrequentversterkingslampen is,
dat zij een grooten versterkingsfactor bezitten.
Als detector zijn vrijwel alle lampen, welke thans vervaar
digd worden, geschikt.
Veel grooter eischen worden gesteld aan laagfrequentversterkingslampen, in het bijzonder wanneer krachtige eindgeluiden vereischt worden.
Deze lampen toch moeten de door den detector gelijkgerichte
hoogfrequente trillingen, dus laagfrequente trillingen zoodanig
20 ia(mAl
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Karakteristiek van de A 409.
versterken, dat zij een zuivere weergave geven van de door
den detector geleverde stroomen, hetgeen alleen te verkrijgen
is, wanneer de ’plaatstroomvariaties in de versterkingslamp,
welke het gevolg zijn van de roosterspanningsvariaties* even
redig zijn met deze laatste.
Hiervoor is noodig, dat de lamp gebruikt wordt in het rechte
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PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A 425:
Eeii speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.
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gedeelte van de karakteristiek. Hoe grooter de roosterspanningsvariaties, des te langer moet ook het rechte gedeelte van
de karakteristiek zijn, terwijl deze zoo steil mogelijk moet oploopen.
Immers, hoe steiler de karakteristieken, des te grooter zijn
de plaatstroomvariaties, welke bij een bepaalde roosterspanningsverandering optreden.
Bezien wij weer de karakteristiek van de A. 410, dan zien
wij, dat bij 100 volt plaatspanning en nul volt roosterspanning
de plaatstroom 3 milli-ampère bedraagt, terwijl bij dezelfde
plaatspanning en 4 volt roosterspanning de plaatstroom geste
gen is tot 5 milli-ampère.
Derhalve behoort bij 4 volt roosterspanningsverandering een
plaatstroomverandering van 5—3, dus 2 milli-ampère.
De steilheid van de karakteristiek nu wordt uitgedrukt door
de vermeerdering van den plaatstroom per een volt vermeer
dering van de roosterspanning, zoodat in dit geval de steilheid
S bedraagt 2 : 4, dus 0.5 milli-ampère per volt.
Bezien wij daarentegen de karakteristiek van de A 409, zoo
bemerken wij, dat bij 100 volt plaatspanning en 0 volt rooster
spanning de plaatstroom 7 milli-ampère bedraagt, terwijl bij
dezelfde plaatspanning en 4 volt roosterspanning de plaat
stroom is toegenomen tot 11 milli-ampère.
Derhalve behoort bij 4 volt roosterspanningsverandering een
plaatstroomverandering van 11—7, dus 4 milli-ampère, zoodat
de steilheid in dit geval bedraagt 4 : 4, dus 1.0 milli-ampère per
volt.
De A. 409 heeft derhalve een veel grootere steilheid dan de
A. 410 en is daarom voor eerste trap van laagfrequentversterking te verkiezen boven de A. 410.
De B. 406 heeft een nog grooter steilheid dan de A. 409, na
melijk 1.4 ma/v t, zoodat deze lamp als eindlamp en als le L.F.lamp te verkiezen is boven de A. 409.
Tevens moet aan de lampen voor laagfrequentversterking
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Philips „MINIWATT”-lamp A 430: De lamp met de geringste
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nog de eisch gesteld worden, dat het rechte gedeelte van de
karakteristiek, dat gebruikt wordt, geheel ligt binnen het gebied
der negatieve roosterspanningen, daar het rooster niet positief
geladen mag worden, ter vermijding van roosterstroomen.
Immers kan een zuivere versterkng alleen worden verkre
gen, wanneer de plaatstroomvariaties in de versterkingslamp,
welke het gevolg zijn van de roosterspanningsvariaties, even
redig zijn met deze laatste, terwijl een gedeelte van de electronen, welke van den gloeidraad naar de plaat worden uitgezon
den door het rooster zouden worden opgenomen, zoodra het
rooster een positieve spanning verkrijgt.
Wanneer nu het rooster tengevolge van een spanningswisseling afwisselend 4 volt positief en 4 volt negatief zou worden,
zou.het rooster tijdens elke positieve helft van de wisseling een
gedeelte der electronen aan den plaatstroom onttrekken, zoodat de plaatstroom-toename tijdens de positieve helft der wis
seling geringer wordt dan de plaatstroom-afname tijdens de
negatieve helft der wisseling, zoodat er geen evenredigheid
meer zou bestaan tusschen plaatstroom en roosterspannings
variaties, waardoor een zuivere versterking niet is te ver
krijgen.
Men moet derhalve zorg dragen, dat het rooster nooit posi
tief geladen kan worden, teneinde roosterstroomen te vermij
den, hetgeen kan geschieden, door het aanbrengen van een ne
gatieve roosterspanningsbatterij, zooals bij het artikel over
laagfrequent-versterking is aangegeven.
Voor iedere opvolgende trap van laagfrequentversterking
dient men een grootere negatieve roosterspanning te geven.
Bij gebruik van grootere plaatspanning, dient ook een groo
tere negatieve roosterspanning gebezigd te worden, zooals uit
de lampkarakteristieken blijkt.
De keuze van de lamp wordt geheel bepaald door de grootte
van de te verwachten roosterspanningsvariaties..
Aannemende dat de roosterspanningsvariaties 4 volt bedra168
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Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”
gen, moet de negatieve roosterspanning derhalve minstens 4
volt zijn, indien men wil voorkomen, dat roosterstroomen op
treden, door een positief geladen rooster. De roosterspanning
varieert dan tusschen 0 en 8 volt, binnen welk gebied de ka
rakteristiek recht moet zijn.
Bij een A. 410 kan dit alleen bij gebruik van de maximum
hoogspanning van 150 volt, zoodat een roosterspanningsvariatie
van 4 volt het maximum is, dat door deze lamp verwerkt kan
worden.
Een dergelijke lamp is nog wel te gebruiken als eerste laagfrequentlamp, doch aangezien de roosterspanningsvariaties bij
opvolgende trappen van laagfrequentversterking steeds grooter
worden, zal een dergelijke lamp voor de volgende trappen van
laagfrequentversterking niet geschikt zijn.
Dan verdient het aanbeveling gebruik te maken van lampen
welke speciaal geconstrueerd zijn voor laagfrequentverster
king en eindversterking.
Van de Philipslampen komen voor de laagfrequentverster
king vooral in aanmerking de B. 406 en de B. 403, bij gebruik
waarvan de toepassing van de juiste negatieve roosterspan
ning noodzakelijk is.
Tevens behoort over de primaire wikkeling van den eersten
laagfrequent transformator (eventueel over koppelweerstand
of smoorspoel) een condensator aangebracht te worden, waar
van de beste waarde proefondervindelijk moet worden vastge
steld, varieer en de van 300 tot 2000 c.M., om te voorkomen, dat
in den laagfrequent versterker hoogfrequente stroomen op
treden.
VERSCHILLENDE LAMPENFABRIKATEN.
PHILIPSLAMPEN.
Onze bekende Nationale lampenfabriek brengt een groot
aantal lampentypen in den handel, welke in geen enkel opzicht
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Haalt de wereld in Uw huis met Philips „MINIWATT”
behoeven onder te doen voor de allerbeste en veel duurdere
buitenlandsche fabrikaten.
De vroeger veel gebruikte helgloeiende Philips ontvanglampen (D 1, D 2 en E) zijn vrijwel geheel verdrongen door de
thans algemeen bekende zwak gloeiende lampen merk „Miniwatt”, welke niet alleen een veel geringer gloeistroomverbruik
hebben dan de helgloeiende lampen, doch ook in het algemeen
betere eigenschappen bezitten dan de oudere typen.
Ofschoon een groot aantal lampentypen onder dit merk in
den handel gebracht wordt, kan men door een logische indeeling reeds uit de benamingen van de lampen enkele belangrijke
gegevens onmiddellijk vaststellen.
Zij worden namelijk allereerst ingedeeld naar het gloei
stroomverbruik, waarbij men onderscheidt:
De A-serie met een gloeistroomverbruik van 0.06—0.08 Amp.
De B-serie met een gloeistroomverbruik van 0.1—0.2 Amp.
De C-serie met een gloeistroomverbruik van 0.2—0.45 Amp.
Voorts hebben de helgloeiende D en E lampen respectievelijk
een gloeistroomverbruik van circa 0.5 Ampère en circa 0.7 Amp.
Elk van deze series bevat een reeks lampen voor verschillen
de doeleinden, die zich niet alleen in toepassingsmogelijkheid,
maar ook in gloeispanning onderscheiden.
De indeeling naar de gloeispanning is voor de gebruikers de
belangrijkste, omdat de gloeispanning bepaalt, of een element
van 1.5 volt, een 2 volt, dan wel een 4 volt accu als. gloeistroombron gebruikt moet worden.
De belangrijkste Philips-series zijn:
1. De 1 volts serie, die lampen bevat, die als gloeistroorribron een 1.5 volts element noodig hebben. Deze serie bevat de
enkelroosterlampen A 125, A 109, B 105 en de dubbelroosterlamp A 141.
2. De 2 volts serie, bestemd voor 2-volts accumulatoren, zij
omvat de enkelroosterlampen A 225, A 209, B 205, B 203 en de
dubbelroosterlamp A 241.
170

:■

t

Laadt Uw accu thuis met
PHILIPS GLOEIDRAADGELIJKRICHTER No. 450.

I
i

De Philipsfabrieken raden ten sterkste af om de lampen der
1-volts serie op een 2-volts accu te gebruiken, daar in dat geval
PHILIPS
A 109
Vfm 1,0-1,3 V

fr-0,06'

20 iaCrriA)

!
:

10

va=20-150V
/'s= 10mA
g„9
mA
S=0,45^

i

!

T

-jêC—

Mi

i

VglVOlt)

-16 -12 -8-4 0 4 8 12 16
Karakteristiek van de A 109.
25\ia(mA/

PHILIPS
B 105
vf=10-1,3 V
iF=0,15A
va=20-150V
is=25mA
9
m*
5=0,5^
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f lt-

15

/
/

-8

-6 -4

-2

0

2

4

6

8
i

1

Karakteristiek van de A 125.
PHILIPS
A141
vf=1,0-1,3V
ffmOfOBA
va=2-20V
is=10mA
9 = 4.5 .

S=1,Q*fi

i

10 ia (mA)
8

O
-/jVa=18V>vg'=J8V
J/va=15V]

i/

y

va=21V >v9m
va s18V 12V
va-15V.

$

/

y
-30 -25 -20 -15 -10

VgfVpIt)
I

-5 O 5 10
Karakteristiek van de B 105.

Ig(V0lt)

-8 -6 -4 -2

O

2

4

6

8

Karakteristiek van de A141.
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Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.

i

steeds de mogelijkheid van doorbranden der gloeidraden op
een te hooge spanning bestaat.
PHILIPS
A 225
VF-2PV
ijr = 0,0 6 A
20-150 V
is — 15mA
9-25 .

w

klmA)
I

8
I

i

I

Vg (VOlt)

-16 -12-8-4 0 4 8 12
Karakteristiek van de A209.
PHILIPS
B 205
ir.0J5A
va=20-150V
is=40mA

14

50 iaPnA)

±0
\

M $
>/

''i,

/

8
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6
Karakteristiek van de A225.
PHILIPS
A241
Vr.17-2PV
Ie ^ 0,08A
va=2~20V
is—10mA
9-4J5.

10 ia(mA) [

i

6

<8
J!/ 20

4

*-21V\
va-18V\VQ'=18V
ya~15.V\ i
Va=21V\V'
v*=1eV\n~v
Va=15V\*v

10

i
VglVÓH)

~50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30
Karakteristiek van de B205.

172

m

VgCvÓït)

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6
Karakteristiek van de A 241.
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PHILIPS GLOEIDRAADVEILIGHEID
een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
3. De 4-volts serie, die verreweg het meest gebruikt wordt
en bestemd is voor een 4-volts accu. Zij omvat de enkelroosterPHILIPS
A430
vF=4V
ir=0,06A
va=50-150 V
is=10 mA
g =.30 .
5=Q5-^r

PHILIPS
B 406
vf-4,0V
If-0,1A
va-20-150V
is= 40mA
g=6
.

I —

S=f,4*fi

50 ia(rrlA)
140

30

A/i

§ £>/-r

B*

2

~fr
J^<Vg(v0W
0
12
-5 -4 -3 -2 -1
Karakteristiek van de A 430.

PHILIPS
B 403
vr-4,0V
if=0.15A
va-50-150V
is=70mA

3

75 ia(mA)

A
-50 -40 -30 -20

VgCVOlO

'
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Karakteristiek van de B406.
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/
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Karakteristiek van de B403.
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Gebruikt op Uw 4-lampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT’Mampen A430, A409, B406 en B403
lampen A. 430, A. 410, A. 409, A. 425, B. 406, B. 403 en de dubbelroosterlamp A. 441.
Het blijkt uit dit overzicht, dat elke serie een aantal verschil
lende lampen bevat, die elk voor zich een bepaalde bestemming
hebben.
De ervaring leerde namelijk, dat aan de hooge eischen, die
aan een modern ontvangtoestel voor telefonie gesteld worden,
niet door een enkele lamp voldaan kan worden.
Bij elke Philipslamp geeft de letter in de benaming aan, tot
welke serie deze behoort, ingedeeld naar het gloeistroomverbruik.
Het eerste cijfer geeft aan, tot welke serie de lamp behoort,
ingedeeld naar de vereischte gloeispanning, terwijl de twee
laatste cijfers samen den versterkingsfactor aangeven, uitge
zonderd bij dubbelroosterlampen, zoodat bijvoorbeeld een A.
410 lamp beteekent een lamp der A-serie, dus met een gloeistroomverbruik van 0.06—0.08 Ampère, behoorende tot de 4voltsgroep, dus te gebruiken op een 4-volts accu en met een
versterkingsfactor van 10.
Zoo zal ook een B. 406 lamp beteekenen een lamp der Bserie, dus met een gloeistroomverbruik van 0.1—0.15 Ampère,
te gebruiken met een 4-volts accu en hebbende een verster
kingsfactor van 6.
Voor hoogfrequentversterking zijn geschikt de lampen met
een groote versterkingsfactor, zooals de A. 430, de A. 409 en
A. 410, A. 109, A. 209, A. 125 en de A. 225.
Door het gemakkelijk genereeren is de A. 409 niet geschikt
voor gebruik in het Koomans-schema, echter bijzonder aan te
bevelen in het Capasupra-schema, alsmede in verscheidene
raamontvangers.
Een bijzondere nieuwe lamp in de 4-volt serie is de A. 430.
Zooals bekend, geeft de inwendige lampcapaciteit bij H. F. ver
sterking niet alleen aanleiding tot moeilijk te bedwingen gene
reeren, doch ook veroorzaakt zij belangrijke verliezen.
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Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.
De A. 430 nu heeft een zeer geringe inwendige capaciteit,
waardoor zij bij uitstek geschikt is voor hoogfrequentversterking in het zoogenaamde Koomansrschema. Deze geringe ca
paciteit is verkregen door een speciale uitvoering: de plaat is
n.1. verbonden met een schroefje met moer aan de bovenzijde
van de lamp. (Afbeelding). Toepassing van dit lamptype heeft
bovendien een belangrijke verbetering van de selectiviteit ten
gevolge. De A. 430 kan echter ook op de normale wijze in een
lampvoet gebruikt worden. Daartoe is een plaatpen van de huls
verbonden met een terzijde aan de huls aangebracht schroefje.
Wordt dit laatste door een draad verbonden met het kleine
schroefje aan de bovenzijde van den ballon, dan is de plaat in
rechtstreeksch contact met de plaatpen. Ook dan is de inwen
dige capaciteit nog zeer gering.
Behalve voor H. F. (ook meervoudig) is de A. 430 zeer ge
schikt als detector voor zéér korte-golfontvangst.
Als detector kunnen alle Philipslampen met goede resultaten
gebezigd worden, waarbij een roostercondensator van 0.0002
tot 0.0003 microfarad in de roosterleiding moet worden opge
nomen, terwijl een lekweerstand van 0.3—3 megohm tusschen
rooster en de positieve zijde van den gloeidraad dient te wor
den geschakeld.
Nog beter is het veelal den lekweerstand op te nemen tus
schen rooster en het glijcontact van een parallel op den gloei
draad geschakelden potentiometer, waarbij in vele gevallen bij
een juiste instelling van den potentiometer een belangrijke ver
meerdering in geluidsterkte te verkrijgen is. De potentiometer
dient bij voorkeur een weerstand van tenminste 400 Ohm te
hebben. In dat geval verbruikt hij op een 4-volts accu een
stroom van slechts 10 milli-ampère. (fig. 27).
Vooral de A. 409 bezit eigenschappen, die dit type tot een
buitengewoon goeden detector maken.
Voor de laagfrequentversterking, waarbij speciaal acht moet
worden geslagen op een lange rechte en steile karakteristiek,
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Philips „MINIWATT’Mampen zijn verkrijgbaar voor elke
— — — gebruikelijke gloeistroombron — — —
waarvan het rechte gedeelte ligt in het gebied der negatieve
roosterspanningen, dienen de speciale L. F. lampen.
In de 1 volts serie is dit het type B. 105. In alle omstandig
heden wordt een absoluut zuivere ontvangst verkregen, wan
neer een B. 105 in alle trappen van een laagfrequentversterker
gebezigd wordt.
Wat het type B. 105 is in de 1-volts serie, zijn B. 205, B. 203,
B. 406 en B. 403 in de 2-volts, resp. 4-volt serie.
Voor de toe te passen negatieve roosterspanningen is een
afzonderlijke tabel toegevoegd.
Bij zeer sterke eindgeluiden kan het voorkomen, dat het type
B 406 door overbelasting geen zuivere versterking meer geeft.
Vooral komt dit tot uiting bij het gebruik van zeer gevoelige
luidsprekers, zooals de Philips luidspreker. Daarom heeft de
N.V. Philips Radio een nieuwe eindlamp in den handel gebracht,
die zeer groote wisselspanningen op het rooster verwerken kan
zonder dat roosterstroomen optreden. Dit is het type B 403,
waarvan de inwendige weerstand slechts 2100 ohm bedraagt.
Deze geringe waarde maakt dit type bijzonder geschikt voor
luidsprekers met lagen wisselstroomweerstand, waartoe de
Philips luidspreker behoort. Bij 120 V. moet de B 403 een neg.
roosterspanning van 15—24 Volt hebben, bij 150 Volt van 24—
30 Volt.
Voor weerstandsversterking moeten lampen gebruikt worden
met een hoogen versterkingsfactor, waarvan de waarde echter
naar boven begrensd wordt door de ruimte, die in de rooster
spanningen beschikbaar moet blijven. Daar de roosterspannin
gen op de voorlaatste lamp van de orde van 1 volt zijn, komt
men tot een maximalen versterkingsfactor van 25 tot 30.
Voor dit doel heeft de N.V. Philips Radio in den handel ge
bracht de A 425, A 225 en A 125, welke een versterkingsfactor
van 25 hebben.
De geringe inwendige weerstand van deze lamptypen is een
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Philips „MINIWATT”-lampen A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
groot voordeel, daar men dan reeds met een weerstand in den
plaatkring van 100.000 a 300.000 ohm uitkomt.
Behalve voor weerstandsversterking kunnen deze lamptypen
natuurlijk voor smoorspoel-versterking gebruikt worden.
Resumeerende komen dus in aanmerking:
Serie: hoogfrequent Detectie:
versterking
A. 109
1-volts A. 125
en A. 109
2-volts A. 225
A. 209
en A. 209
A. 409
4-volts A. 430,
A 409 en A. 410

Ie trap laagfrequentj Verdere trappen
versterking
L. F. versterking
B. 105
B. 105
B. 205

B. 205

B. 406

B. 403

Verder voor weerstandsversterking en smoorspoelversterking
de A 425, A 225 en A 125, terwijl voor wisselstroomvoeding een
speciale lamp, de C0805 in den handel gebracht wordt.
Dubbelroosterlampen:
Tot dusver zijn alleen drie-electrodenlampen (enkelroosterlampen) behandeld. Daarnaast construeert de N.V. PhilipsRadio een serie dubbelroosterlampen, welke zich van de voor
afgaande onderscheiden door de lage plaatspanning, die zijvereischen. Zoo bedraagt de plaatspanning voor den detector
slechts 2—4 volt; voor de als versterker gebezigde lampen kan
zij tot 20 volt verhoogd worden.
Er bestaat een type in elke serie en wel:
A 141 in de 1-volts serie.
A 241 in de 2-volts serie.
A441 in de 4-volts serie.
Deze dubbelroosterlampen kunnen op dezelfde wijze gebruikt
worden als de enkelroosterlampen; gloeidraad, buitenrooster
en plaat zijn dan ook op de'normale wijze met de 4 pennen van
de huls verbonden. De vierde electrode, het binnenrooster,
moet verder ongeveer dezelfde positieve spanning hebben als

I
I
?

.

177
12

Philips „MI NIW A T T” B 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
de plaat; het kan met behulp van een moertje aan de huls
aangesloten worden.
Als laagfrequentversterker gebruikt, moet de A 141 een nega
tieve roosterspanning hebben van 1, 5—4, 5 volt, afhankelijk
van de grootte der plaatspanning.

Bij de A. 241 bedraagt deze 1, 5—3 volt, terwijl het bij A. 441
in het algemeen niet noodig is om een afzonderlijke negatieve
roosterspanning aan te brengen. In de huls van deze lamp is
n.l. in serie met den gloeidraad een weerstand van zoodanige
grootte aangebracht, dat tengevolge van het spanningsverhes,
door den gloeistroom in dien weerstand veroorzaakt, het roos
ter automatisch 1, 5 volt negatief wordt t.o.v. den gloeidraad-
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GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTVANGST ZONDER EEN
PHILIPS LUIDSPREKER
GEGEVENS VAN PHILIPS ONTVANGLAMPEN
„MINIWATT” LAMPEN
1-VOLT SERIE
2-VOLT SERIE
AANDUIDING
Glocispanning. .

A 125

A 109

1

Verzadings-

0.C6

0.06

0.08

10

stroom

Anodcspanning

i»a

Ruststroom . .
(max )
Vcrstcrkingsfactor

B 105

A 225

A 209

2

1.0-1.3

7

Glocistroom . . .

A Hl

0.15

0.06 j

25

20-150 20-150

2-20

15

B 205

B 203

2

1.7-2.01

2

2

0.06

0.08

0.15

0.15

15

10

40

50

20-150 20-150 20-150

2-20 20-150 50-150

2.2

5.7

4.5

20

2.5

8.5

4

33

40

9

25

9

4.5

5

25

9

4.5

5

3

S

0.45

0.45

1.0

0.8

1.0

1.4

1.4

55000

2<X00

4500

6200

41000

15C00

45CO

3500

2100

1.2. 3*

1.2.3

1.2. 3.4

2.3.4

1. 2. 3*

1.2.3 11.2. 3. 4 2 3.4

Inwendige weer
stand (min.) . . . *1
Tocpa.sing in
toestel 11
Glocistroom bron

1,5-volt element

1) Toepassing in toestel:
1 = hoogfrcqucntvcrstcrkcr.
2 = detector.

3
3
4

A 425

A 410

4

4

3.4-4 0

0.06

A 409
4

0.06
20

10

20

va 50-150,15-150 20- 150 10-150

4

2-volt accu

HEL GLOEIENDE
LAMPEN

4-VOLT SERIE
A 430

:

laagfrcqucntvcrstcrkcr.
laagfr. wccrstandsvcrstcrking.
cindvcrstcikcr voor luidspreker.

„MINIWATT” LAMPEN

10

A 241

'«o

Steilheid (max.) .

'f

i

A 441

B 406

3.4-4.0

B 403

Dl*)

4

D-2

E

3.5

4

V

0.08

0.1

0.15

0.5

0.7

A

10

40

70

3

10

mA

2-20

20-150,50-150 20-25

2.7

31

60

40-100 50-20

mA

2

6

3

10

10

1.4

1.4

0.25

0.4

mA
V

4300

2100

4*010

25000

Ohm

1. 2. 3

l. 2. 3. 4

'ao

1.2

3.5

5.5

13

9

30

25

10

9

4.5

6

S

0.5

1.0

0.5

1.0

1.0

6COOO

25000

20000

9000

4500

2

:I ’

V
■

■..

1

1. 2. 3* 1. 2. 3

1. 2 3 1. 2. 3. 4 2 3. 4

4-volt acu
*) Laagvacuum ontvanglamp.

4

2

I

4-voIt accu

i

A 141. A 241 en A 441 zijn dubbclroostcrlampen.
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Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
NEGATIEVE ROOSTERSPANNING, DIE TOEGEPAST MOET WORDEN
BIJ HET GEBRUIK VAN PHILIPS ONTVANGLAMPEN
IN EEN LAAGFREQUENTVERSTERKER
Lamptypen

Plaatspanning

Negatieve rooster-

IN VpLT

SPANNING IN VOLT

80

3—4,5
4.5—6
6—7,5
7.5—9

A 109 - A 209 - A 409

100
120
150

A 125 - A 225 - A 425

80—150

A 410

100
120
150

80

60
80

B 105 - B 205 - C 0805

100
120
150
60
80

B 406

100
120
150

B 403

100
120
150

80

60
80

A 306

100
120
150

1,5—3
1.5—3
3—4,5
4.5—6
6—7,5
3—4,5
4.5—6
7.5—9
12—15
15—18
3—4,5
4,5—6
6—9
9-12
12—18
9—12
12—18
15—24
24—30
3—4,5
4,5—6
6—9
9—12
12—15

C 509

100
120
150

1.5—3
3—4,5
4.5—6
6—7,5
7.5—9

A 141

12—vQ

1,5—4,5

A 241

12—20

1,5-4,5

A 441

12—20

0—3

60
80

Het verdient aanbeveling, de negatieve roosterspanning binnen de aangegeven
grenzen zoo groot mogelijk te kiezen.
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HOORT MEER EN BETER
MET PHILIPS „MINIWATT”
ONTVANGLAMPEN
I
I

VERVANGT UW
KRAKENDE ANODE-BATTERIJ
DOOR PHILIPS
PLAATSPANNING APPARAAT

LAADT UW ACCU THUIS MET
PHILIPS GELIJKRICHTER

PHILIPS LUIDSPREKER
SPREEKT VOOR ZICHZELF

GEEN RADIO-INSTALLATIE
COMPLEET.
INDIEN ÉÉN DEZER APPARATEN
ONTBREEKT!

EINDHOVEN
■•Ar
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TECHNISCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ „NEPHORA'
HEERENGRACHT 348 - TELEFOON 33348 - AMSTERDAM
GROSSIERS - AGENTEN - IMPORTEURS - MAKELAARS

fROST-fMPi
WEERSTANDEN
TOGGLE
SCHAKELAAR

PUSH-PULL
SCHAKELAAR

fROST-RAOSO
fROSTRADJO

!
I

.

No. 608 .. f 0.75

fROST&ADlO

No. 622 . . f 1.10

No. 613 m fijnregel f2.—
No. 602 35 Ohm . . „ 1.45
No. 606 25 Ohm . . „ 1.40
THOMSON HOUSTON H. F. TRANSFORMATEUR . f 10.„UNDY” FRICTION CONDENSATOR 500 c.M. ..f9.—
„UNDY”
„
„
250 c.M. . . f 8.65
ESWE-HOOFDTELEFOONS....................................... .... .f 7.50
Onovertroffen in geluidsterkte en sierlijke afwerking.

1

K3

.REMLEl^
TWIN-ROTOR

CONDENSER

DE NIEUWE, MEEST VOLMAAKTE AMERIKAANSCHE
CONDENSATOR. No. 631, Capaciteit 500 c.M
f 13.00

HANDELAREN HOOG RABAT
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PHILIPS ,,MINIWATT”-LAMP A 425:
Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.
GECO-VALVES.
Importeur N.V. van den Berg en Co’s Metaalhandel, A’dam.
Ook de fabrieken van de Geco-valves vervaardigen een uit
gebreide serie lampen, geschikt voor verschillende doeleinden,
waarvan speciaal aanbevolen worden de volgende typen:
Serie: hoogfrequent Detectie:
versterking
2-volts D.E.2.H.F. D.E.2.L.F.
D.E.R. .
D.E.2.H.F. D.E.R.
4-volts R.
D.E.3. D.E.4.
D.E.3.B.
R. D.E.3.B. D.E.Q.
<i-volts R. 5v.
D.E.5. D.E.8.L.F.
D.E.8.L.F. R.5v. D.E.5.B.
D.E.8.H.F. Q.X.

le trap laagfre- Verdere trappen
quentversterking laagfrequentverst
D.E.2.L.F. D.E.R.
D.E.6.
D E.2.H.F.
D.E.4.
R. D.E.3.
D.E.4. D.E.3.B.
R.5v. D.E.5.
D.E.5.
D.E.8.L.F. D.E.8.H.F. L.S.5.
D.E.5.B.

Voorts voor zeer korte golf H.F.-versterkers in de 4-volts
serie de D.E.V. en voor dito detector de D.E.Q., alsmede in de
6-volts serie de V 24 en de Q. X.
Van al deze lampen zal de meest geschikte combinatie op een
vierlamps-toestel met 2-volts accu zijn:
D.E.2.H.F., D.E.2.L.F., D.E.2.L.F. en D.E.6.
terwijl de beste combinatie met een 4-volts accu is:
D.E.3.B., D.E.3., D.E.3, D.E.4.
De voornaamste gegevens betreffende deze lampen kunnen
worden samengevat in de volgende tabel:
Lamp
Gloeispanning
Gloeistroom
Plaatspanning
Inw. weerstand
Versterkingsfaclor
Lamp
Gloeispanning
Gloeistroom
Plaatspanning
Iriw. weerstand
Versterkingsfactor

D.E.2.H.F.
1, 8—2 volt
0,12 Amp.
40—120 volt
45000 Ohm
12
D.E.3.B.
2.8 volt
0.06 Amp.
20—120 volt
50000 Ohm
17

D.E.2.L.F.
1, 8—2 volt
0.12 Amp.
20—80 volt
22000 Ohm
D.E.3.
2.8 volt
0.06 Amp.
20—80 volt
22000 Ohm

D.E.6.
1, 8-2 volt
0.5 Amp.
60—120 volt
10000 Ohm
5.5
D.E.4.
3.8 volt
0.3 Amp.
20—120 v.
10000 Ohm

7

7

7

2 volts

:
4 volts

■

■

i
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Philips „MINIWATT”-lamp A430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. PV versterkerlamp.
Lamp
Gloeispanning
Gloeistroom
Plaatspanning
Inw. weerstand
Versterk ingsfactor

D.E.5.
D.E.5.A.
L.S.5.
L.S.5.A
5—6 volt
5—6 volt
4,5 volt
4.5 volt
0,25 Amp.
0,25 Amp.
0,8 Amp.
0,8 Amp.
20—120 volt 60—120 volt 60—400 volt 60—400 volt
8.000 Ohm
4.000 Ohm
6.000 Ohm
2750 Ohm
7
5
3,5
2,5

RADIO-RECORD LAMPEN.
■

1

Fabrikant Gloeilampenfabriek Radium, Tilburg.
De voornaamste lampen van deze fabriek zijn de typen 5.
X.X., M.15, M.300, M.400, D.M.15, D.M.300 en 2.L.O., waarvan
de lampen typen 5.X.X., M.15 geschikt zijn voor hoogfrequentversterking, detectie en le trap laagfrequentversterking, terwijl
M.400 en 2.L.O. voor eindversterking kunnen worden gebruikt.
De D.M.15 en de D.M.300 zijn dubbelroosterlampen voor alle
doeleinden.
De voornaamste gegevens betreffende deze lampen zijn:
Lamp
5.X.X.
Gloeispanning
4 volt
0.1 Amp.
Gloeistroom
60—120 volt
Plaatspanning
20000 Ohm
Inw. weerstand
Versterking jfactor 10
Lamp
D.M.15.
Gloeispanning
2 volt
Gloeistroom
0.1 Amp.
Plaatspanning
10—30 volt
Inw. weerstand
6700 Ohm
Versterking* factor 4

i

:

M.15
2 volt
0.1 Amp.
40—100 volt
40000 Ohm
12.5

M.300
3.5 volt
0.06 Amp.
40—100 volt
16000 Ohm

6

8.

D.M.300
3.5 volt
0.1 Amp.
10—30 volt
4400 Ohm
4

2.L.O.
4 volt
0.25 Amp.
60—120 volt
4000 Ohm
4

Voorts levert de firma gelijkrichtlampen voor plaatspanningsapparaten, type R. R. R. 45 en 56, alsmede anode-accu laadlampen type R. 202, accu laadlampen type R. 215 en bijbehoorende weerstandslampen type W. 15.
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M.400
3.5 volt
0.1 Amp.
60—120 volt
8600 Ohm

______

1

!

t\

Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”.
S. F. R. LAMPEN.
Importeur: De Radio-Technique, Leuvehaven 8, Rotterdam.
Deze Fransche firma fabriceert een groot aantal lampen,
waarvan speciaal op den voorgrond treden de typen R.36, ge
schikt voor hoogfrequentvei sterking, detectie en le trap laagfrequentversterking, terwijl als eindlamp de Super Ampli R.41
en Micro Ampli R. 50 zeer aan te bevelen zijn; met voor extra
groot vermogen de Radio-Watt R. 31.
De voornaamste gegevens betreffende deze lampen zijn:
Lamp

R. 36

R. 41.

Gloeispanning
Gloeistroom
Plaatspanning
Inw. weerstand
Versterkingsfactor

3,2—3,8 volt
0.06 Amp.
40—80 volt
25000 Ohm
9—12.

3.5-3.9 volt.
3.8 volt
0.8 Amp.
0.4 Amp.
80*—120 volt 80—200 volt.
7—10000 Ohm 6—8000 Ohm
6—8
4—6

)

R. 50.

R. 31.

3,8 volt
0,1 Amp.
80—120 volt.
9-11000 Ohm.
8-10.

TELEFUNKEN LAMPEN.
Importeur: Siemens & Halske, Den Haag.
De Telefunken lampen worden eveneens voor verschillende
doeleinden gemaakt, waarvan speciaal aanbevolen worden de
volgende typen:
Serie
2 volts
4 volts

H. F. versterking Detectie
R. E. 062
R. E. 062
R. E. 144
R. E. 054
R. E. 064

le L. F.
R. E. 152
R. E. 154
R. E. 504

2e L. F.
R. E. 152
R. E. 154
R. E. 504

!

i

Van deze lampen geeft de R.E.054 als H.F.-lamp gebruikt in
schema’s met afgestemden plaatkring een bijzonder sterke
ontvangst door de zeer groote versterkingsfactor (33). Voorts
maakt deze lamp het toestel eenigszins selectief, doordat deze
zeer groote versterking slechts verkregen wordt, indien een
zeer groote weerstand (1 Megohm) zich in den plaatkring be185

Haalt de wereld in Uw huis met Philips „MINIWATT”
vindt. Deze weerstand verkrijgt men bij een Koomans toestel
door de primaire af te stemmen, zoodat dan de golf op welke
is afgestemd, meer versterkt wordt dan andere golven. Een
verder voordeel van de R.E.054 in de schema’s met afgestemde
plaatkring is de geringe stijlheid der lamp, zoodat deze lampen
zeer weinig neiging tot genereeren zullen hebben. Daardoor is
het mogelijk de lampen de volle plaatspanning te geven, welke
noodig is om hun een maximale prestatie te doen geven.
De R.E.054 is ook geschikt voor weerstandsversterking, in
welk geval de koppelweerstand I Megohm moet zijn, met een
roosterlek van 2 Megohm, een koppelcondensator van 5000
c.M., 150 volt plaatspanning en negatieve roosterspanning, om
de gunstigste werking te verkrijgen.
De R.E.064 is een lamp geschikt voor H.F., det en le L.E.
De R.E.144 is een lamp, welke de emissie heeft van een
eindlamp en de stijlheid van een beginlamp, zij is geschikt voor
H.F. versterking in alle schema’s, welke geen afgestemden
plaatkring hebben, voorts als middelfrequentlamp in superheterodynes en tevens bijzonder goed als detectorlamp.
De R.E.154 kan als eindlamp met een plaatspanning van 120
volt een zeer groote geluidsterkte verwerken en is dan in staat
met de beste moderne luidsprekers onvervormde weergave te
verschaffen. Wenscht men meerdere geluidsterkte en nog be
tere qualiteit, dan moet men de super-eindlamp R.E.504 ge
bruiken, waarvan men de plaatspanning bijna onbegrensd kan
opvoeren (bij demonstraties tot 400 volt toe) en waarmede dan
buitengewone resultaten zijn te bereiken.
De voornaamste gegevens betreffende de Telefunken lampen
zijn:
Lamp:
R. E. 062
Gloeispanning
1.7 volt
0.06 Amp.
Gloeistroom
40—100 volt
Plaatspanning
20000 Ohm
Inw. weerstand
Versterkingsfactor 10
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R. E. 152
1.7 volt
0.15 Amp.
70—120 volt
6000 Ohm
5

R. E. 054
3.5 volt
0.06 Amp.
40—200 volt
33

T

Laadt Uw accu thuis met
PHILIPS GLOEIDRAADGELIJKRICHTER No. 450.
Lamp:
Gloeispanning
Gloeistroom
Plaatspanning
Inw. weerstand
Versterkingsfactor

R. E. 144
3.5 volt
0.17 Amp.
50—120 volt
17000 Ohm
11

Lamp:
Gloeispanning
Gloeistooom
Plaatspanning
Inw. weerstand
Versterkingsfactor

R. E. 504
3.5 volt
0.5 Amp.
80—220 volt
6000 Ohm
5

R. E. 064 '
3.5 volt
0.06 Amp.
40—100 volt
20000 Ohm
10

R. E. 154
3.5 volt
0.17 Amp.
70—120 volt
8000 Ohm
5

!

EDISWAN LAMPEN.
Importeur Nederlandsch Industrie Kantoor, Amsterdam.
De voornaamste Ediswan lampen zijn:
Serie: hoogfrequent
versterking
2-volts ARDE
red line
4-volts AR.,06
red line

Detectie
ARDE
red line
AR.,06
red line

le trap laagfrequentversterking
ARDE
green line
AR.,06
green line

Verdere trappen
L. F. versterking
PV6DE
PV8DE

De voornaamste gegevens betreffende deze lampen kunnen
worden samengevat in de volgende tabel:
Lamp

ARDE red

1.8—2 volt
0.3 Amp. x
Plaatspanning
j H.F. 20—100 volt
Det 20—60 volt
40000 Ohm
Inw. weerstand
Versterkingsfactor 9.5
Gloeispanning
Gloeistroom

ARDE green

PV6DE

1.8—2 volt
0.3 Amp.

2 volt
0.4 Amp.

30—100 volt

60—120 volt

15000 Ohm
5

12500 Ohm
6
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GLOEILAMPENFABRIEK

RADIO
RECORD
LAMPEN
GENIETEN

TILB

! WERELD
= REPUTATIE
VERKOOPKANTOOR:

SINGEL 398, AMSTERDAM, Tel. 36588
Over deze lampen schreef de bekende Autoriteit op Radiogebied
den Heer J. Corver reeds meermalen in de „Radio Express” o.a.
Het is een fabrikaat waarvan wij met vertrouwen ges
bruik maken.
RADIO RECORD lamPen zÜn beschermd door patent___________________ aanvragen.

RA§IO RECORD
Vraagt gratis en franco toezending van
onze prospectus met karakteristieken.
H.H. Handelaren genieten ruim rabat, zonder contract.
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DE KLANKVOORTBRENGING DEZER LOUD*
SPEAKER IS EEN MUZIKAAL GENOT
-

fl 62.50
i

Ongeëvenaard zuiver van toon — Sierlijk van model

:

HET BESTE HOORNLOUDSPEAKER PRODUCT
DER ENGELSCHE RADIO INDUSTRIE
Vraagt uw leverancier een LINWOOD ter demonstratie
en gij zult tot aankoop van dit schitterende muziek—
instrument overgaan.
—
Waar niet voorhanden vrage men den agent

Amradio v. d. Borg Gk Eekhof
Telefoon 42365

*

AMSTERDAM

-

Singel 158

Li.ssen stock. Leverancier v. Comp. toestellen
Alle voorkomende merken onderdeden op Radiogebied
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Gebruikt op Uw 4-lampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT”-Iampen A430, A409, B406 en B403
AR.,06 red

Lamp

2.5—3 volt
Gloeispanning
0.36 Amp.
Gloeistroom
< H.F. 20-100 volt
Plaatspanning
i Det. 20—60 volt
35000 Ohm
Inw. weerstand
Versterkingsfactor 10

AR.,06 green

PV8DF

2.5—3 volt
0.06 Amp.

3 volt
0,12 Amp.

20—100 volt

60—120 volt

15000 Ohm
5

12000 Ohm
6

SCHRACK-TRIOTRON LAMPEN.
*s

:

1

!

Importeur: Handels Mij. van Seters & Co., Den Haag.
De voornaamste lampen van deze fabriek zijn:
Serie: hoogfrequent
versterking
2-volts SV 10
LV 3
T 10
L 10
4-volts SS, LSS
TS, TL

Verdere trappen
L. F. versterking

SV 10
LV 3

le trap laagfrequentversterking
SV 10
LV 3
T 10
L 10

SS
ESS

SS, LSS
TS, TL

S 201b.

Detectie

De beste combinatie voor een 4 volts accu is: TL, LSS, TL,
S. 20.1b.
De gegevens omtrent deze lampen zijn aangeduid in onder
staande tabel:
Lamp

T 10, L 10

SV 10, LV 3

TS, Tl.

Gloeispanning
Gloeistroom
Plaatspadning
Inw. weerstand

1.8 volt
0.2 Amp.
20—100 volt
18000 Ohm

1.8 volt
0.2 Amp.
20—100 volt
55000 Ohm

3 volt
0.06 Amp.
20—100 volt
18000 Ohm

Lamp

SS, LSS.

S 201b

Gloeispanning
Gloeistroom
Plaatspanning
Inw. weerstand

3 volt
0.06 Amp.
20—100 volt
45000 Ohm

3 volt
0.3 Amp.
20—200 volt
8500 Ohm
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Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.
GOLFLENGTE TRANSFORMATIE.
Ofschoon normale hoogfrequentversterking op groote golf
lengte een zeer aanzienlijke versterking kan geven, blijken in
het algemeen aan het gebruik van hoogfrequentversterkers op
kortere golflengten bezwaren te zijn verbonden, waardoor het
inoeilijker wordt, daarmede een eenigszins belangrijke verster
king te krijgen, zoodat velen er reeds bij ontvangst van stations
werkende op golflengten van 300 tot 500 Meter de voorkeur
aan geven, deze zonder hoogfrequentversterking te ontvangen.
Niettemin is op deze golflengten bij zorgvuldige constructie
nog een goede hoogfrequentversterking te verkrijgen, terwijl
men zelfs bij gebruik van slechts één enkele gestabiliseerde
hoogfrequentlamp in een vierlamps ontvanger vrijwel alle
kortegolf telefoniezenders op luidspreker kan ontvangen.

Super-Heterodyne toestel van Van den Berg &. Co.

Zoodra men echter overgaat tot meervoudige hoogfrequent
versterking, blijkt het, dat slechts met enkele schema’s goede
resultaten verkregen kunnen worden, allereerst kan men last
ondervinden van genereerneigingen der H.F.-lampen, hetgeen
191
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Philips „MINIWATFMampen zijn verkrijgbaar voor elke
—
— gebruikelijke gloeistroombron —
—
—
men door speciale stabiliseermetlioden kan voorkomen. Verder
blijkt, dat men bij meervoudige H.F.-versterking de grootste
geluidsterkte krijgt, indien men meerdere afgestemde kringen
gebruikt, waardoor de bediening noodzakelijkerwijze minder
eenvoudig wordt. Ofschoon liet derhalve volstrekt niet onmo
gelijk is met meervoudige H.F.-versterking ook op korte golven
uitstekende resultaten te verkrijgen, kan toch gezegd worden,
dat dergelijke toestellen meestal alleen in handen van geoefen
de amateurs werkelijk voldoen.
Gelukkig bezitten wij in de ontvangers met golflengtetransformatie, veelal superheterodynes genaamd, een ander middel,
om ook voor de stations op de korte golf bij eenvoudige bedie
ning nog een goede luidspreker-ontvangst te verkrijgen.
Wel is de constructie van dergelijke ontvangers ingewikkeld
en nogal kostbaar, door het groote aantal benoodigde onder
deden, terwijl ook de bedrijfskosten grooter zijn, door de nood
zakelijkheid van het gebruik van een grooter aantal lampen,
doch daartegenover staat weer, dat toestellen met golflengtetransformatie nog goed kunnen werken op een kleine raamantenne, zoodat men een dergelijk toestel overal gemakkelijk
in bedrijf kan stellen, zonder allereerst een goede buiten
antenne te nroeten aanbrengen.
Ook bezit een goed gebouwde superheterodyne een groote
selectiviteit en is zij betrekkelijk weinig aan storingen onder
hevig van stations, welke onderling niet veel in golflengte van
elkaar verschillen. Het principe van den ontvanger met golflengtetransformatie is vrij eenvoudig.
Evenals bij een normalen ontvanger wordt afgestemd op de
golflengte van het station, dat men wenscht te ontvangen met
gelijkrichting door midd.el van een detectorlamp.
Zoodra echter op de juiste golflengte is afgestemd, wordt
deze golflengte in het toestel zelf getransformeerd in een grootere golflengte, welke een gemakkelijke hoogfrequentversterking toelaat.
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Philips „MIN1WAT T”-l ampen A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
De hoogfrequentversterking, in dit geval meestal middelfrequentversterking genaamd, geschiedt dan in het toestel op een
bepaalde golflengte, welke men de eenheidsgolflengte van den
middelfrequentversterker kan noemen.
Wanneer eenmaal de oorspronkelijke golflengte in den ont
vanger is omgezet in de eenheidsgolflengte, dan kan men op
deze de hoogfrequentversterking toepassen, door middel van
transformatoren, welke speciaal geschikt zijn voor goede ver
sterking op deze golflengte.
Hiertoe dienen de speciaal gebouwde middelfrequent trans
formatoren. Daar in den middelfrequentversterker slechts op
de eenheidsgolflengte versterkt behoeft te worden, kan hij van
eenvoudige constructie zijn en behoeft men niet, als bij de ver
sterkers voor normale H. F.-versterking, bij ontvangst van ver
schillende golflengten telkens iederen H.F.-kring opnieuw af te
stemmen.
De middelfrequentversterker behoeft dus slechts eenmaal op
de eenheidsgolflengte te worden ingesteld om voor alle stations
naar wensch haar functie te verrichten.
Een goede versterking op de groote eenheidsgolflengte is
niet moeilijk, terwijl zelfs meervoudige versterking betrekkelijk
gemakkelijk is uit te voeren, indien men daarvoor slechts met
zorg gebouwde transformatoren bezigt, zoodat het mogelijk
wordt een aanzienlijke versterking te verkrijgen, zelfs bij ont
vangst van zeer zwakke stations.
Nadat wij nu op de eenheidsgolflengte middelfrequentversterking hebben toegepast, kunnen wij op de gebruikelijke wijze
onze aanmerkelijk versterkte hoogfrequente wisselstroomen
weer gelijkrichten door middel van een tweede detectorlamp,
om er laagfrequente trillingen van te maken, welke in de tele
foon opgevangen kunnen worden, en desvei kiezende nog weer
op normale wijze laagfrequent versterkt kunnen worden:
Een ontvanger met golflcngtetransiormatie bcsiaat derhalve
uit verschillende deelen, w elker functie a?s volgt kan worden
193
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Philips „M I N IW A T T” B 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
aangeduid: Allereerst een ontvanger, afgestemd op de golf
lengte welke men wenscht te ontvangen.
Verder een „hulpmiddel” om de ontvangen golven te transformeeren in een grootere vaste eenheidsgolflengte.
Voorts een middelfrequentversterker voor H.F.-vers.terking
op de eenheidsgolflengte.
Daarna een normalen detector, gevolgd door normale laagfrequentversterking. Wij hebben nu wel gesproken van een
„hulpmiddel” om de ontvangen golven te transformeeren in een
grootere vaste eenheidsgolflengte, doch nog niet aangeduid,
waarop het beginsel der golflengtetransformatie eigenlijk be
rust.
Om eenigszins een inzicht te verkrijgen in het beginsel der
golflengtetransformatie, zullen wij in de volgende beschouwing
niet spreken over de golflengte in Meters, doch over de fre
quentie (aantal trillingen) per seconde.
De frequentie wordt verkregen door de snelheid van het
licht, d.i. 300 millioen Meters per seconde te deelen door de
golflengte in Meters, zoodat een golflengte van 300 Meter over
eenkomt met een frequentie van een millioen. Deze frequenties
zijn veel te hoog om door het oor te worden waargenomen,
zoodat zij in lagere frequenties moeten worden omgezet. De
golflengtetransformatie nu geschiedt door het opwekken van
zwevingen tusschen de oorspronkelijke golven en een plaatse
lijk opgewekte trilling. Zij berust op een interferentieverschijn
sel, dat ontstaat, wanneer twee wisselstroomen van ongelijke
frequentie aan elkaar worden toegevoegd en gelijkgericht,
waardoor een nieuwe wisselstroom ontstaat, waarvan de fre
quentie gelijk is aan het verschil van de frequenties van de toe
gevoegde wisselstroomen.
Dergelijke interferentieverschijnselen treden in de natuur
telkens op, wanneer twee verschillende trillingen elkaar be
ïnvloeden, bijvoorbeeld indien twee ongelijke stemvorken, dus
met verschillende frequenties gelijktijdig worden aangeslagen,
194
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GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTVANGST ZONDER EEN
PHILIPS LUIDSPREKER
waarbij de frequenties slechts weinig mogen verschillen, ont
staan gemakkelijk hoorbare zwevingen, welke geteld kunnen
worden.
Bij de ontvangers nu met golflengtetransformatie (beter
gezegd frequentie-transformatie), ontstaat een bepaalde zwevingsfrequentie door aan de door de antenne opgevangen
hoogfrequente wisselstroomen toe te voegen andere, in frequen
tie verschillende, hoogfrequente wisselstroomen, welke in den
ontvanger zelf worden opgewekt door middel van een genereerende lamp, den generator.
Wij hebben derhalve allereerst een kortegolf-detector, ge
volgd door een generator voor omzetting in de eenheidsgolflengte, verder een middelfrequentversterker voor versterking
op de eenheidsgolflengte, gevolgd door een langegolf-detector
en laagfrequentversterker.
Wij geven hierbij een bijzonder goed schema van een ontvan
ger met golflengtetransformatie, gebouwd volgens het Tropadyne schema met voorafgaande koitegolf hoogfrequentversterking door middel van aperiodische H.F.-transformatoren.
(fig. 74).
De eerste lamp doet dienst als K.G. hoogfrequentversterker,
de tweede lamp is de K.G. detector en generator gecombineerd.
Daarna volgen twee lampen voor middelfrequentversterking
met behulp van middelfrequenttransformatoren. Daarna volgt
de langegolf-detector en een L.F. vei sterker-lamp.
Bij den bouw van een dergelijk toestel kan men met voordeel
het K.G. gedeelte en het L.G. gedeelte als twee afzonderlijke
eenheden construeeren, in welk geval men altijd den mlddelfrequentversterker met L.G. detector en L.F. versterker kan
gebruiken in combinatie met andere schema’s voor het K.G.
gedeelte.
Het K.G. gedeelte en het L.G. gedeelte kunnen met elkaar
verbonden worden door aansluitingen bij de cijfers 1, 2, 3 en 4
in het schema.
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Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
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Philips „MINIWATT”-lamp A430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-scheraa.
Hierna geven wij enkele meer eenvoudige uitvoeringen van
het K.G. gedeelte, waarbij het L.G. gedeelte ongewijzigd ge
bezigd kan worden.
Allereerst komt dan in aanmerking de eenvoudigste vorm van
Tropadyne ontvanger als aangegeven in fig. 75.

* 1
Fig. 75.
Tropadyne schakeling.

Bij dit schema wordt slechts een lamp gebruikt voor K.G.
detector en generator, de afgestemde raamantenne is verbon
den tusschen rooster en gloeidraad van de K.G. detector, van
het rooster gescheiden door den roostercondensator, terwijl
een lekweerstand is opgenomen tusschen rooster en plus accu.
In den roosterkring is echter nog een tweede afgestemde
kring opgenomen met middenaftakking naar den roostercon
densator, terwijl een terugkoppelspoel in den plaatkring, met de
spoelen van den roosterkring gekoppeld, zorg draagt voor het
optreden van de interferentie trillingen.
De roostercondensator voorkomt tevens, het elkaar beïnvloe
den van de beide afgestemde kringen.
Ofschoon het heel eenvoudig lijkt, op deze wijze de eerste
lamp te gebruiken als gecombineerden detector en generator,
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PHILIPS GELIJKRICHTER Nr. 450 LAADT UW ACCU,
TERWIJL GIJ SLAAPT.
zijn er toch in de praktijk nog wel eenige bezwaren aan deze
methode verbonden.
Allereerst blijkt meestal, dat de lamp zeer gemakkelijk gene
reert op het onderste gedeelte van de schaalverdeling van den
veranderbaren condensator in den roosterkring, terwijl het
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Fig. 76.
Tropadyne schakeling.

genereeren moeilijker wordt op het bovenste gedeelte van de
schaaiverdeeling.
Dit is grootendeels te verhelpen door het gebruik van een
zeer kleinen lekweerstand, bijv. 100.000 Ohm, waarbij lampen,
geschikt voor weerstandskoppeling in het bijzonder blijken te
voldoen.
Ook verdient het somtijds aanbeveling als veranderbaren
condensator er een te gebruiken met een vrij groote capaciteit,
bijv. 500 c.M. met daarover parallel geschakeld een vast condensatortje van kleine capaciteit, bijv. 50 of 100 c.M.
Nog een moeilijkheid bestaat in het vinden van het beste
aftakpunt naar den roostercondensator, daar alleen bij de
juiste aftakking de beide kringen elkaar niet zullen beïnvloeden.
Door in de nabijheid van het midden van de roosterspoel eenige
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Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.
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aftakkingen aan te brengen kan men gemakkelijk het beste
aftakpunt vaststellen.
Om dit bezwaar te ontgaan, kan men ook twee neutrodyne
condensatortjes aanbrengen van de middenaftakking naar de
uiteinden der roosterspoel, als aangegeven in figuur 76.
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Fig. 77.
Tropadyne met antennc-ontvangst.

Door bijregeling van de neutrodyne condensators kan men
dan den besten stand bepalen, een methode, welke in Amerika
veel toepassing vindt. Het tropadyne schema is ook te gebrui
ken met uitwisselbare spoelen en voor ontvangst op buiten
antenne, als aangegeven in figuur 77. Een eenigszins andere
schakeling, de „Autodyne” is aangegeven in figuur 78.
Nog een andere vorm van Tropadyne ontvanger met afge
stemde korte golf hoogfrequentversterkingslamp is aangegeven
in figuur 79, waarbij gebruik gemaakt wordt van de door de
firma Leslie Mc Michael in den handel gebrachte „Neutroformers”. Deze firma levert ook complete stellen onderdeelen
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Philips „MINIWATT”-lamp A430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
voor den bouw van zeer goede superhets, met constructieteekeningen.
Voor de K.Q. detector-generator kunnen nog talrijke andere
schakelschema’s worden toegepast, welke wij niet alle zullen
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Fig. 78.
Autodyne schakeling.
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Fig. 79.
Tropadyne met voorgeschakelde H.F.
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Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”
opsommen, doch op een speciaal schema, zooals gebruikt in den
Modulateur Bigril van Ducretet, willen wij nog even de aan
dacht vestigen, wegens de bijzonder eenvoudige constructie.

o

I
3
soo

*
soo

</j.

X

n

3--- o

Modulateur Bigril.

Daarbij wordt gebruikt een dubbelroosterlamp, waarbij het
buitenrooster en min accu aangesloten zijn op het door een ver
anderbaren condensator afgestemde raam, terwijl tusschen het
binnenrooster en min accu de hulproosterkring is aangebracht,
bestaande uit een spoel met parallel geschakelden verander
baren condensator, waarbij de binnenroosterspoel gekoppeld
wordt met een terugkoppelspoel in den plaatkring van de lamp.
De primaire kring wordt afgestemd op de te ontvangen golf
lengte terwijl de hulproosterkring door koppeling met de terug
koppelspoel de lamp doet genereeren.
Met twee stel uitwisselbare spoelen kan men een volkomen
betrouwbare werking van dit schema verkrijgen voor korte en
lange golf ontvangst.
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Laadt Uw accu thuis met
PHILIPS GLOEIDRAADGELIJKRICHTER No. 450.
ONDERDEELEN VAN EEN ONTVANGTOESTEL.
Reeds herhaalde malen is er op gewezen, dat het gebruik
van goede onderdeden een allereerste vereischte is voor het
bouwen van een goed toestel.
Thans willen wij enkele der voornaamste onderdeden aan
een nauwkeuriger bespreking onderwerpen.
Allereerst komt dan de frontplaat.
Deze moet zijn van een materiaal, hetwelk een zeer hoogen
weerstand bezit, dus niet geleidend is voor electrische stroomen. Tevens moet het bestand zijn tegen temperatuurswisse
lingen, zonder dat het paneel op den duur gaat scheuren, trek
ken, verkleuren of vocht intrekt, kortom haar oorspronkelijke
eigenschappen beslist blijft behouden, zoowel in ons land als in
de tropen.
Over het algemeen is door den leek nog te licht over den
frontplaat gedacht, en als het ontvangtoestel aanvankelijk be
vredigend werkte, bleek binnen zeer korten tijd veelal, dat de
zoo zwakke hoogfrequente stroomen wegvloeiden langs het
materiaal, waaruit de frontplaat bestond.
Als bruikbare stoffen, niet dunner dan 4 m.M., kunnen de
volgende genoemd worden: marmer, glas, triplexhout gekookt
in paraffine, pertinax (gebakeliseerde papierlagen), eboniet en
het nieuwe speciale frontplatenmateriaal, dat als Rulite in den
handel verkrijgbaar is.
Voordat echter een keuze gedaan wordt uit genoemde mate
rialen, moet er wel rekening worden gehouden met de bewer
king.
Marmer en glas bijvoorbeeld zijn niet voor iedereen gemak
kelijk te bewerken, t.w. zagen, boren, snijden, enz. en tevens
licht breekbaar.
Met de andere materialen heeft men niet den minsten last.
Alleen voor het graveeren of etsen der radio titels, graad
bogen enz., bij de later aan te brengen bedieningsknoppen of
203

Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
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aansluitklemmen en busjes, is triplexhout niet geschikt, echter
kunnen ook voor dit materiaal metalen of celluloidplaatjes ge
bruikt worden.
Daarom vindt eboniet en Rulite voor frontplaten meestal
toepassing.
Het eboniet kan gebruikt worden glanzend gepolijst, mat ge
schuurd of gezandblaasd, het is een prachtig isoleerend mate
riaal, dat echter sterk zwavelhoudend is, waardoor het slecht
bestand is tegen licht en lucht, zoodat het spoedig grauw, groen
tot wit gaat uitslaan, zoodat het mooie aanzien van de frontplaat verloren gaat. Slechts wanneer de kast voorzien is van
rolluiken of deuren, waardoor de frontplaat beschermd wordt
tegen licht en lucht kan men de ebonieten frontplaat vrijwaren
tegen verkleuring.
Minder onderhevig hieraan is Rulite, dat eveneens een uit
stekend isolatiemiddel is, zoodat het tegenwoordig veelvuldige
toepassing vindt.
Voor de bewerking van de frontplaat geven wij in het hoofd
stuk handelende over de constructie van toestellen eenige algemeene wenken.
Nadat alle gaten geboord zijn, kan men de titels laten graveeren of bij de firma, welke zich speciaal toelegt op de be
werking van frontplaten, te Amsterdam laten bedrukken.
In dat geval worden de teekens door middel van stalen en
bronzen stempels, onder zeer hoogen druk, in de frontplaat
gebrand en daarna met sneeuwwitte stof gevuld. Deze bewer
king is direct te onderscheiden van graveerwerk, omdat de
letters, enz., er oogenschijnlijk z.g.n. reliëf opliggen, terwijl
dezelven juist onder de oppervlakte der plaat liggen en alles er
zuiver en strak uitziet.
Een ander zeer belangrijk onderdeel is de verander
bare condensator.
Ofschoon er een zeer groot aantal fabrikaten van draaibare
condensatoren in den handel zijn, is de keuze van een goeden
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condensator, die zoowel mechanisch als electrisch goed is ge
construeerd, vrij moeilijk.
Veelal komt het voor, dat een condensator, welke mecha
nisch uitstekend is afgewerkt, toch niet voldoet, in het bijzonder
bij ontvangst op de korte golf door electrische verliezen.
Voor ontvangst op de korte golf en de zeer korte golf kunnen
condensatoren met mica- of kwik-isolatie geheel buiten be
schouwing blijven, door de veel grootere verliezen, dan bij
gebruik van luchtcondensatoren.
Vroeger werden zeer veel gebruikt luchtcondensatoren met
metalen eindplaten, bevestigd aan de vaste platen, terwijl de
draaibare platen van de vaste geïsoleerd werden door een
dunne fibre of ebonieten ring, waarin een metalen busje als
lagering voor de as van de draaibare platen.
Een dergelijke condensator voldoet echter niet aan hooge
eischen en de fabrikanten daarvan zijn thans bijna alle over
gegaan tot het gebruik van ebonieten eindplaten.
De lagering van de as van de draaibare platen laat echter
vaak nog veel te wenschen over.
Allereerst mag er absoluut geen speling zijn in de lagering,
daar het nauwkeurig afstemmen op de korte golf daardoor ten
zeerste wordt bemoeilijkt.
In het algemeen verdient het aanbeveling voor de lagers een
ander materiaal te bezigen, dan voor de as, terwijl lagering in
eboniet of fibre door de spoedige slijtage niet aan te raden is.
Van zeer veel belang is ook een positief contact van de
draaibare platen met de aansluitklem voor de bevestiging van
de verbindingsdraad.
In vele condensatoren bestaat geen ander contact, dan het
geen verkregen wordt door het loopen van de as in de lagering,
hetgeen een onvoldoende waarborg geeft, zoodat deze conden
satoren bij het ronddraaien vaak aanleiding geven tot gekraak.
Veel beter is een condensator, waarbij de draaibare platen
met de aansluitklem zijn verbonden door een spiraalveer, in205
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Gebruikt op Uw 4-lampstoesteI (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT’Mampen A430, A409, B406 en B403
dien daarbij zorg gedragen wordt, dat de windingen van de
veer elkaar niet aanraken bij draaiing van den condensator.
Hierdoor wordt een positief contact verkregen tusschen de
draaibare platen en de aansluitklem, waardoor gekraak te ver
mijden is.
Een enkele maal wordt ook de spiraal veer vervangen door
een soepel snoertje, waardoor overeenkomstige resultaten te
verkrijgen zijn.
Een bezwaar van dergelijke bevestigingen is echter gelegen
in de kans op breuk van veer of snoer, doch bij goede keuze
van materiaal komt dit niet te veelvuldig voor en mocht het al
eens gebeuren, dan is een reparatie gemakkelijk genoeg uit te
voeren.
Bij sommige Amerikaansche condensatoren heeft men een
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Cardwell rechtelijn frequent condensator met in dikte varieerende platen.
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veerend sleepcontract (Cardwell) of een veerenden sleepring
(General Radio).
Zoowel de vaste als de draaibare platen moeten vervaardigd
zijn van een materiaal, dat weinig kans geeft tot oxydeeren,
waardoor slechte contacten zouden kunnen ontstaan, terwijl de
platen een volkomen gelijke dikte moeten bezitten en de af
standen onderling volkomen gelijk behooren te blijven om een
regelmatige wijziging van de capaciteit te vei krijgen.
In het algemeen verdient het aanbeveling den afstand tusschen de platen onderling niet te klein te nemen, daar bij geringen onderlingen afstand licht gekraak kan ontstaan, door tusschen de platen geraakte stofdeeltjes* terwijl tevens de kans op
aanloopen verhoogd wordt.
Teneinde de kans op gekraak door stofdeeltjes tusschen de
platen te ontgaan, verdient het aanbeveling den condensator
door een celluloid huls zooveel mogelijk stofvrij te maken, zooals onder andere door de Merzwerke wordt gedaan.
Als materiaal voor de platen wordt meestal gebruikt alumi
nium of koper, waarvan het laatste de voorkeur verdient.
De aluminium platen worden tegenwoordig veelal speciaal
op uniforme dikte geperst.
Bij de meeste condensatoren worden de platen onderling op
afstand gehouden door metalen ringetjes, zonder positief con
tact; beter is het echter alle platen met elkaar te verbinden
door soldeeren (General Radio), terwijl het nog meer aanbe
veling verdient, ze uit een stuk metaal te fraisen (Seibt).
Als isolatiemateriaal tusschen de vaste en draaibare platen
wordt hoofdzakelijk eboniet gebruikt, waarbij men echter zorg
dient tè dragen, dat volkomen lekvrij eboniet gebezigd wordt.
Voorts worden nog vaak composities ais troliet en fibre ge
bruikt, waaraan echter niet dezelfde eischen gesteld kunnen
worden, terwijl een materiaal dat bijzonder geschikt is, doch
slechts in een enkele Amerikaansche en Engelsche condensator
wordt aangewend als isolatiemateriaal, het pyrexglas is.
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Uit een en ander volgt, dat een goede veranderbare conden
sator zorgvuldig geconstrueerd moet zijn, met een goede
isolatie tusschen de vaste en draaibare platen, met een goede
lagering van de as en met nauwkeurig evenwijdig draaiende
platen en vooral met een betrouwbaar contact tusschen de
draaibare platen en de aansluitklem.
De qualiteit van een veranderbaren condensator kan echter
het beste beoordeeld worden door beproeving in een ontvan
ger, het komt vaak voor, dat condensatoren, welke oogenschijnlijk aan de hoogste eischen beantwoorden, toch in de
praktijk minder goed voldoen, terwijl daarentegen somtijds
condensatoren, welke oogenschijnlijk een minder aanbevelens
waardige isolatie of ongeschikte lagering bezitten, niettemin
voor alle omroepontvangst geschikt blijken te zijn.
Naast de vroeger uitsluitend gebruikte condensatoren met
halfcirkelvormige platen is in den laatsten tijd veel reclame
gemaakt voor zoogenaamde rechte-lijn condensatoren, meestal
met halvemaanvormige draaibare platen of met insnijdingen in
de vaste platen, met de bedoeling bij draaiing een gelijkmatige
verdeeling van de stations naar de golflengte op de condensatorschaal te verkrijgen,
Bij condensatoren met halfcirkelvormige platen loopt de
capaciteit over het grootste gedeelte der schaalverdeeling ge
lijkmatig op, doch in het onderste gedeelte van de schaalver
deeling geeft een geringe verdraaiing een grooter verschil in
golflengte, dan op het overige gedeelte daarvan. Door een bij
zondere vormgeving van de draaibare platen kan men nu een
eenigszins gelijkmatiger verdeeling naar de golflengte ver
krijgen, hetgeen het afstemmen op het onderste gedeelte van
de schaalverdeeling vergemakkelijkt.
In de praktijk blijkt echter, dat de meeste condensatoren,
welke als rechtelijn condensatoren verkocht worden, volstrekt
geen gelijkmatige verdeeling naar de golflengte geven, terwijl
soms zelfs over de eerste twintig graden der schaalverdeeling
208

_

!

•:

i

Philips „MINIWATT”-Iampen A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
geen noemenswaardig golflengteverschil te constateeren valt,
zoodat de voordeelen van dat soort rechtelijn-condensatoren
soms denkbeeldig genoemd mogen worden.
Wanneer een rechtelijn condensator echter werkelijk goed is
uitgevoerd, vergemakkelijkt hij de afstemming van stations op
het onderste gedeelte der schaalverdeeling zeer zeker.
1
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General Radio rechtelijn condensatoren inet ebonieten en metalen eindplaten.

Nog beter zou zijn een gelijkmatige verdeeling naar de fre
quentie, waarnaar men gestreefd heeft in de zoogenaamde
„straight line frequency” condensatoren.
Zeer goed zijn de speciale „low-loss” condensatoren, waar
bij de draaibare platen verbonden zijn met de metalen eind
platen, terwijl de vaste platen daarvan geïsoleerd zijn door
een zeer geringe hoeveelheid prima isolatiemateriaal.
Een goed gebouwde condensator met ebonieten eindplaten is
echter eveneens „low loss” en van een in het oog loopend voor
deel van de metalen eindplaten is mij nog niet veel gebleken.
Een goede rechtelijn-condensator zonder fijnregeling verge
makkelijkt eenigszins het afstemmen van de zeer dicht bij elkaar
209
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Philips „MINIWATFB 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
op de schaalverdeeling gelegen stations op het onderste ge
deelte van de schaal, doch verscheidene andere middelen staan
ons nog ten dienste om het afstemmen te vergemakkelijken.
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Furncll rechtelijn frequent condensator.

Allereerst zal bij gebruik van kleinere condensatoren of klei
nere spoelen de afstand op de condensatorschaal tusschen twee
stations worden vergroot, zoodat door de juiste keuze van de
capaciteit der condensatoren en een nauwkeurig probeeren van
de gunstigste waarde der spoelen voor een bepaald golflengtegebied reeds een gemakkelijker afstemming te verkrijgen
is. Niets belet ons echter bovendien nog op de condensatoren
een fijnregeling te plaatsen, welke zoodanig moet worden in
gericht, dat een verdraaiing van de fijnregelknop slechts een
gering verschil in golflengte te weeg brengt.
Nog steeds wordt veelvuldig gebruikt de condensator met
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Golflengtelineair met wrijvingswiel fijnregeling.

Triplecondensator
Tandemcondensator.
De twee- en drie-voudige frequentie lineaire Condensatoren zijn voorzien
van losse verplaatsbare statorplaten, teneinde het uitbalanceeren van de
verschillende kringen, welke gelijktijdig afgestemd worden, mogelijk te
maken. Zij nemen bijzonder weinig plaatsruimte in, in vergelijking met
Amerikaansche en Engelsche producten.

Frequentielineair met wrijvingswiel
Frequentielineair
fijnregeling.
Verschillende Förg Condensatoren

Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
afzonderlijke fijnregelplaat, doch het eigenaardige is* dat de
fabrikanten van nagenoeg al deze condensatoren de capaciteit
van de afzonderlijke fijnregeling zoo groot maken, dat het veel-

Selektor Condensator.

vuldig voorkomt, dat men door draaiing van de fijnregelknop
alléén, stations kan afstemmen, welke tientallen meters in golf
lengte verschillen.
Bij een bepaalde, overigens vrij goede condensator, gaf een
verdraaiing van de fijnregelplaat alléén reeds gelegenheid tot
afstemmen van stations welke 40 Meter in golflengte verschil
den, zoodat geen enkel station op een definitieven condensatorstantf kon worden teruggevonden, zonder nauwkeurig acht te
slaan op den stand van de fijnregelplaat.
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Philips „MINIWATT’Mamp A 430: Een speciale H. F, lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
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Zoodra echter de vaste platen van de fijnregeling verwijderd
werden, gaf een draaiing van de fijnregelplaat over 180 graden
slechts een verschil in golflengte van 3 Meter, waardoor een
uiterst goede fijnregeling verkregen werd en ieder station re
gelmatig in nagenoeg denzelfden stand van de condensatorschaal kon worden teruggevonden.
In de plaats van een afzonderlijke draaibare plaat voor de
fijnregeling, welke altijd weer onnoodige complicaties geeft in

39

S3&F

It 3

«ragïrii

Iia

Li

' &

Baduf Condensator.
1

de constructie van de condensatoren met kans. op gekraak
door minder goede contacten, kan men ook de as van den con
densator zelf voorzien van een fijnregeling door tandrad over
brenging, wormwiel overbrenging of door wrijvingswielen, ter
wijl ook de fijnregeling is aan te brengen door middel van
speciaal geconstrueerde condensatorschalen met ingebouwde
overbrenging.
Deze constructiemethoden zijn meestal te verkiezen boven
de constructie met afzonderlijke fijnregelplaat, daar hierbij de
stand van de condensatorschaal altijd met groote nauwkeurig
heid kan worden afgelezen.
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TERWIJL GIJ SLAAPT.

General Radio fijnregelknop niet
tandrad overbrenging.

Accuratune fijnregelknop.
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E. Z. Toon fijnregelknop.

Aristocrat fijnregelknop.
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IMPORTEUR:

P. PENNING Jr.
BLOEMGRACHT 126 * TELEFOON 44999 * AMSTERDAM.
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A. HELFFER, AMSTERDAM
PRINSENGRACHT 308

TELEFOON 31194

=EBO NIET=
in PLATEN, STAVEN, BUIZEN en VORMSTUKKEN
Prespaan
Fiber
Leerpapier
Olielinnen
Oliezijde

Oliepapier
Isolatiebuis
Jaconetband
Isolatieband
Isolatielak
Gummiband

Draad overtrek Bakelitlak
(kous) Mica
Micaniet
Celluloid
Stangentin
Galalith
(gevuld)
Bakelit in platen (pertinax)

HET IDEALE MATERIAAL VOOR

FRONTPLATEN

BOBINE- EN WEERSTANDSDRAAD
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„BLAUPUNKT” AAN DE SPITS!!
GEEN RADIOTOESTEL COMPLEET ZONDER
„BLAUPUNKT1* TOEBEHOOREN!
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o.a. LUIDSPREKERS
TELEFOONS
AFTAKSPOELEN
CRISTALDETECTORS

TOONVEREDELERS
VAR. ROOSTERCONDENSATORS
ONTVANGTOESTELLEN

Verlangt verder:
„D É L A H” Raam-entennes voor Korte en Lange golf.
Prijs f 25.-.
„DÉLAH" Plaatspannings-apparaten, absoluut bromvrij.
Volledige, geïllustreerde prijs*
courant gratis op aanvraag.

Importeurs: RADIO*DEKKER - AMSTERDAM
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Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”
Zeer goede condensatoren met fijnregeling door een over
brenging op de as zijn thans verkrijgbaar, terwijl voor de con
densatoren, welke in het geheel geen fijnregeling bezitten,
eveneens zeer goede fijnregelknoppen met ingebouwde fijn
regeling bestaan.
Men heeft zelfs een groote keuze tusschen de overbrengings
verhouding, bijvoorbeeld bij de Pelicanknop 1 : 8, bij de E.Z.
Toonknop 1 : 80 en bij de Accuratune Junior knop 1 : 150.
Bij de keuze van dergelijke knoppen lette men echter spe
ciaal op de afwezigheid van eenige speling. Zij zijn lang niet
alle ideaal in dit opzicht.
Vaste condensatoren.
Ofschoon de vaste condensatoren in een ontvanger behooren
tot de weinig in het oog Ioopende onderdeden, hangt van de
qualiteit en de juiste capaciteit daarvan voor goede ontvangst
veel af.
Rooster en telefooncondênsatoren worden in den regel opge
bouwd uit dunne koperen plaatjes met mica-isolatie daartusschen.
Lang niet alle mica-soorten zijn geschikt voor condensato
ren; een goede qualiteit is afkomstig uit de micamijnen in
Engelsch Indië uit de omgeving van Bengalen, waar zeer zuiver
mica, zoogenaamd „Ruby Mica” gevonden wordt.
Mica is een kristal, dat zich in zeer dunne platen, zelfs een
vijftigste millimeter laat splitsen. In deze dunne maten is het
volkomen helder, terwijl de mindere qualiteiten vaak roode en
zwarte stippen vertoonen. Bij de goede fabrieken worden alle
mica-plaatjes zorgvuldig op isolatie beproefd en op de juiste
dikte gesorteerd, terwijl de capaciteit na de montage zorg
vuldig geverifieerd wordt.
De goedkoopere condensatoren bevatten vaak minder goed
mica, terwijl de aangegeven capaciteiten veelal aanmerkelijk
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Haalt de wereld in Uw huis niet Philips „MINIWATT”
verschillen van de aangegeven waarden en door ondoelmatige
montage allesbehalve constant zijn.
Zelfs zijn er vaste condensatoren in den handel, welke in het
geheel niets bevatten, alleen opvulsel, terwijl een condensator
'
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Watmelcondensator.

Dubilier condensator.

Anker roostercondcnsator met
Dubilier condensator.
luchtisolatie.
Zeer betrouwbaar zijn ook de roostercondensatoren met luclitisolatie, in het
bijzonder wanneer zij door een afsluitkap stofvrij gemaakt zijn.

van Nederlandsch fabrikaat, bij opening, een bosje draad bleek
te bevatten, veel gelijkende op paardenhaar. Men wachte zich
dus wel voor minderwaardig fabrikaat.
Spoelen.
Holland is het land van de honigraatspoelen, zoowel goede
als slechte. Spoelen, welke door de speciale methode van wik
keling een geringere eigen-capaciteit bezitten, zooals, bijvoor
beeld de Engelsche Gambrell spoelen, komen hier slechts spo218
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radisch voor, terwijl vele aanbevelenswaardige spoelsoorten in
liet geheel niet te verkrijgen zijn.
Met de standaardserie van 10 honigraatspoelen kan men de
meeste omroepstations ontvangen, indien men de spoelen ette
lijke malen verwisselt, waarbij de te gebruiken spoelen vaak
zeer onlogisch gekozen moeten worden.
Aan een spoelengids ontleenen wij bijvoorbeeld, dat bij een
secondair ontvanger met primairen condensator in serie, ge
bruikt zouden kunnen worden voor golven van 200 tot 300
Meter, de spoelen 50, 35 en 75, voor golven van 300 tot 450
Meter, de spoelen 50, 75 en 35, terwijl voor golven van 450 tot
650 Meter in aanmerking zouden komen de spoelen 75, 100
en 50.
Het zal een ieder duidelijk zijn, dat het zeer onlogisch is,
voor de kortste golven een zeer groote terugkoppelspoel te ge
bruiken, daarna een zeer kleine en ten slotte weer een grootere.
Toch zou het zeer goed mogelijk zijn, een drietal spoelen
zoodanig te. winden, dat zonder spoelenverwisseling bij een
dergelijk toestel alle stations werkende tusschen 250 tot 550 of
600 Meter ontvangen zouden kunnen worden, terwijl een der
gelijk stel spoelen voor de lange golf zou kunnen dienen voor
ontvangst tusschen 1000 en 2000 Meter.
Zoodoende zouden dus vrijwel alle omroepstations ontvangen
kunnen worden met slechts twee series van drie spoelen.
Het is daarom onbegrijpelijk, dat bijvoorbeeld vele fabrikan
ten, welke een standaardschema gebruiken, daarbij niet derge
lijke speciaal daarvoor geschikt gemaakte spoelenseries leve
ren, welke den amateur de ontvangst aanmerkelijk zouden kun
nen vergemakkelijken.
Veelal klaagt men er over, dat een bepaald station niet goed
ontvangen kan worden, hetgeen vaak te wijten is aan de onmo
gelijkheid met de standaard-spoelenserie van tien stuks de
juiste afstemming van den primairen of secondairen kring te
verkrijgen.
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geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
Wij willen daarom hopen, dat de Hollandsche spoelenfabrikanten er spoedig toe zullen overgaan, speciale spoelenseries
in den handel te brengen, welke zonder spoelenverwisseling
het afstemmen over het geheele kortegolf of langegolf gebied
mogelijk maken bij gebruik van de meest voorkomende stan
daardschema’s.

N.R.W. Honigraatspoel

Werkelijk goede honigraatspoelen, zooals de Sinus, Apex,
enz., voldoen ook op de korte golf evengoed als de meeste
speciaal gewonden spoelen, waarvan wij allereerst noemen de
zoogenaamde spinnewebspoelen, welke gemakkelijk zelf ver
vaardigd kunnen worden.
Voor de zelfvervaardiging neme men een vel stevig karton,
waarvan men een serie cirkelvormige schijven maakt, met een
middellijn van 12 c.M., waarin een oneven aantal, bijv. 11,
gleuven gemaakt wordt, 4 m.M. breed en 4 c.M. diep.
Op deze schijven kan men het draad winden, door den draad
achtereenvolgens door de opeenvolgende gleuven van voren
naar achteren en omgekeerd te brengen, waardoor een aantal
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windingen verkregen wordt, dat slechts op enkele punten met
elkaar in aanraking komt. Als draad moet men bij voorkeur
dubbelomsponnen draad gebruiken van niet al te kleinen dia
meter, 0.6 m.M. dubbelkatoen omsponnen draad is bijv. zeer
geschikt.

!

Lissenagonspoel.

Summum korfspoel.

Zoodoende kan men een geheele serie spoelen vervaardigen
met toenemend aantal windingen, waarvan men de meest ge
schikte voor ieder doeleinde kan uitkiezen.
Zij kunnen gemonteerd worden op een van een inkerving
voorzienen telefoonstekker.
Een goede kortegolfspoel is ook de korfspoel onder ver
schillende namen in den handel verkrijgbaar (Summum,
Teva, enz.).
Ook dit type spoelen kan men gemakkelijk zelf vervaardi
gen, door in een houten klos met een middellijn van 4% c.M.
een oneven aantal pennen te steken, welke gemakkelijk eruit
genomen kunnen worden.
Door het dubbel omsponnen draad telkens twee pennen te
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laten passeeren en daarna tusschen de pennen door te gaan,
verkrijgt men een weefsel, dat nog door samenbinden van het
draad versterkt moet worden, om als spoel een voldoende
stevigheid te bezitten.
Het aantal pennen in de klos kan 13 of 15 bedragen, terwijl
de draaddikte niet minder moet zijn dan 0.6 m.M. om vol
doende stevigheid te verkrijgen. Voor de montage kan men
gebruik maken van stukjes eboniet, voorzien van stekkerpennen, eveneens los in den handel verkrijgbaar.
Voor de zeer korte golf ontvangst wordt vaak gebruik ge
maakt van zoogenaamde Lorentz spoelen, welke gemaakt wor
den door op een plankje een cirkel te beschrijven met een
straal van bijv. 5 c.M. en hierop op gelijke afstanden een on
even aantal verticaal geplaatste pennen aan te brengen en tus
schen deze pennen het draad te winden door telkens een pen
over te slaan, waardoor men een opeenvolgende serie windin
gen verkrijgt.
Ook kan men een even aantal pennen gebruiken en telkens
twee pennen overslaan, waardoor de spatieering tusschen de
draden nog iets grooter wordt. Voor dergelijke spoelen ge
bruikt men meestal dikker draad, bijv. IV2 m.M. dubbel katoen
omsponnen draad.
Ook worden veelal cylindrisch gewonden spoelen gebruikt,
waarbij zorg gedragen wordt, dat de draden onderling gespa
tieerd zijn, hetgeen kan geschieden door twee draden gelijk
tijdig te wikkelen en daarna een te verwijderen, of door ge
bruikmaking van speciale van gleuven voorziene mallen, waar
van door Engelsche firma’s verscheidene typen in den handel
gebracht worden.
Omtrent de allerbeste vormen van spoelen voor kortegolfontvangst loopen de meenin gen nogal uiteen, zeker is echter,
dat men goed doet zoo weinig mogelijk isolatiemateriaal te
gebruiken, de draadwindingen zoo min mogelijk elkaar te laten
raken en derhalve de spoelen als het ware „in de lucht” op te
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Philips „MlNIWATP’-lampen zijn verkrijgbaar voor elke
— — — gebruikelijke gloeistroombron — —
—
bouwen, hetgeen echter weer niet zeer bevorderlijk is voor het
verkrijgen van een stevige constructie.
Gelukkig kan men ook met minder ideaal gebouwde spoelen
toch nog wel alleszins bevredigende resultaten verkrijgen.
Wanneer de spoelen gebruikt moeten worden in een vochtige
omgeving, dient men ze zorgvuldig in lieete lucht te drogen en ,
daarna in paraffine te koken, waarna men door nog even te
verwarmen de overtollige paraffine kan laten afdruipen.
Het verdient trouwens altijd aanbeveling de spoelen van tijd
tot tijd te drogen, daar het verwonderlijk is, hoeveel vocht
spoelen kunnen opnemen, waardoor de ontvangst vermindert.
Zeer vaak zal men merken, dat men door het drogen der
spoelen, een aanmerkelijk betere ontvangst kan verkrijgen.
De telefoon.
De telefoon is een apparaat, dat uiterst kleine electrisehe
stroomvariaties, welke op een magneetstelsel inwerken, op een
trilplaat overbrengt, die weder geiuidstrillingen voortbrengt.
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Hierbij zijn de bewegingen van de trilplaat bijzonder klein,
doch door den geringen afstand tusschen trilplaat en oor
kunnen de uiterst kleine trillingen nog voldoende het gehoor
orgaan beinvloeden.
Bezien wij de schematische voorstelling van een eenvoudige
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Philips „MINIWAT T”-l ainpen A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
telefoon, waarbij M een permanente magneet is, W. de windin
gen der magneetspoeltjes van dun geïsoleerd draad, waardoor
de stroom vloeit en D de werkijzeren trilplaat, dan zal door
een stroom door de windingen de kern magnetisch worden en
daardoor andere ijzerdeelen aantrekken. Indien de magneet
alleen magnetisch was zoolang er een stroom vloeide door de

B

windingen, zou de trilplaat alleen worden aangetrokken ge
durende den tijd dat de stroom door de windingen vloeide,
onverschillig in welke richting de stroom door de windingen liep.
Indien bijv. de stroom door den magneet afwisselend in de
eene richting en de omgekeerde richting liep als in fig. A, zou
de trilplaat in rhytmische beweging geraken met het dubbele
trillingsgetal, (in de figuur de kromme B).
Indien er derhalve geen permanente magneet in de telefoon
aanwezig was, zouden alle tonen in hunne octaven worden
omgezet en alle combinaties van tonen in combinaties van veel
meer tonen.
Zoodra wij echter een permanenten magneet gebruiken, zul
len de door de windingen loopende stroomen de regelmatige
aantrekking tusschen permanente magneet en trilplaat slechts
kunnen verzwakken of versterken, en de bewegingen van de
trilplaat zullen in overeenstemming zijn met de stroomvariaties
door de windingen.
Ook kunnen door het gebruik van een permanenten magneet
225
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Philips „M IN I W A T T” B 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
de bewegingen van de trilplaat binnen zekere grenzen versterkt
worden.
De afstand tusschen de magneetpolen en de trilplaat dient
nauwkeurig geregeld te worden, en zij mogen elkaar niet aan
raken. Daartoe is de trilplaat in den regel met den rand vast
gezet, terwijl door een stelschroef de afstand tusschen trilplaat
en magneet geregeld kan worden.
Een bezwaar van de meeste trilplaten is, dat zij een eigen
trillingsgetal hebben, veelal ongeveer 1200 per sec., hetgeen
voor sommige letters, zooals a, o en u gunstig is, doch niet
voor letters met een hoog trillingsgetal.
Door bijzondere constructies, waarop wij hier niet zullen
ingaan, zijn sommige fabrikanten er in geslaagd een zoo goed
mogelijke natuurgetrouwe geluidsweergave te verkrijgen.
Luidsprekers.
De bekende hoornluidsprekers hebben zich uit de telefoon
ontwikkeld en komen in principe daarmede overeen.

Door de toevoeging van een geleidelijk wijder wordenden
hoorn en verbetering van het magiieetstelsel, alsmede vergrooting van de trilplaat enz., kunnen volgens dit principe alleszins
bevredigende resultaten verkregen worden. Om echter de laag
ste tonen goed weer te geven, zouden hoorns met een lengte
van 3 Meter noodig zijn, zoodat bij alle normale hoornluid
sprekers bemerkt wordt, dat de weergave van de laagste tonen
te wenschen overlaat.
De luidspreker is nog steeds allesbehalve volmaakt, geens226
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GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTVANGST ZONDER EEN
PHILLIPS LUIDSPREKER

Musicone Kegel Luidspreker.
B. T. H. Hoorn Luidspreker.
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Musicone Cabinet Luidspreker.
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Scala de Luxe Luidspreker.
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Philips Plaatspannïng-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
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Lissenola Weergever.

Nora Luidspreker.

Dr. Nesper Luidspreker.
Philips Luidspreker.
zins is hij even gevoelig voor alle frequenties tusschen 50 en
10.000, terwijl hij meestal op den voorgrond tredende resonantiefrequenties bezit, doch de techniek wijdt zich met alle aan228

!

Philips „MINIWATT”-lamp” A430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
dacht aan de verbetering, zoodat met grond verwacht kan
worden, dat weldra voor alle moeilijkheden, welke een ideale
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Constructie van den Musicone luidspreker.

weergave in den weg staan, een oplossing gevonden zal wor
den.
Reeds zijn bijzondere constructies in 'den handel, zooals de
229
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De Stradivarius Conus-Luidspreker
bezit alle voordeelen der
Conus-Luidspreker zon
der echter de nadeelen
ervan te vertoonen.
De STRADIVARIUS
CONUS-LUIDSPREKER
munt uit door:

Groote gevoeligheid
Groote geluidsterkte
Onvervormde weer*
gave van alle spreek»»
frequenties
Sierlijk uiterlijk
Beschermde membraan
Instelbaar dubbelwer»»
kend magneetsysteem
Stevige constructie
Door het dubbelwerkend
magneetsysteem wordteen
groote gevoeligheid be
reikt, terwijl een onver
vormde weergave erdoor
gegarandeerd wordt. De membraan is vrijzwevend en door een fraai
gedreven koperen omhulsel beschermd. Binnen korten tijd werden
van deze luidsprekers reeds eenige duizenden verkocht, terwijl de
dagelijksch ontvangen dankbetuigingen het enthousiasme van radiolievend Nederland voor dezen luidspreker duidelijk toonen.
Prijs van den Stradivarius Conus-LuicL j. 1C
spreker met aansluitsnoer en doosverpakking 1 ^
AMSTERDAM
n. .
n n
ROTTERDAM
N.Z. Voorburgwal 274 D|6u6rni3Illl & üOi Nieuwe Haven 167
Tel. 8422
Tel. 35917, 35667
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Philips „MINIWATT’Mamp A430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
Crosley Musicone en de Philips luidspreker, waarbij op weten
schappelijke basis getracht is, het ideaal te benaderen.
Van zeer bijzondere constructie is het bewegingsmechanisme
van den Crosley Musicone luidspreker.
Het is principieel verschillend en gelijkt in geen enkel op
zicht op het mechanisme van de normale hoornluidsprekers,
welke uit de telefoon ontstaan zijn.
Met een dergelijk instrument kan men een getrouwe weer
gave van de laagste tot de hoogste voor het menschelijk oor
hoorbare tonen verkrijgen, zonder dat daarvoor een verdere
instelling wordt vereischt, terwijl de muziek of het gesproken
woord in alle deelen van het vertrek even goed worden ge
hoord, aangezien het instrument geen voorkeur voor een bepaalde richting heeft.
De perkamenten kegel is geprepareerd om hem voor het op
nemen van vocht te vrijwaren, terwijl de metaaldeelen met een
cadmium laagje zijn overtrokken om hen tegen roest te be
schermen.
De hierbij gevoegde schematische teekening geeft een beeld
van de constructie van den Musicone.
Nadat men het ontvangtoestel op het gewenschte station
heeft afgestemd, wordt de electrische energie door het snoer 5
aan den luidspreker toegevoerd. De plaatstroom van de laatste
versterkerlamp vloeit door de spoeltjes 3, welke het anker 2 in
overeenstemming met de aankomende signalen versterken.
Dit anker, hetwelk zich bevindt in de nauwe luchtspleet tusschen de gelamelleerde veld-magneten I wordt dienovereen
komstig aangetrokken. Deze beweging wordt op den kegel 9
overgebracht door middel van den ankerhefboom 4, het
stangetje 8, de stelschroef 10 en de metalen versterking 15. De
kegelvormige weergever 9 trilt dientengevolge volkomen in
overeenstemming met de door den ontvanger opgenomen teekens.
De goede werking van den luidspreker wordt verder nog
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door enkele ondergeschikte onderdeden bevorderd, b.v. door
de veeren 7 en de rubber kussentjes 6.
Een bijzonderheid is echter nog, dat de kegel 9 niet in den
rand 13 is ingekleind, maar zich daarin vrij kan bewegen en
alleen is opgesloten tusschen twee viltringen, zoodat eventueele uitzetting of inkrimping geen invloed heeft op de, door
de fabriek, eens en voor al vastgestelde instelling.
Lampxveerstanden.
Voor een goede werking en groote levensduur mag de gloeispanning van den gloeidraad van een lamp een bepaalde, door
den fabrikant voorgeschreven, waarde niet overschrijden. Voor
de nauwkeurige regeling van deze gloeispanning maakt men
meestal gebruik van regelbare weerstanden.

Erla lampweerstand.

Anschutzlampwcerstand.

H. lampweerstand.

Lissenstat Minor.

Meestal worden draadweerstanden gebezigd, waarbij draad
van voldoende weerstand gewonden is op een ringvormige
strook isolatiemateriaal, waarover een contractarm beweegt.
Daarnaast worden ook gebruikt weerstanden gevuld met een
aantal koolplaatjes, met daartusschen aangebrachte dunne ge234
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Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
welfde koperplaatjes, om samenplakken te voorkomen, waarbij
men door draaiing aan een knop op een van schroefdraad voor
ziene as, de weerstand zeer geleidelijk kan regelen.
Bij de Lissenweerstand (Lissenstat) hebben deze plaatjes
een zeer kleine middellijn, bij de Anschutz weerstand wordt
een speciaal weerstandsmateriaal gebezigd met een veel grooter middellijn.
Vooral voor toestellen met een groot aantal lampen worden
ook wel gebruikt vaste uitwisselbare weerstandjes, welke in
verschillende waarden, geschikt voor de vele lampensoorten,
verkrijgbaar zijn en in den ontvanger kunnen worden inge
bouwd, bijv. de Burndept „fixed resistors”.
Lampvoetjes.
Meestal worden de lampen geplaatst in lampbusjes, op de
frontplaat van den ontvanger aangebracht, daarnaast vind in
den laatsten tijd de Amerikaansche wijze van opbouw, waarbij
de lampen, enz., op een afzonderlijke bodemplank aangebracht
zijn, meer en meer toepassing, in welk geval men zoogenaamd
capaciteitsvrije lampvoetjes kan bezigen, waarbij de aan
sluitingen verder van elkaar verwijderd zijn.

Anker en V.V.V. veerende lampvoetjes.

Ter vermijding van het zeer hinderlijke microfonisch effect
bij sommige lampsoorten zijn dan vaak de verbindingen tusschen de lampbusjes en de aansluitklëmmen veerend gemaakt,
zooals bij de Benjamin en de Duitsche N.S.F. lampvoetjes.
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een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
Ook wordt bij enkele lampvoetjes een veering verkregen
door monteering op een rubbersponsje, dat echter van tijd tot
tijd vernieuwd dient te worden (Anker lampvoet).
Voor montage van de lampen aan de binnenzijde van den

Benjamin lampvoetje.

ontvanger bestaan voorts nog lampvoetjes, welke op de as van
den lampweerstand kunnen worden bevestigd, geschikt voor
lampweerstanden met enkelgats-montage (Aermonic).
Bij de keuze van lampvoetjes dient men er goed op te letten,
dat de gaten in de busjes de juiste afmeting moeten bezitten
voor het verkrijgen van een goed contact van de pennen der
lamp met de lampbusjes, daar lang niet alle lampenfabrikaten
dezelfde dikte hebben voor de pennen der lamp.
De Philipslampen bijv. hebben pennen, welke voor de meest
voorkomende lampvoetjes geschikt zijn, daarentegen zijn de
pennen der Marconilampen dikker, zoodat zij lang niet in alle
lampvoetjes goed passen, terwijl daarentegen de pennen der
Telefunken lampen dunner zijn dan die der Philips lampen,
zoodat men soms de lampbusjes zal moeten voorzien van een
opvulling met dun bladkoper om een goed contact te verkrijgen.
Lekweerstanden.
De veel gebruikte silietstaafjes bezitten geen constante
!
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Gebruikt op Uw 4-lampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT’Mampen A430, A409, B406 en B403
weerstand, deze varieert met de weersomstandigheden, zij zijn
hygroscopisch en kunnen aanleiding geven tot ongewenschte
bijgeluiden. In sommige schema’s is echter de waarde van den
lekweerstand niet critiek, in welk geval de silietstaaf gebruikt
kan worden. Beter zijn altijd de lek weerstanden, welke in een
glazen buisje in een vacuum zijn aangebracht, zooals de Loewe
lekweerstanden, welke onder alle omstandigheden een con
stante waarde behouden.
&
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Drawolid veranderbare weerstand.

Veranderbare lekweerstanden, regelbaar van 0.5 tot 5 millioen Ohm, worden nog veel in amateurs toestellen gebruikt, zij
zijn echter meestal niet volkomen betrouwbaar en worden
daarom in handelstoestellen nagenoeg niet gebezigd.
Zeer goede veranderbare weerstanden zijn de Electrad en
Drawolid.
Anodeweerstanden.
Voor weerstandversterking en verscheidene andere doelein
den zijn vaste en veranderbare weerstanden vervaardigd van
verschillend materiaal.
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Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.
De draadgewonden weerstanden voldoen daarbij het beste.
Men kan ze zelf vervaardigen met No. 45 Eureka weerstandsdraad, dat een weerstand van ongeveer 100 Ohm per yard
bezit.
Onder de goede vaste weerstanden noemen wij o.a. de
Varley en de Drawolid weerstanden, terwijl van de ver-

Dubilier Anode-weerstand.

Electrad regelbare weerstand.

anderbare in het bijzonder de Electrad op den voorgrond
treedt.
ACCUMULATOREN.l)
Principe.
Een accumulator is een toestel, waarin elecriciteit, door
scheikundige omzetting en verbinding van platen en zuur, kan
worden opgezameld, om later weer in electrisch arbeidsver
mogen te worden omgezet.
Hij bestaat in zijn eenvoudigsten vorm uit een bak, gevuld met
verdund zwavelzuur, waarin twee looden platen gedompeld
zijn. Wordt door zulk een cel gedurende eenigen tijd een electrische stroom gevoerd, dan zal een scheikundig proces plaats
vinden, waardoor de plaat, welke met de positieve pool van de
*) De gegevens hier vermeldt, zijn grootendeels ontleend aan de brochure
van de Varta.
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Philips „MINIWATT’Mampen zijn verkrijgbaar voor alle
— — — gebruikelijke gloeistroombron — : —
—
stroombron verbonden is, met een laagje loodsuperoxyde be
dekt wordt (loodsuperoxyde is een verbinding van 1 atoom
lood met 2 atomen zuurstof) en de andere plaat zuiver lood
blijft. Wordt de laadstroom nu verbroken, dan zal de accumu
lator gedurende eenigen tijd stroom kunnen leveren. Door de
beide platen met een sluitdraad te verbinden, gaat er door dien
draad een electrische stroom, welke in tegengestelde richting
aan die van den laadstroom werkt. Bij het ontladen vindt weer
een scheikundige werking plaats, die het loodsuperoxyde van
de positieve plaat tot loodoxyde reduceert (loodoxyde is een
verbinding van 1 atoom lood met 1 atoom zuurstof) en de nega
tieve plaat met loodoxyde bedekt.
Is dit proces geëindigd, dan houdt de stroomlevering op en is
de accumulator ontladen. Bij de volgende lading wordt op de
eene plaat weer lood-superoxyde gevormd en de andere tot
zuiver lood gereduceerd. Resumeerend kunnen wij dus zeggen,
dat bij het laden electrisch arbeidsvermogen in scheikundig:

Varta accumulatoren.

arbeidsvermogen wordt omgezet en bij het ontladen scheikun
dig arbeidsvermogen weder in den vorm van electrisch ar
beidsvermogen wordt afgegeven.
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Philips „MINI W ATT”-lampen A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
Het laagje loodsuperoxyde, dat bij de eerste lading op de
positieve plaat gevormd wordt, is uiterst dun en men moet de
accumulatoren herhaaldelijk laden en ontladen (z.g. formeeren)
totdat het lood sponsachtig wordt. In dien toestand wordt bij
de lading een grootere oppervlakte met loodsuperoxyde be
dekt; de scheikundige werking blijft niet meer beperkt tot het
buiten-oppervlak der platen, doch dringt er dieper in.
Reeds bij het fabriceeren maakt men dat de positieve platen
oxydelagen hebben, door deze met een massa te vullen, welke
bestaat uit gesulfateerde menie en loodverbindingen; aldus
wordt de scheikundige werking vergemakkelijkt en kan de
accu eerder in gebruik genomen worden.
Zooals wij reeds bij den aanvang schreven bestaat de vloei
stof voor den accu uit verdund zwavelzuur, waarvan het soor
telijk gewicht naar de aanwijzingen van den fabrikant varieert
van 15 tot 19 graden Beaumé. Tijdens de lading loopt het s.g.
van de vloeistof op tot 24, resp. 28 graden Beaumé.
Door verdamping vermindert de vloeistof en daarom is het
noodig dat het zuur gecontroleerd wordt (in den geladen accu)
en indien het S.G. hooger is dan 28 graden Beaumé wordt er
gedistilleerd water bijgevoegd, tot het vereischte S.G. bereikt
is. Inden het S.G. te laag is, wat slechts zelden voorkomt, giet
men een weinig sterkere oplossing bij. In het hoofdstuk:
„Onderhoud” komen wij hierop nog uitvoeriger terug.
Bij verdund zwavelzuur van 24 graden Beaumé is de verhou
ding 1 deel zwavelzuur tegen 5 deelen gedistilleerd water.
Gewoonlijk worden, ter verkrijging van een grooter opper
vlak, meerdere platen tot één electrode vereenigd, waardoor
telkens een grootere capaciteit verkregen wordt. Om onder
linge aanraking te voorkomen worden de platen van elkaar
gescheiden door geprepareerd hout of glas.
Meestal is er in iedere cel één negatieve plaat meer dan het
aantal positieve platen; tusschen twee negatieve platen staat
dan één positieve plaat. Men is tot deze samenstelling gekomen
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Philips „MINIWATT” B 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
omdat de positieve platen neiging tot kromtrekken vertoonen,
indien de werkzame oppervlakte niet aan beide zijden aan de
chemische werking is. blootgesteld; dit zou het geval zijn indien
er in iedere cel één negatieve en één positieve plaat was.
_

Accuschakeling.

Onder capaciteit van een accumutator dient verstaan te wor
den, de grootste hoeveelheid electriciteit, die door een geladen
accu kan worden afgegeven; deze wordt uitgedrukt in Ampèreuren. Een accu van 24 Ampère-uren kan dus hoogstens ge
durende 24 uren een stroom van 1 Ampère leveren, gedurende
12 uren 2 Ampères, enz.
'Naast het aantal A.U. van een accu dient tevens vermeld te
worden de maximum ontlaadstroom, daar het lang niet gelijk is
hoe het product van Ampère-uren verkregen wordt. Hoe grooter de ontlaadstroom, hoe kleiner ’t aantal Ampère-uren. Van
daar ook, dat in de meeste gevallen twee getallen als capaciteit
opgegeven worden, b.v. 12/27 A.U., of 24/54 A.U.
Het eerste getal slaat op ontlading bij groote stroomsterkten,
het laatste op geringe stroomsterkten. De capaciteit van een
accu kan verhoogd worden door de oppervlakte der platen te
vergrooten, of door meer platen in één cel te plaatsen.
De spanning per cel bedraagt in geladen toestand ruim 2 volt
(2—2.6 volt); deze daalt vrij spoedig tot 1.95 volt en neemt
daarna langzaam af tot 1.8 volt, welk punt beschouwd moet
worden als de grens van ontlading.
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GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTVANGST ZONDER EEN
PHILIPS LUIDSPREKER
Capaciteit en spanning.
De zwakgloeiende lampen zijn oorzaak van verkeerde
zuinigheid bij de aanschaffing van een accumulator.
Zag men vroeger bij het 4-lampstoestel flinke zware accu’s,
nadat de zwakgloeiende lamp haar intrede heeft gedaan zijn ze
verdwenen en hebben plaats gemaakt voor celletjes van het
vestzak-formaat. Buiten het ongerief van herhaaldeiijk laden
wordt de levensduur bij overbelasting ongunstig beïnvloed.
Eenige wenken zijn daarom hier wel op hun plaats.
Als voorbeeld nemen we het in Nederland vrij algemeen ge
bruikte 4-lampstoestel met zwakgloeiende lampen, waarvan 2
speciale eindversterkingslampen. Het totaal stroomverbruik is
dan ongeveer 0.32 Ampères (2 X 0.06 + 2 X 0.10). Het beste is
dan een accu te nemen van 24 Ampère-uren, welke bij ontlading
met deze stroomsterkte een capaciteit heeft van 42 A.U. en de
4 lampen in geladen toestand gedurende 130 uren onafgebroken
kan voeden.
Stellen we het gemiddelde gebruik op 3 uren per dag, dan
kan een accu van deze capaciteit ongeveer 5 a 6 weken ge
bruikt worden alvorens hij geladen behoeft te worden.
Zou men bij hetzelfde stroomverbruik een accu van 12 A.U.
kiezen, dan is de capaciteit c.a. 18 A.U. en zal na 56 uren ge
bruik weer oplading noodig zijn.
De groote verscheidenheid in radiolampen, welke in Neder
land in den handel zijn, maakt de keuze van den accu zeker
niet gemakkelijker. De gloeispanning van de diverse lampen
varieert tusschen 0.(8 en 6 volt. Vanzelfsprekend kan men hier
voor niet dezelfde accu gebruiken; het is ten eerste niet econo
misch en ten tweede verkeerd voor den accu.
Gebruikt men een 4-volts accu-batterij bij lampen met een
gloeispanning van 1.1 volt b.v., dan wordt c.a. 3 volt in den
gloeidraadweerstand verwerkt en gaat veel stroom onnut ver-^
loren. Daarbij komt dat er groote kans bestaat op ontlading tot
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Philips Piaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
minder dan 1.8 volt per cel, wat den levensduur natuurlijk
ongunstig beïnvloedt.
In het algemeen is het gewenscht, dat de gloeidraadspanning
der lampen, de spanning der stroombron zooveel mogelijk na
bijkomt.
Er zijn tal van types accumulatoren; voor het voeden van
radiolampen komen in aanmerking, die met roosterplaten,
massaplaten of groot-oppervlak-platen. De massaplaten leenen
zich bijzonder voor ontlading met geringe stroomsterkte ge
durende langen tijd. De positieve massaplaten bestaan uit een
rooster met groote mazen, waarin de massa, bestaande uit een
mengsel van verschillende loodoxyden.
Bij gebruik van zwakgloeiende lampen is de accu met dit
plaat-type zeer geschikt; de capaciteit van den accu is aanmer
kelijk grooter bij langzame ontlading dan bij ontlading met
grootere stroomsterkten, wat uit de tabel blijkt.
|
Type

Capaciteit bij
ononderbroken
10-urige ontl.

Capaciteit bij
Ontlaadstroom ononderbroken
langzame ontl.

L. 1

12 Amp-uren

1,2 Amp.

27 Amp-uren 0,05 Amp. 540 uren

L. 2

24 Amp-uren

2,4 Amp.

54 Amp-uren 0,10 Amp. 540 uren

L. 3

36 Amp-uren

3,6 Amp.

81 Amp-uren 0,15 Amp. 540 uren

Ontlaad
stroom

Ontlaad
tijd

Groot-oppervlak-platen zijn meer in ’t bijzonder bestemd voor
het ontladen met grootere stroomsterkte; zij hebben hun max.
capaciteit ongeveer bij 10-urige ontlading, terwijl bij ontlading
met geringere stroomsterkte de capaciteit slechts weinig toe
neemt.
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Philips „MINIWATT”-lamp A430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
Lading en onderhoud.
Bij weinig gebruik moet men niet veronderstellen dat de accu
geen lading noodig heeft; op gezette tijden moet de spanning
gecontroleerd en indien noodig bijgeladen worden. Doet het
geval zich voor dat de accu in langen tijd niet gebruikt zal

V 1038

Een positieve massaplaat.

worden, dan moet hij eerst goed opgeladen worden, alvorens
te worden weggezet.
Accu’s met massaplaten behoeven, indien zij niet gebruikt
worden, eens in de 2 a 3 maanden een lading, die met roosterof groot-oppervlak-platen eens in de 5 a 6 weken. Om deze en
andere redenen is het dus aan te bevelen voor het radiotoestel
een massaplaat-accumulator te nemen.
Bij zelf-laden dient men er vooral op te letten dat de laadstroomsterkte niet hooger is dan die, welke als max. laadstroom door den fabrikant is aangegeven. Men zie ook vooral
goed toe dat de positieve pool van de laadinrichting met de
positieve pool van den accu wordt verbonden. Verkeerde aan
sluiting veroorzaakt juist ontlading en ten slotte ompoling van
den accu.
Om de bij de lading ontwikkelde gassen gelegenheid te geven
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PHILIPS GELIIJKRICHTER Nr. 450 LAADT UW ACCU,
TERWIJL GIJ SLAAPT.
te ontwijken, moeten de afsluitdoppen verwijderd worden.
Wanneer moet de accu geladen worden? Het antwoord ver
krijgt mén door de klemspanning met een goeden hoogen-weerstands-voltineter te meten, indien de accu in bedrijf is. Is de
spanning tot circa 1.8 volt gedaald, dan moet de accu in lading.
Een juistere controle wordt verkregen door liet meten van de
zuurdichtheid, die tot ongeveer 1.15 mag dalen.
Een te sterke ontlading doet de platen ten slotte sulfateeren,
er wordt n.1. kristallisch loodsulfaat neergeslagen, waardoor dit
deel der platen niet meer aan de scheikundige werking deel
neemt en dientengevolge de capaciteit van den accu afneemt:
Bij de volgende lading verdwijnt het loodsulfaat niet geheel en
bij voortgezette verkeerde behandeling raakt de massa los en
brokkelt af. De lichtbruine kleur van de positieve platen waar
schuwt U voor het sulfateeringsgevaar.
Zoodra men dit bemerkt, dient de accu direct naar den
fabrikant opgezonden te worden, die hem mogelijk door een
speciale behandeling weder geheel in orde kan brengen. Men
late dit niet over aan de plaatselijke radiohandelaren en nog
veel minder moet getracht worden dit zelf te doen.
De lading moet voortgezet worden totdat zoowel aan de
positieve als aan de negatieve platen een levendige gasont
wikkeling optreedt. Indien met de door den fabrikant voorge
schreven stroomsterkte geladen wordt, zal de klemspanning bij
het einde der lading per cel 2.6—2.7 volt bedragen en de zuur
dichtheid 1.24 zijn.
Indien men zelf laadt, dan moet naast den voltmeter een
zuurmeter gebruikt worden, want slechts deze laatste geeft
een zuivere controle. Bij gesulfateerde platen bijv. stijgt de
klemspanning zelfs boven de 2.7 volt. Men laadt dus tot de
klemspanning 2.7 volt en de zuur dichtheid 1.24 is, waarna de
lading nog circa 3/4 uur voortgezet wordt; spanning en zuur
dichtheid zullen dan niet meer veranderen.
Een te’lang voorgezette lading is verkeerd; normaal moet
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PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A 425:
Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.
men het verbruikte aantal ampère-uren, vermeerderd met 10 a
20 °/o bijladen. Alles wat meer toegevoerd wordt, dient niet
meer voor de chemische omzetting der actieve massa, maar
ontleedt waterdeeltjes, die als water- en zuurstof onder mede-

Voltmcter.

Zuu mieter.
\

voering van deeltjes zwavelzuur ontwijken. Behalve het ener
gie- en zuurverlies wordt de actieve massa losgewerkt en blijft
in den vorm van een sliblaag op den bodem van den accu
liggen.
Herhaaldelijk laden voordat de accu dit eischt is eveneens
verkeerd, want hierdoor doet slechts een gedeelte van de
actieve massa aan de scheikundige werking mede, wat alweder
van invloed is op den levensduur van den accu.
Bij het laden van meerdere accu’s in serie mag slechts een
laadstroomsterkte genomen worden ter grootte van die voor
den kleinsten accu geschikt.
De platen dienen zich steeds geheel onder de vloeistof te be
vinden; het gedeelte van de platen dat zich er niet onder be24'i'
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Haalt de wereld in Uw huis met Philips „MINIWATT”
vindt, gaat sulfateeren. Voor bijvulling van de vloeistof neemt
men gedistilleerd water; leiding- of regenwater kan er niet voor
dienen. Indien de vloeistof verontreinigd is, maakt men een ge
heel nieuwe vulling, de zuurdichtheid moet overeenkomstig
de opgave van den fabrikant zijn. In geladen toestand is- de
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Varta accu met Philips gclijkrichter.

zuurdichtheid 1.24, in ontladen toestand 1.15, d.w.z. bij massaer» roosterplaten. Bij groot-oppervlakplaten is dit resp. 1.20 en
1.15.
Het gebruikte zwavelzuur moet speciaal accumulatorenzuur
zijn. De oplossing kan gemaakt worden in een glazen- of aardewerkschaal. Eerst giet men de vereischte hoeveelheid gedistil
leerd water in de schaal en voege er langzaam zooveel zwavel
zuur bij als noodig is. Het werken met zwavelzuur is zeer ge
vaarlijk; men doet dit het beste in de open lucht en brenge geen
. vonkende of brandende voorwerpen in de nabijheid.
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Laadt Uw accu thuis met
PHILIPS GLOEIDRAADGELIJKRICHTER No. 450.
Laad-inricfiting.
Nagenoeg in geheel Nederland is wisselstroom, welke door
gelijkrichting geschikt gemaakt kan worden voor het laden van
accumulatoren. Er zijn tal van soorten gelijkrichters, waaronder
de triller- en lampgelijkrichters een voorname plaats innemen.
De lampgelijkrichter — juister gezegd: de gloei-kathode-ge-

Philips gelijkrichter No. 450.

lijkrichter — wordt thans vrij algemeen gebruikt. Hierin onder
vindt de toegevoerde wisselstroom een gelijkrichting in een
luchtledig of met verdund gas gevuld glazen omhulsel, waarin
een gloeidraad en één of meer platen zijn aangebracht.
Een geiijkrichter met één plaat laadt den accu slechts ge
durende de helft van een periode, terwijl gedurende de andere
helft van de periode de stroom onderbroken is. Het nuttig effect
bij gebruik van twee platen, waarbij beide helften van de
periode gebruikt worden, is natuurlijk grooter.
Deze lampgelijkrichters geven geen constanten gelijkstroom,
doch een pulseerenden gelijkstroom, waarin de stroomveranderingen in dezelfde frequentie optreden als bij den wisselstroom.
Op hét behandelingsvoorschrift door den fabrikant verstrekt,
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Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
heeft de max. laadstroomsterkte oetrekking op de gemiddelde
stroomsterkte, zooals deze door een draaispoel-Ampèremeter
wordt aangewezen. Een hittedraad-Ampèremeter geeft de effec
tieve stroomsterkte aan, zoodat de aflezing een andere waarde
aangeeft dan die van den draaispoel-Ampèremeter.

Philips gelijkrichter No. 327.

De in den handel zijnde lampgelijkrichters behoeven geen
nadere controle, daar een ijzerdraadweerstand de stroomsterk
te contant houdt.
„Voor het laden van 1—3 cellen (2—6 volt) van een accu
met een stroomsterkte van 1.3 A. dient de Philips. Gelijkrichter
Nr. 450.
De aansluiting is zeer eenvoudig, toezicht overbodig, terwijl
de lampen een zeer hoogen levensduur bezitten.
Voor het laden van 1—6 cellen komt de Philips Gelijkrichter
Nr. 327 in aanmerking, welke eveneens een laadstroom van
1.3 A. geeft.
Zoowel lamp- als trillergelijkrichters worden ook voor groote
vermogens geleverd.
De accu-hoogspanningsbatterij.
Is het gebruik van accumulatoren voor de gloeidraadvoeding
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PHILIPS GLOEIDRAAD VEILIGHEID
een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
der radiolampen algemeen, als hoogspanningsbatterij worden
ze nog betrekkelijk weinig toegepast. De droge batterij beheerscht dit gebied nog grootendeels en is in de meeste ge
vallen ook geschikt om de geringe plaatstroom voor het radio
toestel te leveren.
Toch zijn er gevallen waarin de droge batterij in haar functie
als hoogspannigsbatterij tekort schiet, bijv. bij toepassing van
eindversterkingslampen, die een flinken plaatstroom hebben.
De droge batterij is bij gebruik van een 4-lampstoestel spoe
dig uitgeput en de herhaaldelijk noodige vernieuwing wordt vrij
kostbaar. Een accu-hoogspanningsbatterij kan dan zeer goed
de droge batterij vervangen.
De „VARTA” brengt batterijen in den handel, bestaande uit
blokken van 10 tot 5 elementen, die in elk gewenscht aantal in
houten draagkisten ingebouwd, geleverd worden.
Onderhoud en behandeling van accu-hoogspanningsbatterijen
is in hoofdzaak gelijk aan dat van de accu’s voor gloeistroom.

Accu-hoogspanningsbatterij.

«

De ontlading moet niet verder worden voortgezet zoodra de
spanning is gedaald tot 1.80—1.85 Volt per cel bij een belasting
van 70 milli-Amp.
Deze belasting kan men verkrijgen door bijv. een batterij
40 cellen 80 Volt te ontladen met een metaaldraadlamp 25 N.K.
220 Volt.
Als laadstroomsterkte overschrijde men de voorgeschreven,
stroomsterkte niet.
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________

Gebruikt op Uw 4-Iampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT’Mampen A430, A409, B406 en B403
het laden van accu-hoogspanningsbatterijen.
Indien men niet de beschikking heeft over een gelijkstroomaansluiting in huis, ontmoet het laden van accu-hoogspannings.batterijen eenige bezwaren. Men moet de batterij daartoe bij
een laadrichting doen vullen, hetgeen, afgezien van de kans
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A. E. Q. glimlichtgelijkrichtlamp niet schakelschema.

dat deze den accu verkeerd behandelt, weder eenige avonden
zonder muziek veroorzaakt, tenzij men zich een specialen gelijkrichter aanschaft om de batterij zelf te kunnen laden.
Is er een gelijkstroom-aansluiting, dan is het al heel eenvou
dig, Indien de spanning 110 Volt is — dit is normaal — kunnen
er 40 cellen, in serie geschakeld, geladen worden. Slechts heeft
men als voorschakelweerstand een lamp van voldoenden weer254

Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.
stand noodig, om geen hoogere laadstroomsterkte te verkrijgen
dan door den fabrikant voorgeschreven is.
Voor de accu-hoogspanningsbatterijen van Varta type W. is
de laadstroomsterkte 70 m.A. Tijdens het laden neemt de batterijspanning langzaam toe, met het gevolg, dat de stroomsterkte
vermindert. Om bij het begin der lading de laadstroomsterkte
constant te houden moet een regelbare weerstand gebruikt
worden.
Om 40 W-cellen aan een 110 Volts net te laden, moet de
110—80
weerstand bij aanvang der lading
= ± 430 Ohm zijn
0.07

en tegen het einde der lading

110—(40 X 2.6)
0.07

= ± 85 Ohm.

Het beste maakt men dus gebruik van een regelbaren weer
stand van c.a. 500 Ohm. Controle van de laadstroomsterkte
geschiedt het beste met een draaispoel-Ampèremter van
0—150 m. Amp.
We zeiden reeds aan het begin van ons artikel dat een
speciale gelijkrichter noodig is. Deze moet bij een hooge laadspanning een geringe stroomsterkte geven. Aan deze eischen
voldoet de glimlampgelijkrichter, die maximaal 0.2 Amp. gelijk
stroom geeft en welke door de A.E.G. in den handel gebracht
wordt.
In de teekening op de voorgaande bladzijde is de glimlamp
gelijkrichter van de A.E.G. afgebeeld. De groot-oppervlakte
ijzeren electrode had vroeger, den vorm van een gladden cylinder, doch is nu gegolfd, waardoor een oppervlaktevergrooting
van c.a. 40 pCt. is bereikt. De gelijkrichting hangt grootendeels
af van het materiaal waaruit de electroden gemaakt zijn. De
klein-oppervlakte-electrode bestaat uit kool; het voordeel hier
van is dat de gelijkrichting nooit omkeert, wat bij gebruik van
aluminum of ijzer wel eens kan voorkomen. De lamp is met een
mengsel van Neon- en Heliumgas — in zorgvuldig beproefde
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Philips „MINIWATT”-lampen zijn verkrijgbaar voor elke
—
—
— gebruikelijke gloeistroombron —
— —
samenstelling — gevuld. De levensduur van de glimlichtlamp is
vele duizenden uren.
De stroomsterkte bedraagt 0.2 Amp. Bij aansluiting aan een
220 Volt’s net geeft de lamp c.a. 100 Volt gelijkspanning.
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De glimlichtlamp heeft den vorm van een langgerekte gloei
lamp en is voorzien van de normale schroefdraadfitting. Zij
moet hangend in de lampfitting gemonteerd worden.
Als voorschakelweerstand kan een silietstaaf, schuifweerstand of lamp dienen. De schakeling van den glimlichtgelijkrichter wordt met de positieve pool van de batterij verbonden,
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Philips „MI N IW A T T”-l a m p e n A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
de plaat komt via een weerstand en zekering aan het net, ter
wijl de negatieve batterijpool eveneens aan het wisselstroomnet wordt aangesloten.

A. E. G. laadinrichting.

Hiervoren de resultaten van eenige metingen met een glim257
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Philips „MINIW A T T” B 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
lichtgelijkrichter voor 220 Volt netaansluiting bij het laden van
verschillend cellenaantal (1—60 cellen).
De laadstroomsterkten zijn gemeten met een draaispoelinstrument en met een hittedraadinstrument. Reeds eerder in
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dit artikel vermeldden wij, dat een draaispoelinstrument de ge
middelde stroomsterkte meet en het hittedraadinstrument de
effectieve waarde der stroomsterkte aangeeft.
Als voorschakeiweerstand werd gebruik gemaakt van een 75
Watt met gas gevulde lamp van 220 Volt. Vervolgens werden
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de metingen met een 50 N.K. metaaldraadlamp van 110 Volt
herhaald, waarvan de beide voorgaande krommen een beeld
geven.
De kosten van het laden van accu-hoogspanningsbatterijen
zijn heel gering, wat ook uit het volgende voorbeeld kan blijken.
Nemen wij aan dat een 4-lamps toestel en een hoogspanningsbatterij van 80 Volt (40 cellen) gebruikt wordt, dan kan
het totaal stroomverbruik bijv. 16 m.A. zijn. Bij 5 uur luisteren
per dag is het stroomverbruik 0.08 A. U. Indien nu een keer in
de week geladen wordt is het totaal stroomverbruik 0.56 A. U.,
zoodat in verband met de verliezen 0.6 a 0.7 A. U. bijgeladen
moet worden. De batterij mag met max. 70 m.A. geladen wor
den, waarbij wij als voorschakelweerstand een metaaldraad
lamp 50 N.K. 110 Volt kunnen gebruiken. Bij lading van 40
cellen is de laadstroomsterkte bij den aanvang 65 m.A., zoodat
de batterij dan in c.a. 10 a 12 uur is geladen.
De glimlichtgelijkrichter zal hierbij een stroom opnemen van
173 m.A., wat een energie-verbruik bij 220 Volt van 38 Watt
beteekent, zoodat dit gedurende de 10 uren lading 380 Watturen bedraagt of c.a. 0.4 K.W.U.
Het laden van een accu-hoogspanningsbatterij kost dus bij
een prijs van 20 cent per K.W.U. c.a. 8 cent; in verschillende
plaatsen van ons land is het tarief nog lager ; hiervoor kan men
weer een week luisteren.
Het eenige waar men bij den glimlichtgelijkrichter op dient te
letten is dat de gelijknamige polen aan elkander verbonden
worden. Ook verdient het nog aanbeveling om voor de lading
de klemspanning der elementen te meten om te zien of de bat
terij wel de noodige tegenspanning geeft. Is de tegenspanning
minder dan normaal, dan moet meer weerstand voorgeschakeld worden, opdat de laadstroomsterkte niet te hoog wordt.
Daar het opladen van een gloeistroombatterij met eenen
glimlampgelijkrichter niet mogelijk is, heeft een radio-amateur
dus voor het in orde houden van zijne batterijen 2 gelijkrichters
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Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
noodig, één voor de gloeistroombatterij en één voor de anodebatterij.
Daar dit natuurlijk ook meer kosten medebrengt, heeft men
er naar gestreefd, dit opladen van beide batterijen te kunnen
doen met één apparaat.
Een dergelijk apparaat ziet men op de afbeelding, welke

Duplex gelijkrichter.

weergeeft den zoogenaamden duplex-gelijkrichter, welke ge
lijktijdig zoowel de gloeistroom- als de anodebatterij oplaadt.
Deze gelijkrichter, welke door de „Varta” in den handel
wordt gebracht, heeft slechts één veiitielbuis, benevens een
weerstandlamp voor den gloeistroomketen en in de nieuwste
uitvoering een gloeilamp als voorschakelweerstand voor de
anodebatterij. Met behulp van een snoer met stekker wordt de
gelijkrichter aan het lichtnet aangesloten. Aan den gelijkrichter
zijn aangebracht 2 klemmen, welke verbonden worden met de
gloeistroombatterij en 2 klemmen, welke verbonden worden
met de anodebatterij. Het aanbrengen van bijzondere voorschakelweerstanden is niet noodig.
De gloeistroombatterij wordt normaal met 1.2 a 1.3 ampère
geladen, waarbij 1 tot 3 cellen kunnen worden aangesloten. Aan
de anodezijde kunnen- 40 elementen met maximaal 80 milliamp. en 60 elementen met maximaal 55 milli-amp. worden op260

Philips „MINIWATT”-Iamp A 430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
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geladen, als weerstand voor den anodeketen is eene kleine
gloeilamp van 25 kaars 110 volt voorgescliakeld.
Een dergelijk apparaat vereenvoudigt natuurlijk ten zeerste
de laadinrichting, welke een radio-amateur zich behoort aan te
schaffen. Alleen heeft hij bij het opladen der batterijen er voor
te zorgen, dat deze niet meer met het ontvangtoestel verbon
den zijn.
Voor eene eenigszins groote installatie leent deze gelijkrichter zich zeer om met de batterijen in een houten kast te wor
den ingebouwd, waarbij dan op de frontplaat of op het deksel
een paar eenvoudige omschakelaars of stopcontacten worden
aangebracht, waardoor de batterij of aan de laadinrichting of
aan het ontvangtoestel wordt aangesloten.
Ook kan men op deze wijze, door eenen kleinen draaispoelampèremeter in te bouwen, zorgen, dat men een voortdurende
controle uitoefent op de stroomsterkte, waarmede de batterij
wordt geladen, hetgeen natuurlijk voor een behoorlijk onder
houd ten zeerste aanbeveling verdient.
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Het behandelen van gesulfateerde platen en accu-reparades.
Voor het behandelen van gesulfateerde platen worden dik
wijls wenken gegeven in tijdschriften.
liet is echter lastig te beoordeelen of een accu door een be
handeling nog goed kan komen; men vrage liever het oordeel
van den fabrikant. Deze is er tevens op ingericht om de vereischte behandeling te geven en eventueel bijkomende repara
ties uit te voeren.
Het lijkt ons daarom beter geen aanwijzingen daaromtrent te
geven; als men er niet op ingericht is komt zelf behandelen nog
duurder dan bij den fabrikant.
Men behandele de accu’s naar het voorschrift van den fabri
kant; zij blijven dan in goeden staat en staan steeds gereed
stroom te leveren voor het radio-ontvangtoestel.
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PHILIPS GELIIJKRICHTER Nr. 450 LAADT UW ACCU,
_______________ TERWIJL GIJ SLAAPT._______________
HOOGSPANNINGSBATTERIJEN.
Bij het verschijnen van radio-ontvanglampen voor amateurgebruik, was de stroom afname uiterst klein en bedroeg in den
regel voor een vierlamps toestel niet meer dan 2,4 milli-Amp.
De normale hoogspanningsbatterij, waarvan de cellen door
gaans niet grooter zijn dan van een zaklantaarnbatterij, vol
deed voor zoo’n kleine stroomafname uitstekend.
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Principe van een element.
electriciteit.
zinkstaaf.
galvanometer.
koolstaaf.

Men mag aannemen, dat een goed geconstrueerde batterij
van 60 Volt ongeveer een capaciteit heeft van 1 tot 1,2 Amp.uur. Dit omgezet in milli-Amp.-uren geeft ongeveer 1200 m.A.U.
Deelt men dit door 2,4 dan krijgt men 500 uren, zoodat men bij
een gemiddeld gebruik van 3 uur per dag een levensduur ver
krijgt van 500 :3 dus 167 dagen of ongeveer 5 Vs maand. Men
verlangde toen een zoo goedkoop mogelijke stroombron van
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PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A 425:
Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.
betrekkelijk hooge spanning en vond deze in de hoogspanningsbatterij bestaande uit droge cellen. Zoodra echter de zwakgloeiende lampen op de markt kwamen, welke een bedui
dende vooruitgang in de radio-techniek beteekenden, door het
geringe gloeistroomverbruik, bleek al spoedig, dat het plaatstroomverbruik van deze lampen meer dan het dubbele bedroeg
van dat der helgloeiende lampen, namelijk ongeveer 1,5 m.Amp.
per lamp.
Bij gebruik van een eindversterkingslamp, zooals de B 406
met een emissie van 10 tot 15 m.Amp., gebruikt deze lamp aan
plaatstroom ongeveer 4 m.Amp.
Bij gebruik van drie miniwattlampen plus een eindlamp,
wordt de stroomafname dus 3 maal 1,5 plus 4, dus 8,5 m.Amp.
De levensduur wordt dan 1200 :8,5 dus 141 dagen; gerekend
op een gebruik van drie uur per dag zou de batterij het dus
47 dagen of ongeveer IV2 maand kunnen uithouden.
Door toepassing van negatieve roosterspanning wordt het
plaatstroomverbruik belangrijk verlaagd, zoodat men dan een
levensduur van de batterij kan verkrijgen van 2 tot 2V2 maand
vbij een gebruik van drie uur per dag.
Het verdient dus aanbeveling de lampen-combinatie zoo
danig te kiezen, dat het plaatstroomverbruik zoo laag mogelijk
is, indien men een lange levensduur der batterij wenscht te
krijgen.
Door verschillende fabrikanten, o.a. de Elemèntenfabriek
Elfa te Amsterdam, worden batterijen vervaardigd uit cellen,
welke een driemaal grooteren inhoud hebben als de normale
cellen, waardoor de capaciteit der batterijen en ook de levens
duur ruim viermaal vergroot wordt.
Dergelijke batterijen zijn aanmerkelijk duurder in aanschaf
fing, doch rekening houdende met den levensduur kan men
toch voordeeliger een groote batterij koopen. Naast de hoogspanningsbatterijen met droge cellen heeft men in den laatsten
tijd veel aandacht geschonken aan plaatspanningsapparaten,
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Philips „MINIWATT’Mamp A430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
welke men rechtstreeks op het lichtnet kan aansluiten, terwijl
men ook somtijds accu-batterijen aan wendt. Ondanks de con
currentie van deze apparaten heeft de normale hoogs,panningsbatterij zich op de markt kunnen handhaven en het laat zich
ook niet aanzien, dat zij in de naaste toekomst geheel verdron
gen zal worden, temeer daar de verschillende fabrikanten
voortdurend meer ervaring opdoen en aan de isolatie-afwerking een zoodanige zorg besteden, dat een goede hoogspanningsbatterij nog steeds een gewilde stroombron is. Sommige
plaatspanningsapparaten lijden trouwens aan het euvel van
de bromtoon in den luidspreker of telefoon, welke veroorzaakt
wordt door de 50 perioden van het wisselstroomnet, tenzij aan
de afvlakking de noodige zorg wordt besteed.
De accu-batterij heeft het bezwaar van laden, hetgeen uiterst
voorzichtig en met een niet te groote stroomsterkte mag ge
beuren, daar anders na eenige malen laden de massa uit de
platen valt en deze daardoor waardeloos worden. Ook brengt
het geregeld laten laden voortdurend kosten mede.
Zoowel aan het gebruik van droge batterijen, als aan de toe
passing van accu-batterijen en plaatspanningsapparaten zijn
derhalve voor- en nadeelen verbonden, welke men nauwkeurig
onder de oogen dient te zien, voor men zijn keuze bepaalt.
Krakende geluiden, welke men soms in den luidspreker
hoort, worden vaak aan de hoogspanningsbatterij geweten,
doch deze is lang niet altijd de schuldige.
Een eenvoudig middel om te controleeren of de batterij de
oorzaak is, ligt in het aansluiten van de telefoon aan de plusen minpool der batterij, in welk geval men een korte tik moet
hooren en geen gekraak; hierbij dient men er echter voor te
zorgen, dat de contactsnoeren goed verbonden zijn en er zich
geen breuken in bevinden, daar anders een goede controle ón
mogelijk is, en het te controleeren spanningsbereik niet hooger
genomen wordt dan 10 a 15 volt tegelijk.
Wat de fabrikage der hoogspanningsbatterijen betreft, kan
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Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”.
gezegd worden, dat de meeste cellen nog kunnen worden ondergebracht tot het type Leclanche elementen, bestaande uit.
een electrode van zink als negatieve pool met een kool-electrode als positieve pool en als electroliet in den eenvoudigsten
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Elfa batterij.

A
13
C
D'

Cel van een batterij.
Koperen koolkap.
Koolstift.
Zinkcylinder.
Buidel gevuld niet grafiet en
bruinsteen.

E
F
G
M

Cartonnen isolatieschijf.
Cartonnen schijf.
Absorbcercnde tusschcnlaag.
Luchtdichte afdckking(pek,paraifine of iets dergelijks).

vorm een salmiak-oplossing. Door de twee electroden door een
draad te verbinden ontstaat een electrische stroom in de rich
ting van kool naar zink.
Door het proces, dat zich in het element voltrekt, ontwikkelt
zich aan de kool waterstof, waardoor het element gepolari
seerd wordt. Om de polarisatie tegen te gaan wordt aan de
kool bruinsteen toegevoegd, dat veel zuurstof bevat en zich
met de vrijgekomen waterstof verbindt tot water.
Een element in den eenvoudigsten vorm ziet er ongeveer uit
265
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Haalt de wereld in Uw huis met Philips „MINIWATT”
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als voorgaande schets: A = geperste kool, hieromheen wordt
•een mengsel geperst van bruinsteen en grafiet; welk mengsel
omwikkeld wordt met linnen of papier, om het uiteenvallen te
voorkomen, deze buidel wordt in een zink-cylinder geplaatst,
’t electroliet wordt met meel tragant of ook wel met houtskool,
gips of een andere stof gebonden, om het element handelbaar
te maken. Indien organische stoffen, zooals meel enz., gebruikt
worden, moet het meel gesteriliseerd worden.
Het is vanzelfsprekend, dat de fabrikanten van droge batte
rijen een niet zoo eenvoudig electroliet toepassen als alleen
salmiakzout, maar iedere fabriek haar eigen electroliet ge
bruikt, daar dit een van de voornaamste factoren is, waarop de
fabricage van goede droge batterijen berust. Er komen tal van
ervaringen bij, die alleen verkregen zijn, door vele jaren van
ondervinding en nauwkeurige onderzoekingen.
De hierboven beschreven elementen, of cellen, worden tot
een batterij samengesteld; wil men een batterij van 60 volt
maken, dan neemt men 40 cellen, daar iedere cel een EMK
heeft van 1.5 volt. Men verbindt dan kool met zink van de vol
gende cel en gaat zoo door, tot men de 40 elementen verbon
den heeft, er blijft dan op ’t laatst een kool over, dit is, de pluspool der batterij; aan den eersten zinkcylinder wordt een con
tactje bevestigd, waar de min-pool der batterij is. De verkregen
vorm is echter onhandig, ofschoon wel de beste manier van
schakelen, daar alle cellen direct verbonden zijn. Om de batterij
echter handelbaar te maken, zet men de te verbinden cellen in
b.v. 10 rijen van 4 en schakelt deze als reeds eerder vermeld:
kool, zink; kool, zink, enz.
Het is vanzelfsprekend, dat de cellen onderling geïsoleerd
moeten zijn; dit is een voorname factor, aangezien de levensr
duur der batterij bij goede isolatie belangrijk langer is dan bij
slechte isolatie. De contacten moeten verder nauwkeurig ge
soldeerd worden, daar slecht gesoldeerde contacten kraken
veroorzaken.
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PHILIPS GLOEIDRAADVEILIGHEID
een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
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Wij moeten er verder op wijzen, dat ’t samenstellen van een
hoogspariningsbatterij uit zaklantaarn-batterijen ten sterkste
is af te raden. Ten eerste moet men de verschillende klemmen
verbinden, de beste verbinding is goed soldeeren en dit is voor
menigeen nogal bezwaarlijk; het gebruik van verbindingen,
welke men op de contacten schuift, geeft gemakkelijk aanlei
ding tot kraken.
De voornaamste reden is echter wel, dat de fabrikanten de
cellen, die bestemd zijn voor samenstelling van hoogspanningsbatterijen, veel.nauwkeuriger afwerken en controleeren, dan de
cellen, waaruit zaklantaarnbatterijen zijn vervaardigd.
De zuinigheid bedriegt de wijsheid, indien men den prijs
eener hoogspanningsbatterij om gaat zetten in ’t aantal zakbatterijen, welke men hiervoor noodig heeft. Zakbatterijen zijn
goedkooper, maar het gebruik is toch ten sterkste af te raden.

GLOEISTROOM ELEMENTEN.
Vooral in plaatsen, waar geen goede laadinrichting of electrische aansluiting is, worden voor gloeidraadvoeding dikwijls
droge elementen gebruikt. Deze zijn ontstaan uit de natte Leclanche elementen, waarvan wij hieronder een beschrijving
geven.
liet Leclanche element bestaat uit een zinkplaat, gedompeld
in een verzadigde salmiak zout-oplossing en een koolplaat, om
geven door een depolariseerende stof (bruinsteen). De schei
kundige werking is als volgt: Het zink verbindt zich met het
chloor van de salmiak, waardoor chloorzink ontstaat. Dit lost
in de vloeistof op, terwijl de rest van de salmiak uiteenvalt in
waterstof en ammonia. De waterstof wordt weer water door de
zuurstof, welke het bruinsteen afstaat. Hierachter zijn de on
derdeden van de Leclanché-cel afgebeeld. De glazen potten
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Gebruikt op Uw 4-Iampstoestel (1 I1F-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT”-Iampen A430, A409, B406 en B403
worden in 2 maten vervaardigd. Het bovenste gedeelte is in
paraffine gedoopt om het opkruipen van de electrolyse naar de
buitenzijde te voorkomen. De poreuse aardewerkpot bevat een
dikke koolplaat, omgeven door bruinsteenkorrels en retorten-
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Onderdeden van Ledanché dementen.

kool. Het geheel is dichtgesmolten met pek, doch twee glazen
buisjes geven de amoniumgassen gelegenheid te ontwijken. De
oplossing moet verzadigd, doch vooral niet oververzadigd van
salmiakzout zijn, daar er zich dan spoedig kristallen op het
zink afzetten.
In duurdere types bestaat deze electrode geheel uit zinkkwik-amalgam, terwijl de poreuze pot gevuld is met bruin
steenpoeder. De duurdere prijs kan men zich door den veel
grooteren levensduur zeker getroosten.
Het Leclanché-element is in staat gedurende vele maanden
een betrekkelijk grooten stroom te leveren, mits de afname met
vele tusschenpoozen plaats vindt. Rechts is een Leclanchéelement afgebeeld dat twee tot drie maal het amperage van de
oudere modellen geeft en ongeveer 1/8 van den weerstand be270

Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.
zit. Het beste depolariseerende mengsel bevat c.a. 80 pCt.
bruinsteenpoeder en 20 pCt. kool. Dit mengsel wordt stevig
tegen de koolstaaf gedrukt en in een gazen zak gepakt. De
zinken cylinder wordt uitgeknipt als hieronder is aangegeven.
Het linker model is te prefereeren, daar de smalle looden aan
sluiting juist ter plaatse van de bevestiging dikwijls breekt.
Thans is die bevestiging niet onder de vloeistof doch steekt er
iets boven uit.

Leclanché-element.

Zinkelectroden van Leclanché-element

De droge elementen zijn eveneens Leclanché-cellen, met een.
electrolyse in pastavorm.
De droge gloeistroom elementen, zooals b.v. voor den gloeidraad van een 1.1 V. miniwattlamp gebruikt worden, bestaan
uit een zinken cylinder, waaromheen carton geplakt is. De bo
dem is ook van zink en aan den cylinder gesoldeerd. De zinken
cylinder vormt dus de negatieve pool, evenals in het natte
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Philips „MINIWATT’Mampen zijn verkrijgbaar voor elke
— —
— gebruikelijke gloeistroombron —
—
—
Leclanché-element. Binnen den cylinder is een laag absorbeerend materiaal, ’t zij carton of een pasta, bestaande uit gaas en
:salmiak en wat zinkchloor.
Dit laatste wordt gebruikt om een te spoedige indroging te
gen te gaan, vrije ammonia op te nemen en locale werking te
•verhinderen. Enkele batterij-soorten hebben een pasta van een
gelatinemengsel. Op den binnenkant van den bodem is een
isoleerend plaatje gelegd.

Elfa batterijen.
:

De positieve aansluiting is aan een koolstaaf bevestigd. Hier•omheen bevindt zich een mengsel van bruinsteen en kool. Er
boven op ligt een laagje zaagsel, terwijl een peklaag ’t geheel
afsluit.
Bij de Daimon droge gloeistroomelementen wordt door de
bijzondere samenstelling bij een gering gewicht een zeer groote capaciteit verkregen, zoo zal bijv. een 1V2 volts element met
een capaciteit van 18 Amp.-uren bij een gewicht van 520 gram
ongeveer 300 tot 500 gebruiksuren geven, terwijl een ander
type van IV2 volt met een capaciteit van 60 Amp.-uren bij een
gewicht van 1250 gram ongeveer 1000 tot 1300 gebruiksuren
geeft. Hierbij is de capaciteit opgegeven bij een onafgebroken
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Philips „MI N I W A T T”-l ampen A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
ontlading met 0.2 tot 0.6 volt, terwijl de gebruiksuren zijn bere
kend bij gebruikmaking van een miniwattlamp met een stroom
verbruik van 0.06 Amp.
Wanneer men met een dergelijk element een lamp van het
A. 109 type van de 1 volts serie van Philips wenscht te voeden,
verdient het aanbeveling eerst 2 elementen van 1.5 volt parallel
te schakelen. Zoodra dan tijdens het gebruik de spanning ge
daald is tot 1 volt, schakelt men de beide elementen achter el
kaar (in serie), waardoor men weer een spanning van 2 volt
verkrijgt. Daarna kan men de elementen verder benutten tot de
gezamenlijke spanning weer tot 1 volt gezakt is, waarna ze
verder nog voor schelinstallaties enz. dienst kunnen doen.

PLAATSPANNINGSAPPARATEN.
Ter verkrijging van de plaatspanning voor de ontvang-installatie kan gebruik gemaakt worden van een plaatspanningsapparaat, ter vervanging van de hoogspanningsbatterij.
Deze laatste heeft immers het nadeel dat bij langer gebruik
de spanning geregeld minder wordt. De inwendige weerstand
wordt bovenmatig hoog en het toestel vertoont gilneigingen,
die wel getemperd kunnen worden door het aanbrengen van
een blokcondensator van bijv. 2 m.F. over plus en min, maar
toch geen volkomen regelmatig werken der verschillende, cel
len kan geven. Het gevolg van een en ander is, dat een hinder
lijk kraken in telefoon of luidspreker te hooren is, hetgeen
veelal abusievelijk aan luchtstoring toegeschreven wordt.
Deze nadeelen vertoont het 'plaatspanningsapparaat 'niet,
want hierbij is de spanning en de beschikbare E. M. K. steeds
gelijk. De moeilijkheid is echter om den gelijkgerichten wis
selstroom, die veelal beschikbaar is, zoodanig „af te vlakken”,
dat geen bromtoon meer te hooren is, ook niet bij maximum
273
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Philips „MINIW A T T” B 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
versterking. Vooral bij toestellen met hoogfrequent versterking
gaat dit lang niet altijd even gemakkelijk.
Toch loont het wel de moeite om zulk een apparaat te ma
ken, wat met eenig experimenteeren altijd wel gelukken zal,
daar de benoodigdt? onderdeelen tegenwoordig in bijna alle
radiowinkels te verkrijgen zijn.
We zullen van de werking van dit apparaat een eenvoudige
verklaring geven.
Beschikbaar is meestal een wisselstroom van 50 perioden en
een spanning van 220 of 110 Volt. Deze wisselstroom wordt
altijd voorgesteld door een Sinuslijn. Het gedeelte boven de
horizontale lijn zullen we gemakshalve positieve stroom en het
gedeelte onder de lijn de negatieve stroom noemen.
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Een positief en een negatief gedeelte vormen samen een
periode. Bij een wisselstroom van vijftig perioden stellen we
ons dus voor achtereenvolgens 50 positieve en vijftig negatieve
stroomen, en we verkrijgen die in een seconde.
Wanneer we nu deze wisselspanning direct aan de plaat van
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een ontvanglamp zouden aansluiten, dan zou de plaat 50 keeren
per seconde positief en 50 keeren negatief zijn, terwijl de span
ning geen oogenblik constant zou zijn.
Is de spanning positief, dan treedt een normale plaatstroom
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GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTVANGST ZONDER EEN
______
PHILIPS LUIDSPREKER
op, die echter geen oogenblik dezelfde waarde heeft.'
Is de spanning negatief, dan treedt geen plaatstróom op, daar
zooals we reeds weten, de negatieve electronen teruggestooten
worden. Het resultaat kunnen we ons. voorstellen als volgt:
A stelt IV2 periode voor van een wisselstroom en B de
daarbij voorkomende plaatstroomen. We hooren dan een voort
durend geratel in de telefoon, waar de toonhoogte afhangt van
het aantal perioden per seconde, immers elke halve periode
geeft een tik en wel van zoodanige sterkte, dat van eenig ander
geluid niets meer te hooren is. Bovendien is er maar gedurende
de helft van den tijd een plaatstroom aanwezig.
Het feit echter, dat in een ontvanglamp alleen een plaatstroom kan optreden bij een positieve spanning, geeft ons ook
het middel aan de hand, om den wisselstroom z.g. gelijk te
richten. Voor deze eenvoudige gelijkrichting verkrijgt men een
schakeling als in de rechtsche figuur aangegeven.
We sluiten de netspanning aan op de primaire van een trans
formator. De secondaire heeft een aftakking in het midden, die
met de gloeidraden verbonden wordt, terwijl de einden elk met
de plaat van een lamp verbonden worden.
Stel dat de transformator-wikkelingen zich verhouden als
1 : ï, dan zal de secondaire spanning ongeveer gelijk zijn aan
de netspanning. Als de spanning tusschen a en c 220 Volt is,
dan is het zonder meer duidelijk, dat de spanning tusschen
a en b, en b en c de helft of 110 Volt bedraagt.
Stel dat de stroom positief is en bijv. de plaat van lamp 1
een positieve spanning krijgt, dan heeft de plaat van lamp 2
een negatieve spanning. In lamp 1 zal een plaatstroom optreden,
zoodat de galvanometer d even uit zal slaan. Galvanometer
e zal echter geen uitslag te zien geven.
Het volgende oogenblik is echter de stroom van richting ver
anderd of negatief. Punt c is nu positief ten opzichte van punt
b en punt b weer positief ten opzichte van punt a, waardoor
nu de plaat van lamp II positief wordt ten opzichte van den
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Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
gloeidraad en de plaat van lamp I negatief. Nu zal de meter
e een uitslag geven en d niet.
De meter g heeft echter beide keeren een uitslag te zien ge
geven en- wel beide keeren in dezelfde richting, hetgeen bij
een nauwkeurig volgen van den loop van den stroom in de
schakeling duidelijk is. De stroomrichting in het stuk b—f is
steeds als de pijl aangeeft.
Wanneer wij nu de leiding b—f onderbreken, dan behoudt f
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een positieve spanning ten opzichte van b, hoewel niet steeds
even groot. Maken we nu f vast aan een klem gemerkt met
+ en b aan een klem gemerkt met — dan is ons plaatspanningsapparaat in zijn eenvoudigsten vorm klaar, en zouden we
bij aansluiting aan een ontvanglamp inplaats van beurtelings
een positieve en een negatieve spanning steeds een positieve
spanning op de plaat verkregen hebben. De plaatstroom die
ontstaat kunnen we leereh kennen ut de rechtsche figuur. Ook
deze echter geeft nog een voortdurend geroffel in de telefoon,
omdat de spanning steeds als het ware een oogenblik wegvalt.
Alleen is de toonhoogte nu hooger, daar het aantal tikken nu
verdubbeld is.
Wat ons nu nog te doen blijft is deze stroom zoogenaamd „af
te vlakken’', hetgeen bereikt kan worden door condensatoren
en smoorspoelen.
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Philips „MIN IW ATT’Mamp” A430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Kooraans-schema.

i

i

Om de werking van de condensatoren te kunnen begrijpen
kunnen we deze liet bes.t vergelijken met een gummizak, waar
aan twee slangen. Door de eene slang wordt er telkens met
stooten lucht in geperst. Ten gevolge van de persing zal de
gummizak uitzetten en op zijn beurt de lucht door de tweede
buis wegpersen. Gebeurt het inpersen met stooten, door de
veerkracht van den gummizak zal de weggeperste lucht veel
regelmatiger ontsnappen en het zal van de veerkracht van den
gummizak en van de spanning van de daarin aanwezige lucht
afhangen of de weggeperste lucht het regelmatig uitstroomen
benadert.
Evenzoo met de condensator. Deze wordt ten gevolge van
de spanning opgeladen en daar de spanning steeds van dezelf
de potentiaal is, kan hij zich niet ontladen dan door den aan
gesloten kring. Door deze lading is de plaatspanning van de
ontvanglamp echter nooit nul meer en het hangt van de grootte
van den condensator af of de stroom de lijn voorgesteld door
c in de figuur benadert. Het is zonder meer duidelijk, dat de
tikken in den. telefoon nu veel minder sterk zijn.
Nog meer afvlakken is mogelijk door het schakelen van een
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„smoorspoel” in de toevoerleiding. De naam smoorspoel geeft
direct een vrij juist idee van de werking. Tengevolge van de
groote zelfinductie van het ijzer van de smoorspoel, wordt de
pulseering nog meer gedempt en nadert de verkregen plaatstroom in de ontvanglamp in wezen den gelijkstroom.
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PHILIPS GELIJKRICHTER Nr. 450 LAADT UW ACCU,
TERWIJL GIJ SLAAPT.
We krijgen dan de voorgaande schakeling, hetgeen in de
praktijk ook de meest gebruikelijke is, voor den plaatstroom.
Worden voor den gelijkrichter lampen met rooster gebruikt,
dan wordt deze eenvoudig kort gesloten met de plaat.
Echter gebruiken we nu steeds nog voor voeding van de
gloeidraden een gelijkstroombron. We beschikken echter over
een middel om deze met wisselstroom te voeden, door op
denzelfden transformator, een derde wikkeling aan te bren
gen van enkele windingen van dikker draad. De transforma
toren, die voor dit doel in den handel zijn, zijn alle voorzien
van deze derde wikkeling. Om echter brommen te voorkomen
is het noodig ook hier een middenaftakking te maken. Het
schema wordt dan als volgt en we hebben tevens een compleet
schema van het plaatspanningsapparaat in zijn eenvoudigsten
vorm. (rechts).
A is een gewone gloeidraadweerstand van ± 12 Ohm, om de
gloeidraadspanning der lampen te kunnen regelen.
Plaatspanningsapparaat met regelbare plaatspanning.
De verkregen plaatspanning van den beschreven gelijkrichter
is sterk wisselend met het verbruik en de maximum energie
wordt bepaald door het vermogen van de gebruikte lampen. De
in den handel voorkomende transformatoren zijn meestal ge
maakt voor spanningen van 250—350 Volt. Bij inschakeling van
een lamp loopen deze echter direct terug op ± 150 Volt en
voor elke lamp die er bij komt, daalt de spanning regelmatig tot
± 60 Volt bij -vier lampen. Daar de spanning zeer veel afhangt
van het verbruik en dus erg inconstant is, is het noodig lampen
met een flink vermogen te gebruiken.
Door middel van den gloeidraadweerstand heeft men de be
schikbare spanning wel eenigszins in de hand, maar voor een
modern toestel toch minder dan meestal gewenscht is. Ook
eischen tegenwoordig de diverse lampen in een ontvangtoestel
278
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PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A 425:
Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.

ï

een afzonderlijke spanning wat met deze gelijkrichters niet
zonder meer te bereiken is.
Om de spanning over een flink gebied te kunnen regelen is
de meest aan te bevelen methode enkele veranderbare weer
standen aan te brengen. De schakeling is hierbij aangegeven.
De eerste lamp krijgt hier de volle plaatspanning, de tweede en
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derde naar gelang de weerstanden grooter of kleiner zijn. Bij
de meeste toestellen wordt een en ander nu zoo geschakeld dat
de lamp I, de tweede laagfrequent, de lamp II de eerste laag' frequent en de lamp III de detector en eventueel de hoog
frequent lamp is.
De gebruikte weerstanden moeten ongeveer zijn van 20.000
—100.000 en in het gebruk zeer constant zijn. Het verdient dus
aanbeveling hiervoor het beste te koopen wat er te krijgen is.
Bouwt men de weerstanden in de gelijkrichter dan verkrijgt
men de rechtsche schakeling.
Het kan echter voorkomen, dat het plaatspanningsapparaat
minstens een meter en soms nog meer voor het toestel opge
steld moet worden om inductie van. den transformator te
voorkomen. In dat geval is het handiger de regeling van de
div. plaatspanningen op het toestel aan te brengen.
Voor de smoorspoel kan gebruikt worden de speciaal hier
voor in den handel zijnde, maar ook kan dienen, een laagftequent transformator, waarvan een der wikkelingen defect
is of een transformator met een verhouding 1:1.
27.9

Philips „MIN1WATT’Mamp A430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
De condensatoren hebben een waarde van 2 mfd.
Van de in den handel zijnde plaatspanningapparaten ver
dient het Philips fabrikaat een afzonderlijke vermelding. Het
apparaat wérkt met enkelphasige gelijkrichting, hetgeen het
voordeel heeft, dat slechts één lamp, het eenige slijtbare deel,
noodig is. Door een bijzonder zwaar geconstrueerden zeefkring

Philips plaatspanningsapparaat voor wisselstroom.

(condensatorbatterij met smoorspoelen) wordt een zoo vol
maakte afvlakking, verkregen, dat ook bij onttrekking van
hooge plaatstroomen van bijv. 20 m.A. geen wisselstroomtoon
hoorbaar is.
Het Philips aparaat kan tegelijkertijd 2 verschillende span
ningen leveren, welke in wijde grenzen regelbaar zijn. Eene
spanning is bestemd voor de laagfrequentversterkerlampen;
deze kan tot 150 Volt en meer verhoogd worden. Voorts is nog
een lagere spanning beschikbaar, die in 3 trappen regelbaar is,
ongeveer tusschen 20 en 70 Volt; deze spanning is bestemd
280

Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”
voor detector en H. F. versterkerlamp. Door deze inrichting;
voldoet dit apparaat aan alle door de practijk gestelde eischen.
Hoewel het principieel eenvoudiger is, den plaatstroom aan
een gelijkstroomnet te ontnemen, gebiedt de uitvoering groote
voorzichtigheid, omdat bij gelijkstroom het net niet, zooals bij
wisselstroom door een transformator van het ontvangapparaat
gescheiden is. Een ondoelmatige uitvoering is daarom levens
gevaarlijk.

«Pt»
Philips plaatspanningsapparaat voor gelijkstroom.
De Philips’ Fabrieken brengen thans ook een plaatspanningapparaat voor gelijkstroomnetten van 200—250 V. in den han
del, dat aan alle veiligheidseischen voldoet.
In Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Groningen en Haarlem zul
len deze plaatspanningsapparaten voor gelijkstroom gebruikt
kunnen worden.
Electrolytisch plaatspanningsapparaat.
De bespreking van de plaatspanningsapparaten zou niet vol281
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PLAATSTROOM
APPARAAT

Met draad gewik?
kelde weerstand
voor detector
spanning
3 ja^r garantie. Prijs
compleet met Philips*'

lamp 373, fl. 45.-

OVERAL VERKRIJGBAAR.
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Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
ledig zijn indien we het systeem Muntyan-Fischer niet noem
den.
Gelijkrichting langs electrolytischen weg is reeds zeer oud
en bij de meeste amateurs overbekend, doch doordat de electroden reeds na korten tijd verteerden werd hiervan zeer wei
nig verwacht. Dr. Germershausen schreef in 1925 naar aanlei-
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T = Transformator, verh. 1:1.
C = Condensatoren van 2 mfd.
Sm. = Smoorspoel.

ding van den electrolytischen gelijkrichter, dat deze geen le
vensvatbaarheid bezat, en juist in datzelfde jaar vonden de
heeren Muntyan en Fischer een electrolytische gelijkrichtercel
uit, waarvan de electroden een dusdanige samenstelling had
den, dat zij gedurende vele jaren gebruikt kunnen worden.
De cel als gelijkrichter in een plaatspanningapparaat ge
bruikt, wordt geschakeld als in bijgaande teekening aange
geven.
De twee primaire aansluitingen van den ingangstransformator (verhouding 1 : 1) komen aan het wisselstroomnet. De se
cundaire wikkeling heeft een aftakking in ’t midden. In de ge
lijkrichtercel zijn drie electroden, twee positieve en 1 nega
tieve, aangebracht. Deze schakeling geeft dubbele gelijkrich
ting. De gelijkgerichte pulseerende stroom wordt eerst door de
284

PHILIPS GLOEIDRAADVEILIGHEID
een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
cel zelf afgevlakt en daarna door de condensatoren en smoorspoel.
De afvlakking is zeer goed, beter dan gewoonlijk met lampgelijkrichters verkregen wordt. Alle drie electroden zijn van
hetzelfde materiaal vervaardigd, terwijl de vloeistof van geheel
bijzondere samenstelling is.
Eén cel, aangesloten zonder transformator op een netspan
ning van 220 Volt wisselstroom geeft tot 210 volt pulseerenden
gelijkstroom. De capaciteit en de spanningsval is afhankelijk
van de smoorspoelen.
Kortgesloten kan ’t apparaat 4 a 5 Ampère stroom leveren.
De cellen, welke speciaal voor plaatspanningsapparaten in den
handel zijn, geven voldoende energie voor een 4 of 5-lampstoestel.
liet voordeel van het systeem Muntyan—Fischer is de lange
levensduur en ’t feit dat het aan onderhoud niets kost, de cel
wordt voor vele jaren gebruik gegarandeerd.

\

MEETINSTRUMENTEN.
De levensduur van een accumulator wordt aanmerkelijk ver
kort, wanneer de twee-volts cellen gebruikt worden, nadat de
spanning beneden 1.85 volt gedaald is.
Ook zal de levensduur der lampen niet lang zijn, bij gebruik
van een hoogere gloeidraadspanning dan door de fabrikanten
is aangegeven. Daarom is het in het belang van een econo
misch gebruik van accumulator en hoogspanningsbattèrij nood
zakelijk, de spanning regelmatig te controleeren. Daarvoor zijn
echter de goedkoope weekijzer of electromagnetische instru
menten minder geschikt, daar zij een zeer hoog eigen stroom
verbruik hebben en bij spanningsmeting somtijds een miswij
zing van 25% kunnen geven, terwijl zij ook voor meting van
285

Gebruikt op Uw 4-lampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT”-lampen A430, A409, B406 en B403
de spanning van een hoogspanningsbatterij minder aan te be
velen zijn, daar zij een zeer geringen weerstand bezitten en de
batterij te zwaar belasten.
Veel beter zijn de draaispoel instrumenten, welke voor zui
vere controle en economisch bedrijf aan te raden zijn, daar zij
*------- -

w

£ vyOLTS O.c.
3
7

'

V
<

s

o.

WESTON
type

MODEL 906- ’i

L*'®.
&

&

109

&

Weston draaispoel voltmeter.

een weerstand bezitten van ongeveer 100 Ohm per volt, waar
door het stroomverbruik zeer gering is.
Volgens de wet van Ohm toch is de stroom door het instru
ment verbruikt, gelijk aan de te meten spanning, gedeeld door
den weerstand van het instrument, zoodat men bijvoorbeeld bij
meting van de spanning van een 100 volts hoogspanningsbat
terij bij gebruik van een voltmeter met een totalen weerstand
van slechts 100 Ohm een stroomverbruik verkrijgt van een
Ampère, terwijl men daarentegen bij gebruik van een goeden
draaispoel-voltmeter, met een weerstand van 100 Ohm per
volt, slechts een stroomverbruik verkrijgt van 10 milli Ampère.
Zelfs bij gebruik van goede draaispoel instrumenten verdient
het nog geen aanbeveling, deze permanent ingeschakeld te
286
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Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterklaten, daar zelfs een stroomverbruik van 10 milli Ampère te'
hoog mag worden genoemd voor de gebruikelijke hoogspanningsbatterijen.
Wanneer men derhalve voltmeters op een ontvanger wenscht
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Het meten van spanningen.

te monteeren, moeten deze zoodanig zijn aangebracht, dat ziji
slechts even ingeschakeld behoeven te staan.
Zeer gemakkelijk zijn de draaispoelmeters met dubbele
schaal, geschikt voor metingen van bijv. 0 tot 10 volt en van
0 tot 100 volt, welke te gebruiken zijn zoowel voor meting van.
de spanning van den accu, als van de hoogspanningsbatterij,.
terwijl ook de juiste negatieve roosterspanning daarmede te:
meten is.
Wanneer men zooveel mogelijk partij wenscht te trekken
van de meetinstrumenten, zal men den draaispoel voltmeter
met dubbele schaal zoodanig aanbrengen, dat naar verkiezing:
achtereenvolgens alle gewenschte metingen uit te voeren zijn,
hetgeen kan geschieden door den meter geheel afzonderlijk te
houden van het toestel of door monteering zoodanig, dat met:
behulp van soepele snoeren achter elkaar alle gewenschte aan
sluitingen kunnen worden verkregen.
287'

Philips „MÏNIWATT”-Iampen zijn verkrijgbaar voor alle
— — — gebruikelijke gloeistroombron —
— —
Beschouwen wij daartoe het eerste schema, zijnde een nor
maal drielampsschema met H. F. detector en L. F. lamp met
afzonderlijke plaatspanningen voor alle lampen en negatieve
roosterspanning voor de laatste lamp. De draaispoel voltmeter
met dubbele schaal zal drie klemschroeven hebben, n.1. een
positieve voor de schaal van 0 tot 10; een positieve voor de
ischaal van 0 tot 100 en een gemeenschappelijke negatieve.
Wij kunnen dan een negental metingen uitvoeren.
De totale plaatspanning kan gemeten worden, door de nega
tieve klemschroef te verbinden met No. 9, en de positieve van
de schaal 0 tot 100 met No. 7.
De plaatspanning op de H. F.-lamp is te meten door de nega
tieve klemschroef te verbinden met No. 1 en de positieve van
de schaal 0 tot 100 met No. 5.
De plaatspanning van de detectorlamp wordt gemeten door
aansluiting van de negatieve klemschroef met No. 2 en de posi
tieve van de schaal 0 tot 100 met No. 6.
De plaatspanning van de L. F.-lamp kan men meten door
'verbinding van de negatieve klemschroef met No. 4 en de posi
tieve van schaal 0 tot 100 met No. 7.
Voorts kan men de totale accuspanning volbelast, dus met
alle lampen brandend, meten door aansluiting van de negatieve
met No. 9 en de positieve van schaal 0 tot 10 met No. 8.
Zoodra de accuspanning gedaald is onder 1.83 volt per 2
volts cel, dus onder 3.66 volt voor een 4 volts accu, moet deze
opnieuw geladen worden.
Teneinde een zoo groot mogelijken levensduur van de lam
pen te verkrijgen, moet de gloeidraadspanning niet grooter ge
maakt worden, dan door de fabrikanten is aangegeven, zoodat
men de lampweerstanden niet verder mag inschakelen dan
noodig is om die aangegeven spanning te verkrijgen. Men kan
voor iedere lamp deze spanning afzonderlijk meten, door de
voltmeter met de schaalverdeeling 0 tot 10 volt met brandende
lampen aan te sluiten als volgt:
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Philips „MINI WATT’Mampen A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
Voor meting van de gloeidraadspanning der H. F.-lamp verbinde men de negatieve klemschroef met No. 1 en de positieve
van de schaal 0 tot 10 met No. 8.
Voor meting van de gloeidraadspanning van de detector
lamp worden deze verbindingen: negatief met No. 2 en positief
van de schaal 0 tot 10 met No. 8.
Voorts is voor meting van de gloeidraadspanning van de
L.F.-lamp de negatieve klemschroef van den voltmeter aan te
sluiten op No. 4 en de positieve van de schaal 0 tot 10 met
No. 8.
Door de lampenfabrikanten worden bij hunne lampen karak
teristieken verstrekt, waarop bij verschillende plaatspanningen
de beste waarde van de negatieve roosterspanning is aange
geven.
Voor de laatste lamp moet men nu de negatieve roosterspanningsbatterij zoodanig regelen, dat de juiste roosterspanning
verkregen wordt, in aanmerking nemende den spanningsval
over den lampweerstand, zoodat de werkelijke waarde van de
gebruikte negatieve roosterspanning is te meten door aanslui
ting van de negatieve klemschroef van den voltmeter met No. 3
en de positieve van de schaal 0 tot 10 met No. 4.
Wanneer nog hoogere plaatspanningen dan 100 volt gemeten
moeten worden, bijvoorbeeld bij gebruik van weerstandskoppeling, of speciale eindversterkingslampen, welke veelal een
hoogere plaatspanning vereischen, zal men natuurlijk een in
strument moeten bezigen met een hooger meetbereik.
Door de „Weston Electrical Instrument Corporation, N. J.”
wordt een interessante schakelaar in den handel gebracht,
welke het mogelijk maakt de verschillende metingen te ver
richten door eenvoudig de schakelaar in verschillende standen
te draaien. Alsdan dient men te gebruiken een Weston volt
meter met dubbele schaalverdeeling voor 0 tot 7 volt en voor
0 tot 140 volt, doch met slechts twee klemschroeven.
In den schakelaar is namelijk een serie weerstand onderge289
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Philips „MINIWATP’B 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
bracht, welke toegevoegd aan het 7 volts instrument een meetbereik veroorlooft tot 140 volt. De schakelaar is voorzien van
een bakeliten knop en schaal met een serie gaten, waardoor
een papieren schijf zichtbaar is, waarop afgelezen kan worden
voor welke meting het instrument wordt ingesteld.
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Weston schakelaar.

Deze papieren schijven zijn uitwisselbaar en kunnen naar
verkiezing worden bedrukt met de verlangde aanduidingen.
Wij geven hierbij een voorbeeld van de wijze waarop een
dergelijke Weston-schakelaar in een ontvanger kan worden
aangebracht, aansluitende op een Weston dubbelschaligen
draaispoel voltmeter, type 506.
Het schema is eenigszins Amerikaansch, bijvoorbeeld met
een variometer terugkoppeling, enz., doch het idee is zeer dui
delijk te volgen.
De A. battery” is de accumulator, de „B. battery” de hoogspanningsbatteij en de „C. battery” de negatieve roosterspanningsbatterij.
Deze dubbelschalige voltmeter behoort gebruikt te worden
met den specialen schakelaar en is zoowel geschikt voor
schema’s, waarin de positieve pool van den accumulator ver
bonden is met de negatieve pool van de hoogspanningsbatterij,
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GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTVANGST ZONDER EEN
PHILIPS LUIDSPREKER
als in het onderstaande schema is aangegeven, als voor de door
ons gegeven schema’s, waarin wij de negatieve pool van den
accumulator verbonden hebben met de negatieve pool van de
hoogspanningsbatterij.
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Gebruik van de Weston schakelaar.
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Wanneer men den specialen schakelaar niet wenscht te
gebruiken, dient men de dubbelschalige voltmeters met drie
klemschroeven te bezigen.
Naast den hooge-weerstands-draaispoel-voltmeter komt nog
een ander meetinstrument onze aandacht vragen, namelijk een
milli-Ampèremeter, met een schaal van 0 tot 20 of 30 milliAmpère, voor het meten van den plaatstroom, waardoor de
belasting van de hoogspanningsbatterij wordt aangegeven, als
mede voor controle op de emissie der lampen.
De plaatstroom voor iedere lamp afzonderlijk kan gemeten
worden, door plaatsing van den milli-Ampèremeter in iedere
leiding van de positieve pool van de hoogspanningsbatterij naar
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Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
de respectieve lampen, terwijl de totale plaatstroom gevonden
wordt door de som der verschillende plaatstroomen.
De hoogspanningsbatterij wordt het zwaarst belast in de
cellen gelegen tusschen de negatieve pool en de positieve
r©r
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Het meten van stroomsterkten.

aftakking voor de eerste lamp, daar deze cellen niet alleen
stroom leveren voor de eerste lamp, doch tevens voor de
overige lampen, zoodat dit gedeelte van de batterij het eerst
uitgewerkt zal zijn.
De totale plaatstroom bij gebruik van gewone hoogspanningsbatterijen behoort feitelijk niet meer te bedragen dan 5
milli-Ampère, doch deze waarde wordt bij vierlamptoestellen
vaak overschreden, vooral bij gebruik van eindversterkingslampen, in welk geval het beter is hoogspanningsbatterijen aan
te schaffen met grootere cellen, speciaal 'voor dit doel ver
vaardigd.
Gewone lampen nemen ongeveer 2 m.Amp., terwijl eindversterkerslampen 5 tot 10 m.Amp. kunnen vragen, zoodat een
vierlampstoestel gemakkelijk een plaatstroom kan nemen,
waarvoor de normale batterijen niet berekend zijn, zoodat zij
binnen zeer korten tijd hunne diensten weigeren.
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Philips „MINIWATT”-Iamp A430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
Een condensator van 0,01 microfarad behoort parallel op de
milli-Ainpèremeter geschakeld te worden.
Een derde instrument dient voor het meten van den gloeistroom der lampen afzonderlijk en der totale gloeistroom.
Hiervoor kan gebruikt worden een Ampèremeter met een
meetbereik van 0 tot 5 Ampère voor helgloeiende lampen of
van 0 tot 1.5 Ampère voor miniwatt lampen.
Deze worden geschakeld in de positieve leiding van den
accumulator, met de positieve klemschroef aan plus accu, zooals in de teekening is aangegeven.
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PHILIPS GELIJKRICHTER Nr. 450 LAADT UW ACCU,
TERWIJL GIJ SLAAPT.
RADIO MAVOMETER.
Een speciale plaats onder de meetinstrumenten wordt inge
nomen door de Radio Mavometer van Gossen, waarmede zoo
wel spanningen als stroomsterkten en weerstanden gemeten
kunnen worden.

Radio Mavometer met shunts.

Het instrument is geschikt om met behulp van shunts en
voorschakelweerstanden, stroomsterkten te meten van 20
Micro-Amp. tot 20 Amp., alsmede spanningen van 1 Milli-Volt
tot 2000 Volt en weerstanden van 50 Ohm tot 50 Megohm.
Bij een stroomverbruik van slechts 2 Milli-Amp., een eigen
weerstand van 50 Ohm en een weerstand van 500 Ohm per
IVolt, is het volkomen aperiodisch en kan het 200 maal over
belast worden, daar het voorzien is van kortsluitcontact en
dubbel zekerheidscontact.
Het instrument meet direct aan de klemmen min AV en plus
A bij volle uitslag 0,002 Amp. of 2 m.Amp. en 0.1 Volt, terwijl
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PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A425:
Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking
voor het meten van hoogere spanningen en stroomsterkten
afzonderlijke weerstanden noodig zijn.
Schakelschema voor het meten van spanningen.
Meetbereiken der

Voorschakel
Schaal
No. weerstanden binnonsto buitenste
in spanning
50°
75°

*
e
T
-av *-A +V

O

«

Q

OQ

► -AAAA- *

Normale bereiken voor spanningsmetingen zijn:
No. llv 12v 13v Accu- en lampen
spanning.
No. 16v voor plaatspanning dubbclroosterlampen.
No. 21v 22v 23v voor plaatspanning.
No. 29v 30v voor zcnderspanning.

10=2 mV
Iv 0.15 volt
10=4 mV
„
3v 0.25 „
1°=5 „
1°=4 „
4v 0.30 „
1°=10 „
5v 0.60 „
1°=10 „
6v 0.75 „
10=0,02 V
7v
1 IJ
10=0,02 V
8v
1.5 „
10=0,04 „
2
9v
2v 0.20

lOv

2,5 „

11 v

3

12v
13v

5 »>
7,5 „

14v
15v
16v
17v
18v
19v
20v
21v
22v
23 v
24v
25v
26v
27 v
28v
29v
30v

10
15
20
25
30
50
75
100
150
200
250
300
500
750
1000
1500
2000

»

10=0,05 „

' I

\;
:
1

•:

ü
'i ■

10=0,04 „
10=0.1

„
10=0,1

„
>»
„
„
„
„
„
„

1°=0,2 „

„
„
„
„
„
„
„
„

„

1°=0,2 „
10=0,4 „
10=0,5 „
10=0,4 „
10=1

I»

10=2

»,

10=4
10=5

„

1°=10

„

1°=20

„

10=40

„

10=1

»»

10=2

»»

10=4

I»

10=10

„

10=20

„
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Philips „MINIWATT’Mamp A430: De lamp niet de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.

I

Schakelschema voor het meten van stroomsterkten.
i
Dc normaal voorkomende Mcetbereiken
<■

o +Ao +V
o

-AV

O

©
0

Q

QO

■w

No.
la
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a I
13a
14a
15a
16a
17a
18a
19a
20a
21a
22a
23a
24a
25a
26a
27a
28a

voor stroommetingen zijn:
No.
3a voor kleinen plaatstroom.
No.
5a voor grooten plaatstroom.
No.
7a voor grooten plaatstroom.
No. 12a voor glocidraadstroom voor zwakgloeiende lampen.
No. I3a voor glocidraadstroom van zwakgloeiendc lampen.
No. 14a voor glocidraadstroom van oxyd
lampen.
No. 20a Accumulatoren laadstroom.
No. 25a Accumulatoren laadstroom.
Meetbereiken der
Schaal
buitenste
binnenste
75°
50°

Shunts in
Stroomsterkte
0.0025A” 2,5 mA
0.003 „ 3
»
0.005 „ 5
*»
0.0075A” 7,5 mA
0.01 „ 10
99
0.015 „ 15
99
0.020A” 20 mA
0.025 „ 25
»
0.03 „ 30
99
0.05 A” 50 mA
0.075 „ 75
99
0.1 „ 100
99
0.15A” 150 mA
0.2 „ 200
0.25 „ 250
99
0.3 A” 300 mA
0.5 „ 500
>*
0.75 „ 750
99
1.0A” 1000 mA
1.5 „ 1500
ii
2 „ 2000
>»
2.5A” 2500 mA
3 „ 3000
»»
5 „ 5000
ii
7.5A” 7500 mA
10 „ 10000
ii
15 „ 15000
ii
20A” 20000 mA

10 = 0.05 mA i
10 — 0.04 mA
10 = 0.1

i»

10 = 0.1

»

10 = 0.2

n

10 = 0.4

99

10 = 1

99

10 = 2

»

10 = 4

H

10 = 10

99

10 = 0.2
10 = 0.4
10 = 0.5

»

10 = 1

99

10

99

2

10 = 4
10 = 5

»

10

10

»

10

0.02

A

10
10

0.04
0.05

„
„

10

0.1

ii

10

0.2

ii

10

0.4

ii

99

10

0.02

A

10

0.04

„

10 = 0.1
10 = .

ii

ii

-
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Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”
Schakelschema voor het meten van weerstanden.
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WEERSTANDSTABEL.

bij precies
Voorschakel
weerstanden
Afleesbaar
op de
0 Ohm
50
100
300
1000
3000
10000
30000
100000
300000

99
99
99

»
99

>>

„
»»
9

1 Mill, „
3 „
„
10
30
50

„
„
„

99

,,
•i

2

4

| 110

220

Volt spanning
dor Stroombron

5

5

150

300

Volt
Meetbereik

500

500

750

750

40

40

55

55

38,5
37
32,1
22,2
11,7
4,4
1,8
0,5

39,2
38,4
35,6
28,6
22,2
8
3,1
L

Schaal
deelstrepen

9

99
99
99

54,3
52,3
48,4
39,3
23,5
11
3,8
1,8
0,4
0,15

i)

53,9
51,4
45,8
33
23,6
7,2
2,6
0,8
0,3
0,15

99

• •

„
9»

-

•»
,,

j-

99

„

Buiten de hier vermelde Wcerstandstabel kan men de grootte der weer. E—e
standen volgens de volgende formule berekenen: i’x = ri e
(zie schakelschema voor weerstandmeting).
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Haalt de wereld in Uw huis met Philips „MINIWATT”
E = spanning der stroombron, welke eerst met de Mavometer is te meten:
rx= onbekende weerstand;
t = spanninguitslag van den Mavometer 11a schakeling van rx tusschen
instrument en stroombron;
ri = weerstand van het instrument is gelijk 500 maal den te gebruiken
voor schakehveerstand.
VOORBEELD:
Men moet een silietstaafje, gemerkt Vs Mêgohin nameten. Als stroom
bron heeft men een 220 Volt net. Om E en e te meten, moet men een voorschakelwccrstand gebruiken van 300 Volt.
ri is dan 500 X 300 = 150.000 Ohm; E gemeten is 210 Volt en e SI Volt;
ri = 150.000 X 210—81 ~ = 0.24 Megohm.

HET GEBRUIK VAN SCHAKELAARS.
Wij hebben in onze schema’s het gebruik van schakelaars
zooveel mogelijk vermeden. Indien men ze echter wil aanbren
gen, dan kan men gebruik maken van verschillende soorten.

H. en H.
schakelarm.

Förg drukknopinschakelaar.

Het gemakkelijkst aan te brengen zijn wel de eenvoudige
dubbelpolige hefboom-omschakelaars, waarvan verscheidene
298
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Laadt Uw accu thuis met
PHILIPS GLOEIDRAADGELIJKRICHTER No. 450.
!

'

goede soorten in den handel zijn, terwijl zij voor verschillende
doeleinden geschikt zijn.
De vroeger veel gebruikte wipschakelaars zijn thans vrijwel
geheel in onbruik geraakt, terwijl hunne toepassing vooral in
hoogfrequentkringen zeker minder aan te raden is.
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;

Utility schakelaar.

Calora schakelaar.

!

g.'

f
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Lissen drukknopschakelaars.

hl

Van de drukknop-schakelaars hebben wij reeds de Lissen
S. P. schakelaar besproken, terwijl dergelijke schakelaars ook

I:

299
I

Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
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Verschillende Klinktypes.
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PHILIPS GLOEIDRAADVEILIGHEID
een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
verkrijgbaar zijn voor gebruik als dubbelpolige omschakelaars,
te gebruiken voor omschakeling van primaire op inductieve
ontvangst, enz., voor het uitschakelen van een trap L. F. ver
sterking onder gelijktijdige uitschakeling van de lampweerstand
of het omschakelen van de telefoon naar de plaat van een
willekeurige lamp onder gelijktijdige uitschakeling van niet ge
bruikte lampweerstanden, enz., (Lissen 5 contact schakelaar).
Verder als omschakelaar voor de verbindingsdraden van een
terugkoppelspoel, een batterij of een condensator (Lissen
reversing switch), enz.
Zeer aan te bevelen zijn ook de „anticapaciteits schakelaars,
zooals o.a. door de N. R. W. en de Utility firma worden ver
vaardigd.
Voorts zijn voor het maken en verbreken van verschillende
verbindingen zeer doelmatig de in Holland nog betrekkelijk
weinig gebruikte stoppen en klinken (plugs en jacks), welke in
het buitenland vooral gebezigd worden voor het aansluiten van
de telefoon of luidspreker achter een willekeurige lamp in een
ontvanger, naar verkiezing onder algeheele uitschakeling van
de primaire windingen van den transformator van een eventueel
volgende L.F.-lamp, of onder eenzijdige verbreking van de
transformatorverbindingen, terwijl de aansluitingen ook zoo
danig te maken zijn, dat de gloeistroom naar de niet gebruikte
lamp verbroken wordt.
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Autom. Telefoonschakeling.
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Gebruikt op Uw 4-lampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATTMampen A430, A409, B406 en B403
Wij geven hierbij enkele afbeeldingen van Amerikaansche
stoppen en klinken.
De eenvoudigste klink is voorzien van twee contacten als
aangegeven in de figuur onder A. 1 en A., waarbij in het eene
geval een der contacten gemaakt wordt door den arm zelf van
de klink, terwijl in het andere geval beide contacten van de
eigenlijke klink geïsoleerd zijn.
De Amerikaansche klinken zijn meestal gebouwd met een
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Gebruik van klinken.

contact, gevormd door den arm van de klink, terwijl de Duitsche in den regel met geïsoleerde contacten zijn vervaardigd,
hetgeen het voordeel heeft, dat de eigenlijke arm van de klink
altijd stroomloos is. Overigens kunnen klinken volgens A. en
A. 1 voor hetzelfde doel worden gebezigd.
Type A. kan ook gebruikt worden voor aansluiting van de
telefoon of luidspreker in den plaatkring van de la'atste lamp.
Indien men meerdere telefoons in serie wenscht te schakelen,
gebruikt men type B., als aangegeven in de figuur waarbij de
niet gebruikte klinken automatisch kortgesloten zijn.
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Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.
Voor liet uitschakelen van een L.F.-lamp kan men type C.
gebruiken, waardoor bij plaatsing van de stop in den plaatkring
van de voorlaatste lamp de contacten met de primaire winding
van den transformator automatisch verbroken worden als aan
gegeven in de volgende figuur.
Indien men er prijs op stelt den gloeistroom van de laatste
lamp te verbreken, bezigt men type D., terwijl type E. dienen
kan in voorgaande trappen.
Indien men tevens bij het niet gebruiken van de laatste
lamp de primaire winding van den L.F.-transformator eenzijdig
wenscht te onderbreken, kan men type F. in plaats van type
E. toepassen.
Een klink voor algeheele verbreking van de verbindingen
naar de primaire winding van den transformator onder gelijk
tijdige verbreking van den gloeistroom, schijnt bij de meeste
fabrikaten niet voorhanden te zijn, te gebruiken is de Pacent
No. G7.
Bij superheterodynes wordt een klink vaak gebruikt om over
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Uitschakeling met dooving van de lamp.
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Onvolmaakte Radio
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| Complete Raamontvanger

I „RADIOMOBILE” I
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TYPE „A”.
Compleet met kamerscherm*
Antenne en lampen:
., . Fl. 225.Prijs . .

Vraagt gratis prijscouranten en
demonstratie ook van onze type
„ET, „C” en „D” en van de
KOFFERüONTVANGER.
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Philips „MIN IW A T T” B 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
te gaan van antenneontvangst op raamontvangst, waartoe een
klink van het type B. kan dienen.
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Uitschakeling met dooving der lamp en uitschakeling van den transformator.

Tot de meest gebruikelijke typen van klinken behooren:
Type A. o.a. Pacent No. 61, H. &. H. Type W. 201, B.M.S. 201.
Type B. o.a. Pacent No. 62, H. & H. Type W. 202, B.M.S. 202.
Type C. o.a. Pacent No. 63, H. & H. Type W. 203, B:M.S. 204.
Type D. o.a. Pacent No. 65, H. & H. Type W. 204, B.M.S. 404.
Type F.E. o.a. Pacent No. 66, H. & H. Type W. 205, B. M. S, 406.
Bij deze klinken zijn verschillende soorten stoppen te ge- ,
bruiken, waarvan vooral aanbeveling verdienen de automati
sche stoppen, zooals door Pacent en H. & H. in den handel
worden gebracht.
Ook bestaan er speciale stoppen van Duitsch fabrikaat, bijv.
D.T.W., waarop verscheidene telefoons gelijktijdig kunnen
worden aangesloten.
Bij de hier afgebeelde D.T.W. Multiplex telefoonstop voor
1, 2, 3 of 4 telefoons moeten de aansluitingen als volgt worden
aangebracht:
1—2 of 5—6 voor 1 telefoon.
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1—2 en 5—6 voor 2 telefoons parallel.
2—3 en 5—7 voor 2 telefoons in serie.
3—4 en 5—7 en 6—8 voor 3 telefoons in serie.
1—2 en 3—4 en 5—7 en 6—8 voor 1 telefoon parallel en 3
telefoons in serie.
1—4 en 6—7 en 2—3 en 5—7 voor 2 maal 2 telefoons pa
rallel.

D. T. W. Multiplex telefoonstoppen voor 1, 2, 3 en 4 telefoons.

CONSTRUCTIE VAN ONTVANGERS.
Algemeene wenken.
De constructie van een ontvangtoestel is niet moeilijk en
succes kan niet uitblijven, mits men er zorg voor draagt uit
sluitend prima onderdeden te gebruiken en alle draadverbindingen zoo stevig mogelijk te bevestigen. Minderwaardige on
derdeden en losse draadverbindingen zijn in verreweg de
meeste gevallen de oorzaken van het niet naar wensch functionneeren van een ontvanger.
Vooral prima veranderbare condensatoren, waarvan de pla
ten niet aanloopen én waarvan het contact tusschen de draai
bare platen en de verbindingsklem uiterst betrouwbaar is, zijn
een eerste vereischte.
Ook het gebruikte frontplatenmateriaal moet volkomen lek
vrij zijn, de goedkoopere qualiteiten eboniet laten op dit punt
veel te wenschen over.
Dé vaste condensatoren dienen eveneens van een goed fa307
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Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
brikaat te zijn, waarvan men weet, dat de daarop vermelde
capaciteit binnen redelijke grenzen door de fabrikanten wordt
gegarandeerd. Dit is lang niet altijd het geval met de goedkoopere soorten, welke bovendien dikwijls, door gebruik van
slecht mica, kortsluitingen en kraken kunnen veroorzaken.
De lekweerstanden bezitten ook lang niet altijd den daarop
aangegeven weerstand, zoodat men door verwisseling van den
lekweerstand veelal een aanzienlijk verbeterde ontvangst kan
verkrijgen.
De draaibare spoelhouders hebben ook lang niet altijd be
trouwbare contacten, waarop men bij aanschaffing vooral dient
te letten.
Ook de laagfrequenttransformatoren beantwoorden soms
niet aan de daaraan te stellen eischen, het doorslaan van de
primaire windingen komt vrij veelvuldig voor, terwijl ook
isolatiefouten meermalen voorkomen. Bij dit artikel geldt ech
ter lang niet altijd, dat de duurste merken de beste zijn, inte
gendeel hebben enkele bekende dure transformatortypen, door
het veelvuldig doorslaan van de wikkelingen, een zeer slechte
reputatie verkregen.
De enkele hier opgesomde punten kunnen den pas begin
nenden amateur niet dikwijls genoeg worden herhaald, om hun
er van te overtuigen, dat alleen met prima onderdeelen, ge
kocht bij een handelaar die zijn vak verstaat, kans op succes
bestaat bij het bouwen van een ontvangtoestel.
Reeds hebben wij er op gewezen, dat alle draadverbindingen
met zorg moeten worden aangebracht, een enkele losse ver
binding kan alle ontvangst onmogelijk maken.
Wanneer men nu zijn keuze heeft laten vallen op een be
paald schema, waarnaar men het toestel wenscht te bouwen
en daarvoor de aangegeven onderdeelen heeft aangeschaft, be
hoort allereerst de frontplaat geboord te worden voor het
monteeren der onderdeelen.
Bij het vervaardigen van de werkteekeningen voor onzë toe308
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stellen hebben wij vastgehouden aan de meest gebruikelijke
standaardmaten.
Zoo zijn bijvoorbeeld de afstanden tusschen de telefoonbusjes voor liet luisteren op telefoon of luidspreker in alle
werkteekeningen gehouden op 19 m.m., zoodat men voor aan
sluiting van de telefoon of luidspreker een standaard tweepoligen stekker kan bezigen.
De afstand tusschen de pennen van de spoelhouders is even
eens 19 m.m., overeenkomende met den afstand tusschen de
stekker pennen van een honigraat spoel. De afstand tusschen de
spoelenhouders onderling is 30 m.m., terwijl bij gebruik van
draaibare spoelhoudeis zooveel mogelijk zorg is gedragen, dat
de spoelen geheel plat tegen de frontplaat kunnen worden ge
draaid.
De werkteekeningen geven alle de opstelling der onderdeelen aan de achterzijde der frontplaat, zoodat de onderdeden,
welke op de teekeningen aan den linkerkant zijn aangegeven
op de voorzijde der frontplaat aan den rechterkant zullen
komen.
De frontplaten moeten derhalve aan de achterzijde worden
afgeteekend precies als op de werkteekeningen is aangegeven.
Bij alle werkteekeningen zijn de verbindingen met den accu
mulator, de hoogspanningsbatterij en de negatieve roosterspanningsbatterij niet op de frontplaat aangebracht, doch zij
worden door middel van soepele snoeren verbonden met ver
schillende aansluitingen aan de achterzijde der frontplaat.
De negatieve roosterspanningsbatterij kan dan zonder be
zwaar in het kastje van het ontvangtoestel zelf worden on
dergebracht, terwijl de accu en de hoogspanningsbatterij door
middel van de snoeren, door den achterwand van het kastje
gaande, kunnen worden aangesloten.
Deze methode van aansluiting verhoogt het aanzien van het
ontvangtoestel en vermindert het aantal verbindingsdraden
aan de achterzijde der frontplaat.
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TERWIJL GIJ SLAAPT.
De afmetingen der frontplaten zijn over het algemeen vol
doende ruim gehouden om de opstelling der meest voorkomen
de onderdeden, zonder ingrijpende wijzigingen in de opstel
ling, mogelijk te maken.
Slechts indien onderdeden 'van bijzonder groote afmetingen
gebruikt worden, zooals bijvoorbeeld Marconi transformatoren
of Förg „straight line frequency” condensatoren, zal een nog
grootere ruimte voor de opstelling noodig blijken. Op de werkteekeningen zijn de aansluitklemmen van antenne en aarde
aangegeven door L (lucht) en A (aarde), de platen der lampen
zijn gemerkt P en de roosters R.
De veranderbare condensatoren zijn aangegeven door een
grooten cirkel of door een speciaal figuur, overeenkomende
met den vorm der vaste platen van een bepaald merk conden
sator (General Radio type „low loss”), waarmede de meeste
toestellen door ons zijn beproefd. Natuurlijk kunnen ook andere
goede condensatoren met succes gebruikt worden.
De capaciteit in c.m. is aangegeven door een getal.
De vaste platen der veranderbare condensatoren zijn aan
gegeven door V. en de draaibare door D.
In het algemeen worden de draaibare platen verbonden met
min accu of plus hoogspanning, doch indien men last heeft van
handcapaciteitseffect kan men altijd probeeren of omwisseling
der verbindingen verbetering brengt.
De lampweerstanden zijn aangeduid door een kleinen cirkel
met twee aansluitingen voor de verbindingsdraden.
De spoelen en spoelenhouders, zijn aangeduid door S. 1, S. 2,
en S. 3.
De vaste condensatoren door kleine rechthoeken met de ca
paciteit in c.M. aangegeven door een getal.
De standaardwaarde voor een roostercondensator is 300 c.m.
of 0.0003 m.F., voor een luidsprekercond. 3000 c.m. of 0.003
m.F.
De gunstigste waarde voor een telefooncondensator, te
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Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.
plaatsen over de aansluitklemmen van de primaire winding
van den eersten L. F. transformator, varieert tusschen 300 en
2000 c.m., proefondervindelijk te probeeren.
De lekweerstanden zijn gemerkt 2 M.
(twee millioen
Ohm).
De laagfrequenttransformatoren zijn geteekend als groote
rechthoeken, waarbij de primaire winding gemerkt is PR en de
secondaire winding SE, terwijl de verbindingsdraden naar de
primaire en secondaire in of uit, niet nader zijn aangegeven,
daar deze voor verschillende typen transformatoren varieeren.
De toestellen zijn door ons beproefd o.a. met Korting trans
formatoren, verhouding 1 :4 voor de eerste trap en 1 : 3 voor
de tweede trap, welke combinatie bij dit merk de beste resul
taten gaf, ofschoon geheel andere verhoudingen bij andere
transformatortypen het gunstigste blijken te zijn. Bij vele trans
formatoren is een grootere transformatieverhouding voor de
tweede trap aan te bevelen.
De snoeren voor de aansluitingen van accu, hoogspanningsbatterij en negatieve roosterspanningsbatterij kunnen verbon
den worden met de punten, daarvoor op de werkteekeningen
aangegeven. Zoo zullen de snoeren naar min accu, min hoog
spanning en plus roosterspanningsbatterij aangesloten kunnen
worden aan de aansluitklem voor aarde; plus accusnoer aan
een der lampbusjes; afzonderlijke snoeren voor min negatieve
roosterspanning naar de secondairen der transformatoren,
waarvan de andere einden aan de lamproosters zijn ver
bonden.
Twee laagfrequentlampen kunnen door een gemeenschap
pelijke roosterspanningsbatterij bediend worden. Hiertoe
wordt, bij gebruik van een roosterspanningsbatterij van bijv. 15
volt, de stekker van de gemeenschappelijke positieve verbin
ding geplaatst in de plus 15 klem van het batterijtje; de stek
kers voor de verbinding van le en 2e transformator in de 13V2
volt, respectievelijk 9 volt klem. Door wijziging van de beide
311

Philips „MIN1WATT”-Iamp A430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
laatste verbindingen kan men de aan te brengen roosterspanning naar verkiezing regelen.
De hoogfrequentlamp en de detector lamp krijgen een kleine
hoogspanning, bijv. 40 volt, terwijl de L.F.-lampen een hoogere
spanning eischen, bijv. 90—120 volt. Daartoe zijn afzonderlijke
plus hoogspanningssnoeren aangegeven, gemerkt plus 1 of 2,
voor de detector en H.F.-lamp en plus 3 of 4 voor de L.F.lampen.
Bij iedere beschrijving is het schema en de werkteekening
gevoegd, zoodat men de tekst en de werkteekeningen met de
schema's kan vergelijken.
Bij alle toestellen is min accu met min hoogspanning ver
bonden, ofschoon in sommige bestaande toestellen min hoog
spanning verbonden is met plus accu.
.Bij aansluiting van den een of tweelampsversterker aan een
toestel, waarbij de verbinding van min hoogspanning met plus
accu zou bestaan, dient men de verbinding met min hoogspan
ning van den versterker, bij gebruik van een gemeenschappe
lijke hoogspanningsbatterij geheel weg te laten, daar anders de
accu kortgesloten zou komen te staan.
De eenlamps en tweelampsversterker kan echter zonder wij
ziging aangesloten worden aan alle in dit boek beschreven toe
stellen.
liet afteekenen van de achterzijde der frontplaat volgens de
werkteekening mag in geen geval met potlood geschieden om
ongewenschte lekken te voorkomen. Dit moet geschieden met
een scherp voorwerp.
De plaats van de lampbusjes kan het beste aangegeven wor
den met de voor dit doel vervaardigde Aermonic lampstempels.
De gaten voor lampbusjes zijn in den regel 5 m.m. of 5Vs
m.m., voor telefoonbusjes 6 of 6Vs m.m., voor spoelhouders
4 m.m., voor aansluitklemmen 4 m.m., voor lampweerstanden
met enkelgatbevestging 9 m.m., voor condensatoren met enkelgatbevestiging 10 m.m.
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Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”
Vaste condensatoren kunnen eventueel met kleine houtschroefjes worden vastgezet, zelfs niet al te groote transforinatoren kunnen op deze wijze bevestigd worden, hetgeen
eenige oefening vereischt. Beter is echter het gebruik van montageboutjes.
Voor condensatoren, welke met meerdere schroeven worden
vastgezet, zijn geen bepaalde instructies te geven, daar de wij
ze van bevestiging varieert met het fabrikaat.
Wanneer alle gaten geboord zijn, verdient het altijd aanbe
veling om de frontplaat even naar een graveur te sturen voor
het aanbrengen van de noodige teekens.
Ook leggen enkele firma’s zich speciaal toe op de levering
van geheel compleet geboorde en gegraveerde frontplaten, in
welk geval de montage al bijzonder eenvoudig is.
Wanneer alle onderdeelen op de frontplaat zijn aangebracht
blijft alleen nog over het aanbrengen der draadverbindingen,
als aangegeven op de werkteekeningen, waarna het toestel ter
beproeving gereed is.
Vergeet niet vóór de beproeving gloeidraadzekeringen aan
te brengen in de hoogs,panningsleiding, ter voorkoming van het
doorbranden der lampen.
Na deze algemeene wenken bij de constructie van een ont
vangtoestel, zullen wij de verschillende constructies bespreken.
Van een kristalontvanger en een primaire eenlampsontvanger
met sei ieparallelschakelaar hebben wij reeds eerder verkleinde
werkteekeningen gegeven, zoodat we er hier niet op terug
behoeven te komen.

EEN PRIMAIRE EENLAMPSONTVANGER.
Allereerst geven wij hier dan de beschrijving van een een
voudige primaire eenlampsontvanger, zonder serie-parallel313
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Haalt de wereld in Uw huis met Philips „MINIWATT”
schakelaar, welke voor muziekontvangst vrij overbodig is en
met de aansluitingen voor accu en hoogspanningsbatterij door
middel van snoeren aan de achterzijde der kast. De benoodigde
onderdeelen zijn:
lT

j.s.

Schakelschema primaire eenlampsontvangen

Een frontplaatje, 5 m.m. eboniet, groot 15 bij 20 c.m.
Een veranderbare condensator van 500 c.m., prima qualiteit,
bij voorkeur met fijnregeling door middel van een wormoverbrenging, of met fijnregeling in den knop; liefst niet met een
afzonderlijke fijnregelplaat.
Een lampweerstand van 30 Ohm.
Een roostercondensator van 300 c.m. (0,0003 m.F.).
Een telefoon condensator van 1000 c.m. (0,001 m.F.).
Een lekweerstand van 2 millioen Ohm.
Twee aansluitklemmen voor antenne en aarde.
Twee telefoonbusjes voor aansluiting van de telefoon.
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Vier lampbusjes voor de lamp.
Twee spoelhouders, waarvan een draaibaar.
Montagedraad en verbindingssnoer voor accu en hoogspanningsbatterij, met een rooden en een zwarten anodestekker en
twee accu-aansluitklemmen. •
Eventueel montageboutjes voor bevestiging van condensator
en lampweerstand.
De veranderbare condensator wordt gemonteerd met de as
op 5 c.m. van de onderzijde der frontplaat.
De lampweerstand met de as op 12 c.m. van de onderzijde.
Ter weerszijden daarvan de rooster en telefooncondensator,
als aangegeven op de werkteekening.
De aansluitklemmen voor antenne en aarde respectievelijk
op 10 en 14 c.M. van de onderzijde en 2 c.M. van den zijkant,
met de telefoonbusjes voor de telefoon aan den anderen zijkant,
eveneens 2 c.M. daarvan verwijderd met een onderlingen
afstand van 19 m.M.
Aan de bovenzijde komen de lampbusjes, de lekweerstand en
de beide spoelhouders. De vaste spoelhouder in het midden
met de as op 3 c.M. van den bovenkant.
Op dezelfde as aan de eene zijde de draaibare spoelhouder,
30 m.M. van den vasten spoelhouder verwijderd.
Aan de andere zijde de lampbusjes met het middelpunt op
4 c.M. van de middellijn der frontplaat.
De verbindingsdraden, alsmede de bevestiging van accu en
hoogspanningssnoeren zijn gemakkelijk uit de werkteekening
na te gaan.
De beproeving van een dergelijk toestel is niet moeilijk.
Wanneer de aansluitingen van accu, hoogspanning, telefoon,
antenne en aarde zijn aangebracht en de gloeidraad door het
aandraaien van den lampweerstand op de juiste spanning is
gebracht, behoeft men slechts de meest geschikte spoelen in de
spoelhouders te plaatsen en de draaibare spoelhouder in de
nabijheid van de vaste spoelhouder te brengen en den ver315

Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geèn gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
anderbaren condensator te draaien om seinen op verschillende
golflengte op te vangen.
De spoel S.2, de terugkoppelspoel, moet daarbij steeds zoo
klein mogelijk gehouden worden, om het toestel op de gewenschte golflengte naar behooren te laten werken.
Wanneer alle spoelen in dezelfde richting gewonden zijn, zal
het geluid worden versterkt, indien de draaibare spoel dichter
bij de vaste spoel wordt gebracht, totdat in een bepaalden
stand van de draaibare spoel de lamp plotseling begint te
genereeren en een hoogst onaangnaam geluid zich doet hooren,
terwijl gelijktijdig opgevangen muziek ongenietbaar wordt. Men
moet er steeds voor zorgen dat dit verschijnsel niet optreedt,
daar men in dit geval ook zijn buren overlast berokkent.
Steeds moet de terugkoppelspoel voldoende van de vaste
verwijderd zijn om de lamp niet te laten genereeren. Indien de
lamp genereert in alle standen van de draaibare spoel, is deze
te groot en probeert men een kleinere spoel of men vermindert
de hoogspanning.
Indien het dichterbij brengen van de terugkoppelspoel een
verzwakking van het geluid veroorzaakt, dient men de verbindingsdraden naar den draaibaren spoelhouder om te wisselen.
De ontvangst van de zwakkere kortegolfstations is minder
gemakkelijk dan die van de krachtigere langegolf stations,
daar een zeer nauwkeurige regeling van den stand van de
draaibare spoel hierbij noodzakelijk is. Niettemin behoort men
bij goede keuze der spoelen en nauwkeurige afstemming een
groot aantal stations te kunnen hooren.
Voor kortegolf ontvangst gebruikt men speciale K. G. spoe
len of honigraatspoelen van prima fabrikaat (Sinus, Apex, enz.).
Van de standaard serie honigraatspoelen zou men voor K.G.ontvangst kunnen gebruiken: S.l 50—75, S.2 35—50.
Voor lange golf ontvangst: S.l 200—300, S.2 75.
Altijd geldt: S.2 zoo klein mogelijk.

316

!

PHILIPS GLOEIDRAADVEILIGHEID
een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
EEN EENLAMPS TRANSFORMATORVERSTERKER.
Deze is te gebruiken achter alle in dit boek beschreven
toestellen, zoowel kristal als lampontvangers.
Voor eerste trap L. F.-versterking achter een kristal ontvan
ger gebruikt men een transformator met een hooge transfors
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Schakelschema eenlamps transformatorversterker.

matie verhouding, bijvoorbeeld 1 : 6, achter een lampontvanger
een kleinere transformatieverhouding, en wel die verhouding,
welke voor dit doel speciaal door de fabrikanten wordt
aanbevolen.
De versterker wordt met de busjes gemerkt I N aangesloten
aan de telefoonbusjes van den ontvanger. De telefoon wordt
geplaatst in de telefoonbusjes van den versterker.
Zoowel ontvanger als vei sterker kunnen op dezelfde accu
en hoogspanningsbatterij worden aangesloten, in.welk geval
het echter aanbeveling verdient, den versterker een hoogere
plaatspanning te geven dan den ontvanger, bijvoorbeeld 40 volt
voor detector en 90—120 Volt voor den versterker, door middel
van een afzonderlijken stekker voor de plus hoogspanning van
317

Gebruikt op Uw 4-lampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT”-Iampen A430, A409, B406 en B403
den versterker. Bij gebruik van slechts een trap L. F.-vers,terking is het reeds wenschelijk deze negatieve roosterspanning te geven. Deze kan gemakkelijk worden aangebracht door
middel van een klein droog batterijtje, bijv. 3—6 Volt te plaat
sen tusschen min accu en transformator, als is aangegeven in
stippellijntjes op de werkteekening, met de plus pool van het
batterijtje aan min -accu.
Voor den bouw van dit apparaat zijn noodig:
Een ebonieten frontplaatje, 5 m.m. dik, 15 bij 20 c.m. groot.
Een goede L. F.-transformator, geschikt voor eerste trap
L. F.-versterking.
Een lampweerstand van 30 Ohm.
Vier telefoonbusjes voor invoer en telefoon.
Vier lampbusjes voor de lamp.
Eenig montagedraad en snoeren met stekkers voor aanslui
ting van accu en hoogspanningsbatterij, alsmede montageboutjes voor den transformator.
De lampweerstand is aangebracht op 5 c.m. van de onder
zijde der frontplaat. De transformator daarboven tusschen de
lampweerstand en de lampbusjes, welke met het middelpunt
op 3 c.m. van de bovenzijde zijn aangebracht. Ter weerszijden
van den transformator, met de as op 12 c.m. van de onderzijde,
met een onderlingen afstand van 19 m.m. en 2 c.m. van de
zijkanten verwijderd, zijn aangebracht de telefoonbusjes voor
invoer en telefoon.
De twee kiemschroeven van de primaire winding van den
transformator staan in verbinding met de invoerbusjes, terwijl
de twee kiemschroeven van de secondaire winding respectie
velijk in verbinding staan met het rooster van de lamp en min
accu (eventueel met de min pool van het negatieve roosterspanningsbatterijtje, waarvan de plus pool in verbinding staat
met min accu).
Voor de beste verbindingen van de kiemschroeven van den
transformator raadplege men de adviezen van den fabrikant
318
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Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.
dezer artikelen, of men probeere door omwisseling der verbin
dingen, welke aansluiting de beste resultaten geeft.
Accu en hoogspanningsbatterij worden op dezelfde wijze als
bij den eenlamps ontvanger is aangegeven, aangesloten door
middel van soepele snoeren, door de achterzijde van de kast.

EEN TWEELAMPS TRANSFORMATORVERSTERKER.
Eveneens achter alle in dit boek beschreven toestellen te
gebruiken.
De constructie geschiedt op dezelfde wijze als bij den een
lamps transformator versterker. Bij gebruik van twee trap
pen L. F.-versterking is negatieve roosterspanning beslist
noodzakelijk om een onvervormde reproductie te verkrijgen,
zoodat wij dan ook verbindingssnoeren aangegeven hebben
van de secondairen van beide transformatoren naar afzonder
lijke aansluitingen op een in het kastje aan te brengen negaP
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Schakelschema 2 lamps transformator versterker.

tief roosterspanningsbatterijtje, met een gemeenschappelijke
aansluiting voor de plus van het roosterspanningbatterijtje.
De negatieve roosterspanning voor de eerste L. F.-lamp kan
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Philips „MlNIWATT’Mampen zijn verkrijgbaar voor elke
— — — gebruikelijke gloeistroombron — — —
3—9 Volt bedragen en voor de tweede L. F.-lamp 9 Volt oi
meer, afhankelijk van liet gebruikte lamptype.
In het hoofdstuk „lampen”, zijn geschikte lampen van ver
schillende merken aangegeven voor gebruik als eerste en
tweede trap L. F.-versterking.
De assen der beide transformatoren zijn loodrecht op elkaar
gezet om eventueele gilneigingen tegen te gaan. Meestal is dat
echter bij goede montage, met korte roosterverbindingen en
goede transformatie verhoudingen niet noodig. liet wordt door
ons dan ook nooit gedaan bij de door ons gebruikte transfor
matoren. (Korting 1:4 als eerste en 1:3 als tweede trans
formator).
Bij gebruik van ongeschikte transformatieverhoudingen kan
het voorkomen, dat de versterking wel goed is, doch de weer
gave onzuiver door een geluid, dat men „blazen” zou kunnen
noemen. Veelal is dan verbetering te verkrijgen door het aan
brengen van een vasten condensator van 1000 tot 2000 c.M.
over de secondaire van den tweeden transformator.
Beter is echter altijd de juiste transformatieverhouding te
kiezen. Een Korting 1:4 of 1:5 als tweede trap gebruikt
„blaast” soms, en zeer vele andere transformatoren doen het
zelfde.
De tweelamps transformatorversterker is feitelijk niets dan
twee eenlamps versterkers achter elkaar met andere transfor
matieverhoudingen.
Teneinde zoowel met één lamp versterkt, als met twee
lampen versterkt te kunnen luisteren, hebben wij afzonderlijke
telefoonbusjes aangebracht voor enkelvoudige en tweevoudige
versterking.
De benoodigde onderdeden voor den tweelamps transforma
torversterker zijn:
Een ebonieten frontplaatje 5 m.M. dik, groot 20 bij 20 c.M.
Een L.F.-transformator geschikt voor eerste trap L. F.-ver
sterking.
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Philips „MINIWATT”-lampen A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
Een L. F.-transformator geschikt voor tweede trap L. F.-versterking.
Twee lampweerstanden van 30 Ohm.
Een roosterspanningsbatterij van 15 Volt.
Zes telefoonbusjes voor invoer en de telefoons.
Acht lampbusjes voor de lampen.
Montageboutjes voor de transformatoren, montagedraad,
snoeren voor aansluiting van accu, hoogspanningsbatterij en
negatieve roosterpanningsbatterij met anodestekkers en accu
aansluitklemmen.
De lampweestanden zijn op 5 c.M. van de onderzijde aan
gebracht, 10 c.M. van elkaar.
Daarboven de transformatoren, tusschen de weerstanden en
de lampbussen, welke op 3 c.M. van de bovenzijde zijn gemon
teerd, met de middelpunten 10 c.M. van elkaar.
Aan de zijkanten, 20 m.M. daarvan verwijderd, met de as op
12 c.M. van de onderzijde, bevinden zich de telefoonbusjes voor
invoer en voor de telefoons eenmaal versterkt en tweemaal
versterkt.
De draadverbindingen, enz. zijn uit de werkteekening vol
doende te volgen.
. !

EEN PRIMAIR-APERIODISCHE ONTVANGER.
Een drielamps ontvangtoestel, ingericht zoowel voor primaire
als aperiodische antenne afstemming, geeft krachtige luidsprekerontvangst van de voornaamste stations, terwijl de bedie
ning eenvoudig is, daar slechts een veranderbare condensator
behoeft te worden gebruikt.
Het nadeel van een primaire ontvanger is de geringe se
lectiviteit, waardoor het vooral in de nabijheid van krachtige
zenders niet mogelijk is, stations werkende op een golflengte
321
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Philips „MIN I W A T T” B 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
welke niet veel verschilt van die van het plaatselijke station,
zonder storing daarvan te ontvangen.
Door toepassing van de aperiodische antennekoppeling kan
voor een groot deel aan dit euvel tegemoet worden gekomen,
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Schakelschema primair-aperiodische 3-lamps ontvanger.
(Nog een telefooncondensator plaatsen over de primaire winding van den
eersten transformator).

weliswaar wordt daardoor de afstemming eenigszins moeiIijker, doch aangezien de selectiviteit daarmede verhoogd kan
worden zonder noemenswaardige extra kosten, verdient het
toch wel aanbeveling, zijn primair ontvanger tegelijkertijd in te
richten voor aperiodische ontvangst. Slechts, behoeft men zich
daarvoor extra aan te schaffen een draaibaren spoelhouder en
een tweede antenne aansluitklem.
De benoodigde onderdeelen voor dit toestel zijn:
Een ebonieten frontplaat 5 of 6 m.M. dik, groot 30 bij 35 c.M.
Een veranderbare condensator van 500 c.M., liefst met fijnregelknop, bij voorkeur niet met afzonderlijke fijnregelplaat.
Drie lampweerstanden van 30 Ohm.
Een L.F.-transformator geschikt voor eerste trap L.F.-versterking.
Een L. F.-transformator geschikt voor tweede trap L.F.-versterking.
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GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTVANGST ZONDER EEN
PHILIPS LUIDSPREKER
Drie spoelhouders-, waarvan twee draaibaar.
Een roostercondensator van 300 c.M. (0.0003 m.F.).
Een lekweerstand van 2 millioen Ohm.
Een luidspreker condensator van 3000'c.M. (0.003 m.F.).
Een telefooncondensator van ongeveer 1000 c.M.
Drie aansluitklemmen voor aarde, antenne primair en an
tenne aperiodisch.
Vier telefoonbusjes en twaalf lampbusjes.
Montageboutjes voor de transformatoren, montagedraad,
snoeren met stekkers voor aansluiting van accu, hoogspanningsbatterij en negatieve roosterspanningsbatterij.
De veranderbare condensator wordt in de as der frontplaat
gemonteerd op 6 c.M. van de onderzijde.
Op 14 c.M. van de onderzijde komen de drie lampweerstanden met een onderlingen afstand van 10 c.M.
De drie spoelhouders hebben hunne as op 20Va c.M. van de
onderzijde en zijn geplaatst met onderlinge afstanden van 3
c.M., de vaste spoelhouder in het midden.
De lampbusjes zijn aangebracht met de as op 3 c.M. van de
bovenzijde, terwijl de afstand tusschen de lampen weer 10 c.M.
bedraagt.
Tusschen de lampen worden de transformatoren bevestigd,
de transformator geschikt voor de eerste trap L.F.-versterking
tusschen de detectoiiamp en de eerste L.F.-lamp, de tweede
transformator tusschen de beide L.F.-lampen.
De roostercondensator en de lekweerstand worden aange
bracht zoo dicht mogelijk bij het rooster van de detectorlamp. .
Aan den eenen zijkant komen de drie aansluitklemmen voor
aarde, antenne primair en antenne aperiodisch, met onderlingen
afstand van 6 c.M.
Aan den anderen zijkant de telefoonbusjes voor twee en drie
lampen, 2 c.M. van den zijkant met onderlinge afstanden van
19 m.M.
De condensator over de telefoonaansluitingen voor de derde
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Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
lamp kan geplaatst worden in de nabijheid van de plaat der
derde lamp.
De negatieve roosterspanningsbatterij van 15 volt kan ge
plaatst worden in liet kastje, zoodanig dat de plus van het
batterijtje aangesloten wordt aan aarde, terwijl aan het rooster
der eerste L.F.-lamp een negatieve roosterspanning wordt ge
geven van bijv. 3—9 volt door de verbinding van den eersten
transformator, gemerkt R.S. met een stekker op het batterijtje
geplaatst op 3—9 volt van de pluspool. Evenzoo verbindt men
den tweeden transformator met een stekker aan het batterijtje
zoodanig, dat 9 of meer volt negatieve roosterspanning wordt
toegevoerd aan het rooster van den tweeden L.F.-lamp.
De snoeren voor aansluiting van accu- en hoogspanningsbatterij worden door den achterkant van de kast aangesloten
zoodanig, dat de detectorlamp een hoogspanning, gemerkt plus
H. S. 1, van ongeveer 40 volt toegevoerd krijgt, terwijl de twee
L.F.-lampen een hoogere plaatspanning, gemerkt plus H. S. 3,
bijv. 90 tot 120 volt krijgen.
De bediening als primair ontvanger geschiedt op dezelfde
wijze als bij het eenlamps primaire toestel. In dit geval is de
antenne bevestigd aan de antenneklem, gemerkt L. PR, terwijl
alleen de spoelen S.2. en S.3. worden gebruikt. S.2. is dan de
primaire spoel en S.3. de terugkoppelspoel. Het schema van
dezen primairen ontvanger verschilt dan slechts van het sche
ma van den reeds genoemden eenlamps primairen ontvanger
met aangesloten tweelamps L. F. versterker, doordat de ver
anderbare condensator parallel is geschakeld in plaats van in
serie.
Daardoor moet men ook kleinere spoelen S.2. gebruiken om
dezelfde golflengte te ontvangen.
Bij primair ontvangst kan men voor de korte golf gebruiken
bijvoorbeeld de spoelen S.2. 35—50 en S.3. 35—50 en voor de
lange golf de spoelen S.2. 100—150 en S.3. 50—75.
Wanneer men dan een meer selectieve ontvangst wenscht te
324
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Philips „MINIWATT”-lamp A 430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
verkrijgen, behoeft men niets anders te doen, dan de antenne
aan te sluiten op de antenneklemschroef gemerkt L. AP, een
geschikte spoel te plaatsen in S. 1 en door het draaien aan de
spoelen S. 1 en S. 3, alsmede den condensator, de gewenschte
stations te zoeken.
Bij aperiodische ontvangst zou men voor de korte golf kun
nen gebruiken de spoelen S.l. 35—50, S.2. 50—75 en S.3.
35—50, en voor de lange golf de spoelen S.l. 150—200, S.2.
200—250 en S.3. 75.
EEN AUTODETO ONTVANGER.
Het hiervoor genoemde toestel is, in een paar minuten te ver
anderen in een Autodeto ontvanger, welke slechts van de priPR
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Schakelschema Autodeto ontvanger.

mair-aperiodische ontvanger verschilt door toepassing van
aftakkoppeling voor de antenne-afstemming, welke evenals de
aperiodische koppeling een verhoogde selectiviteit beoogt boven
de primaire afstemming.
Bij toepassing van aftakkoppeling is de antenne niet verbon
den met het roostereinde van de primaire spoel, doch aange325

PHILIPS GELIJKRICHTER Nr. 450 LAADT UW ACCU,
TERWIJL GIJ SLAAPT.
bracht op een punt van de primaire spoel, gelegen tusschen
rooster en aarde, zoodat deze spoel feitelijk verdeeld wordt in
twee gedeelten. Door een juiste keuze van de verhouding tus
schen het aantal windingen der beide gedeelten is dan een
verhoogde selectiviteit te verkrijgen.
Om den primair-aperiodischen ontvanger te veranderen in
een Autodeto ontvanger heeft men slechts enkele verbindingen
te wijzigen, zooals uit een vergelijking tusschen de werkteekeningen van deze beide toestellen duidelijk blijkt.
In onzen Autodeto ontvanger hebben wij echter nog een
extra veranderbaren condensator aangebracht tusschen het
met den eersten transformator verbonden einde van de terugkoppelspoel en min accu, waardoor men een extra goede fijnregeling van de terugkoppeling kan verkrijgen.
Het groote bezwaar van een draaibare terugkoppelspoel, in
het bijzonder bij ontvangst van de zwakkere kortegolfstations
is toch, dat door een zeer kleine verplaatsing van deze spoel de
lamp te plotseling zal gaan genereeren, zoodat het zeer gelei
delijk op den rand van genereeren brengen van de detectorlamp, waarbij juist de ontvangst het beste is, niet zeer gemak
kelijk is.
Bij onze Autodeto-ontvanger heeft men de terugkoppelspoel
zoodanig te plaatsen, dat het toestel bijna op den rand van ge
nereeren gebracht wordt, terwijl men daarna door geleidelijke
draaiing aan den tweeden veranderbaren condensator dichter
op den rand van genereeren kan komen.
Door de uiterst goede fijnregeling van de terugkoppeling be
zit dit toestel voor ontvangst van zwakke stations belangrijke
voordeelen boven den primair-aperiodischen ontvanger.
De benoodigde onderdeelen zijn dezelfde als voor den pri
mair-aperiodischen ontvanger en ook de plaatsing der onder
deelen is, overeenkomstig.
Slechts heeft men extra aan te schaffen een tweeden veran
derbaren condensator van 500 c.M. en de beide condensatoren
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PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A 425:
Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.
te plaatsen op 6 c.M. van de onderzijde met een onderlingen
afstand van 20 c.M.
Voor ontvangst van de K.G. stations kan men gebruiken bij
voorbeeld de spoelen S.l. 25, S.2. 50 en 75, S.3. 35—50, en voor
de lange golf S.l. 75 of 100, S.2. 150—250, S.3. 35.
Zooals men ziet behoeft de terugkoppelspoel slechts zeer
klein te zijn, hetgeen eveneens de afstemming vergemakkelijkt.
De meeste Europeesche stations zijn bij goede constructie
dan ook na eenige oefening goed op luidspreker te hooren.
Het is wellicht een van de eenvoudigst te bedienen toestellen
voor ontvangst van een zeer groot aantal stations op luid
spreker.

EEN RADIOLA ONTVANGER.
Wij zijn nu gekomen tot de beschrijving van ons eerste toe
stel met hoogfrequent-versterking en hebben daarvoor gekozen
een schema, waarbij geen extra veranderbare condensator
Lf
«W4HT

\sz

?
Ctcx.

s

± 4-

2001
200

± HS

I

2.M/1

l
S1 fe

Ja
7 ~soo

o

] as.

n

n

+ JL

-T

*1

Schakelschema Radiola-ontvanger.
(Telefooncondensator aanbrengen over primaire winding van den
transformator).
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Philips „MINIWATT”-Iamp A 430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
noodig is, zoodat de afstemming geschiedt met slechts een
condensator en regeling van de terugkoppeling door middel
van een draaibare spoel.
Over het algemeen geven dergelijke schema’s met onafge
stemde hoogfrequentkring niet dezelfde resultaten als toestel
len met afgestemde plaatkringen, doch door gebruikmaking van
de Radiola smoorspoelen van de S.F.R. zijn met dit schema
toch zeer bevredigende resultaten te bereiken, zelfs bij ont
vangst van de korte golf stations.
De Radiola smoorspoel heeft namelijk twee aftakkingen, zoo
dat het middengedeelte bij korte golf ontvangst kan worden
kortgesloten, waardoor zij geschikt gemaakt wordt voor ont
vangst van deze stations.
De te verkrijgen geluidsterkte is wellicht niet zoo groot als
bij toestellen met afgestemde plaatkringen, doch de afstemming
is gemakkelijker. Een nadeel van dit schema is de niet zeer
groote selectiviteit, welke men kan verhoogen door aperiodisclie antennekoppeling.
Wij kunnen echter een proefneming gerust aanbevelen, zelfs
indien men later wenscht over te gaan tot uitbreiding met een
tweede H.F.-lamp volgens een overeenkomstige methode ge
schakeld.
De benoodigde onderdeden voor dit toestel zijn:
Een ebonieten frontplaat 5 of 6 m.M. dik, groot 30 bij 35 c.M.
Een goede veranderbare condensator van 500 c.M. met fijnregeling.
Drie lampweerstanden van 30 Ohm.
Een Radiola smoorspoel van de S.F.R.
Een laagfrequent transformator geschikt voor de eerste trap
van L.F.-versterking.
Een roostercondensator van 300 c.M. (0.0003 m.F.).
Deze kan soms met voordeel kleiner genomen worden, bijv.
200 of 100 c.M.
Een lekweerstand van 2 millioen Ohm.
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Het „SELECTRON” ontvangtoestel
vormt met PHILIPS luidspreker
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Laadt Uw accu thuis met
PHILIPS GLOEIDRAADGELIJKRICHTER No. 450.
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Een luidspreker condensator van 3000 c.M. (0.003 m.F.).
Een telefooncondensator van 1000 c.M.
Twee spoelhouders, waarvan een draaibaar.
Een enkelpolige omschakelaar.
Twaalf lampbusjes voor de lampen.
Twee aansluitklemmen voor antenne en aarde.
Vier telefoonbusjes voor ontvangst op twee of drie lampen.
Montagedraad, montageboutjes, snoer voor accu, hoogspanningsbatterij en negatieve roosterspanningsbatterij.
De veranderbare condensator wordt gemonteerd in de as van
de frontplaat op 6 c.M. van de onderzijde.
Op 14 c.M. van de onderzijde komen de drie lampweerstanden met onderlinge afstanden van 10 c.M.
Boven de middelste lampweerstand op 18 c.M. van de onder
zijde komt de enkelpolige omschakelaar, met de pennen op 15
m.M. afstand onderling. Daarboven de beide spoelhouders met
een onderlingen afstand van 3 c.M., de as op 20Vs c.M. van de
onderzijde. De vaste spoelhouder voor de primaire spoel S. 1.,
de draaibare spoelhouder voor de terugkoppelspoel S.2.
De lampbusjes hebben hun hart op 3 c.M. van de bovenzijde,
terwijl de onderlinge afstand tusschen de lampen 10 c.M. be
draagt.
De rooste rcondensator wordt aan gebracht zoo dicht mogelijk
bij het rooster van de detectorlamp en de plaat van de hoogfrequentlamp.
De lekweerstand zoo dicht mogelijk bij het rooster van de
detectorlamp. De L.F.-transformator tusschen de detectorlamp
en de L.F.-lamp, zoodanig, dat de verbinding van de secondaire
wikkeling naar het rooster van de L.F.-lamp zoo kort mogelijk
wordt. De luidsprekercondensator over de aansluitingen voor
telefoon op 3 lampen.
Antenne en aarde aansluitklemmen aan den eenen zijkant*
telefoonbusjes voor twee en drie lampen aan den anderen kant.
Verbindingen voor accu, hoogspanningsbatterij en negatieve
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Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
roosterspanningsbatterij op de reeds meermalen aangegeven
manier.
De Radiola smoorspoel heeft vier gekleurde snoertjes, waar
van liet gele gaat naar de plaat van de H.F.-lamp, het zwarte
naar plus hoogspanning, terwijl groen en wit gaan naar den
omschakelaar, waarmede bij kortegolf ontvangst het gedeelte
van de smoorspoel tusschen de groene en witte snoertjes wordt
kortgesloten.
De afstemming is uiterst eenvoudig, men heeft slechts de
goede spoelen te kiezen voor ontvangst van de gewenschte
stations, de terugkoppelspoel S.2. te bewegen, totdat de lamp
op den rand van genereeren wordt gebracht en de golflengte af
te stemmen met den veranderbaren condensator.
Bij kortegolf ontvangst moet de omschakelaar op kort gezet
worden, waarbij een gedeelte van de Radiola smoorspoel is
kortgesloten.
Voor langegolf ontvangst staat de omschakelaar op lang,
waarbij de geheele smoorspoel dienst doet.
Voor kortegolf ontvangst kan men bijvoorbeeld gebruiken de
spoelen: S.l. 35—50, S.2. 25—50.
Voor langegolf ontvangst de spoelen S.l. 100—150 S.2.
25—50.

EEN KOOMANS ONTVANGER.
Nu zijn wij gekomen tot de beschrijving van de beroemde en
beruchte Koomans ontvanger, welke in geen enkel handboek in
Holland mag ontbreken, om de eenvoudige reden, dat verreweg
het grootste gedeelte der Hollandsche amateur-ontvangers
volgens dit schema is gebouwd.
Beroemd, zeggen wij, omdat er bij goede constructie zulke
bijzonder goede resultaten mede te verkrijgen zijn en berucht
332

8
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een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
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omdat slechts een zeer klein percentage van degenen, die zich
aan de constructie van een dergelijk toestel wagen er in ge
slaagd zijn, uit dit schema te halen, wat er mede te bereiken
valt. Berucht ook door de hoogst onaangename neiging van de
hoogfrequentlamp tot spontaan genereeren.
Bij dit schema is zoowel de roosterkring als de plaatkring van
de H.F.-lamp afgestemd met behulp van veranderbare conden
satoren, waardoor altijd de neiging tot spontaan genereeren
verhoogd wordt.
Een hoofdvereischte is daarom bij ontvangst met een derge
lijk toestel met H.F.-versterking de primaire spoel S. 1 geheel
buiten koppeling te houden, dus plat tegen de frontplaat aan te
drukken en de aansluitingen van de draadverbindingen naar de
spoelhouders zoodanig te maken, dat er een tegenwerkende
koppeling ontstaat, zoodra men de primaire spoel eenigszins
koppelt met de secondaire spoel. Door een geringe koppeling
van primaire en secondaire spoel kan men de genereerneiging
tegen gaan, zonder verlies aan geluidsterkte.
Dit in tegenstelling met toestellen, waarbij hetzelfde schema
gebruikt wordt met de primaire spoel geheel verwijderd van de
overige spoelen, het zoogenaamde Harris schema, dat alleen
reeds door het gemis van dit eenvoudige koppelingsmiddel
voor het tegengaan van de genereerneiging, minder goed is te
noemen dan de montage met de drie spoelen in drie spoelhou
ders naast elkaar.
Een serie-parallelschakelaar is niet aangebracht, omdat wij
voor korte golfontvangst altijd de voorkeur geven aan den
seriestand, terwijl voor de lange golf, tenminste onder 2000
Meter de seriestand gelijkwaardig is te achten aan den parallelstand.
Indien men nog hoogere golflengten wenscht te verkrijgen,
zou een S. P. schakelaar wel aan te bevelen zijn, daar anders
de spoelen onnoodig groot genomen moeten worden.
Nu is een bezwaar van dit schema, dat men met serieconden333
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Gebruikt op Uw 4-Iampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT’Mampen A430, A409, B406 en B403
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Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.

t

sator feitelijk-niet alle K.G.-stations kan ontvangen zonder
spoelverwisseling.
Eenige stations zouden ontvangen kunnen worden met de
spoelen S.l. 50, S.2. 75 en S.3. 100, maar S.3. is dan te groot
en S.l. te klein voor een gelijkmatige afstemming van beide
condensatoren.
Ook zouden eenige stations ontvangen kunnen worden met
spoelen S.l.—75, S.2.—100 en S.3.—50, maar S.3. is dan mees
tal te klein.
Een gelijkmatige afstemming van beide condensatoren kan
vrijwel verkregen worden met drie gelijke spoelen van 75 win
dingen.
Op de lange golf kunnen gebruikt worden de spoelen S.l.—
200, S.2.—250 en S.3.—75.
Indien de primaire condensator parallel geschakeld was, zou
den natuurlijk kleinere waarden voor de primaire spoel gebruikt
moeten worden.
De onderdeden, welke voor den bouw noodig zijn volgen hier:
Een ebonieten frontplaat 6 m.M. dik, groot 30 bij 45 c.M.
Een veranderbare condensator van 500 c.M. voor primaire
afstemming, en een 250 c.M. voor sec. afstemming.
(Beide van prima qualiteit met fijnregeling).
Vier lampweerstanden van 30 Ohm.
Drie spoelhouders, waarvan twee draaibaar.
16 lampbusjes, twee aansluitklemmen, 4 telefoonbusjes.
Een L.F.-transformator, geschikt voor eerste trap L.F.-versterking.
Een L.F.-transformator, geschikt voor tweede trap L.F.-versterking.
Een roostei condensator van 300 c.M. (0.0003 m.F.).
Een luidsprekercondensator van 3000 c.M. (0.003 m.F.).
Een telefooncondensator van 1000 c.M.
Een lekweerstand van 2 millioen Ohm.
Verder montagedraad, montageboutjes, snoeren voor accu,
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Philips „MINIWATT”-Iampen zijn verkrijgbaar voor elke
— — — gebruikelijke gloeistroombron —
— —
hoogspanningsbatterij en negatieve roosterspanningsbatterij.
De montage geschiedt op dezelfde wijze als voor de overige
toestellen is aangegeven.
De veranderbare condensatoren zijn op 6 c.M. van de onder
zijde aangebracht met een tusschenafstand van 20 c.M.
Daarboven de vier lampweerstanden op 14 c.M. van de
onderzijde met tusschenafstanden van 10 c.M.
De drie spoelenhouders met de as op 20V* c.M. van de onder
zijde, met de vaste spoelhouder in het midden en draaibare
spoelhouders 3 c.M. daarvan verwijderd.
De lampbusjes met de as op 3 c.M. van de bovenzijde, de
roostercondensator zoo dicht mogelijk tusschen het rooster van
de detectorlamp en de plaat van de hoogfrequentlamp, de lekweerstand dicht bij het rooster van de detectorlamp en de
L.F.-transformatoren tusschen de lampen, met zoo kort moge
lijke roosterverbindingen.
Antenne en aarde aansluitklemmen aan den eenen zijkant op
2 c.M. van den rand, met de telefoonbussen voor drie en vier
lampen aan den anderen zijkant.
Hiermede is een symetrische bouw verkregen, zonder het
nadeel dat het hoogfrequent gedeelte en het laagfrequent ge
deelte te veel door elkaar loopen.
De aansluitingen voor de negatieve roosterspanningsbatterij,
welke in het kastje kan worden ondergebracht, zijn aangegeven,
terwijl de aansluitingen voor accu en hoogspanningsbatterij op
de gebruikelijke wijze door middel van snoeren door den
achterwand van de kast worden geleid.
Bij dit schema hebben wij voor den eersten keer kennis ge
maakt met een toestel, waarbij twee verschillende kringen ge
lijktijdig op dezelfde golflengte moeten worden afgestemd.
Wanneer een der beide kringen niet nauwkeurig op de juiste
golflengte is afgestemd, zal men veelal wei stations kunnen
hooren, doch een maximum geluidsterkte kan dan niet verkre
gen worden.
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Philips „MINI W ATT’Mampen A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
Bij een goeden bouw behooren zoowel de primaire als de
secondaire kring scherp afgestemd te kunnen worden.
Indien bij een dergelijk schema de primaire kring niet scherp
af te stemmen is, hetgeen nogal eens voorkomt, dan kan men
aannemen, dat de montage niet naar behooren is uitgevoerd.
Wanneer de waarde der spoelen goed gekozen is, kan de
primaire spoel steeds geheel buiten koppeling blijven, dus plat
tegen de frontplaat aan, terwijl men eventueel voorkomende
genereerncigingen kan tegengaan door deze spoelen een weinig
met elkaar te koppelen.
Een voordeel van dit schema is, dat men ook met uitge
draaide hoogfrequentlamp kan werken, in welk geval men een
drielamps inductieven ontvanger verkrijgt, waarbij de primaire
en secondaire spoelen met elkaar gekoppeld moeten worden.
Als altijd geldt ook voor dit schema, dat de terugkoppelspoel
steeds zoo klein mogelijk gekozen moet worden, terwijl men
bij ontvangst van een plaatselijken zender de terugkoppelspoel
gerust kort kan sluiten.
Een verhoogde selectiviteit is te verkrijgen door toepassing
van de speciale aftakspoelen der firma Riddelhof en van Dijk
in den plaatkring der H.F.-lamp.
Als H.F.-lamp voor dit schema verdient de nieuwe A 430 van
Philips of de Telefunkeii R.E. 054 bijzondere aanbeveling.

EEN CAPASUPRA ONTVANGER.
Aan een Capasupra schema geven wij boven alle overige hier
beschreven schema’s de voorkeur, omdat voor ieder station
een bepaalden stand van de primaire en secondaire conden
satoren kan worden aangegeven, waarop men de stations tel
kens weer terug kan vinden.
Ook kunnen alle spoelen vast staan, in dien men tenminste
337
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Philips „Ml N 1 W A T T” B 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
niet in de nabijheid woont van een zéér krachtig station, dat de
toepassing van een meer selectieve antennekoppeling noodzakelijk maakt (bijv. de semi-aperiodische of inductieve kop
peling).
Voorts kan men bij dit schema de bij het Koomans-schema
zoo hinderlijke genereerneigingen geheel beheerschen door een
gcede keuze van het aantal windingen der plaatspoel S.2, welke
aliijd kleiner genomen moet worden dan de roosterspoel S.3.
Wij geven hieronder het Capasupraschema in zijn oorspronkelijken vorm met serieschakeling voor de antenneafstemming
en met een kleine terugkoppelcondensator tusschen de plaat
van de detectorlamp en de plaat van de H.F.-lamp, waarmede
de geluidsterkte geregeld kan worden. Indien de plaatspoel S.2.
te klein is, zal men geen maximum geluidsterkte kunnen ver
krijgen, doch door zorgvuldig uitprobeeren van de grootte
dezer spoel zal men een waarde kunnen vinden, waarbij een
maximum geluidsterkte is te verkrijgen door draaiing aan den
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Schakelschema Capasupra 4-lamps ontvanger.
i

terugkoppelcondensator, waarmede het toestel zeer geleidelijk
op den rand van genereeren gebracht kan worden.
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RADIO^SCHIERE
Directeur: JAN SCHIERE A.F.R.Aë.S., Ingénieur E.S.A.

KERKWEG 29

ZEIST

(tot 1 Mei 1927 STADHOUDERSLAAN 5, UTRECHT)

FABRIKANT DER

ONTVANGERS
i

CapasuprasVierlampsontvangers Fl. 140.*
CapaduasVijflampsontvangers.. „ 180.*
Aardman-Raamontvangers . • • „ 220.*
Wij leveren voorts alle onderdeelen voor
de in dit boek beschreven toestellen.
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„De „GENERAL RADIO” spreekt als
steeds het laatste woord op het gebied van
draaibare condensatoren.”
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(Dagblad „DE TELEGRAAF” 3 Juni 1925.)
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VRAAGT INLICHTINGEN EN CATALOGI BIJ DE
HOOFDVERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND:'

Radio «Import A. A. POSTHUMUS, Baarn
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Philips „MINIWATT”-lamp A430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
Bij goede keuze der spoelen is vrijwel ieder Europeesch
station goed op luidspreker te ontvangen, zelfs, op drie lampen.
Voor de lange golf gebruikt men de spoelen S. I. 250—300,
S.2. 75 of iets grooter, S.3. 200 of 250.
Bij voorkeur 300, 75 en 250.
Voor de korte golf voldoen zeer goed de Sinusspoelen S.l.
75, S.2. 35 en S.3. 50—75.
De terugkoppelcondensator moet bij voorkeur niet grooter
zijn dan 100 c.M. (Förg, Selektor, enz.).
Indien men in de nabijheid woont van een krachtigen zender
verdient het aanbeveling semi-aperiodische antennekoppeling
toe te passen, waardoor bijv. in Hilversum nog ongestoorde
ontvangst van Königswusterhausen mogelijk wordt.
Dan is evenwel een draaibare antennespoel onvermijdelijk.
In den laatsten tijd hebben wij het schema zoodanig gewij
zigd, dat de geluidsterkte bijzonder goed is te regelen door
vermindering van de H.F.-versterking door een bijzondere
schakeling van de H.F.-lampweerstand, hetgeen in de praktijk
uitstekend blijkt te voldoen ondanks de beweringen van
„autoriteiten”, dat regeling met de lampweerstanden funest is
voor een goede ontvangst.
Zeer speciaal moet er hierbij de aandacht op gevestigd wor
den, dat bij dit schema als H.F.-lamp geen A 430 of A 410, noch
een Telefunken R.E. 054 moet worden gebezigd, doch een A 409
of Telefunken R.E. 144, welke door de betrokken firma’s niet
speciaal voor H.F.-versterking worden aanbevolen, doch niet
temin veel beter voldoen dan de speciaal aanbevolen lampen.
Indien het toestel volgens onderstaand schema wordt ge
bouwd, blijkt ook een terugkoppelcondensator volmaakt over
bodig, daar alle stations met goede geluidsterkte te ontvangen
zijn door afstemming met de beide condensatoren en regeling
van de volumecontrole.
Voor den bouw van de nieuwe Capas.upra ontvanger met
ingebouwde spoelen en lampen, hebben wij een werkteekening
341
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PHILIPS GELIJKRICHTER Nr. 450 LAADT UW ACCU,
TERWIJL GIJ SLAAPT.
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vervaardigd, waarbij de volgende onderdeden benoodigd zijn:
Een ebonieten frontplaat 6 m.M. dik, groot 20 bij 45 c.M.
Een houten bodemplank groot 25 bij 45 c.M.
Veranderbare condensatoren van 500 c.M. en 250 c.M. met
fijnregeling.
Drie lampweerstanden van 30 Ohm.
Een L.F.-transformator, geschikt voor eerste trap L.F.-versterking, en een voor tweede trap L.F.-versterking.
Een roostercondensator van 300 c.M. (0,0003 m.M.).
Een lekweerstand van 2 millioen Ohm.
Een spoelenhouder voor bodemmontage, met een draaibare
spoel.
Twee vaste spoelhouders. (Heybroek of Baltic).
Vier lampvoetjes voor bodemmontage (desverkiezende veerend).
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Vier telefoonbusjes voor ontvangst op 3 of 4 lampen.
Drie aansluitklemmen, voorts montageschroeven, draad,
snoer voor aansluiting van acqu, hoogspanningsbatterij en
negatieve roosterspanningsbatterij.
Van deze onderdeelen worden alleen de veranderbare con342
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PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A 425:
Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.
densatoren, de lampweerstanden en de aansluitingen voor
antenne, aarde en telefoon op de frontplaat gemonteerd, ter
wijl alle overige onderdeden op de bodemplank zijn aange
bracht.
Bodemplank en frontplaat kunnen met hoekijzers aan elkaar
bevestigd worden.
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De „Ebora” Capasupra Ontvanger.

?

i

.

1

De verbindingsdraden zijn uit de werkteekeningen voldoen
de te volgen.
Bij ontvangst met primaire antennekoppeling, dus met de
antenne aan de klemschroef gemerkt L.P., wordt geen spoel S.
gebruikt, terwijl voor de K.G. gebezigd kunnen worden spoelen
5.1 25—50 S,2 35, S.3 50—75 en voor de lange golf S.l 100—
150, S.2 100, S.3 200—250.
Bij semi-aperiodische ontvangst, met de antenne aan L.A. te
gebruiken op de korte golf de spoelen S. 35—50, S.l 50—75,
5.2 35, S.3 50—75.
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Philips „MlNIWATT”-lamp A430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
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Soepele snoeren gaan van de beide secondairen der L.F.
transformatoren naar de roosterspanningsbatterij, welke in het
kastje kan worden geplaatst, terwijl de plus van het batterijtje
aangesloten wordt aan aarde, als op de werkteekening is aan
gegeven.
De eerste L.F.-lamp kan dan bijv. 3—9 volt negatieve roosterspanning krijgen, en de tweede L.F.-lamp 9 of meer volt
naar gelang van de gebruikte lampen.
Soepele snoeren gaan door den achterwand van het kastje
naar den accu en de hoogspanningsbatterij, zoodanig dat de
H.F.-lamp en de detector ongeveer 40 volt hoogspanning toege
voerd krijgen (plus H.S. 2) en de beide L.F.-lampen bijvoor
beeld 90 tot 120 volt (plus H.S. 4).
In vele gevallen verdient het aanbeveling in de antenneleiding
L. P. nog aan te brengen een vaste condensator van 50 of 100
c.M. (0.0001 m.F.), waardoor men de „constante” antennekoppeling verkrijgt.
Hiermede hebben wij een beschrijving gegeven van een ont
vanger met stabiele hoogfrequentversterking en goede volume
controle, welke' wij ten sterkste kunnen aanbevelen.

Electrotechnisch en Radio Bureau Ve r k a d e
A 80c Buiksloterdijk AMSTERDAM (Noord). Tel. 60626
Alleenvertegenwoordiger voor Amsterdam en
Omstreken der:

ONTVANGERS
van ING. J. SCHIERE
Wij leveren ook de onderdeelen voor een Capasupra*ontvanger
volgens Het Radioboek. — Demonstratie en inlichtingen zonder
eenige verbintenis

344

Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”
EEN VIERLAMPS VARIOMETER ONTVANGER.
4
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Variometers worden hier te lande zeer weinig gebruikt, of
schoon het aantal schakelschema’s, waarin deze instrumenten
met succes kunnen worden toegepast, zeer groot is.
Zij bestaan uit twee windingen, waarvan de buitenste in den
regel cylindrisch gewonden is of op de binnenzijde van een
bolvormig lichaam is aangebracht, terwijl de tweede winding
aan de buitenzijde van een bolvormig lichaam is aangebracht,
draaibaar in de eerste winding.
De beide windingen zijn aan een zijde met elkaar verbonden,
zoodat deze windingen in serie geschakeld zijn en de windingsrichting van beide deelen in een bepaalden stand van het draai
bare gedeelte — rotor genaamd — dezelfde zal zijn. In dezen
stand zal de zelfinductie zoo groot mogelijk zijn en kan de
grootste golflengte verkregen worden.
Door den rotor ISO graden te draaien, komen de windingen
in tegenovergestelde richting te staan en wordt zoodoende de
kleinste zelfinductie verkregen, waardoor op een kleinere golf
lengte kan worden afgestemd.
In schema’s, waarin de afstemming verkregen wordt door
middel van een spoel met parallel geschakelden veranderbaren
condensator, kan men derhalve deze twee vervangen door een
variometer.
Een bezwaar is echter, dat het golflengte bereik afhangt van
de grootte van de zelfinductie der windingen, zoodat een en
kele variometer in het algemeen niet geschikt is om alle golf
lengten van 250 tot 2000 Meter af te stemmen.
Van de in den handel voorkomende variometers zijn de
meeste geschikt voor golven van 250 tot 700 Meter, terwijl ook
grootere variometers verkrijgbaar zijn voor golflengten van
800 tot 2000 Meter.
Een groote variometer kan met succes gebruikt worden bij
voorbeeld in een kristal ontvanger voor Hilversum en Daven345
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Haalt de wereld in Uw huis met Philips „MINIWATT”

\

i

try, waarbij de variometer de plaats inneemt van de meer ge
bruikelijke spoel en veranderbaren condensator.
Het bezwaar van het beperkte golflengtebereik van een
variometer kan echter op een elegante wijze worden opgelost,
door 'toevoeging van vaste condensatoren, welke met de variometerwindingen in serie of parallel geschakeld worden.
Door toevoeging van een vasten condensator van 500 c.M. in
serie met de variometer windingen kan bijvoorbeeld het golf
lengtebereik verkleind worden, terwijl het golflengtebereik te
vergrooten is door een dergelijken condensator parallel te
schakelen.
Een bijzonder goede variometer voor alle golflengten van
250 Meter tot 2700 Meter is de Sterling Variometer No. R.2674,
welke de bijzonderheid bezit, dat de rotor en stator zoowel
parallel geschakeld kunnen worden als in serie.

i
5

:•

i!
Sterling Variometer.

Bij gebruik van een eendraadsantenne van 30 Meter zal bij
dezen variometer het golflengtebereik van 250 Meter tot 700
Meter zijn, indien rotor en stator parallel geschakeld zijn onder
toevoeging van een vasten condensator van 500 c.M. in serie.
Met rotor en stator in serie en een vasten condensator van
346

Laadt Uw accu thuis met
PHILIPS GLOEIDRAADGELIJKRICHTER No. 450.
500 c.M., eveneens in serie, is een golflengtebereik te verkrij
gen van 530 tot 1340 Meter, terwijl met rotor en stator in serie
en een condensator van 500 c.M. parallel, het golflengtebereik
bedraagt van 975 Meter tot 2725 Meter.
Men ziet derhalve dat een vast condensatortje in serie of
parallel geschakeld met de variometer-windingen voldoende is,
om de variometer geschikt te maken voor het afstemmen op de
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Scliakelschenia Sterling-Varionieter ontvanger.

golflengten, welke gebruikt worden door de verschillende omroepstations.
Door een serie proefnemingen met Sterling variometers zijn
wij er in geslaagd een uiterst eenvoudig te bedienen toestel te
construeeren, geschikt voor ontvangst van omroepstations,
werkende op golflengten van 250 tot 2700 Meter, waarbij geen
gebruik behoeft te worden gemaakt van veranderbare conden
satoren of uitwisselbare spoelen.
Slechts door het draaien aan de variometers en het omzetten
van een paar schakelaars, kunnen de verschillende golflengten
worden ingesteld. Echter moet er uitdrukkelijk op gewezen
worden, dat de aangegeven waarden der vaste condensatoren
alleen juist zijn bij gebruik van de Sterling variometers, terwijl
variometers van ander fabrikaat waarschijnlijk ook andere
-
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Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
waarden van vaste condensatoren zullen vereischen.
Het schema van de vierlamps variometer ontvanger is zeer
eenvoudig, en bevat een hoogfrequent versterker, detector en
tweevoudige laagfrequentverstei ker. De antennekring wordt
afgestemd door middel van een variometer, welke met behulp
van een schakelaar geschikt gemaakt wordt zoowel voor korte
als lange golven, terwijl in den plaatkring van de hoogfrequentlamp een Sterling variometer met schakelaar zorg draagt voor
de juiste afstemming van den plaatkring. Wanneer de antenne
kring en de plaatkring beide zijn afgestemd op de golflengte
van het station, dat men wenscht te ontvangen, zullen dp.
signalen hoorbaar zijn, zonder dat extra terugkoppeling noodig
blijkt.
Een belangrijk voordeel van deze methode ligt in de moge
lijkheid om ieder station telkens weer terug te vinden in de
zelfde standen van de variometerschalen, zoodat men niet
telkens weer opnieuw naar een bepaald station behoeft te
zoeken, hetgeen zoo hinderlijk is, wanneer men toestellen ge
bruikt met draaibare spoelen.
De schakelaar in den antennekring is een viervoudige dub
bele omschakelaar, terwijl in den plaatkring van de hoogfrequentversterker een drievoudige dubbele omschakelaar ge
bruikt wordt.
Aangezien in het algemeen schakelaars bij hoogfrequentversterkersi niet aan te raden zijn, gebruike men hiervoor schake
laars van de allerbeste qualiteit, zoogenaamde anti-capaciteits
schakelaars, zooals geleverd worden door de Nederlandsche
Radio-werken, — de N.R.W. schakelaars — of de Engelsche
Utility schakelaars, waarvan de contracten zoo ver mogelijk
uit elkander staan.
Met beide schakelaars op kort, is het golflengtebereik van
den ontvanger van 250 tot 700 Meter, terwijl met beide schake
laars op lang, het golflengtebereik van 1000 tot 27000 Meter
bedraagt.
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PHILIPS GLOEIDRAADVEILIGHEID
een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
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Voor de korte golf is bij de antenne-afstemming een vaste
condensator van 500 c.M. in serie geschakeld in de antenne,
terwijl rotor en stator van den variometer parallel geschakeld
zijn tusschen rooster en aarde.
Voor de lange golf wordt door het omzetten van de schake
laar de vaste condensator parallel geschakeld op de variometer-windingen, welke zelve in serie geschakeld worden tus
schen rooster en aarde.
In den plaatkring van de hoogfrequentlamp geschiedt iets
dergelijks, echter door toepassing van andere condensatorwaarden.
Voor de korte golven bevinden zich namelijk tusschen de
plaat van de hoogfrequentlamp en de positieve pool van de
hoogspannings-batterij de parallel geschakelde variometerwindingen met een eveneens daarop parallel geschakelden
vasten condensator van 200 c.M., terwijl voor de lange golven
stator en rotor onderling in serie geschakeld zijn met een drie
tal onderling parallel verbonden vaste condensatoren van 200
c.M. parallel op de variometerwindingen.
I1et klinkt eenigszins gecompliceerd, toch is in werkelijkheid
de bediening uiterst eenvoudig, men heeft slechts de beide
schakelaars om te zetten, om over te gaan van kortegolf ont
vangst op de lange golf. Verder is het schema geheel normaal.
Gelijkrichting geschiedt door de detectorlamp met roostercondensator en lekweerstand en de versterking vindt plaats
door twee laagfrequent versterkingslampen met transformatorkoppeling, zooals reeds meerdere malen elders is beschreven.
Voor den bouw van dit gedeelte van den ontvanger gelden
dezelfde regels als in voorgaande beschrijvingen zijn aange
geven.
Voor de goede werking van dit toestel heeft men in hoofd
zaak acht te slaan op de juiste waarden van de gebruikte vaste
condensatoren om de gewenschte golflengten te verkrijgen,
terwijl voorts bijzondere aandacht moet worden geschonken
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Gebruikt op Uw 4-Iampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT”-lampen A430, A409, B406 en B403
aan een goede plaatsing van de beide variometers, welke in
geen geval te dicht bij elkaar mogen staan, daar zij anders
elkaar zullen beïnvloeden.
De benoodigde onderdeden voor den bouw van een Sterling
variometer-ontvanger zijn;
Een ebonieten frontplaat 6 m.M. dik, groot 30 bij 45 c.M.
Twee Sterling variometers No. R. 2674.
Een viervoudige dubbele Utility oms.chakelaar.
Een drievoudige dubbele Utility omschakelaar.
Vier lampweerstanden van 30 Ohm.
Een L.F.-transformator, geschikt voor eerste trap L.F.-versterking.
Een L.F.-transformator, geschikt voor tweede trap L.F.-versterking.
Een roostercondensator van 300 c.M. (0.0003 m.F.).
Een telefooncondensator van 1000 c.M. (0.001 m.F.).
Een lekweerstand van 2 millioen Ohm.
Een luidsprekercondensator van 3000 c.M. (0.0003 m.F.).
Drie vaste condensatoren van 200 c.M. (0.0002 m.F.).
Een vaste condensator van 500 c.M. (0.0005 m.F.).
Voorts lampbusjes, telefoonbusjes, montageboutjes, montagedraad, snoer, enz.
Op de werkteekening beteekent „onder” bij de variometers
de knop of schaalkant.
*
-

EEN ZESLAMPS TROPADYNE ONTVANGER.
Bij den bouw van de hier te beschrijven tropadyne ontvanger
hebben wij gemeend ons in hoofdzaak te moeten houden aan
een ontwerp, dat reeds in talrijke exemplaren is uitgevoerd en
gunstige resultaten geeft. Wij hebben ons ontwerp daarom
grootendeels gebaseerd op de door de firma N.V. Heybroeks.
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Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.
Groothandel geïmporteerde tropadyne ontvanger, welke als
de „Miradyne” bekend staat en waarvan alle onderdeelen
afzonderlijk verkrijgbaar zijn.
Ofschoon het grondschema een standaard tropadyneschema
is, zijn daarin verscheidene detailverbeteringen aangebracht,
waardoor het geschikt is voor luidspreker ontvangst, zoowel
van de K. G.-stations als de L. G.-stations, naar verkiezing op
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raamantenne of op een kleine buitenantenne, terwijl daarbij in
het geheel geen spoelen verwisseld behoeven te worden.
Slechts door het omzetten van een tweetal schakelaars wordt
overgegaan van K. G.-ontvangst op de lange golf.
Bij gebruik van Repeflexspoelen moet de tweede verander
bare condensator 1000 c.M. zijn, inplaats van 500 c.M.
Voorts zijn alle onderdeelen op Amerikaansche wijze in de
kast ingebouwd, terwijl door toepassing van stoppen en klinken
alle lampen automatisch worden gedoofd, zoodra de stop voor
telefoon of luidspreker wordt uitgetrokken. Bij onze schakeling
kan ontvangen worden op vijf of zes lampen, terwijl de zesde
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Philips „MINIWATT”-lampen zijn verkrijgbaar voor elke
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Philips „MINI W ATT”-lampen A 409:
_____ De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
lamp automatisch wordt gedoofd bij het plaatsen van de stop in
de klink voor vijf lampen.
Ook zijn aangebracht twee voltmeters voor het controleeren
van de gloeidraadspanning der lampen, alsmede voor het meten
van de plaatspanningen, waarbij de L.Q.-detector een kleine
plaatspanning krijgt toegevoerd.
liet schakelschema hebben wij in twee gedeelten geteekend,
waarbij het eerste gedeelte het schema is voor den K.G.-detector en generator, terwijl het tweede gedeelte het schema geeft
van den middelfrequentversterker, L.Q.-detector en een trap
L.F.-versterking.
Voor ontvangst op buitenantenne is een aperiodische schake
ling toegepast, waarbij het spoeltje a—b tusschen antenne en
aarde is geschakeld en inductief gekoppeld is met de secondaire
spoel c—d, welke door een veranderbaren condensator van
500 c.M. wordt afgestemd bij ontvangst van de K.G.-stations,
terwijl bij ontvangst van de L.G.-stations door het omzetten
van den ondersten dubbelpoligen hefboom omschakelaar nog
een bolvariometer in serie geschakeld wordt met deze spoel.
Voor ontvangst van de K.G.-stations wordt in den roosterkring van den K.G.-detector opgenomen de spoel g—f met middenaftakking h, welke door een veranderbaren condensator van
1000 c.M. wordt afgestemd, waarbij de middenaftakking door
middel van een roostercondensator gescheiden is van den antennekring. Met de roosterspoel g—h—f is de spoel e—i als
terugkoppelspoel in den plaatkring van den K.G.-detector ge
koppeld.
Door het omzetten van den bovensten dubbelpoligen hef
boom omschakelaar worden deze spoelen vervangen door de
grootere spoelen g’—h’—f’ en e’—i’ voor ontvangst van de
lange golf.
Een dergelijke detector-generator kan op iederen normalen
middelfrequentversterker worden aangesloten, terwijl in ons
toestel de beide deelen tot een geheel vereenigd zijn.
353
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Philips „M1N IW A T T” B 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
Voor den middelfrequentversterker hebben wij gebruik ge
maakt van de zeer goede Repeflex middelfrequenttransformator-combinatie, waarbij alle middelfrequent transformatoren te
zamen zijn ingebouwd, zoodat slechts enkele verbindingsdraden
zijn aan te brengen naar de platen en roosters der lampen.
Bovendien is iedere middelfrequent transformator nog voor
zien van een veranderbaren condensator over de secondaire
winding; welke slechts eens nauwkeurig behoeft bijgeregeld te

Anker raamantenne.

Repeflex middelfrequent transformator eenheid.

worden om alle transformatoren zoo goed mogelijk op de eenheidsgolflengte van den ontvanger af te stemmen.
Een potentiometêr van 1000 Ohm dient om het zelfgenereeren
van den middelfrequentversterker te bedwingen.
Daarna volgt de L.G.-detector, gevolgd door een trap L.F.versterking, waarbij nog een speciale schakeling is toegepast
met een smoorspoel in den plaatkring van de laatste lamp om
den schadelijken invloed van gelijkstroomen op den luidspreker
te ontgaan.
Voorts is nog een tweetal voltmeters aangebracht, waarmede
door middel van drukknopschakelaars de verschillende gloeidraadspanningen en plaatspanningen kunnen worden gemeten.
354

GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTVANGST ZONDER EEN
PHILIPS LUIDSPREKER

I

■

!

.

Voor den bouw van dezen ontvanger zijn noodig de volgende
onderdeden:
Een ebonieten frontplaat 25 bij 80 c.M. groot, 6 m.M. dik.
Een houten grondplank van 27 bij 80 c.M.
Twee prima veranderbare condensatoren van 500 c.M. en
1000 c.M. (Förg straight line frequency condensers).
Een bolvariometer voor lange golf („Anker” kogelvariometer
R. 1497).
Twee roostercondensatoren van 250 c.M. („Anker” luchtblokcondensatoren R. 1652).
Vier lampweerstanden van 30 Ohm. Een potentiometer van
1000 Ohm.
Twee dubbelpolige hefboomschakelaars. Twee voltmeters.
Een klink type C, een dito type D, een dito type F (zie artikel
stoppen en klinken).
Twee aansluitklemmen voor antenne en aarde.
Een Repeflex middelfrequent transformator eenheid.
Repeflex Antenne en transponeerings spoelen.
Zes veerende lamp voetjes. Twee lekweerstanden (Anker).
Een L. F. transformator geschikt voor eerste trap (Korting
1 :4).
Een L. F. smoorspoel (secondaire winding van Korting 1:3).
Een blokcondensator van 0.5 M.F., een dito van 1 M.F., een
dito van 2 M.F.
Een vaste condensator van 300 c.M. (0.0003 m.F.).
Voorts aansluitklemmen voor accu en hoogspanningsbatterij,
een roosterspanningsbatterij, montagedraad, enz.
Op onze werkteekening, op halve grootte, zijn de verander
bare condensatoren, de bolvariometer en potentiometer, de
gloeidraadweerstanden, de schakelaars en klinken, de aansluit
klemmen voor antenne en aarde, alsmede de voltmeters op de
frontplaat gemonteerd, terwijl de overige onderdeden op de
grondplank zijn aangebracht. De teekening geeft de achterzijde
van de frontplaat en een bovenaanzicht van de grondplank.
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Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
Ofschoon vele draden vrij lang schijnen op de teekening, zijn
verscheidene in werkelijkheid aanmerkelijk korter.
De plaatsing der onderdeden kan uit de werkteekening vol
doende blijken, zoodat men bij de montage geen moeilijkheden
behoeft te ondervinden, mits, men nauwkeurig acht slaat op de
gegevens van de werkteekening en de schakelschema’s.
Op een ding dient men echter nauwkeurig te letten, namelijk
de juiste aansluitingen der spoelen.
De spoelen a-b en c-d zijn in dezelfde richting gewonden,
waarbij b en c de beginpunten der spoelen zijn.
De spoelen g-h en h-f zijn de roosterspoelen voor de korte
golf, waarbij h het eindpunt der beide spoelen is, zoodat de
windingen in tegengestelde richting loopen, h gaat naar den
roostercondensator, g is het roostereinde van de K.G.-roosterspoel en gaat door den K.G.-stand van den bovensten schakelaar
naar het rooster van de lamp; f is het accueinde van de K.G.roosterspoel en gaat door den K.G.-stand van den bovensten
schakelaar naar den lekweerstand.

Repeflex spoelcnserie.

De spoel e-i is de K. G.-terugkoppelspoel, waarvan i het
beginpunt is* gaande naar den middelfrequentversterker en e
gaande door den K. G.-stand van den onders-ten schakelaar
naar de plaat van de lamp.
Deze spoel is in dezelfde richting gewonden als spoel g-h.
Evenzoo zijn de spoelen g’-h’ en h’-f’ de roosterspoelen voor
de lange golf, doch om koppeling tusschen de K.G.-spoelen en
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Philips „MINIWATT’Mamp A430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
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de L.G.-spoelen te vermijden, zijn de windingsrichtingen omge
keerd, zoodat g’-h’ in tegengestelde richting loopt met g-h.
Hierbij is h’ het eindpunt van de beide spoelen, terwijl de
terugkoppelspoel voor de lange golf e’-i’ dezelfde richting heeft
als g’-h’, met het beginpunt i’ naar den middelfrequent
versterker gaande.
Nadat men het toestel nauwkeurig volgens de teekening
gebouwd heeft en men zich ervan overtuigd heeft, dat alle
verbindingen correct zijn aangebracht en er geen losse
contacten voorkomen, of kortgesloten condensatoren, dient men
een begin te maken met het bijregelen van het apparaat.
Allereerst plaatst men de lampen in den ontvanger, bijvoor
beeld vier A 430, een A 409 als L. G. detector en een B 406 als
laatste lamp, en controleert de gloeidraadspanningen en plaatspanningen, alsmede de deugdelijkheid van de contacten der
lampen in de lampvoeten, door luisterende op telefoon, iedere
lamp even aan te tikken. Indien er een slecht contact is, zal
men een knarsend gelud hooren, te verhelpen door uitbuigen
van de contactpennen.
De goede werking van de eerste vier lampen controleert men,
door plaat en roosterkringen gelijktijdig aan te raken, waarbij
men in de telefoon een toon moet hooren, welke van trap tot
trap sterker wordt.
Daarna stelt men de schakelaars in op de lange golf, ver
wijdert de lekweerstanden en plaatst den tweeden condensator
vrijwel op minimum- capaciteit.
Men moet dan in de telefoon een vrij luid gelijkmatig
herhalend klikken hooren, ontstaande door statische rooster
opladingen.
Het optreden van dit klikgeluid is voor de beproeving van het
grootste belang. Wanneer men niets hoort, kan er een kort
sluiting zijn in den eersten roostercondensator of een verkeerde
aansluiting van een der spoelen, of wellicht een gebroken verhinding.
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PHILIPS GELIJKRICHTER Nr. 450 LAADT UW ACCU,
TERWIJL GIJ SLAAPT.
Wanneer men eenmaal het regelmatig klikgeluid hoort,
brengt men den veranderbaren lekweerstand aan, nabij de
langegolf detectorlamp en men regelt dezen lekweerstand, tot'
dat de duidelijkste en zuiverste toon gehoord wordt. Daarna
wordt ook de eerste lekweerstand (op de frontplaat) aange
bracht en wordt deze bijgeregeld, totdat in de telefoon een
schelle fluittoon gehoord wordt. Daarna wordt deze lekweer
stand bijgeregeld, totdat de fluittoon zoo zuiver mogelijk wordt.
Daarna controleert men de eerste Jamp op genereeren, door
antenne en aarde met vochtige vingers aan te raken, waarbij
men een zwakke klik in de telefoon moet hooren. Hoort men
deze klik niet, dan genereert de eerste lamp niet en dient door
een andere lamp vervangen te worden.
Bij omschakeling op de K.G. zal men dezelfde tonen hooren
op twee verschillende standen van den tweeden condensator,
doch verzwakt.
Hierna dient men den middelfrequentversterker zoo goed
mogelijk in te stellen, om een maximum versterking te ver
krijgen.
Een goede instelling daarvan hangt voor een groot gedeelte
af van het goede gehoor van den amateur.
Men zoekt door draaien aan de condensatoren op de K.G. een
station van vrij constante sterkte en begint met het bijregelen
van de in de Repeflex transformator eenheid ingebouwde con
densatoren over de secondaire windingen.
Allereerst wordt de condensator over den eersten transfor
mator onderhanden genomen. Door een of tweemaal omdraaien
met behulp van een schroevendraaier kan men den condensator
zoodanig instellen, dat de geluidsterkte en de zuiverheid van
ontvangst verhoogd worden, zonder een al te groote verande
ring in de eenheidsgolflengte van het toestel (ongeveer 5000
Meter bij de Repeflex) teweeg te roepen.
Daarna kan men door bijregelen van de andere condensato
ren van de Repeflex, onder gelijktijdige bijregeling van den
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PHILIPS „MINIWATF-LAMP A 425:
Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.

;

potentiometer, de geluidsterkte en de geluidszuiverheid verder
verbeteren.
Door een goede instelling van deze condensatoren kan men
ook storingen vermijden, daar de Repeflex bij nauwkeurige in
stelling van alle transformatoren op de eenheidsgolf feitelijk
een veelvoudig afgestemde zeefkring oplevert, welke alleen de
eenlieidsgolf doorlaat.
Nadat alles zoo goed mogelijk is bijgeregeld, behoort het
toestel zoo goed als geen hand capaciteitseffect te geven. In
dien men toch nog last heeft, kan men door bijregelen van den
tweeden of derden transformator nog verbetering verkrijgen.
Wanneer men stations, welke zeer weinig in golflengte ver
schillen niet goed kan scheiden, kan men door bijregelen van
den eersten transformator de afstemscherpte beïnvloeden.
Indien het toestel in het geheel niet wil genereeren, dient men
den lekweerstand op de frontplaat bij te regelen, terwijl men
gelijktijdig den vierden transformator bijregelt.
De constructie van dergelijke toestellen moet men alleen ter
hand nemen, nadat men reeds veel ondervinding heeft opge
daan bij den bouw van eenvoudigere apparaten, daar anders
succes vrijwel is uitgesloten.

HET OPSPOREN VAN FOUTEN.
Wanneer men zelf een ontvanger gebouwd heeft, zal het
meermalen voorkomen, dat men niet direct de resultaten ver
krijgt, welke men meent ervan te kunnen verwachten, terwijl
ook in handelstoestellen na verloop van tijd gebreken kunnen
optreden, waarvan de oorzaak moeilijk is aan te wijzen.
Het verdient daarom aanbeveling, eenige aandacht te wijden
aan de fouten, welke in ontvangers kunnen voorkomen en de
middelen, welke gebruikt moeten worden om de juiste oorzaak
op te sporen en indien mogelijk de gebreken op te heffen.
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Philips „MINIWATT’Mamp A 430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
Wij kunnen dan drie gevallen onderscheiden, n.1.:
1. Indien in het geheel geen signalen gehoord worden.
2. Indien wel signalen gehoord worden, doch de ontvangst
zwak is.
3. Indien bijgeluiden de ontvangst bederven.
In de hierbij gevoegde tabellen geven wij een overzicht van
de voornaamste gebreken, welke kunnen optreden, waarbij de
cijfers aangeven onder welk nummer men een eenigszins uit
voerigere bespreking der fouten afzonderlijk kan vinden.

s

INDIEN GEEN SIGNALEN GEHOORD WORDEN.
1
ƒ draadverbinding vergeten .
1
verkeerde draadverbinding
1
losse draadverbinding . .
2
verkeerde spoclstekkcrs .
Losse verbindingen in
2
beschadigde spoelen . . .
den ontvanger . . .
3
lamp brandt niet ....
3
gloeidraad doorgebrand .
3
gloeidraad raakt rooster .
3
losse contacten in de lamp
4
ongevoelig kristal ....
4
kristal verkeerd ingestcld . '
5
verkeerde schakelaars . .
6
‘ defecte transformatoren .
7
* defecte telefoon, luidspreker
1
fout in het schakelschema .
1
blanke draden raken elkaar
Kortsluiting in den ont- kortsluiting in een veranderbaren condensator 8
vanger..................... kortsluiting in een vasten condensator ...
9
2
kortsluiting in een spoel.....................................................
12
accu leeg, defect of niet verbonden .
..
hoogspanningsbatterij defect of niet verbonden 13
Defecte batterijen . . plaatspanningsapparaat defect of niet ver
bonden ........................................................ 15
16
antenne
defect of los . . . .
Gebrek in antenne of aarde defect
. 16
of
los.................
aarde .......................... antenne-aarde schakelaar defect
16
INDIEN DE ONTVANGST ZWAK IS.
verkeerde draadverbinding
Fouten in de construc- verkeerde spoelen . . .
tic . .
. . slechte isolatie...........................................
defecte schakelaars .........
terugkoppelspocl verkeerd aangesloten . .
losse
contacten
Gebreken in de lampen
emissie verloren
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5
2
3
3

Hoort meer en beter met Philips „MINlWATT”

.

Gebreken in de kristal- ongevoelig kristal ....
4
gcoxydeerdc contactdraad •
detector
4
kristal verkeerd ingesteld
4
doorgeslagen spoeltjes . . •
7
Gebreken in telefoon verzwakte magneet ....
7
of luidspreker .... trilplaat verkeerd ingcsteld .
7
te groote tclefooncondcnsator
7
12
te lage accuspanning . . •
Gebreken in de batte- accuaansluitingen omgcwisseld
12
rijen
te weinig hoogspanning
. 13
roosterbatterij verkeerd aangesloten. ... 14
antenne slecht geïsoleerd.................
16
Gebreken in antenne of slechte aardverbinding.....................
16
aarde
defecte antenne-aarde schakelaar . .
. . 16
INDIEN BIJGELUIDEN OPTREDEN.
.. Luchtstoringen . . .
Tramstoringen, enz.
Storingen door andere
stations.....................
Microfonisch effect . .

r

Voortdurend gekraak .

Tijdelijk gekraak. . .

Suizen en ruischen . .
Vervorming

!i

....

17
18
19
3
20
slechte isolatie . . .
6
defecte transformatoren
7
defecte telefoon . .
12
gebreken in accu . .
gebreken in hoogspanningsbatterij .... 13
losse draadverbindingen.............................. 1
slechte soldecrvcrbindingen.......................... 1
slechte contacten in condensatoren, telefoon
snoeren, potentiometer, lampweerstanden,
spoelstekkers of lampvoeten. . . . 7,8,2,11
10
verkeerde lekweerstand.................
6
verkeerde transformatorverhouding .
13
slechte hoogspanningsbatterij . . .
6
ongeschikte roosterspanning ....
2
te sterke terugkoppeling.................
6
ondoelmatige plaatsing der onderdeden

Wanneer men een nieuwe ontvanger wenscht te beproeven,
dient men allereerst na te gaan, of geen enkele draadverbinding vergeten is en of geen verkeerde verbindingen zijn aange
bracht, terwijl tevens onderzocht moet worden of alle draad
verbindingen stevig bevestigd zijn.
Daarna dient men te onderzoeken of geen kortsluitingen
voorkomen, door elkaar rakende draden, defecte vaste conden361

Haalt de wereld in Uw huis met Philips „MINIWATT”
satoren of elkaar rakende vaste en draaibare platen in de ver
anderbare condensatoren.
Vervolgens controleert men transformatoren, schakelaars,
spoelen, enz. op eventueel voorkomende gebreken, waarna
men de accu aansluit en met behulp van een helgloeiende
lamp nagaat, of deze in alle lampvoetjes goed branden wil.
Vervolgens kan men de spoelen in het toestel plaatsen en de
hoogspanning aansluiten, antenne, aarde en telefoon verbinden
en controleeren of de helgloeiende proeflamp blijft branden.
Door deze voorloopige beproeving met een proeflamp voor
komt men de kans van het doorbranden van alle lampen tenge
volge van een kortsluiting tusschen accu en hoogspanningsleidingen.
Daarna verwijdert men tijdelijk de hoogspanningsaansluiting
en plaatst de goede lampen in den ontvanger. Dan wordt de
hoogspanning weer aangesloten, waarna het toestel gereed is
voor ontvangst.
Indien zich dan gebreken voordoen kan men het onderzoek
voortzetten in de volgorde, aangegeven in de tabellen.

.

Van zeer veel nut bij de beproeving is het hieronder beschre
ven apparaat, bestaande uit een zaklantaarnbatterijtje en een
telefoon in serie geschakeld met een paar verbindingssnoeren.

i

Voor het beproeven van condensatoren gaat men als volgt te
werk:
Plaats een der snoeren op een klemschroef van den conden
sator en raak met het andere snoer de tweede klemschroef
362
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aan. Dan moet men in de telefoon een klik hooren, terwijl men
bij een onmiddelijk daaropvolgende aanraking geen klik of een
zeer zwakke klik moet hooren. Dan is de condensator in orde.
De klik bij eerste aanraking varieert in sterkte naar gelang van
de capaciteit van den condensator. Bij een condensator met
groote capaciteit wordt een sterker klik gehoord dan bij een
van kleine capaciteit. Bij zeer kleine condensatoren is de klik
nauwelijks hoorbaar.
Wanneer er een kortsluiting in den condensator zit hoort men
iederen keer bij herhaalde aanraking een luide klik.
Voor het onderzoek naar draadbreuk bij spoelen of transfor
matoren plaatst men een snoer op het eene uiteinde van het te
onderzoeken artikel en raakt met het andere snoer het andere
uiteinde aan, in welk geval een klik gehoord moet worden.
Geen geluid wijst op een breuk of losse verbinding. Kortsluiting
tusschen de primaire en secondaire windingen van een trans
formator kan men ontdekken, door met de snoeren een pri
maire en een secondaire klem aan te raken, in welk geval geen
klik gehoord mag worden.
1. üraadverbindingen. Controleer of alle draadverbindingen volgens het schema zijn aangebracht, of alle einden stevig
zijn ingeklemd en of geen blanke draden bij vergissing met
elkaar in aanraking komen. Losse verbindingen kunnen gekraak
veroorzaken en ook zwakke signalen. Slechte soldeerverbindingen kunnen oorzaak zijn van zwakke signalen, bijgeluiden
en zelfs geen signalen.
2. Spoelen. Zie of spoelen met het vereischte aantal win
dingen op de juiste plaats zijn aangebracht om op de gewenschte golflengte af te stemmen. Controleer of geen draad
breuk aanwezig is, of enkele windingen elkaar niet met blank
draad aanraken (vooral bij enkelzijde omsponnen draad), of de
stekkers goed contact maken met het draad en of de stekkers
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Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
een betrouwbaar contact maken in de spoelhouders. Veelal
moeten de stekkerpennen wat uitgebogen worden.
Zwakke signalen kunnen veroorzaakt worden door spoelen
welke in omgekeerde richting gewonden zijn, in welk geval de
draaduiteinden verbonden moeten worden aan de stekkerpen
nen in omgekeerde volgorde. Ook kan men de draadverbindingen naar een der spoelhouders omwisselen.
Te sterke terugkoppeling veroorzaakt vervorming en over
last aan de buren door het genereeren van de lampen. Men
dient niet sterker terug te koppelen dan noodzakelijk is voor
het verkrijgen van een goede ontvangst en de terugkoppelspoel
zoo klein mogelijk te nemen.
3. Lampen. Zie dat lampen met de juiste gloeispanning
gebruikt worden, een lamp bestemd voor 1.1 volt gloeispanning
kan licht doorbranden, zelfs bij gebruik van groote weerstan
den, indien een 4 volts accu gebruikt wordt. Bij helgloeiende
lampen kan men de lamp zien branden, bij zwakgloeiende lam
pen in den regel niet, door zacht tegen de lamp te tikken bij
aangesloten hoogspanning kan men een zwakke toon hooren,
wijzende op een brandende lamp. Wanneer de lamp zijn emis
sie verloren heeft door langdurig gebruik of slechte qualiteit
gloeidraad, zullen de signalen zwak zijn, in welk geval men
door het verwisselen met een nieuwe lamp verbetering krijgt.
Geen geluid, zwakke signalen of bijgeluiden kunnen veroor
zaakt worden door slechte contacten in den lampvoet of slecht
contact van de lamppennen in de lampbussen, in welk geval de
lamppennen uitgebogen moeten worden.
• Indien de gloeidraad op het rooster rust kan men de gloeistroom .aanbrengen tusschen de roosterpen en een gloeidraadpen, in welk geval een gedeelte van den gloeidraad gaat
gloeien. Men doet het beste de lamp door een nieuwe te ver
vangen, ofschoon soms de lamp nog tijdelijk te gebruiken is.
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PHILIPS GLOEIDRAAD VEILIGHEID
een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
indien zij zoodanig gebezigd wordt, dat de gloeidraad van het
rooster afraakt.
Een giltoon, welke soms plotseling in den luidspreker hoor
baar wordt, te wijten aan het zoogenaamde microfonische ef
fect, optredende bij sommige soorten zwakgloeiende lampen,
kan men tegengaan door het verderaf plaatsen van den luid
spreker, door het gebruik van veerende lampvoetjes en door
het plaatsen van een kapje over de lamp welke het microfonisch effect veroorzaakt. De nieuwere lampen zijn echter min
der onderhevig aan microfonisch effect dan de zwakgloeiende
lampen uit het begintijdperk.
4. Kristaldetectors. Bij kristalontvangers zal de geluid
sterkte afhangen van de gevoeligheid van het kristal, de contactdraad moet slechts licht op het kristal rusten en het gevoe
ligste punt gezocht worden. Een ongevoelig kristal moet ver
vangen worden. Vuil geworden kristal kan in alcohol schoon
gemaakt worden. De contactdraad mag niet geoxydeerd zijn,
in welk geval zij vervangen moet >vorden.
5. Schakelaars.—Verifieer of alle schakelaars in den goe
den stand staan en of zij een betrouwbaar contact maken, daar
slechte contacten gekraak of zwakke signalen kunnen veroor
zaken. In het bijzonder bij wipschakelaars en telefoonklinken
kunnen de contacten te wenschen overlaten, terwijl ook de
aanwezigheid van soldeerflux last kan geven. Nog steeds be
staan er dubbelpolige omschakelaars, welke met een doorloopende pen verbonden zijn, door een totaal onvoldoende fibre
ring geïsoleerd. Ook het contact van een telefoonstop in de
klink kan te wenschen overlaten.
6. Transformatoren. Draadbreuk of kortsluiting te onder
zoeken op de hiervoor aangegeven wijze. Bij goedkoope trans
formatoren komt het doorslaan van de primaire winding nog
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I
Gebruikt op Uw 4-lampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT’-lampen A430, A409, B406 en B403
herhaaldelijk voor. Verkeerde aansluiting, te kleine ijzerkern,
verkeerde transformatieverhouding, te lange roosterverbindingen, onjuiste negatieve roosterspanning, ondoelmatige
plaatsing, ongeschikte lampenkeuze, kunnen aanleiding tot al
lerlei bijgeluiden geven, te verhelpen door omwisseling der
draadverbindingen, verwisseling der transformatoren, verkor
ting der roosterverbindingen, haaks plaatsen der transforma
toren, experimenteeren met verschillende roosterspanningen,
andere lampen, enz. Soms brengt een lekweerstand van 50—
100.000 Ohm over de secondaire winding van de tweede trans
formator afdoende verbetering. Beter is echter dergelijke lap
middelen niet te gebruiken. Bij goede transformatorenkeuze
zijn zij overbodig.
7. Telefoon en luidspreker. Veel luidsprekers en telefoons
zijn voorzien van een verstelbare trilplaat welke zoodanig
moet worden ingesteld, dat eerst een klik gehoord wordt,
waarna de stelschroef iets moet worden terug gedraaid om de
beste resultaten te verkrijgen. De trilplaat mag de magneetpolen niet aanraken, doch moet er even van af staan. Bij som
mige luidsprekers kan het voorkomen, dat na verloop van tijd
de stelschroef niet meer zijn functie verricht, bijv. bij een vast
geraakte magneetpot. Om te onderzoeken of de trilplaat op de
magneetpolen rust, kan men de trilplaat met een potlood even
aanraken in welk geval men een holle klank moet hooren, hoort
men niets dan raken zij elkaar vermoedelijk.
Doorgeslagen magneetspoeltjes zijn oorzaak, dat geen geluid
gehoord wordt. Slechte contacten in de verbindingssnoeren
kunnen gekraak veroorzaken of telkens herhaalde onderbre
kingen in de ontvangst.
Zwakke signalen kunnen veroorzaakt worden door demagnetiseering van de magneten. Een te groote telefooncondensator, in dien geschakeld over de' aansluitklemmen kan de
hoogere tonen onderdrukken en een doffen toon veroorzaken.
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Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.
8. Veranderbare condensatoren. Kortsluiting kan ontstaan
door soldeer tusschen de draaibare en vaste platen of door el
kaar rakende platen, welke dan bijgesteld moeten worden.
Slechte verbindingen kunnen gekraak geven. Slecht isolatie
materiaal veroorzaakt zwakke signalen.
9. Vaste condensatoren. Kortsluiting kan te wijten zijn aan
ondeugdelijk isolatiemateriaal. Bij goedkoopere soorten is. de
aangegeven capaciteit niet altijd juist. Verwisseling van roostercondensator 300 c.M. (0.0003 m-F.) met luidspreker con
densator indien aanwezig 3000 c.M. (0.003 m.F.) wordt soms
geconstateerd en geeft aanleiding tot zwakke ontvangst.
10. Lekweerstanden. Een verkeerde waarde van lekweerstand kan geruisch veroorzaken. De meeste variabele lekweerstanden zijn onbetrouwbaar.
11. Lammeerstanden. Het doorbranden van de weerstandsdraad komt bij de goedkoope imitaties van Amerikaansche lampweerstanden tegenwoordig herhaaldelijk voor. Soms
maakt de contactarm op sommige punten onvoldoende contact,
hetgeen onregelmatige ontvangst veroorzaakt. Bij gebruik van
lampweerstanden met koolplaatjes kan een losse as- of plak
kende koolplaatjes aanleiding geven tot gekraak.
12. Accu. De accu moet op de juiste wijze aangesloten
worden. Voor het onderhoud zie het hoofdstuk accumulatoren.
13. Hoogspanningsbatterij. Losse contacten van de anodestekkers en uitgewerkte cellen in de batterij veroorzaken ge
kraak. Buig de stekkers uit en meet alle cellen afzonderlijk op
met een voltmeter. Enkele defecte cellen kunnen wel kortge
sloten worden, doch indien-alle cellen sterk in spanning ver
minderd zijn is vervanging aan te raden.
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Philips „MINIWATT”-Iampen zijn verkrijgbaar voor elke
— — — gebruikelijke gloeistroombron — — —
14. Negatieve roosterspanningsbatterij. De roosterbatterij
moet met de plus aangesloten zijn aan min accu, de eerste L.F.lamp moet minder negatieve roosterspanning hebben als de
tweede. Door de juiste spanning te geven wordt de levensduur
van de hoogspanningsbatterij verlengd en verzekert men zich
een goede ontvangst. De levensduur is vrij groot, doch de bat
terij moet van tijd tot tijd onderzocht worden op defecte cellen,
door meting met een voltmeter.
15. Plaatspanningsapparaat. Het gebruik van een plaatspanningsapparaat veroorzaakt soms een bromtoon hetgeen te
wijten kan zijn aan een onoordeelkundige constructie, bijv. te
kleine vaste condensatoren of smoorspoelen. Zeer vaak moet
evenwel de fout gezocht worden in den ontvanger, waarvan
bijv. de isolatie van de roosters der ontvanglampen onvoldoen
de kan zijn. Ook kan een slechte lekweerstand, of een lekweerstand welke niet verbonden is tusschen rooster en plus accu de
oorzaak zijn.
Indien de bromtoon ontstaat door inductie van wisselstroom
lichtleidingen is dit te verhelpen door het plaatsen van een
kapje bladtin (zilverpapier) over de ballon van de H.F.- of de
detectorlamp en dit met de aardkiem te verbinden.
Onregelmatige ontvangst wordt soms verkregen door een
onbetrouwbaar contact in den regelaar voor de detectorspanning.
16. Antenne en aarde. Een krachtige ontvangst hangt in
hooge mate af van een goede antenne en aarde. Zie het hoofd
stuk: Antenne en aarde.
17. Luchtstoringen. Tegen luchtstoringen, welke vooral in
de zomermaanden zeer hinderlijk kunnen zijn is geen kruid gewasschen. Om te onderzoeken of lucht- en tramstoringen de
oorzaak zijn van gekraak, verwijdere men de antenne en aarde
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Philips „MINIWAT PM ainpen A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
van het toestel, in welk geval het gekraak moet ophouden.
Hoort men de storingen nog, dan is de fout in het toestel te
zoeken.
18. Tramstoringen. Ook tegen tramstoringen bestaat geen
afdoend middel behalve het opheffen daarvan door de betrok
ken tramwegmaatschappij, bijv. door het gebruik van speciale
beugels, het plaatsen van condensatoren, enz. Hieraan wordt
tegenwoordig door verschillende maatschappijen veel aandacht
geschonken, zoodat verwacht mag worden, dat ook deze sto
ringen in de toekomst belangrijk zullen verminderen. Ook
dynamo’s en motoren in de nabijheid kunnen ernstige storingen
veroorzaken. Soms helpt het plaatsen van een kleine conden
sator in de aardleiding of het gebruik van een tegen-capaciteit,
doch een afdoende verbetering is meestal niet te verkrijgen.
19. Storingen door andere stations. Indien twee stations
te weinig in golflengte verschillen ontstaat een interferentietoon, alleen op te heffen door wijziging der golflengten. Indien
de ontvangst van een station belemmerd wordt door een krach
tig station in de nabijheid dient men een zeer selectieve ont
vanger te gebruiken.
20. Isolatiemateriaal. Het gebruik van slefcht isolatiemate
riaal voor frontplaten, spoelstekkers, in condensatoren, enz.,
kan zwakke ontvangst of gekraak veroorzaken. Metaalhoudend
eboniet moet zorgvuldig afgeschuurd worden, het soldeeren
met soldeerwater is sterk te ontraden en alle sporen van soldeerpasta behooren verwijderd te worden.
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Het Morse Alfabei
LETTERS EN CIJFERS
a ._

n —.

b____
d ...
e .

f____
g------

h ....
i ..

k S.Z

p------q-------r ...
s ...
t _
u ...
v . ..
w.

ch
_
a-------aof a.....
è of é .. _..
ï of ï .. ..
of —.. . .
n_ —

2______
3_____
4____
5
6_____
7_____

ö of ö______
ü .. . .
0

Afgekorte cijfers

1
2 ...
3___ _
4_____
5
6____
7____
8 9 0 -

X — . .

1
m ——
Een streep heeft de lengte van drie punten.
De afstand tusschen punten en streepen van eenzelfde letter heeft
de lengte ven een punt.
De afstand tusschen twee letters heeft een lengte van drie punten.
De afstand tusschen twee woorden heeft een lengte van vijf punten-

LEES- EN DIENSTTEEKENS
Oproepteeken .....
Punt (.)..........
Scheiteeken .....
Komma (,) ......
Begrepen .....
Punt komma (;) ....
Vergissingsteeken..............
Dubbelpunt (:) ...
Einde van het werk .....
Vraagteeken (?) ....
Sluitteeken .....
Uitroepteeken (!) . .
Verzoeke te zenden . . .
Apostrophe O ....
Wachten .....
Breukstreep (/) ....
Ontvangen . . .
Koppelteeken (-) .....
...
Noodsein v. Schepen ....
Aanhalings*
Aan alle stations ....
teekens („ of *’) ...
Waarschuwing voor signalen met
Haakjes ( ) ......
groote energie ...... (3 maal)
Nieuwe alinea ......
Onderstreeping ......
De teekens voor aanhalingsteekens, haakjes en onderstreeping worden
geseind vóór en na de woorden, waarop zij betrekking hebben.
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GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTVANGST ZONDER EEN
PHILIPS LUIDSPREKER
RADIOTECHNISCHE WOORDENLIJST,
bevattende de voornaamste woorden, welke in de radio
techniek voorkomen.
ENGELSCH—NEDERLANDSCH.
„A„ battery (Amerikaansche
uitdrukking)
Accumulator
Accumulator charging set
Acid
Acidometer
Aerial
Aerial circuit
Aerial tuning condenser
Aerial tuning inductance
Air condenser
Air-core choke
Alternating current
Alternator
Ammeter
Ampère
Ampère-hour
Amplification
Amplificationfactor
Amplifier
Amplifying-valve
Anode
Anode battery
Anode circuit
Anode current

Gloeidraadbatterij (droge elementen of accu)
Accumulator
Accu-laadinrichting
Zuur
Zuurmeter
Antenne
Antennekring
Antenne-afstemcondensator
Antennespoel
Condensator met luchtisolatie
Smoorspoel zonder ijzerkern
Wisselstroom
Wisselstroommachine
Ampèremeter
Ampère (practische eenheid van
stroomsterkte)
Ampère-uur
Versterking
Versterkingsfactor (v. e. lamp)
Versterker
Versterkèrlamp
Plaat (van een lamp)
Hoogspanningsbatterij
Plaatkring
Plaatstroom
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Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel?
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
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Anode resistance
Anode voltage
Antenna
Aperiodic circuit
A.T.C. (afkorting Aerial
Tuning Condenser)
A.T.1. (afkorting Aerial Tuning
Inductance)
Atmospherics
Audio-frequency
Audio-frequency amplifier
Audio-frequency transformer
Audion (Amerikaansche uitdrukking).

Weerstand in den plaatkring
Plaatspanning
Antenne
Niet afgestemde kring
Antenne afstemcondensator

„B” battery (Amerikaansche
uitdrukking)
Back coupling
Barretter
Baseboard
Basketcoil
Beat-reception
Binding post (Amerikaansche
uitdrukking).
Bipolar
Blind spots
Blocking condenser
Bobbin
Branch-point
Bridging condenser

Hoogspanningsbatteiïj

Breakdown voltage
Bright emitter
Broadcasting
372

Antennespoel
Luchtstoringen
Laagfrequentie
Laagfrequentversterker
Laagfrequenttransformator
Drie-electrodenlamp

Terugkoppeling
IJzerdraadweerstand
Grondplank
Korfspoel
Genereerende ontvangst
Klemschroef
Tweepolig
Blinde plekken
Vaste condensator
Spoel met geïsoleerd draad
Aftakkingspunt
Parallel geschakelde vaste con
densator
Doorslagspanning
Helgloeiende lamp
Omroep

Philips „MINIWATT’Mamp A 430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
Burning out
By-pass condenser

Doorbranden
Vaste condensator

„C” battery (Amerikaansche
uitdrukking)
Cage aerial
Call signs
Capacity
Capacity earth
Capacity-resistance coupling
Carbon
Carrierwave
Cascade-amplifier
Cathode
Catwhisker
Change-over switch
Characteristic curve
Charge
Choke coii
Cleats
Circuit
Close coupling
Coherer
Coil
Coilholder
Condenser
Core
Counterpoise
Coupling
Crystal-detector
Curve

Negatieve roosterspanningsbatterij
Kooiantenne
Roepletters
Capaciteit
Tegencapaciteit
Weerstandskoppeling
Kool
Draaggolf
Meervoudige versterker
Gloeidraad (van een lamp)
Contactveertje van een kristaldetector
Omschakelaar
Karakteristieke' kromme
Lading
Smoorspoel
Kleine porselein isolators
Kring
Vaste koppeling
Verouderd type detector
Spoel
Spoelhouder
Condensator
Kern
Tegencapaciteit
Koppeling
Kristaldetector
Kromme

Damped oscillations

Gedempte trillingen
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PHILIPS GELIJKRICHTER Nr. 450 LAADT UW ACCU,
TERWIJL GIJ SLAAPT.
D.C. (afkoiting direct current)
D.C.C. (afkorting doublé
cotton covered)
Dead-end effect
Dead-end switch
De Forest Coil (Amerikaansche uitdrukking)
Detector valve
Detuning

Gelijkstroom
Dubbel katoen omsponnen

Earth
Earth connection
Earth plate
Ebonite
Efficiency
Egg insulator
Empire cloth

Aarde
Aardverbinding
Aardplaat
Eboniet
Nuttig effect
Ei-isolator
Isolatie linner

Dood-eind effect
Dood-eind schakelaar
Honigraatspoel

Detectorlamp
Iets van de juiste afstemming
afwijken
Wipschakelaar
Dewar-switch
Dial
Schaal
Diaphragm
Trilplaat
Twee-electrodenlamp
Diode
Directe koppeling
Direct coupling
Richtingszoeker
Direction finder
Distortion
Vervorming
Storing
Disturbance
Double-pole switch
Dubbelpolige omschakelaar
Down lead
Invoerleiding
Dry battery
Batterij van droge elementen
Dry cell
Droog element
D.S.C. (afkorting doublé silk Dubbel zijde omsponnen
covered)
Reflex schakeling
Dual amplification
Zwakgloeiende lamp
Dull emitter

374

i

PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A 425:
Een speciale lamp voor L. F. weersta ndversterking.
Enamelled wire
Eureka wire

Geëmailleerd draad
Weerstandsdraad

Fading
Filament
Filament resistance
Filter circuit
Fixed resistor
Flat tuning
Former

Sluier effect
Gloeidraad
Gloeidraadweerstand
Zeefkring
Vaste weerstand
Niet scherpe afstemming
Vorm (voor het winden van
spoelen)
Dubbelroosterlamp
Raamantenne
Frequentie
Natuurlijke golflengte

Four-electrode valve
Frame aerial
Frequency
Fundamental wavelength
Galena
Grid
Grid bias
Grid condenser
Grid leak
Ground (Amerikaansche
uitdrukking)

Loodglans (kristal)
Rooster
Roosterspanning
Roostercondensator
Lekweerstand
Aarde

Hard valve
Harmonies
Heaviside layer
Henry
Hertzian waves
High frequency amplifier
High frequency transformer
High tension battery
Honeycomb coil
Hot wire ammeter

lioogvacuumlamp
Harmonische golven
Heaviside laag
Practische eenheid v. inductie
De draadlooze golven
Hoogfrequentversterker
Hoogfrequent transformator
Hoogspanningsbatterij
Honigraatspoel
Hittedraad ampèremeter
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Philips „MINIWATT”-lamp A430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
Howling
Hydrogen

Gillen (v. e. L.F.-versterker)
Waterstof

Impedance
Inductance
Induction
Insulation
Insulator
Interference
Internal resistance
Inverted „L” Aerial

Inwendige weerstand
Inductiespoel
Inductie
Isolatie
Isolator
Storing
Inwendige weerstand
Omgekeerde „L” Antenne

Jamming

Storing van stations op onge
veer dezelfde golflengte
Kern uit dunne platen samen
gesteld
Invoerbuis
Geleidingen
Loodsulpliaat
Leidsche flesch
Bliksemafleider en schakelaar
Snoer uit vele dunne draadjes
samengesteld
Verlengspoel
Contramoer
Raamantenne met één winding
Losse inductieve koppeling
Luidspreker
Laagfrequentversterker
Laagspanning
Gloeidraadbatterij (accu of
droge élementen)

Laminated core
Leading-in tube
Leads
Lead sulphate
Leyden jar
Lightning switch
Litzendraht wire
Loading coil
Lock nut
Loop aerial
Loose coupling
Loudspeaker
Low-frequency amplifier
Low tension
Low tension battery
Magnetic field.
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Magnetisch veld

Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”.
Magnetic flux
Magnifier
Megger
Megohm
Mercury Vapour Rectifier
Microfarad
Microhenry
Mier ohm
Microphone
Milli —
Milliammeter
Modulator valve
Morse key
Moving coil instrument
Mush

Krachtlijnen in een magnetisch
veld
Versterker
Instrument voor meten van
hooge weerstanden
Een millioen Ohm weerstand
Kwikdamp gelijkrichter
Een millioenste farad (eenheid
van capaciteit)
Een millioenste Henry (eenheid
van inductie)
Een millioenste Ohm (eenheid
van weerstand)
Microfoon
Een duizendste deel van —
Milli-Ampèremeter voor het
meten van stroomsterkte
Modulatorlamp
Morse seinsleutel
Draaispoel meetinstrument
Bijgeluiden te danken aan
krachtige boogzenders

Natural wavelength
Nut

Natuurlijke golflengte
Moer

Ohm
One-stage amplifier
Open circuit

Ohm (eenheid van weerstand)
Eenlampsversterker
Open kring

Pancake coil
Panel
Parallel connection
Perikon detector

Platte spoel
Plaat
Parallelschakeling
Detector, waarbij twee kristal377

Haalt de wereld in Uw huis met Philips „MINIWATT”

Phones
Pitch
Plate circuit
Plate current
Plug-in coil
Pole-finding-paper
Potential difference
Potential divider
Power amplifier
Power valve
Radio frequency
Radio frequency amplifier
Range finder
Reactance coil
Reaction
Reactioncoil
Receiver
Rectification
Rectifier
Rectifying detector
Rectifying valve
Reflection
Reflex circuit
Regenerative circuit
Reinartz tuner
Rejector circuit
Relay station
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len elkaar aanraken (bijv.
Zinkiet-Borniet)
Telefoon
Toon (van het geluid)
Plaatkring
Plaatstroom
Uitwisselbare spoel
Pool-reageer-papier
Potentiaal verschil
Hooge weerst. potentiometer
Eindversterker
Eindversterkingslamp
Hoogfrequent
Hoogfrequent versterker
Richtingszoeker
Smoorspoel
Terugkoppeling
7'erugkoppelspoel
Ontvangtoestel
Gelijkrichting
Gelijkrichter
Detectorlamp (van een ontvang
toestel)
Gelijkrichterlamp
Terugkaatsing
Schakeling, waarin een lamp
gelijktijdig werkt als H.F.en L.F.-versterker
Schakeling met terugkoppelingSpeciaal schakelschema voor
K.G.-ontvangst
Soort zeefkring
Omroepstation, dat geen eigen

Laadt Uw accu thuis met
PHILIPS GLOEIDRAADGELIJKRICHTER No. 450.
muziek uitzendt, doch mu
ziek van andere stations,
ontvangen over een tele
foonlijn.
Bediening op een afstand
Remote control
Weerstand
Resistance
Weerstandsversterker
Resistance amplifier
Resistance capacity coupling Weerstandskoppeling
Vaste weerstand
Resistor
Resonantie
Resonance
Veranderbare weerstand
Rheostat
Verzadigingsstroom (v. e. lamp)
Saturation current
S.C.C. (afkorting single, cotton Enkel katoen omsponnen
covered)
Afgeschermd
Screened
Selectiviteit
Selectivity
Eigen capaciteit (van spoelen)
Self capacity
Zelf-inductie
Self-inductance
Zelf-inductie
Self-induction
Serie schakeling
Series connection
Serie-parallel schakelaar
Series-parallelswitch
Toestel
Set
Scherpe afstemming
Sharp tuning
Condensator in serie i.d. antenne
Shortening condenser
Parallel geschakelde weerstand
Shunt
Korte golf
Short wave
Soort platte spoel
Slab coil
Glijspoel
Sliding inductance
Laagvacuumlamp
Soft valve
Geluidsgolven
Sound waves
Space charge
Ruimtelading
Spade tuning
Afstemmen door middel van een
draaibare platte metalen
schijf
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Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspaimingapparaat
geen gekraak oi geruisch en een constante anodespanning.
Spark transmitter
Specific gravity
Speech-ainplifier
Spreaders

Vonkzender
Soortelijk gewicht
Laagfrequent versterker
Spreiders (van een meerdraads
antenne)
Rechte-lijn condensator
Square-law condenser
S.S.C. (afkorting single silk Enkel zijde omsponnen
covered)
Omschakelaar van directe op
Stand-by switch
inductieve koppeling
S.W.G. (afkorting Standard In Engeland gebruikte standaard
Wire Gauge)
voor draad
Stalloy
Speciaal transformatorenblik
Luchtstoringen
Statics
Stays
Tuien (voor een antenne)
Step-down transformer
Verlagings-transformator
Step-up transformer
Versterkings-transformator
Storage battery
Accumulatoren batterij
Strap coil
Spiraalvormig gewonden spoel
van plat koperdraad
Strays
Luchtstoringen
Sulphuric acid
Zwavelzuur
Sulphating
Sulfateeren
Superheterodyne reception
Ontvangst met golflengte trans
formatie
Switch
Schakelaar
Systoflex
Isolatiebuis
„T” Aerial
Tappin gs
Telephone
Tension
Terminals
Thermionic valve
380

„T” Antenne
Aftakkingen
Telefoon
Spanning
Aansluitklemmen
Radiolamp

PHILIPS GLOEIDRAAD VEILIGHEID
een zekere bescherming Uwer „MINIYVATT” lampen.
Three-electrode valve
Ticklercoil (Amerikaansche
uitdrukking)
Tight coupling
Toroid coii
Train of waves
Transformation ratio
Transformer
Transmitter
Triode
Tuned anode coupling

Enkelroosterlamp
Terugkoppelspoel

Tuned plate circuit
Tuner
Tungar rectifier
Tuning
Tuning coil
Tuning condenser
Tuning inductance
Two-electrode valve
Two stage amplifier

Vaste koppeling
Ringvorming gewonden spoel
Golftrein
Transformatie verhouding
Transformator
Zender
Drie-electroden lamp
Hoogfrequent schakeling met
plaatkring
afgestemden
(Koomans-Harris)
Afgestemde plaatkring
Afstem inrichting
Een lampgelijkrichter
Het afstemmen
Afstemspoel
Afstemcondensator
Afstemspoel
Twee electrodenlamp (Fleming)
Tweelampsversterker

Umbrella Aerial
Undamped oscillations

Parapluie antenne
Ongedempte trillingen

Valve
Valve amplifier
Variable condenser
Variocoupler
Variometer
Vernier Condenser

Lamp
Lampversterker
Veranderbare condensator
Variokoppelaar
Variometer
Afzonderlijke fijnregelcondensator
Fijnregelschaal (op een veran-

Verniel* dial
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Gebruikt op Uw 4-Iampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATT’-Iampen A430, A409, B406 en B403
derbaren condensator)
Volt (eenheid van spanning)

Volt

»X”s

Anodestekker (voor een hoogspanningsbatterij)
Golflengte
Golfmeter
Zeefkring
Draadloos
Metaalalliage met een laag
smeltpunt voor bevestiging
van kristallen
Luchtstoringen

Zero Capacity
Zincite

Nulcapaciteit
Zinkiet (kristal)

Wanderplug
Wavelength
Wavemeter
Wave trap
Wireless
Woods Metal

DUITSCH—NEDERLANDSCH.
Abstimmen
Abstimmkondensator
Abstimmscharfe
Abstimmspule
Abstimmung
Abwartstransformator
Akkumulator
Akkumulatoi enbatterie
Akkumulatorsaure
Aktive Masse
Ampèrewindung
Anodenkreis
Anodenspannung
Anodenstrom
Anschlussklemme
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Afstemmen
Afstemcondensator
Afstemscherpte
Afstemspoel
Afstemming
Verlagingstransformator
Accumulator
Accumulatorenbatterij
Accu-zuur
Actieve massa
Ampèrewinding
Plaatkring
Plaatspanning
Plaatstroom
Aansluitklem

ï
;
,

Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.
Antenneempfang
Antennehöhe
Antennesch alter
Antennezuleitung
Anzapfung
Araometer
Aethertheorie
Audiofrequenz
Audion
Audionröhre
Aufwartstransformator
Ausschalten
Aussenden
Ausstrahlung
Autodyneempfang

Antenne ontvangst
Antennehoogte
Antenne-aarde-schakelaar
Antenne-invoerleiding
Aftakking
Areometer
Aethertheorie
Laagfrequentie
Detectorlamp
Detectorlamp
Versterkingstransformator
• Uitschakelen
Uitzenden
Uitstraling
Autodyne-ontvangst

Radio-Amateur (zelfbouwend)
Batterij
Batterij-galvanometer
Omroep-ontvanger
Karakteristiek
Detectie
Detectorlamp
Twee-electrodenlamp
Kop-telefoon
Dubbelpolige hefboomschakelaar
Drahtlose Richtungsbestimm. Draadlooze richtingsbepaling
Draadlooze telegrafie
Drahtlose Telegraphie
Draadlooze telefonie
Drahtlose Telephonie
Veranderbare condensator
Drehkondensator
Drehplattenkondensator
Drie-electrodenlamp (enkelDreielektrodenröhre
roosterlamp)
Bastler
Batterie
Batterieprüfer
Broadcastingempfanger
Charakteristik
Detektion
Detektorröhre
Diode
Doppelkopfhörer
Doppelschalter
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Philips „MINIWATT”-Iampen zijn verkrijgbaar voor elke
— —
— gebruikelijke gloeistroombron —
—
—
Drosselspule
Durchschlag
Durchschlagsspannung

Smoorspoel
Doorslag
Doorslagspanning

Eigenschwingung
Einführungsdraht
Einpoliger Umschalter
Eisendrahtwiderstand
Eisenkern
Eisenkerntransformator
Elektrolytischer Gleichrichter
Elektronenemission
Empfang
Empfanger mit Wellentransformation
Empfangsantenne
Empfangsapparat
Empfangsstation
Entladung
Erddraht
Erden
Erdleitung
Erdplatte
Erdverbindung

Natuurlijke trilling
Invoerleiding
Eenpolige omschakelaar
IJzerdraadweerstand
IJzerkern
Transformator met ijzerkern
Electrolytische gelijkrichter
Électronenemissie
Ontvangst
Superheterodyne-ontvanger
Ontvangantenne
Ontvangtoestel
Ontvangstation
Ontlading
Aarddraad
Aarden
Aardleiding
Aardplaat
Aardverbinding

Fernsehen
Feste Kopplung
Filterkreis
Flachspule
Fortpflanzung
Frequenz
Füllsaure
Funkensender

Draadloos zien
Vaste koppeling
Zeefkring
Platte spoel
Voortplanting
Frequentie
Accu-vulling
Vonkzender
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Philips „MINIWATT’Mampen A 409:
* De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
Galvanische Kopplung
Gedampfte Schwingung
Gedampfte Welle
Geflochtene Flachspule
Gegentaktschaltung
Gegenwicht
Gedampfte Schwingung
Gitter
Gitterableitwiderstand
Gitterbatterie
Gitterkondensator
Gitterkreis
Gitterspannung
Gleichrichter
Gleichrichterröhre
Gleitwiderstand
Glühdraht
Glühdrahtbatterie
Glühkathode

Galvanische koppeling
Gedempte trilling
Gedempte golf
Spinnewebspoel
Balans-schakeling
Tegen-capaciteit
Gedempte trilling
Rooster
Roosterlekweerstand
Roosterspanningsbatterij
Roostercondensator
Roosterkring
Roosterspanning
Gelijkrichter
Gelijkrichterlamp
Veranderbare weerstand
Gloeidraad
Gloeidraadbatterij
Gloeidraad

Heaviside Schicht
Heizregulator
Heizspannung
Heizstrom
Heizwiderstand
Heterodynempfanger
Hitzdrahtampèremeter
Hochantenne
Hochfrequenzverstarker
Honigwabenspule
Honigwabemvicklung
Hörer

Heaviside-laag
Gloeidraadweerstand
Gloeidraadspanning
Gloeistroom
Gloeidraadweerstand
Hetero dy ne-ontvangtoestel
Hittedraad ampèremeter
Buiten-antenne
Hoogfrequentversterker
Honigraatspoel
Honigraatwikkeling
Telefoon

Impedanz

Impedantie
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Philips „MINIW A T T” B 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
Induktif
Induktive Kopplung
Isolation

Inductief
Inductieve koppeling
Isolatie

Kabelschuh
Kapazitat
Kapazitive Kopplung
Kondensator
Konduktive Kopplung
Kopfhörer
Kopplung
Kreis
Kristallempfanger
Kugelvariometer
Kurve

Kabelschoen
Capaciteit
Capacitieve koppeling
Condensator
Galvanische koppeling
Telefoon
Koppeling
Kring
Kristalontvanger
Bolvariometer
Kromme

Lampensender
Lautsprecher
Litze
Lose Kopplung
Luftdraht

Lampzender
Luidspreker
Streng
Losse koppeling
Antenne

Mehrfache Verstarkung
Membran
Mikrophonkreis
Miniwattröhre
Modulatorröhre
Modulieren
Modulierte Welle
Modulierung
Morse schlüssel
Morsezeichen

Meervoudige versterking
Trilplaat
Microfoonkring
Zwakgloeiende lamp
Modulatorlamp
Moduleeren
Gemoduleerde golf
Modulatie
Morseseinsleutel
Morseteeken

Niederfrequenzverstarker

Laagfrequentversterker
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GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTVANGST ZONDER EEN
PHILIPS LUIDSPREKER
Oberwelle
Oszillator
Oxydkathode

Boventoon
Slingerkring
Oxyde-gloeidraad

Parallelschalten
Pastierte Platte
Polsuchpapier
Pfeifen
Porzelanisolator

Parallelschakelen
Massaplaat
Pool-reageerpapier
Gillen
Porceleinen isolator

Radiofrequenz
Rahmenantenne
Rahmenempfang
Reichweite
Resonanz
Rheostat
Richtfinder
Röhrenempfanger
Röhren generator
Röhrensender
Riickkopplung
Rückkopplungsspule
Ruhestrom
Rundfunke
Rundfunksender
Rundspruch

Hoogfrequentie
Raam-antenne
Raam-ontvangst
Reikwijdte
Resonantie
Regelbare weerstand
Richtingzoeker
Lampontvanger
Zendlamp
Lampzender
Terugkoppeling
Terugkoppelspoel
Ruststroom
Radio-omroep
Omroepstation
Radio-omroep

Sattigungsstrom
Sauredichte
Sauremesser
Schalter
Scharfe Abstimmung
Schwebungsempfang
Schwefelsaure

Verzadigingsstroom
Zuurdichtheid
Zuurmeter
Schakelaar
Scherpe afstemming
Zwevingsontvangst
Zwavelzuur
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Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
Schwingneigung
Schwingung
Schwingungskreis
Schwingungszahl
Selbstinduktion
Selbstinduktionsspule
Selektiver Empfanger
Selektivitat
Sendelampe
Senderröhre
Senderröhre (wassergekühlte)
Sendestation
Serien-Parallelschalter
Sockel
Spannung
Spule
Spulensinn
Steckspule
Steuerröhre
Stromstarke
Sulfatieren
Superregener ativempfan g

Genereerneiging
Trilling
Trillingskring
Trillingsgetal
Zelfinductie
Zelfinductiespoel
Selectief ontvangtoestel
Selectiviteit
Zendlamp
Zendlamp
Watergekoelde zendlamp
Zendstation
Serie-parallelschakelaar
Lampvoet
Spanning
Spoel
Wikkelingsrichting van spoelen
Uitwisselbare spoel
Modulatorlamp
Stroomsterkte
Sulfateeren
Super-regeneratieve ontvangst

Tetrode
T-förmige Antenne
Tonende Funke
T ransformatorwicklung
Triode
Trockenbatterie

Dubbelroosterlamp
T-antenne
Fluitvonk
Transformatorwikkeling
Drie-electroden lamp
Droge batterij

Zwevingstoestel (heterodyne)
Überlagerer
Zwevingsontvangst
Überlagerungsempfang
Unveranderlicher Kondensator Vaste condensator
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Philips „MINIWATT”-lamp A430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
Veranderlicher Kondensator
Widerstand
»>
Versterken
Verstarker
Verstarkerröhre

Veranderbare condensator
weerstand
Versterken
Versterker
Versterkingslamp

Wasserkühlung
Wechselstrom
Welle
Wellenlange
Wellenmesser
Wellentelegraphie
Wellentelephonie
Widerstand
Widerstandsverstarker
Zeitsignal
Zweielektrodenröhre
Zweifachverstarker
Zweigitterröhre
Zweipolig
Zweiröhrenverstarker

Waterkoeling
Wisselstroom
Golf

Golflengte
Golfmeter
Radio-telegrafie
Radio-telefonie
Weerstand
Weerstandsversterker
Tijdsein
Twee electroden lamp
Tweelampsversterker
Dubbelroosterlamp
Tweepolig
Tweelampsversterker

!

FRANSCH—NEDERLANDSCH.
Accorder
Accouplage
Accouplement capacitif
électromagnétique
inductif
Accumulateur
Acide
Acide sulfurique
Ampère-heure
Ampèremètre

Afstemmen
Koppeling
Capacitieve koppeling
Electromagnetische koppeling
Inductieve koppeling
Accumulator
Zuur
Zwavelzuur
Ampère-uur
Ampèremeter
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PHILIPS GELIJKRICHTER Nr. 450 LAADT UW ACCU,
TERWIJL GIJ SLAAPT.
Ampère-tour
Amplificateur
a basse fréquence
a deux étages
a haute fréquence
a résistance
Amplification
Antenne d’émission
de réception
»
en parapluie
en T
Appareil
de réception
Aréomètre
Audio-fréquence
Basse tension
Batterie
a piles sèches
des accumulateurs
d’anode
de chauffage
de grille
de plaque
sèche
Bipolaire
Bobine
d’accord
»
de réaction
de self
honeycomb
»»
Borne de batterie

Ampère-winding
Versterker
Laagfrequentversterker
Tweelamps versterker
Hoogfrequentversterker
Weerstandsversterker
Versterking
Zend-antenne
Ontvang-antenne
Parapluie-antenne
T-antenne
Toestel
Ontvangtoestel
Areometer
Laagfrequent
Laagspanning
Batterij
Droge batterij
Accumulatorenbatterij
Hoogspanningsbatterij
Gloeidraadbatterij
Roosterspanningsbatterij
Hoogspanningsbatterij
Droge batterij
Tweepolig
Spoel
Afstemspoel
Terugkoppelspoel
Zelfinductiespoel
Honigraatspoel
Batterijklem

Cadre récepteur
Capacité

Raamantenne
Capaciteit
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PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A425:
Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking
Caractère Morse
Caractéristique
Cascade, montage en
Cathode a oxyde
Charbon
Charge
Charger
Cherche-pöle, papier
Circuit
„ de grille
„ de plaque
„ de réception
„ primaire
„ secondaire
Claquage d’un transformateur
Clef morse
Coëfficiënt d’amplification
Condens ateur
a air
de grille
»>
fixe
variable
Connexion
Cordon souple
Couche de Heaviside
Couplage
Courant
continue
alternatif
de Panode
n
de chauffage
»>
Courbe
Court-circuit
5»
JJ

Morseteeken
Karakteristiek
Serieschakeling
Oxyde-gloeidraad
Kool
Lading
Laden
Pool-reageer papier
Kring
Roosterkring
Plaatkring
Ontvangkring
Primaire kring
Secondaire kring
Doorslaan v. e. transformator
Morse seinsleutel
Versterkingsfactor
Condensator
Luchtcondensator
Roostercondensator

Vaste condensator
Veranderbare condensator
Verbinding
Snoer
Heavisidelaag
Koppeling
Stroom
Gelijkstroom
Wisselstroom
Plaatstroom
Gloestroom
Kromme
Kortsluiting
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Philips „MINIWATT’Mamp A430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
Décharge
lente
Degré d’amplification
Densité de 1’acide
Dérivation
Descente de 1’antenne
Détecteur
a galène
yy
a lampe
yy
Diaphragme
Diffusion radiophonique
Diode
Duolatérale, bobine
yy

Ebonite
Ecouteur
Emetteur
»
yy

, poste
, tube
a lampe

Emission
yy

Essai
Fil isolé
Fil nu
Filament

, poste d’

Ontlading
Langzame ontlading
Versterkingsfactor
Zuurdichtheid
Aftakking
Antenne-invoer
Detector
Kristaldetector
Lampdetector
Trilplaat
Radio-omroep
Twee-electroden lamp
Honigraatspoel
Eboniet
Oorschelp (van een telefoon)
Zender
Zendstation
Zendlamp
Lampzender
Uitzending
Zendstation
Proef

Geïsoleerd draad
Blank draad
Gloeidraad
, courant de
Gloeistroom
Gloeidraadspanning
, tension de
yy
Tungsten gloeidraad
de tungstène
yy
recouvert d’oxyde Oxyde-gloeidraad
yy
Zeefkring
Filtre
Fonctionner
Werken
Formation de 1’accumulateur Formeeren v. d. accu
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Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”
Fréquence

Frequentie

Qalette
Graphique
Grille

Platte spoel
Grafische voorstelling
Rooster

Haut parleur
Haute fréquence
Hétérodyne
, reception en
Honey-comb, bobine

Luidspreker
Hooge frequentie
Zwevingstoestel
ZweVingsontvangst
Honigraatspoel

Impédance
Interchangeable
Interférence
Isolateur
a boule
11
a
tige
11
d’entrée
11
en porcelaine
ii

Impedantie
Uitwisselbaar
Interferentie
Isolator
Bal-isolator
Staaf-isolator
Invoer-isolator
Porceleinen isolator

Joint

Lasch

Lampe a deux électrodes
„
a quatre
„
a trois

Twee-electroden lamp
Dubbelroosterlamp
Drie-electroden lamp (Enkel,
roosterlamp)
Versterkingslamp
Zendlamp
Zendlamp
Detectorlamp
Zendlamp
Generator lamp
Modulatorlamp

amplificatrice
d’émission
de transmission
détectrice
émettrice
génératrice
modulatrice
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Haalt de wereld in Uw huis met Philips „MINIWATT”
Longeur d’onde

Golflengte

Membrane
Mesure, instrument de
Microphone
Modulation
Moduler
Monter
en parallèle
en
serie
u

Trilplaat
Meetinstrument
Microfoon
Modulatie
Moduleeren
Monteeren
Parallel schakelen
In serie schakelen

Nid d’abeilles, bobinage en
bobine en
Noyau de fer
„ „ transformateur

Honigraatwikkeling
Honigraatspoel
IJzerkern
Transformatorkern

Onde
„ , longueur d’
„ amortie
„ continue
„ entretenue
„ harmonique
„ modulée
„ non-amortie
„ porteuse
„ sous-tenue
Ondomètre
Oscillateur
fermé
»»
ouvert
»
Oscillation
Osciller
Oxyde, cathode a

Golf
Golflengte
Gedempte golf
Ongedempte golf
Ongedempte golf
Harmonische golf
Gemoduleerde golf
Ongedempte golf
Draaggolf
Ongedempte golf
Golfmeter
Oscillator
Gesloten slingerkring
Open slingerkring
Oscillatie
Oscilleeren
Oxyde-gloeidraad
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Laadt Uw accu thuis met
PHILIPS GLOEIDRAADGELIJKRICHTER No. 450.
Parallèle
Parafoudre automatique
Paratonnerre
Perte
Pile
Pile sèche
Plaque
„ , batterie de
„ , circuit de
„ , courant de
„ , potentiel de
de terre
Poste
émetteur
„ récepteur
Potentiel
, perte de
)>
d’anode
de grille
>>
Potentiomètre
Propagation
Puissance de radiation
Puissance primaire

Parallel
Zelfwerkende bliksemafleider
Bliksemafleider
Verlies
Element
Droog element
Plaat
Hoogspanningsbatterij
Plaatkring
Plaatstroom
Plaatspanning
Aardplaat
Station
Zendstation
Ontvangstation
Potentiaal
Spanningsverlies
Plaatspanning
Roosterspanning
Potentiometer
Voortplanting
Stralingsenergie
Primair vermogen.

Raccordement
Radiation
, résistance de
»>
Radiodiffusion
Radiofréquence
Radiotélégraphie
Radiotéléphonie
Rayonnement
, résistance de
Réaction

Aansluiting
Uitstraling
Uitstralingsweerstand
Radio-omroep
Hoogfrequent
Radiotelegrafie
Radiotelefonie
Uitstraling
Uitstralingsweerstand
Terugkoppeling
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Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geen gekraak oi geruisch en een constante anodespanning.
Récepteur
, cadre
, poste
Réception
sur cadre
Rectificateur
, tube
Redresseur
électrolytique
Régénération
Régulation
Réseau a courant alternatif
Rèsistance
variable
Rhéostat
de chauffage

Ontvanger
Raamantenne
Ontvangstation
Ontvangst
Raamontvangst
Qelijkrichter
Gelijkrichterlamp
Qelijkrichter
Electrolytische gelijkrichter
Terugkoppeling
Regeling
Wisselstroomnet
Weerstand
Veranderbare weerstand
Veranderbare weerstand
Qloeidraadweerstand

Schéma des connexions
Self
Sensibilité
Signal horaire
Sifflement des amplificateurs
Simultané
Spire
Station de radiodiffusion
Station d’emission
Support de bobine
Support de lampe

Schakelschema
Zelfinductie
Gevoeligheid
Tijdsein
Gillen van versterkers
Gelijktijdig
Winding
Omroepstation
Zendstation
Spoelhouder
Lamphouder

Télégraphie sans fil
Téléphonie sans fil
Téléphotographie
Télévision
Tension de chauffage

Draadlooze telegrafie
Draadlooze telefonie
Draadlooze fotografie
Draadloos zien
Gloeidraadspanning
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PHILIPS GLOEIDRAADVEILIGHEID
een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
Terre, connexion de'
Tétrode
Train d’ondes
Transformateur
Transmetteur
a étincelles
Trio de
Tube-détecteur
„ émetteur
„ miniwatt
„ récepteur
„ rectificateur
„ transmetteur
a refroi>5
dissement a 1’eau

Aardverbinding
Dubbelroosterlamp
Golftrein
Transformator
Zender
Vonkzender
Drie-electroden lamp
Detectorlamp
Zendlamp
Zwakgloeiende lamp
Ontvanglamp
Gelijkrichterlamp
.Zendlamp
Watergekoelde zendlamp

Valve a deux électrodes
a trois
Variomètre
Voltage
Voltmètre
de poche

Twee-electroden lamp
Drie-electroden lamp
Variometer
Spanning
Voltmeter
Zakvoltmeter

jj

ïj
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Gebruikt op Uw 4-lampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATF’-lampen A430, A409, B406 en B403

MERKENLIJST.
Bevattende de merken der in Nederland geïmporteerde en
gefabriceerde Radio-artikelen.
I. = Importeur.
Aardman Speciaal Ontvangers
Accuratune Fijnregelknoppen
Acla Acculaadapparaat

F. = Fabrikant.

F. Radio Schiere, Kerkwcg 29, Zeist.
I. A. A. Posthumus, Baam.
F. Radio-Technisch Bureau „De Om
roep”, Fahrenheitstraat 409, Den
Haag.
A.C.R. Ontvangers, Telefoons enz. I. Lutz’ Radiohandel, Witte de Withstraat 47, Rotterdam.
I. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
Acuston Luidsprekers
Amsterdam.
ADA Lampen
I. N.V. Tcchn. Handelsonderneming Electrad, Prinsengracht 750, Amster
dam.
A.E.G. Luidsprekers, gelijkrichters I. A.E.Q., Frederiksplein 26, Amsterdam.
Aermonic Lampvoetjes enz.
I. Van Santen & Co., Den Textstraat 22.
Amsterdam.
After Dinner Luidsprekers
I. Van Santen & Co., Den Textstraat 22.
Amsterdam.
Ahemo Transformatoren
I. Biedcrmann & Co., N.Z. Voorburgwal
274, Amsterdam.
Aida Luidsprekers
I. Ingenieursbureau METHA, Stations
weg 36, Den Haag.
Airomaster Ontvangers
F. R. T. B. Broadcast, Sonoystraat 75,
Den Haag.
Ajax onderdeden
I. Ingenieursbureau „Connector” Bloem
gracht 174, Amsterdam.
A.J.S.Luidsprekers, Ontvangers enz. I. Van Santen &. Co., Den Texstraat 22,
Amsterdam.
Ala Transformatoren enz.
I. Alfred Ludert, Wilhelminastraat 1,
Amersfoort.
I. N.V. Zelander, Singel 142/144, Amster
Albion condensatoren
dam.
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Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk..
I. Amradio, Singel 158, Amsterdam.
I. Rad. Techn. Bureau. Ant. Vijftigschild,.
Graafscheweg 30, Nijmegen.
I. N.V. Zelander, Singel 142/144, Amster
AU. Britisch Transformatoren
dam.
I. N.V. „Teva”, Reguliersgracht 73, Am
Alhvays Lckweerstanden
sterdam.
All-Round Micro-gloeiweerstanden I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Kei
zersgracht 248, Amsterdam.
F. N.V. v/h. G. Fris Jr., Zuiddijk 73—75,
AU-Wave Ontvangers
Zaandam.
F. Altena Radio Fabriek, Santhorstlaan
Altena Ontvangers
9, Wassenaar.
Amigo Luidsprekers, Ontvangers I. Bicdermann & Co., N. Z. Voorburgwal
274, Amsterdam.
I. Van Santen en Co., Den Texstraat 22,
A.M.P.E.R. Meters
Amsterdam.
I. Jules Hartogh, Van Breestraat 78,
Amplion Luidsprekers
Amsterdam.
I. Amradio, Singel 158, Amsterdam.
Amradio Onderdeden
I. The American Radio House, Muiden.
Amsco Onderdeden
I. Technisch Bureau J. Duiker, Rijn
Angelus Luidsprekers
straat 30, Den Haag.
I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Kei
Anker Onderdeden
zersgracht 248, Amsterdam.
F. H. R. Smith, Keizersgracht 6, A’dam.
Anorect Anode gelijkrichter
Anschutz Wcerstandsversterkers, I. N.V. Hcybroek’s Groothandel, Kei
Smoorspoelversterkers
zersgracht 248, Amsterdam.
I. Handelmaatschappij R. S. Stokvis &
Apco Gelijkrichtcrs
Zonen, Rotterdam.
Apex Lampvoetjes
I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Kei
zersgracht 248, Amsterdam.
F. A. A. Posthumus, Baarn.
Apcx Spoelen
Aravalves Lampen
F. Aravalvcs Ltd., Rijnkade 48—49,
Arnhem.
Arcola Luidsprekers
I. N.V. E. Lehner’s Handelsonderneming,.
Amstel 67, Amsterdam.
Arcon Ontvangers
I. Siemens & Halske Aktiengesellschaft,
Huygenspark 38/39, Den Haag.
Arcophon Luidsprekers
I. Siemens & Halske, Huygenspark 38/
39, Den Haag.
Alcophon Luidsprekers
Alluminia Ontvangers

i
i
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Philips „MINIWATT”-lampeii zijn verkrijgbaar voor elke
— — — gebruikelijke gloeistroombron — — —
Arena Condensatoren
Argus Kristallen

I. Firma Lcgrott, Groest 54a, Hilversum.
I. Handclsverccniging v/h. L. Terwal,
Ceintuurbaan 254, Amsterdam.
Atlas Onderdeelen
I. Ingenieursbureau „Connector", Bloem
gracht 174, Amsterdam.
Audionettes Ontvangers
I. N.V. Van den Berg & Co.’s Mctaalhandel, Prins Hendrikkade 162,
Amsterdam.
Audios Ontvangers, PlaatF. Radio Technisch Bureau Havcned,
stroomapparaten, Onderdeden
Mariastraat 34, Den Haag.
Ava Accu-vervang-apparaat
F. Verkoopbureau „Ava”, Koog a.d. Zaan.
Baduf Spoelen

I. Alfred Ludert, Wilhclminastraat 1,
Amersfoort.
Baldwin Telefoons, Luidsprekers I. V. Zwaan, Tolstraat 146, Amsterdam.
enz.
I. HandelsMij. R. S. Stokvis & Zonen,
Rotterdam.
Baltic Onderdeelen
I. Hoofdagentschap Baltic, Noordeinde
107—109, Den Haag.
. Banado Ontvangers enz.
F. N.V. Technische Handelmaatschappij
„Banado”, Prinsenstraat 26, Dor
drecht.
I. Alfred Ludert, Wilhelminastraat 1,
Bardon Transformatoren, Luid
Amersfoort.
sprekers enz.
I. Tasseron’s Handels- en Ingenieurs
B.B.C. Klemmen
bureau, Conradkade 24, Den Haag.
I. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
'Becol Eboniet
Amsterdam.
I. N.V. Elcctrad, Prinsengracht 750, Am
Beede Meetinstrumenten
sterdam.
I. R.T.B. J. de Leeuw Jr. Oostburg.
Bclling-Lee Aansluitklemmen
I. N.V. Technische Handel Maatschappij
Belden Draad
v/h. Jan Mulder, Keizersgracht
424, Amsterdam.
I. Bell Telephone Manufacturing Co.,
Bell Ontvangers enz.
Scheldcstraat 160/162, Den Haag.
Benjamin Lampvoetjes
I. A. A. Posthumus, Baarn.
Berko Luidsprekers
I. J. Jansen, AH. Piersonstraat 3, R’dam.
Bergman Ontvangers
F. J. V. Bergman, Choorstraat 11, Delft.
~B.I.—B.V. Ontvangers
F. Firma W. Boosman, Warmoesstraat
97, Amsterdam.
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Philips „MINIWATT”-lampen A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
Biconc Luidsprekers
Biplex Golfmeter
Black-Bull Anodcbatterijen
Blaupunkt Telefoons, enz.
B. M. S. Stoppen en klinken
Bosch condensatoren
Bowyer-Lowe Afgeschermde
spoelen
Brach Onderdeden
Bradlcy Weerstanden enz.
Brandes Transformatoren, luid
sprekers
Brcedder Ontvangers
Bretwood Onderdeden
Bristol Luidsprekers
Britimax Onderdeden
. Broadcast Ontvangers
Brown Luidsprekers
Brownic Kristalontvanger
Brunet Luidsprekers, Telefoons,
Transformatoren
B.T.H. Luidsprekers, enz.
Bullphone Luidsprekers
Burndept Ontvangers enz.
Oaldra Schakelaars

I. Bell Telephone Manufacturing Co.,
Scheldestraat 160/162, Den Haag.
I. A. M. Swart, Vondelstraat, Nijmegen.
I. N.V. Technisch Handelsbureau J. C.
van der Velde, Dunne Bierkade
26, Den Haag.
I. Radio Dekker Nieuwmarkt 26, A’dam.
I. N.V. Electrad. Prinsengracht 750,
Amsterdam.
I. N.V. E. Lehners Handelsonderneming,
Anistel 67, A’dam.
I. W. Hasekamp, Voorburg.
I. A. A. Posthumus, Baarn.
I. N.V. Techn. Handelsonderneming Elec
trad, Prinsengracht 750, A’dam.
I. Handelsmaatschappij R. S. Stokvis &
Zonen, Rotterdam.
I. H. R. Smitli, Keizersgracht 6, A’dam.
E. Brecdvcld & Schroder, Prinsengracht
522/524, Amsterdam.
I. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
Amsterdam.
I. N.V. „Ubel” Techn. Handel Mij., Ie
Wctcringplantsoen 10, A’dam.
I. y. Zwaan, Tolstraat 146, A’dam.
F. R. T. B. Broadcast, Sonoystraat 75,
Den Haag.
I. T. B. Hooghoudt, Spuistraat 71, A’dam.
I. N.V. Hcybroek’s Groothandel, Kei1*
zersgracht 248, Amsterdam.
I. Van Houten en Co., Hooidrift 167/169,
Rotterdam.
I. H. R. Smith, Keizersgracht 6, A’dam.
I. Technisch Handels-Bureau A. Koe
koek, Singel 450, Amsterdam.
I. N.V. L. Zelander’s Electrotechnische
; en Technische Handelsvennootschap. Singel 142/144, Amsterdam.
F. Xasseron’s Handels- en Ingenieurs
bureau, Conradkade 24, Den Haag.
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Philips „MIN 1 W A T T” B 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
Camfield Condensatoren
Capasupra Ontvangers
Cardwell Condensatoren
Carmen Luidsprekers
Caruso Ontvangers
C.A.V. Luidsprekers
Cema Luidsprekers
C.E.P. Materiaal
Chottel Naamplaatjes
Circloid Ringspoelen
Claritone Luidsprekers
Clarke onderdeden
Clarostat Weerstanden
Cleartron Fijnregelknoppen
CJix Stekkers
Columbia Batterijen
Colvem Condensatoren
Como Transformatoren
Concert Luidsprekers
Condit Montagebuis
Connecticut Transformatoren
Connector Ontvangers
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I. Ingenieursbureau „Connector”, Bloem
gracht 174 Amsterdam.
F. Radio-Schicre, Kcrkweg 29, Zeist (na
1 Mei).
I. A. A. Posthumus, Baarn.
I. N.V. Electrad, Prinsengracht 750,
Amsterdam.
I. Ingenieursbureau METHA, Stations
weg 36, Den Haag.
F. N.V. Hollandsche Isaria Maatschappij,
Gebouw Elcctrostoom, R’dam.
I. N.V. Technische Bureau Bijleveld, 30
Roelof Hartstraat, Amsterdam.
I. Gebr. Van Embden, Lange Pannekoekstraat 24, Rotterdam.
I. P. Penning Jr., Bloemgracht 126, Am
sterdam.
F. De naamplaatindustrie Adolf Chottel
& Co., Hemonystr. 11, Amsterdam.
I. N.V. Technisch Bureau v/h. Nierstrasz,
Plantage Middellaan 62, A’dam.
I. Ingenieursbureau Connector, Bloem
gracht 174, Amsterdam.
I. Ingenieursbureau Connector, Bloem
gracht 174, Amsterdam.
I. A. A. Posthumus, Baarn.
I. „Die Haghe”, Heerengracht 44a, Haag.
I. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
Amsterdam.
I. N.V. Technisch Bureau v/h. Nierstrasz,
Plantage Middenlaan 62, A’dam.
I. V. Zwaan, Tolstraat 146, Amsterdam.
I. The American Radio House, Muiden.
I. Biedermann & Co., N. Z. Voorburgwal
274, Amsterdam.
I. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
Amsterdam.
I. N.V. Electrad, Prinsengracht 750, Am
sterdam.
F. Ingenieursbureau Connector, Bloem
gracht 174, Amsterdam.

GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTVANGST ZONDER EEN
PHILIPS LUIDSPREKER
I. Tcva, Reguliersgracht 73, A’dam.
F. N.V. Idzerda Radio, Beukstraat 8—10,
Den Haag.
Coronaphon Ontvangers
F. N.V. Idzerda Radio, Beukstraat 8—10,
Den Haag.
C.Q. Ontvangers
F. Radio Technisch Bureau „c.q.”, Schiedamscheweg 36, Vlaardingen.
I. Larscn de Brey & Co., Den Haag.
Crystalphone Luidspreker
Croix Transformatoren
I. N.V. Nijkerk’s Radio, Lcidschegr. 96,
Amsterdam.
I. Ingenieursbureau Connector, Bloem
Croslcy Ontvangers enz.
gracht 174, Amsterdam.
I. N.V. Technisch Handclsbureau J. C.
Crystalstop Detector
v. d. Velde, Dunne Bierkade 26,
Den Haag.
I. T. B. Hooghoudt, Spuistraat 71, A’dam.
Crystavox Luidsprekers
I. „Die Haghe”, Heerengracht 44a, Haag.
C. T. H. Transformatoren
I. H. R. Smith, Keizersgracht 6, A’dam.
I. H. J. F. Hoegen, Azcwijn (Geld.).
Cupron Elementen
I. N.V. Heybroeks Groothandel, Keizers
Daimon Luidsprekers,
gracht 248, Amsterdam.
Gloeistroomclementen
I. N.V. Technische Handel Mij. Dctha,
Darimont Elementen
Damrak 62a, Amsterdam.
F. Jean H. Leenders, Stèyl-Tegelen.
Daventry Transformatoren
I. Radio Dekker, Nicuwmarkt 26, A’dam.
Délah fabrikaten
Delahaye Neutrodyne Ontvangers I. Radio Dokker, Nicuwmarkt 26, A’dam.
DER Constante kristaldetectoren I. N.V. Heybroeks Groothandel, Keizers
gracht 248, Amsterdam.
I. Radio Technisch Bureau „c.q.”, SchieDerwin Accudraagricmen
damscheweg 36, Vlaardingen.
I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Keizers
Detex Kristallen
gracht 248, Amsterdam.
I. N.V. Technische Handel Mij. Detha,
Detha Onderdeden
Damrak 62a, Amsterdam.
F. N.V. Technische Handel Mij. Detha,
Dethaphone Ontvangers
Damrak 62a, Amsterdam.
Devicon Condensatoren
I. Nederlandsche Radiowerken, PietersKerkhof, Utrecht.
Dio Dullemitterlampen
I. Nederlandsch Industrie Kantoor, Prin
sengracht 475, Amsterdam.
Dion Condensatoren
I. Radio Dekker, Nieuwmarkt, 26, A’dam.
Conus Luidsprekers
Corona Spoelen
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Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- ais gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
Dominit Accumulatoren
Donar Bliksemafleider
Draka Draad
t

Drawolid Lckwcerstanden
D.T.W. Onderdeelen
Dubilier Condensatoren
Ducretet Ontvangers
Dulcivox Luidsprekers
Duplex Accugelijkrichtcrs
Dutilh Meetinstrumenten
E.A.G. Condensatoren, Luid
sprekers
Ebora Ontvangers
Eddystone Spoelen
Edison Ontvangers
Edison-Bell Onderdeelen
Ediswan Lampen
Elasto-Micro gloeidraadweerstanden
Eldoradio Condensatoren
Electrad-Royalty Weerstanden
Electron Draad
Eiectro-Union Anodekasten
Elfa Batterijen
EIgan Lampvoetjes
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I. Dominit, Hcerengracht 291, A’dam.
I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Keizers
gracht 248, Amsterdam.
F. Hollandschc Draad- en Kabelfabrick,
Amsterdam Noord.
I. Ramie-Union, Enschede.
I. Ingenieursbureau Connector, Bloem
gracht 174, Amsterdam.
I. Nederlandsche Seintoestellenfabriek,
Hilversum.
I. Ph. J. Schut, Keizersgracht 684, A’dam.
I. Ncderlandsch Industrie Kantoor, Prin
sengracht 475, Amsterdam.
I. „Varta”, Spuistraat 46, Amsterdam.
I. Alfred Ludert, Wilhelminastraat 1.
Amersfoort.
I. N.V. Nijkcrk’s Radio, Leidschegracht
96, Amsterdam.
F. Radio-Schiere, Kerkweg, Zeist (na
1 Mei ’27).
I. Van Houten & Co., Hooidrift 167—169,
Rotterdam.
F. N.V. Technisch Handels-Bureau J. C.
v. d. Velde, Dunne Bierkade 26,
Den Haag.
I. P. Penning Jr., Bloemgracht 126, Am
sterdam.
I. Ncderlandsch Industrie Kantoor, Prin
sengracht 475, Amsterdam.
F. N.V. Technische Handel Mij. Dctlia,
Damrak 62a, Amsterdam.
I. Handelsvereeniging v/h. L. Terwal,
Ceintuurbaan 254, Amsterdam.
I. A. A. Posthumus, Baarn.
I. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
Amsterdam.
I. Electro-Union, Singel 28, Amsterdam.
F. Elfa Batterijenfabrick, Valkcnburgerstraat 5—7, Amsterdam.
I. S. Wcinberg, N. Keizersgracht 50,
Amsterdam.

Philips „MINIWATT’Mamp A 430 : Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
EIgemc Plaatstroom Transforma- I. J. Haagman, N. Binnenweg 81, Rot
terdam.
toren
Elzcd Ontvangers
F. N.V. L. Zelandcr, Singel 142—144r
Amsterdam.
F. S. van Embden, Nicuwendijk 134—144,
Embden Ontvangers
Amsterdam.
F. N.V. Eerste Ncd. CelluloidwarenE.N.C. Celluloid
fabriek, Hilversum.
I. N.V. Technisch Handels-Bureau J. C.
Energo Transformatoren
v. d. Velde, Dunne Bierkade 26,
Den Haag.
Enormovox Speciaalversterkers F. Ncderlandschc Seintoestellenfabriek,
Hilversum.
I. N.V. Technisch Bureau v/h. Nierstrasz,
Erla Ontvangers, onderdeden
Plantage Middenlaan 62, A’dam.
Ersa Elcctrischc soldeerbouten . I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Keizers
gracht 248, Amsterdam.
F. Handelsmaatschappij R. S. Stokvis &
Errcs Transformatoren,
Zonen, Rotterdam.
Ontvangers
I. N.V. Ingenieurs Bureau Sleutjes & Co;,
Eskimo Ontvangers
v. Limburg Stirumstr. 27, Utrecht.
F.
Radio-Teclmisch
Bureau, Alb. JaE.S.R.I. Ontvangers
cobse, Voorstraat 72, Utrecht.
Etafem Gelijkrichters, Ontvangers F. Electro-Technische Apparatenfabriek
Etafcm, Konijnenstraat 11, A’dam.
I.
N.V.
L. Zelander, Singel 142—144,
Ethophone Ontvangers
Amsterdam.
I. N.V. L. Zelander, Singel 142—144,
Ethovox Luidsprekers
Amsterdam.
I.
Berg
& Burg, Lijnbaansgracht 231,
Evershed hoogspanningsAmsterdam.
zendgencratoren
I. Joh. Weide, Frederiksplein 29, A’dam.
Excelsior Eboniet
F. Transformatorenfabriek Excelsior
Excelsior Transformatoren
Spaanschevaartstr. 103, Haarlem.
I. N.V. E. M. Electrostoom, HillegersExide Accumulatoren
berg, Rotterdam.
E.Z. Toon Fijn regel knoppen
I. A. A. Posthumus, Baam.
Fairy Lampen
I. N.V. Frelat, Keizersgracht 77, A’dani.
Falco Luidsprekers, Telefoons
I. Haudels-Vennootschap Kroon &. Co.,
Nicolaas Witscnkade 44, A'dam.’
Fama Lampen
I. N.V. Frelat, Keizersgracht 77, A’dam.
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I. Firma J. Haagman, N. Binnenweg 81,
FAR Condensatoren,
Rotterdam.
Transformatoren.
I. Larsen de Brey & Co., Den Haag.
Farrand Luidsprekers
Fata Morgana Kristal Ontvangers I. Nederlandsch Industrie Kantoor, Prin
sengracht 475, Amsterdam.
I. E. A. Loeb, Noordeinde 107—109 Den
Fatamic Fijnregelknoppen
Haag.
Federal Transformatoren
I. Handelmaatschappij R. S. Stokvis &.
Zonen, Rotterdam.
Ferranti Transformatoren
I. Tasseron’s Handels en Ingenieurs
bureau, Conradkade 24, Den Haag.
Ferrix Transformatoren,
I. Handels Mij. Van Seters & Co., Nas
sau Ouwerkerkstraat 3, Den Haag.
Smoorspoelen
I. N.V. Electrad, Prinsengracht 750, Am
Fleron Isolatoren
sterdam.
I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Kei
Foerg Condensatoren
zersgracht 248, Amsterdam.
Formo Onderdeelen
I. Joh. A. Postuma, Staringstraat 50,
Amsterdam.
1. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
Fortevox Onderdeelen
Amsterdam.
I. N.V. „Teva”, Reguliersgracht 73,
Fortissimo Luidsprekers
Amsterdam.
I. Firma J. Haagman, N. Binnenweg 81,
Fotos Lampen
Rotterdam.
I. A. Schumacher, Wilhelminastraat 25,
Franck Condensatoren
Amsterdam.
I. H. R. Smith, Keizersgracht 6, A’dam.
Freshman Condensatoren
I. Handelmaatschappij R. S. Stokvis &
Friho Kristalontvangers
Zonen, Rotterdam.
Frihonit Kristal
I. Handelmaatschappij R. S. Stokvis &
Zonen, Rotterdam.
I. P. Penning Jr., Bloemgr. 126, A’dam.
Frost Onderdeelen
I. Berg & Burg, Lijnbaansgracht 231,
Fuller Block Accumulatoren
Amsterdam.
Fulstop Condensatoren
I. P. Penning Jr., Bloemgracht 126,
Amsterdam.
Furnell Condensatoren
I. N.V. Electrad, Prinsengracht 750,
M
Amsterdam.
Garod Wisselstroom-ontvangers
I. N.V. Electrad, Prinsengracht 750,
Amsterdam.
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PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A 425:
Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.
G. 4 Ontvangers
Gccophone Ontvangers
Luidsprekers
Gecovalves Lampen
Gelria Ontvangers.
Gema Ontvangers
General Radio Condensatoren,
Transformatoren
Germania Telefoons
Gilvium Kristallen
Glazite Montagedraad
Gold Seal Telefoons
Gosscn Meetinstrumenten
Graham-Farish Blokcondensatoren
Grawor Luidsprekers
Gravillon Condensatoren
Gueulard le Las Luidsprekers
Habee Ontvangers
Hagee Frontplaten, Spoelen,
Bouwdoozen
Hageephone Ontvangers
Hagecvox Luidsprekers
Haghe Spoelen

F. J. Broekhoff, ’s-Gravelandscheweg 3,
Hilversum.
I. N.V. Van den Berg & Co.’s Metaalhandel, 162 Prins Hendrikkade,
Amsterdam.
I. N.V. Van den Berg & Co.’s Metaalhandel, 162 Prins Hendrikkade,
Amsterdam.
I. A. van Gelder, Wateriooplein 72,
Amsterdam.
F. N.V. Groningsche Electriciteits Maat
schappij „Gema”, Groningen.
I. A. A. Posthumus, Tromplaan 32,
Baarn.
I. Firma J. Haagman, N. Binnenweg 81,
Rotterdam.
I. V. Zwaan, Tolstraat 146, Amsterdam.
I. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
Amsterdam.
1. Nederlandsch Industrie Kantoor, Prin
sengracht 475, Amsterdam.
I. Nederlandsch Industrie Kantoor, Prin
sengracht 475, Amsterdam.
I. W. Hasekamp, Voorburg.
I. Biedermann & Co., N. Z. Voorburg
wal 274, Amsterdam.
I. Ph. van Leeuwen, 65 Plantage Kerklaan, Amsterdam.
I. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek,
Hilversum.
F. Van der Heem en Bloemsma, Joan
Maetsuyckerstraat 44, Den Haag.
F. N.V. Heijbroeks Groothandel, Keizers
gracht 248, Amsterdam.
F. N.V. Heybroek’s Groothandel, Kei
zersgracht 248, Amsterdam.
I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Kei
zersgracht 248, Amsterdam.
F. „DieHaghe”, Heerengracht 44a, Haag.
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Philips „MINIWATT’-Iamp A 430: De lamp met de geringste
inwendige capaciteit; De ideale H. F. versterkerlamp.
I. Van Santen & Co., Den Tcxstraat 22,
Amsterdam.
I. Technisch Bureau J. Duiker, Rijn
Hallophon Luidsprekers
straat 30, Den Haag.
I. Biedcrmann & Co., N. Z. Voorburg
Hara Condensatoren
wal 274, Amsterdam.
ï. Van Houten & Co., Hooidrift 167-169,
Harlie Detectors
Rotterdam.
I. Radio Technisch Bureau Havcncd,
Hckapiion Vaste Condensatoren
Mariastraat 34, Den Haag.
F. Firma Hulshof & Scheffer, HeerenHelicon Ontvangers
gracht 55, Amsterdam.
I. A. Helffer, Prinsengracht 308, A’dam.
Helfiet. Frontplatenmateriaal
I. A. Helffer, Prinsengracht 308, A’dam.
Helffer Eboniet
Hellcscn Batterijen
I. Firma Van Baak, Heerengracht 22,
Amsterdam.
Hérald Apparaat voor aansluiting I. N.V. L. Zélander, Singel 142—144,
Amsterdam.
aan lichtleiding
I. V. Zwaan, Tolstraat 146, Amsterdam.
Hermctic Condensatoren
F. Hcrm. Versevcldt, Piet Heinstraat 87,
Hcrmeva Ontvangers
Den Haag.
I. Ramie Union, Enschede.
Hero Luidsprekers
1. Firma Legrott, Grocst 54a, Hilversum.
Hervor Luidsprekers, Transfor
matoren
Heyde Gehalyt. Accu-gclijkrichters I. Radio Mij., Keizersgracht 456, A’dam.
I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Kei
Hczzanith Luidsprekers
zersgracht 248, Amsterdam.
H. & H. Onderdeden
I. Van Santen & Co., Den Tcxstraat 22,
Amsterdam.
H.M.L. Ontvangers
F. H. J. van der Meer &. Zonen, Vlissingen.
H.M.H. Telefoons
I. A'mradio, Singel 158, Amsterdam.
F. Radio-Industrie Hollandia, SchiedamHollandia Ontvangers
scheweg 239, Rotterdam.
I. N.V. Electrad, Prinsengracht 750.
Hoosinck Falls Lampvoetjes,
Knoppen, Schalen
Amsterdam.
I. Harald Hoyerman & Co., SarphatiHoycc Luidsprekers
straat 8, Amsterdam.
H.R.O. Spoelen, Transformatoren F. Hóllandsche Radio Onderneming, le
Jansteenstraat 130, Amsterdam.
enz.
Halliwell Luidsprekers
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Hoort meer en beter met Philips „MINIWATT”
H.S.R. Ontvangers
H.V. Luidsprekers
Hydra Blokcondcnsatoren,
Gelijkrichters
Hyperbola Luidsprekers
H.Z.L. Ontvangers
Idcal Kristaldctectors
Ideal Ondcrdeelcn
Idzerda Ontvangers
Igranic Transformatoren
Ihig Luidsprekers
Illinois Isolatoren
Inta Ontvangers
Isaria Ontvangers enz.
Ismct Transfomiatoren
Isoblock Accumulatoren
Isoloid Lckweerstanden
Jackson Bros Condensatoren
Jefferson Transformatoren
Junit Draad inct soldeer
Kandem Transformatoren
K.A.W. Batterijen
Kaynite Kristallen, detectoren
wikkclmachincs
King weerstanden, schakelaars
King Condensatoren

. F. A. F. M. Hazelzet, Steiger 9, R’dam.
I. F. C. Ker, Hobbeinakade 86, A’dam.
I. C.E.B., Laan van Mccrdervoort 30,
Den Haag.
I. Büro Heitmann, Warmoesstraat 10,
Amsterdam.
F. H. J. van der Meer 6: Zonen, Vlissingen.
I. Radio Dekker, Nicuwmarkt 26, A’dam.
I. Van Santen & Co., Den Tcxstraat 22,
Amsterdam.
F. N.V. Idzerda Radio, Beukstraat 8—10,
Den Haag.
I. Van Houten & Co., Hooidrift 167-169,
Rotterdam.
I. Technisch Bureau J. Duiker, Rijn
straat 30, Den Haag.
I. Van Santen &. Co., Den Tcxstraat 22,
Amsterdam.
F. Inta, Diergaardelaan 66a, R’dam.
F. N.V. Hollandsche Isaria Maatschappij,
Gebouw Electrostoom-Rotterdam.
I. Firma Schlusler, Emmastraat 27, Den
Haag.
I. Van Santen & Co., Den Tcxstraat 22,
Amsterdam.
I. Radio Technisch Bureau, Havened,
Mariastraat 34, Den Haag.
I. „Die Haghe”, Heerengracht 44a, Haag.
I. Ingenieursbureau „Connector”, Bloem
gracht 174, Amsterdam.
I. V. Zwaan, Tolstraat 146, Amsterdam.
I. Korting & Mathiesen A.G., Prinsen
gracht 359, Amsterdam.
I. R. S. Stokvis en Zonen, Rotterdam.
I. V. Zwaan, Tolstraat 146, Amsterdam.
I. A. A. Posthumus, Baam.
I. Ncd. Ind. Kantoor, Prinsengracht 475,
Amsterdam.
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Haalt de wereld in Uw huis met Philips „MINIWATT”
I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Kei
zersgracht 248, Amsterdam.
I. N.V. v/h. Joh. Wolff & Co., Gouda.
Koch Luidsprekers
I. N. V. Teva. Reguliersgracht 73, A’dam.
Korbo K. G.-spoelen
I. Korting & Mathiesen A.G., Prinsen
Korting Transformatoren, accugracht 359, Amsterdam.
gelijkrichters, plaatspanningsapparaten
F. Firma Van Leer & La Grand, TurKosmos Ontvangers
nerstraat 8, Amsterdam.
Krebs Spoelen, Transformatoren F. G. Krebs, Waverstraat 4, Amsterdam.
Kunstzaal Edison Ontvangers
F. Larsen de Brey & Co., Den Haag.
Kurz-Kasch knoppen, schalen,
I. Electrad, Prinsengracht 750, A’dam.
weerstanden
I. A. A. Posthumus, Baarn.
Lamplugh Onderdeden
I. N.V. „Die Haghe”, Hecrengracht 44a,
Den Haag.
I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Kei
Langust Veerende lampvoeten.
zersgracht 248, Amsterdam.
I. Van Santen óc Co., Den Texstraat 22,
Laviheg Weerstanden
Amsterdam.
Leclanché Batterijen, Elementen I. G. B. Wolf, Snouckaertslaan 36,
Amersfoort.
Ledion Neutrodyne Onderdeden I. Radio Dekker, Nieuwmarkt 26, A’dam.
F. Leko, Abstederdijk 131, Utrecht.
Leko Spoelen
Lento Fijnregelknoppen
I. Ph. van Leeuwen, 65 PI. Kerklaan,
Amsterdam.
I. Van den Berg & Co.’s Metaalhandel,
Levy, Superheterodyne
Prins Hendrikkade 162, A’dam.
Lcvy (Dr. Max) Electro-mechni- I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Kei
zersgracht 248, Amsterdam.
sche gelijkrichters
Lewa Plaat-gloeistroom apparaat I. Ph. van Leeuwen, Plantage Kerklaan
65, Amsterdam.
I. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
Lewcos Afgeschermde spoelen
Amsterdam.
I. Handelmaatschappij R. S. Stokvis 6c
Liberty Transformatoren
Zonen, Rotterdam.
I. Firma J. Haagman, N. Binnenweg 81,
Lilor Ontvangers
Rotterdam.
Linwood Luidsprekers
I. Amradio, Singel 158, Amsterdam.
Lipsia Luidsprekers
I. Surie 6c Mulier, Oudeschans 69—71.
Amsterdam.
Kir Transformatoren
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Laadt Uw accu thuis met
PHILIPS GLOEIDRAADGELIJKRICHTER No. 450.
I. N.V. E. Lehner’s Handelsonderneming,
Amstel 67, Amsterdam.
I. Jos. Nieman, Stationsweg 17c, R’dam.
Lissen Ondcrdeelen
I. Jos. Nieman, Stationsweg 17c, R’dam.
Lissenola Luidspreker
I. N.V. E. Lehner’s Handelsonderneming,
Locwc Weerstanden, Lampen
Amstel 67, Amsterdam.
Lorenz Ontvangers, Luidsprekers, I. C.E.B., Laan van Meerdervoort 30,
Den Haag.
enz.
I. V. Zwaan, Tolstraat 146, Amsterdam.
Lotus Voerende Iampvoetjes
I. Harald Hoyerman & Co., SarphatiLumcta Transformatoren
straat 8, Amsterdam.
I. Harald Hoyerman &. Co., SarphatiLumophon Detectors
straat 8, Amsterdam.
I. Hennemann en Panhuysen, CathaLuo Accumulatoren
rijnesingel 91, Utrecht.
I. Biedermann & Co., N. Z. Voorburg
Lur Condensatoren
wal 274, Amsterdam.
Lissauer Ontvangers

Magnavox Luidsprekers
Manhattan Varioineters, variokoppelaars.
Mannesmann Hoogspanningsbatterijen
Marconi Transformatoren,
Lampen
Marco Fijnregelknoppen
Marconette Raamontvangers
Mars Lampen
Mavometer Universeel Radio
Meetinstrument
Mazradio Lampen
Membra Luidsprekers
Merz Condensatoren
Metal Lampen

I. Ncderlandsch Industrie Kantoor, Prin
sengracht 475, Amsterdam.
I. N.V. Technische Handel Mij. v/h. Jan
Mulder, Keizersgracht 424, A’dam.
I. Radio Dekker, Nieuwmarkt 26, A’dam.
I. N.V. Heybroek’s Groothandel, A’dam.
I. N.S.F. Hilversum.
I. „Die Haghc”, Heerengracht 44a, Haag.
I. The American Radio House, Muiden.
F. Heitmeyer &. Co., Dan. Stalpertstraat
81, Amsterdam.
F. Radio Lampenfabriek Mars, Kerk
straat 39a, Arnhem.
I. Ned. Industrie Kantoor, Prinsengracht
475, Amsterdam.
I. Ph. J. Schut, Keizersgracht 684, A’dam.
I. Algemeene Handels-Onderneming,
Keizersgracht 174—176, A’dam.
I. W. A. J. Jansen, Overtoom 99, Am
sterdam.
I. Hoffman’s Metaalhandel, Prinsegracht
16, Den Haag.

411

Vervangt Uw anodebatterij door Philips Plaatspanningapparaat
geen gekraak of geruisch en een constante anodespanning.
Mctazon Condensatoren
METHA Ontvangers
M. & G. Spoclhouders, stekkers
enz.
Mie. Telefoons
Micamold weerstandsversterkers
Microbe Ontvangers
Mignon Luidsprekers
„Miniwatt” Lampen.
Mikro Luidsprekers
Minos Blokcondensatoren
Miradync Supcrhetcrodyne
Ontvangers
Mix &. Genest Luidsprekers
Monoknop Ontvangers
Mountford Lekweerstanden
M.T.M. Ondcrdeelcn
Muller Am. contactklip
> ï-

Multidyn Spoelen
Muntyan-Fisher Gelijkrichters
Mura Luidsprekers, kasten, enz.
Murdock Condensatoren
Musette Ontvangers
i •

Musicone Luidspreker
Nadir Meetinstrumenten
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F. Mctaahvarenfabriek „De Zon”, Ouden
rijn 37, Utrecht.
F. Ingenieurs Bureau METHA, Stations
weg 36, Den Haag.
F. N.V. Technische Metaahvarenfabriek
v/h. Meyer & Greeven, „Beer
schoten”, de Bilt.
I. F. C. Ker, Hobbcmakade 86, A’dain.
I. Conncctor, Bloemgracht 174, A’dam.
F. R.T.B., H. .1. Loppersum, Laan van
Mcerdcrvoort 145, Den Haag.
I. Ingenieursbureau METHA, Stations
weg 36, Den Haag.
F. N.V. Philips’ Radio, Eindhoven.
I. J. Haagman, N. Binnenweg 81, R’dam.
I. Nedcrlandsche Radiohandcl, Den Haag.
I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Kei
zersgracht 248, Amsterdam.
L Ph. J. Schut, Keizersgracht 684, Am
sterdam.
F. Nedcrlandsche Radiowerken, Pieters
kerkhof, Utrecht.
I. J. Haagman, Rotterdam.
I. L, Filipson, Corn. Schuytstraat 39,
Amsterdam.
I. Ingenieursbureau Connector, Bloem
gracht 174, Amsterdam.
I. Radio Dekker, Nieuwmarkt 26, A’dam.
F. Exploitatie der patenten MuntyanFisher, Hcerengracht 291, A’dam.
F. N.V. Banda’s Handel Mij., Overtoom
264, Amsterdam.
I. A. A. Posthumus, Baarn.
F. P. Penning Jr., Bloemgracht 126,
Amsterdam.
I. Ingenieursbureau Connector, Bloem
gracht 174, Amsterdam.
I. C.E.B., Laan van Meerdervoort 30,
Den Haag.
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PHILIPS GLOEIDRAADVEILIGHEID
een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
Ncbat. Ontvangers

F. Apparatenfabriek Ncbat, MengelbergIaan 70, Utrecht.
Nco Transformatoren
I. N.V. Technische Handel Maatschappij
„Mulco”, Rokin 34, Amsterdam.
Nephora Ontvangers
F. Nephora, Heerengracht 348, A’dam.
Nesper Telefoons Luidsprekers,
I. N.V. „Teva”, Reguliersgracht 73, Am
sterdam.
Condensatoren Transformatoren.
Neto Lampvocten
I. Radio Technisch Bureau Havened,
Mariastraat 34, Den Haag.
I. Van Houten & Co., Hooidrift 167-169,
Neutron Kristal detectors
Rotterdam.
I. Lutz Radiohandcl, Wijnhaven 106,
Ncwa Superheterodyne
Rotterdam.
I. N.S.F. Hilversum.
Newey Condensatoren
I. Koopman &. Co., Amsterdam.
Nife Accumulatoren
I. Handels Mij. „Vico”, Noordeinde 107a,
Niggl-Audion Lampen
Den Haag.
I. Technisch Handelsbureau A. Koekoek,
Nightingalc Luidsprekers
Singel 450. Amsterdam.
I. Technisch Bureau J. Duiker, Rijnstraat
N. & K. Luidsprekers, Telefoons
30, Den Haag.
I. Handelmaatschappij R. S. Stokvis &
Non-pong Lampvoetjes
Zonen, Rotterdam.
I. N.V. Exima, Leidschestraat 29, A’dam.
Nora Onderdeden, Ontvangers
F. Firma Ch. Velthuizen, Oude Molstraat
Nova Ontvangers
18, Den Haag.
F. Ned. Radio Handel, Laan van MeerN.R.H. Ontvangers
dervoort 488, Den Haag.
F. Nederlandsche Radiowerken, Pieters
N.R.W. Ontvangers enz.
kerkhof, Utrecht.
F. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek,
N.S.F. Ontvangers
Hilversum.
I. N.V. Teva, Reguliersgracht 73, A’dam.
N.S.F. Onderdeden
I. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
Nutmeg Onderdeden
Amsterdam.
I. Firma J. Haagman, N. Binnenweg 81,
Ola Luidsprekers
Rotterdam.
I. C. van Dijk <5t Co., Van OldenbarneOldham Accumulatoren
veldstraat 69, Rotterdam.
I. Handelsverceniging v/h. L. Terwal,
Oohjah Glociweerstanden
Ceintuurbaan 254, Amsterdam.
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Gebruikt op Uw 4-lampstoesteI (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATTMampen A430, A409, B406 en B403
Ondolina Ontvangers
Opera Ontvangers
Optima Transformatoren
Orion Condensatoren
Ormond Condensatoren
Owin hoogohmige Weerstanden,
Potentiometers
Oxair Batterijen
Pacent Onderdeden
Paramount Detectors
Pathé Luidsprekers
P. en M. Onderdeden
Pelican Fijnregelknoppen
Perfect Luidsprekers
Pcrtrix Batterijen
Peters Hoogspanningsbatterijen,
Luidsprekers, enz.

I. Jules Hartogh, Van Breestraat 78,
Amsterdam.
F. Radio-Verkoopkantoor Th. H. Albers,
Vespuccistraat 70, Amsterdam.
I. Firma J. Haagman, N. Binnenweg 81,
Rotterdam.
I. Hcnnemann en Panhuysen, Catharijnesingel 91, Utrecht.
I. Van Houten, Hooidrift 167, R’dam.
I. Bicdermann & Co., N.Z. Voorburgwal
274, Amsterdam.
I. G. B. Wolf, Snouckaertlaan 36, Amers
foort.
I. A. A. Posthumus, Baam.
I. Harald Hoycrman ét Co., Sarphatistraat 8, Amsterdam.
I. Handelsvennootschap Kroon & Co.,
Nicolaas Witserikade 44, A’dam.
I. Van Houten & Co., Hooidrift 167-169,
Rotterdam.
I. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
Amsterdam.
I. N.V. „Teva”, Rcguliersgracht 73, Am
sterdam.
I. G. van Kcinpen & Co., van Blanken
burgstraat 114, Den Haag.
F. N.V. Amsterdamsche Elemcntenfabriek
v/h. Gebr. Peters, Prinsengracht
222, Amsterdam.
F. N.V. Philips’ Radio, Eindhoven.

Philips Lampen, Plaatstroomapparaten, Luidsprekers, enz.
Philmore Weerstanden
I. Ingenieursbureau „Connector”, Bloem
gracht 174, Amsterdam.
I. Van Houten & Co., Hooidrift 167-169,
Phonos Luidsprekers
Rotterdam.
Pico Telefoons
I. Nederlandsch Industrie Kantoor, Prin
sengracht 475, Amsterdam.
Pilot Onderdeden
I. Radio Dekker, Nieuwmarkt 26, A’dam.
I. Alfred Ludert, Wilhelminastraat 1,
Pival Transformatoren
Amersfoort.
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Philips LUIDSPREKER: Natuurgetrouw, sierlijk en geluidsterk.
Polar Onderdeelen
Polykator Telefoonconnector
Polytektor Kristaidetector
Populair Ontvangers
Powerful Batterijen
Prasident spoelhouders
Premier Onderdeelen
Prcstolite Accumulatoren
Primo Kristalontvangers
Primus Transformatoren
Proudfoot Condensatoren
Puravox Raam-Ontvangers
Puremax Luidsprekers
Pyc Transformatoren, Conden
satoren
Qualitone Luidsprekers
Radia-Chanteclair Ontvangers
Radia-Prima Ontvangers
Radiarc Soldeerbouten
Radio-alk Soldeerbouten
Radio-Alterna Ontvangers
Radio Engineering Laboratories
K.G. golfmeters en K.G.
Onderdeelen.
Radioglobe Luidsprekers
Radiogolf Ontvangers
Radiola Smoorspoelen

I. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
Amsterdam.
I. Siemens & Halske Aktiengesellschaft,
Huygenspark 38—39, Den Haag.
I. Siemens & Halske Aktiengesellschaft,
Huygenspark 38—39, Den Haag.
F. N.V. v/h. G. Fris Jr., Zuiddijk 73,
Zaandam.
L N.V. Heybroek’s Groothandel, Kei
zersgracht 248, Amsterdam.
I. Bicdermann & Co., N.V. Voorburgwal
274, Amsterdam.
I. The American Radio House, Muiden.
I. N.V. Technisch Bureau v/h. Nierstrasz,
Plantage Middcnlaan 62, A’dam.
I. Radio Dekker, Nieuwmarkt 26, A’dam.
I. Telhag, Bilthoven.
I. V. Zwaan, Tolstraat 146, Amsterdam.
F. F. C. Ker, Hobbemakade 86, A’dam.
I. J. de Zeeuw, Jr., Oostburg.
I. A. A. Posthumus, Baarn.
I. N.V. Technisch Bureau v/h. Nierstrasz,
Plantage Middenlaan 62, A’dam.
I. Handclsvennootschap Kroon & Co.,
Nicolaas Witsenkade 44, A’dam.
I. Handelsvennootschap Kroon & Co.,
Nicolaas Witsenkade 44, A’dam.
I. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
Amsterdam.
I. J. W. Nelson & Co., Binnen Venne
54b, Winschoten.
I. Alfred Ludert, Wilhelminastraat 1,
Amersfoort
I. N.V. Electrad, Prinsengracht 750, Am
sterdam.
I. Haagsche Radio Onderneming, Smitstraat 153, Den Haag.
F. R. Kuperus, Voorstraat 75, Utrecht.
I. S.F.R., Leuvehaven 8, Rotterdam.
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Philips „JVUNIWATT”-lampen zijn verkrijgbaar voor elke
— — — gebruikelijke gloeistroombron —
—
—
I. Jules Hartogh, Van Breestraat 78,
Amsterdam.
I. S.F.R., Leuvehaven 8, Rotterdam.
F. H. R. Sinith, Keizersgracht 6, A’dam.
I. J. Rafalowitch, N. Keizersgracht 37,
Amsterdam.
F. Radio Mij., Keizersgracht 456, A’dam.
I. A. A. Posthumus, Baarn.
F. Gloeilampenfabriek „Radium”, Singel
398. Amsterdam.
F. Radio-Rcx, le Middellandstraat 7a,
Rotterdam.
I. V. Zwaan, Tolstraat 146, Amsterdam.
I. Zcguers, Brugstraat 19-21, Maastricht.
I. Ph. van Leeuwen, Plantage Kerklaan
65, Amsterdam.
I. Nederlandsch Industrie Kantoor, Prin
sengracht 475, Amsterdam.
I. A. A. Posthumus, Baarn.

Radiolux Luidsprekers
Radio-Micro Lampen
Radiomobilc, Raamontvangers
Radiomuse Ontvangers
Radio-Mij. Ontvangers .
Radion Frontplaten
Radio-Record Lampen
Radio-Rex Ontvangers
Radiotrons Lampen
Radiozet Ontvangers
Rationnel Transformatoren
Rauland Transformatoren
Raytheon Lampen voor
Plaatstroomapparaten
R.B. Plaatspanningsapparaten
R.D. eboniet, antennelitze enz.
R.D.S. Spoelen
Reactone Kortegolf spoelen
.Redfern’s Ebonart frontplaten
Redline Eboniet
Red-Seal Batterijen
Redstar Detectors
Reform Transformatoren
Reico Ontvangers
Reinartz Kortegolf spoelen.
R.E.M. Transformatoren
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F. R. E. M. Baudet, Weverslaan 34,
Voorburg.
I. Radio Dekker, Nicuwmarkt 26, A’dam.
F. Radiostroom, Zeist.
I. N.V. Heybrock’s Groothandel, Kei
zersgracht 248, Amsterdam.
I. H. de Graaf, Rozenhagenstraat 22,
Haarlem.
I. Berg & Burg, Lijnbaansgracht 231,
Amsterdam.
I. N.V. Technische Handel Maatschappij
v/h. Jan Mulder, Keizersgracht
.• 424, Amsterdam.
I. Radio Dekker, Nieuwmarkt 26, A’dam.
I. N.V. Hcybroek’s Groothandel, Kei
zersgracht 248, Amsterdam.
I. C. L. van Münching, Vossiusstraat 51,
Amsterdam.
I. N.V. Heybrock’s groothandel, Kei
zersgracht 248, Amsterdam.
I. F. C. Ker, Hobbemakade 86, A’dam.

Philips „M I N I W A T T”-I ampen A 409:
De beste detectorlamp tot dusverre vervaardigd.
Remler Condensatoren

.
:

i

I. P. Penning Jr., Bloemgracht 126,
Amsterdam.
Repeflex Middelfrcquent Trans
I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Kei
zersgracht, 248, Amsterdam.
formator eenheid en Spoelen
I. N.V. E. Lehner’s Handelsonderneming,
Resonator Luidspreker
Amstel 67, Amsterdam.
I. Surie & Mulier, Oudeschans 69—71,
Revo Luidsprekers, Telefoons
Amsterdam.
R.I.B. Condensatoren
I. Nederlandsch Industrie Kantoor, Prin
sengracht 475, Amsterdam.
I. V. Zwaan, Tolstraat 146, Amsterdam.
Ripault Condensatoren
I. Alfred Meiler, Vleeschstraat 77, Venlo.
Ritscher Condensatoren
I. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
Robbins en Myers Motor
Amsterdam.
Generatoren
I. Handelmaatschappij R. S. Stokvis &
Robins invoeringen
Zonen, Rotterdam.
I. N.V. Electrad, Prinsengracht 750, Am
Ross Wire-Antennedraad
sterdam.
I. V. Zwaan, Tolstraat 46, Amsterdam.
Rotax Accumulatoren
I. H. de Graaf, Rozenhagenstraat 22,
Royal Batterijen
Haarlem.
I. A. A. Posthumus, Baarn.
Royalty Weerstanden
I. Handels Mij. Van Seters & Co., Nas
R.T. Condensatoren
sau Ouwerkerkstraat 3, Den Haag.
F. W. A. Ruder, Elandsgracht 12, A’dam.
Ruder Frontplaten, bewerkt
Rulite Frontplaten
I. W. A. Ruder, Elandsgracht 12, A’dam.
F. Biedermann & Co., N.Z. Voorburgwal
S. A. Ontvangers
274, Amsterdam.
Saba Radioartikelen
I. N.V. Technisch Bureau Mandersloot,
Maarssen.
I. Tcchn. Bureau Hoffmann, P. C. HooftSaldana Luidsprekers
straat 93, Amsterdam.
I. Nederlandsch Industrie Kantoor, Prin
Sangamo Condensatoren
sengracht 475, Amsterdam.
I.
Biedermann
& Co., N.Z. Voorburgwal
Scala de Luxe Luidsprekers
274, Amsterdam.
I. Biedermann & Co., N.Z. Voorburgwal
Schoeller Meetinstrumenten
274, Amsterdam.
I. Handels Mij. Van Seters & Co., Nas
Schrack Lampen
sau Ouwerkerkstraat 3, Den Haag.

417
27

Philips „M1N IW A T T” B 403, B 406, B 203, B 205 en B 105:
— — De eindversterkerlampen bij uitnemendheid! — —
Schuchhardt Telefoons
Schijfspoelen
Secanode Plaatstroomapparaten
Scco Plaatstroomapparaten
Seibt Luidsprekers enz.
Selecta Ontvangers
Selectadyne Raamontvangers
Sclective Ontvangers
Sclector Ontvangers
Selektor Condensatoren, Weer
standen
Selcctor-Unique Ontvangers
Solectron Ontvangers
Service Condensatoren
Sfcravox Luidsprekers
S.F.R. Lampen enz.
Sifam Meetinstrumenten
Siftron Filters
Silento Lekweerstanden
Silver-Marshall Superhets
Silvertown Onderdeden
Simplex Ontvangers
Sinus Transformatoren,
Spoelen enz.
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I. Technisch Bureau J. Duiker, Rijnstraat
30, Den Haag.
F. Transformenvorks, Baarsjesweg 156,
Amsterdam.
F. Handels Mij. Van Seters &. Co., Nassau
Ouwerkerkstraat 3, Den Haag.
F. Handels Mij. Van Seters &. Co., Haag.
I. Fruitcma en Co., Prinsengracht 989,
Amsterdam.
F. Haagsche Radio Onderneming, Smitstraat 153, Den Haag.
F. Haagsche Radio Onderneming, Smitstraat 153, Den Haag.
F. N.V. Heybroek’s Groothandel, Keizers
gracht 248, Amsterdam.
F. J. H. Op ten Velde, Westzijde 246,
Zaandam.
I. N.V. „Teva”, Reguliersgracht 73, Am
sterdam.
F. J. van den Berg, Jacobijnestraat 23,
Haarlem.
F. N.V. Heijbroeks Groothandel, Keizers
gracht 248, Amsterdam.
I. V. Zwaan, Tolstraat 146, Amsterdam.
I. S.F.R., Leuvehaven 8, Rotterdam.
I. S.F.R., Leuvehaven 8, Rotterdam.
I. Electro-Technisch Handels-Bureau E.
Zanten, Muiderstraat 33, A’dam.
I. Jules Hartogh, Van Breestraat 78,
Amsterdam.
I. W. Hasekamp, Voorburg.
I. Ingenieursbureau „Connector”, Bloem
gracht 174, Amsterdam.
I. N.V. Radiohandel „Die Haghe”, Heerengracht 44a, Den Haag.
F. Firma Ridderhof en Van Dijk, Bothadwarslaan 37—39, Zeist.
F. Firma Ridderhof en Van Dijk, Bothadwarslaan 37—39, Zeist.

GEEN VOLMAAKTE RADIO-ONTV ANGST ZONDER EEN
PHILIPS LUIDSPREKER
Sinus-Veron Lampweerstanden
Sirene Naambusjes
Sirius Lampen
S.M. Ontvangers
Solderall Soldeer
Somco Fijnregelknoppcn
Somondo Lampweerstanden
Sonore Ontvangers
Sparta Luidsprekers
Splendor Lampen
Staiger Koperonderdeelen
Stal Transformatoren
Standard Accumulatoren
Stator Spoelen
Stau Accumulatoren
Sterling Ontvangers.
Luidsprekers, enz.
Stcwart-Wamer Luidsprekers
Stevens Gereedschappen
Stradivarius Luidsprekers
Summum Spoelen
Success Fijnregelknoppen

F. Firma Ridderhof en Van Dijk, Bothadwarslaan 37—39, Zeist.
F. S. A. Stern, 2e Jan Steenstraat 94,
Amsterdam.
I. N.V. Sinus, Rijnstraat 7, Haag.
F. Radio Technisch Bureau Herm. Verseveldt, Piet Hcinstraat 87, Den
Haag.
I. N.V. EIcctrad, Prinsengracht 750, Am
sterdam.
I. N.V. Technische Handel Mij. Detha,
Damrak 62 A, Amsterdam.
I. N.V. Gebr. Peters, Prinsengracht 222,
Amsterdam.
F. J. van den Berg, Jacobijnestraat 23,
Haarlem.
I. Berg & Burg, Lijnbaansgracht 231,
Amsterdam.
I. N.V. Gloeilampenfabrieken „Nijmegen”,
Van Gentstraat 70—74, Nijmegen.
I. Menno van der Maar, Prinsengracht
300, Amsterdam.
I. Hoffmann’s Metaalhandel, Prinsegr.
16, Den Haag.
I. Lutz Radiohandel, Wijnhaven 106,
Rotterdam.
F. Technisch Bureau J. Duiker, Rijnstraat
30, Den Haag.
I. N.V. „E.R.M.A.F.” v/h. Elster & Co.,
Nijverheidsstraat 13, Rotterdam.
I. Handelmaatschappij R. S? Stokvis &
Zonen, Rotterdam.
I. Stewart-Warner Products, Lange Ha
ven 31, Schiedam.
I. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
Amsterdam.
I. Bicdermann & Co., N.Z. Voorburgwal
274, Amsterdam.
I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Keizers
gracht 248, Amsterdam.
I. W. Hazekamp, Voorburg.
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Philips Plaatspanning-apparaat zoowel verkrijgbaar voor wissel
stroom- als gelijkstroomnetten voor iedere voorkomende netspanning.
F. N.V. v/h. G. Fris Jr., Zuiddijk 73—75,
Zaandam.
I. N.V. L. Zelander, Singel 142—144,
Superflux Transformatoren
Amsterdam.
I. Zeguers, Brugstr. 19—21, Maastricht
Super-Mondial Ontvangers
F. Ned. Radio Ontvangtoestellen Fabriek,
Superradio Raamontvangers
Damrak 95—96, Amsterdam.
SuperTransformaTransformatoren F. Transformerworks, Baarsjesweg 156,
Amsterdam.
I. Technisch Bureau J. Duiker, Rijn
Supra Luidsprekers
straat 30, Den Haag.
I. Siemens & Halske Aktiengesellschaft,
Supraphon Hoornlooze
Huygenspark 38—39, Den Haag.
Luidsprekers
I. N.V. Technisch Handels-Bureau J. C.
Sure-grip Lampvoetjes,
van der Velde, Dunne Bierkade
Spoelhouders
26, Den Haag.
F. Utrechtsche Elementenfabriek, Utrecht.
Sure-a-lite Batterijen
I. Hennemann & Panhuysen, CatharijneSurvolteur L.F. Smoorspoelen
singel 91, Utrecht
I. Haagsche Radio Onderneming, SmitTachy Schakelaars
straat 153, Haag.
I. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
Tangent Onderdeden
Amsterdam.
I. T. B. Hooghoudt, Spuistr. 71, A’dam.
T.C.C. Condensatoren
I. Radio Dekker, Nieuwmarkt 26, A’dam.
Teco Telefoons
Tefag Luidsprekers, Weerstanden, I. Ingenieurs en Verkoopbureau H. Stiegel, Prinsengracht 851, A’dam.
Transformatoren
F. N.V. Technische Handel Maatschappij
Teham Ontvangers
v/h. Jan Mulder, Keizersgracht
424, Amsterdam.
I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Keizers
Tekade Telefoons
gracht 248, Amsterdam.
Tela Ontvangers
I. Aifred Ludert, Wilhelminastraat 1,
Amersfoort.
Telaku Luidsprekers
I. Am radio, Singel 158, Amsterdam.
Telefunken Lampen,
I. Siemens & Halske Aktiengesellschaft,
Luidsprekers
Huygenspark 38—39, Den Haag.
I. Siemens & Halske Aktiengesellschaft,
Telefunkon Ontvangers
Huygenspark 38—39, Den Haag.
Televox Luidsprekers
I. Nederlandsch Industrie Kantoor, Prin
sengracht 475, Amsterdam.
Superieur Ontvangers
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Philips „MINIWATT”-lamp A430: Een speciale H. F. lamp
voor Uw toestel volgens Koomans-schema.
F. Tasserons Handels- & Ingenieursbu
reau, Conradkade 24, Den Haag.
I. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
Amsterdam.
I. V. Zwaan, Tolstraat 146, Amsterdam.
Thermaloy Woodsinctaal
I. Ingenieurs Bureau Connector, Bloem
Titania Batterijen
gracht 174, Amsterdam.
I. N.V. Haysom’s Handel-Maatschappij,
T.M.C. Ontvangers,
Haringvliet Z.Z. 92, Rotterdam.
Luidsprekers enz.
I. N.V. Nijkerk’s Radio, Leidschegracht
Toebe Antenneschakelaar
96, Amsterdam.
I. The American Radio House, Muiden.
Tower Luidsprekers
I. Ned. Industrie Kantoor, Prinsengracht
Transfolina Transformatoren
475, Amsterdam.
F. Transformerworks, Baarsjesweg 156,
Transforma Transformatoren,
Amsterdam.
Plaatstroomapparaten, Spoelen
I. W. Blickman, Bronckhorststraat 36,
Trelleborg Eboniet
Amsterdam.
I. Radio Technisch Bureau Havened,
Tresantenne Antennes
Mariastraat 34, Den Haag.
I. Larsen de Brey & Co., Den Haag.
Trilos Luidsprekers
I. Handels Maatschappij Van Seters &
Triotron Lampen
Co., Nassau Ouwerkerkstraat 3,
Den Haag.
Trolit Frontplaten, Knoppen enz. I. Alfred Ludert, Wilhelminastraat 1,
Amersfoort.
I. N.V. Haysom’s Handel-Maatschappij,
True-Music Luidsprekers
Haringvliet Z.Z. 92, Rotterdam.
I. Handels- en Ingenieursbureau Steen
Tubantia Ontvangers
bergen & Co., Deventerstraat 41,
Apeldoorn.
I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Kei
Tug Kristaldetectoren
zersgracht 248, Amsterdam.
I. A.E.G., Frederlksplein 26, A’dam.
Tungar Gclijkrichters
Tungsram Lampen
I. Techn. Bureau v/h. Nicrstrasz. Plan
tage Middenlaan 62, Amsterdam.
Twin Telefoons
I. N.V. Nijkerk’s Radio, Leidschegracht
96, Amsterdam.
Ultra Condensatoren
I. N.V. E. Lehner’s Handelsonderneming,
Amstel 67, Amsterdam.
Union Luidsprekers
I. Electro-Union, Singel 28, Amsterdam.
Teltas Ontvangers, Lampen,
Batterijen, Plaatsp.app.
Therla Condensatoren

!
I

•:
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PHILIPS GELIJKRICHTER Nr. 450 LAADT UW ACCU,
TERWIJL GIJ SLAAPT.
I. Handelmaatschappij R. S. Stokvis &
Zonen, Rotterdam.
I. N.V. E. Lchncr’s Handelsonderneming,
Universal Zcefkring
Amstel 67, Amsterdam.
I. C.E.B., Laan van Meerdervoort 30,
Universo Ontvangers
Den Haag.
I. Technisch Handelsbureau „U.R.O.”,
U.R.O. Onderdeelen
Badhuisweg 19, Scheveningen.
I. V. Zwaan, Tolstraat 146, Amsterdam.
U.S. Transformatoren
U.S. (United Scien. Lab) conden I. N.V. Tcchn. Handelsonderneming
Electrad, Prinsengracht 750, Am
satoren, Weerstanden
sterdam.
1. Van Santen & Co., Den Texstraat 22,
Utility Onderdeelen
Amsterdam.
Valora Lampen
E. Gloeilampcnfabr. Valora, Goirle, N.B.
I. W. Hasckamp, Voorburg.
Varley Anodewcerstanden
I. Accumulatoren-Fabrik
AktiengesellVarta Accumulatoren
schaft „Varta”, Spuistraat 46, Am
sterdam.
Véritable-Alter. Lekweekstanden I. Electrotechnisch Handelsbureau E.
Zanten, Muiderstraat 33, A’dam.
I. Zeguers, Brugstr. 19—21, Maastricht
Vitus Ontvangers
I. Firma J. Haagman, N. Binnenweg 81,
Vox Telefoons
Rotterdam.
I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Kei
Vox-Celesta Luidsprekers
zersgracht 248, Amsterdam.
V.V.V. Lampvoetjes
F. Nederlandsche Radiowerken, Pieters
kerkhof, Utrecht.
Wade Condensatoren
I. Handels Maatschappij Van Seters &
Co., Nassau Ouwerkerkstraat 3,
Den Haag.
I. F. C. Ker, Hobbemakade 86, A’dam.
Walco Gloeidraadweerstanden
F. N.V. Waldorp, Waldorpstraat 264, Den
Waldorp Spoelhouders,
Condensatoren enz.
Haag.
Walver Condensatoren
I. Nederlandsche Radiohandel, Laan van
Meerdervoort 488, Den Haag.
I. Handelmaatschappij R. S. Stokvis &
Warren Telefoons
Zonen, Rotterdam.
Watmel Onderdeelen
I. A. A. Posthumus, Baarn.
I. Van Houten & Co., Hooidrift 167-169,
W. B.Lampvoetjes
Rotterdam.
United Transformatoren
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PHILIPS „MINIWATT”-LAMP A 425:
Een speciale lamp voor L. F. weerstandversterking.
Weco Ontvangers, Onderdeden
Weilo Transformatoren
Wescha Kristaldetectoren
Western Electric Transformatoren
Weston Precisie Meet
instrumenten
Whitecross Telefoons
Xylite Frontplaten
Yaxley weerstanden
Yesly Condensatoren
Zephyr Telefoons
Zisa Telefoons
Zwietusch Telefoons

I. W.E.C.O., Tolstraat 92-94, A’dam.
I. Techn. Bureau J. Duiker, Rijnstraat 30,
Den Haag.
I. N.V. Heybrock’s Groothandel, Kei
zersgracht 248, Amsterdam.
I. R.T.B. „Havened”, Mariastraat 34,
Den Haag.
I. A. F. Hulsewe, Ingenieursbureau, Kei
zersgracht 188, Amsterdam.
I. Radio Dekker, Nieuwmarkt 26, A’dam.
I. Alfred Ludert, Wilhelminastraat 1,
Amersfoort.
I. Ingenieurs Bureau Connector, Bloem
gracht 174, Amsterdam.
I. Radio Dekker, Nieuwmarkt 26, A’dam.
I. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek,
Hilversum.
I. Radio-Verkoopkantoor Th. H. Albers,
Vespuccistraat 70, Amsterdam.
I. N.V. Heybroek’s Groothandel, Kei
zersgracht 248, Amsterdam.
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IN COMBINATIE MET

PHILIPS LUIDSPREKER is 'IDEAAL11
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De Solodyne” ■ (
is het BESTE en meest moderne Ontvangapparaat,

m

INDIEN U

T F \Y/r O C afgeschermde spoelen en |
LiEj WLvj HOOGFREQUENT TRANSFORMATOREN MET

umrrT

1

DRIEVOUDIGE CONDENSA* |
TOR ervoor gebruikt dan bouwt U |

de beste SOLODYNE
1

llill
Vraagt uitvoerige handleiding,
bevattende prijzen, constructie
en schema’s bij:

1

I
1 NV. NUKERK's RADIO
'V

i

i

AMSTERDAM

i

i

,

Haalt de wereld in Uw huis met Philips „MINIWATT”

■

De voornaamste Omroepstations.
i

;:

i

i

1

Nieuwe
golflengte

229
240
241.9
250
252.1
254.2
260.9
272.7
277.8
283
288.5
294.1
297

-

=

303
306.1
309.3
312.5
315
315.8
319.1
322.6
326.1
329.7
426

Stations

Umea
Helsingfors
Münster
Gleiwitz
Stettin
Kiel
Malmö
Danzig
Cassel
Leeds
Dortmund
Edinburgh
Dresden
Huil, Stoke, Swansea
Hannover
Liverpool
Nurnberg
Belfast
Marseilles
Newcastle
Upsala
Milaan .
Dublin
Breslau
Birmingham
Königsberg

Land

Zweden
Finland
Duitschland
Duitschland
Duitschland
Duitschland
Zweden
Duitschland
Duitschland
Engeland
Duitschland
Engeland
Duitschland
Engeland
Duitschland
Engeland
Duitschland
Ierland
Frankrijk
Engeland
Zweden
Italië
Ierland
Duitschland
Engeland
Duitschland

Rclay van

Stockholm
Langenberg
Breslau
Berlijn
Hamburg
Königsberg
Frankfurt
Londen
Langenberg
Londen
Leipzig
Londen
Hamburg
Londen
Munchen

Stockholm

Laadt Uw accu thuis met
PHILIPS GLOEIDRAADGELIJKRICHTER No. 450.
Nieuwe
golflengte

333.3
337
340,9
344.8
348.9
353
357.1
361.4
365,8
370.4
375
379,7
384;6
389.6
394.7
400
400
405.4
411
416.7
420
428,6
434.8
441.2
449
454.5
458
461.5
468.8
476.2
483.9
491,8

Stations

Napels
Kopenhagen
Petit Parisien
Barcelona
Praag
Cardiff
Graz
Londen
Leipzig
Bergen
Madrid Union
Stuttgart
Manchester
Toulouse
Hamburg
Breinen
Sevilla
Glascow
Bern
Gotenburg
Moskou
Frankfurt
San Sebastian
Brno (Brunn)
Rome
Stockholm
Parijs P.T.T.
Oslo
Langenberg
Lyon P. T. T.
Berlijn
Bournemouth

Land

Italië
Denemarken
Frankrijk
Spanje
Czecho-Slovakye
Engeland
Oostenrijk
Engeland
Duitschland
Noorwegen
Spanje
Duitschland
Engeland
Frankrijk
Duitschland
Duitschland
Spanje
Engeland
Zwitserland
Zweden
Rusland
Duitschland
Spanje
Czecho-Slovakye
Italië
Zweden
Frankrijk
Noorwegen
Duitschland
Frankrijk
Duitschland
Engeland

Relay van

Weeuen

Hamburg
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1I Met een N O R A hoort men heel Europa |
i

|
=
1

Op deze schaal zijn ca. 50, dus alle, Europeesche stations met name
aangegeven, zooals Milaan, Barcelona, Weenen, Rome, London, enz. enz.
Draait de pijl op de schaal dus op het station hetwelk U wenscht te
ontvangen en U verschaft zich in een halve minuut, zonder zoeken en
zonder gebruik van spoelen de meest klankvolle en zuivere ontvangst.

EENIGE PRIJZEN ONZER NORA FABRIKATEN:
| Nora E 4a, 4 lamps
Nora 1 lamps ontvanger
z
(zooals afbeelding) f 250.—
P.K.a f 19.—
| Nora E 5, 5 lamps. . „ 300.—
Nora 2 lamps ontv.P.N.lb. „ 39.—
I Nora detector-apparaat
Nora 3 lamps ontv.P.N.2b. „ 68.—
U.D. „ 8.—
NORA LUIDSPREKERS
NORA KOPTELEFOONS
| Model L11 (trechtervorm) £ 20.—
Nora Baby dubbele kop
telefoon £ 6.80
| Model L12 (trechtervorm) „ 30.—
1 Model L10 (klokvorm) . . „ 62.—
Nora dubb. koptelef. Lux „ 7.80
= Vraagt prospectus. Demonstraties zonder eenige verplichting. Alle
1 Nora-artikelen zijn bij eiken bonafide handelaar steeds verkrijgbaar.
Waar niet voorradig wende men zich tot de importrice:

§

|
|
|

:
|
|
|
|

N.V. EXIMA
HOOFDKANTOOR:

| Afd. Nora*Radio
i

|

Leidschestraat 29

Telefoon 33238
Filiaal met sbow-room
’s»GRAVENHAGE
Wagenstraat 140, Tel. 13311

AMSTERDAM |

Telefoon 33238
Filiaal met show-room
ROTTERDAM
v. Old. Barneveldstr. 112a, Tel. 6479

1

|

I
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PHILIPS GLOEIDRAADVEILIGHEID
een zekere bescherming Uwer „MINIWATT” lampen.
Nieuwe
golflengte

494
500
500
508.5
517.2
526.3
535,7
545.6
555.6
566
577
760
850
875
900
980
1010
1060
1100
1100
1111
1150
1200
1250
1350
1400
1450
1500
1600
1650

Stations

Zurich
Aberdeen
Linköping
Brussel
Weenen
Riga
Munchen
Sundsvall
Budapest
Bloemendaal
Berlijn 2
Freiburg
Weenen
Geneve
Lausanne
Grenoble
Rotterdam Vliegveld
Leningrad
Moskou
Hilversum
De Bilt (K.N.M.I.)
Bazel
Warschau
Sorö
Kowno
Königswusterhausen
Karlsborg
Nisjni Nowgorod
Moskou (Centraal)
Riga
Daventry
Belgrado

Land

Zwitserland
Engeland
Zweden
België
Oostenrijk
Lethland
Duitschland
Zweden
Hongarije
Holland
Duitschland
Duitschland
Oostenrijk
Zwitserland
Zwitserland
Holland
Rusland
Rusland
Holland
Holland
Zwitserland
Polen
Denemarken
Rusland
Duitschland
Zweden
Rusland
Rusland
Lethland
Engeland
Joego Slavie

Relay van

Stockholm

Stuttgart

Kopenhagen

429

Gebruikt op Uw 4-Iampstoestel (1 HF-1 Det-2 LF) met 4 volts
accu: Philips „MINIWATTMampen A430, A409, B406 en B403
Nieuwe
golflengte

1750
1800
1950

2000
2400
2525
2650
2900

430

Stations

Parijs (Radio)
Norddeich (weerber.)
Scheveningen
Kowno
Lingby
Berlijn (Wolffbureau)
Parijs .(Eiffel)
Berlijn

Land

Frankrijk
Duitschland
Holland
Lithauen
Denemarken
Duitschland

Frankrijk
Duitschland

INHOUD.

Voorwoord van den Uitgever ........................................................
Voorwoord van den Schrijver ........................................................
De Hilversnmsche Draadlooze Omroep ..........................................
A. Dubois
..................................................................................
De nieuwe N.S.F.-Zender ...............................................................
A. van Santen...................................................................................
Een paar cijfers in verband met den Radiohandel in Nederland---De Ontwikkeling der Radio ...........................................................
Radic-ontvangst
............................................................................
Welk toestel zal ik bouwen? ........................................................
De voornaamste teekens in een schakelschema .............................
Antenne en Aarde .........................................................................
Een zeer eenvoudige ontvanger .....................................................
Constructie van een kristal-ontvanger ...........................................
Een eenlainps primaire-ontvanger .................................................
De constructie van een cenlamps primaire-ontvanger ...................
Antenne-afstemming .......................................................................
Zeefkringen
................................................................................
Andere eenlampsschema’s ...............................................................
Laagfrcquentversterkers
...............................................................
Hoogfrequentversterking
...............................................................
Meervoudige hoogfrequentversterking ...........................................
Kristal- en Lampschema’s ...............................................................
Reflex schema’s ..............................................................................
Ontvangst op de zeer korte golf .....................................................
De Radiolamp .........................................................................—
Verschillende lampenfabrikaten .....................................................
Golflengte Transformatie ...............................................................
Onderdeden van een ontvangtoestel ..............................................
Accumulatoren
..............................................................................
Hoogspanningsbatterijen
..............................................................
Gloeistroom Elementen
.............................................................
Plaatspanningsapparaten
.............................................................
Meetinstrumenten .........................................................................
Radio Mavometer .........................................................................
Het gebruik van schakelaars .............................•...........................
Constructie van Ontvangers (algemeene wenken) ........................
Een primaire eenlampsontvanger ...................................................
Een eenlamps transformatorversterker .........................................
Een tweelamps transformatorversterker .....................................
Een primair aperiodische ontvanger ............................................

Blz.
3
5
8
15
18
25
26
35
39
44
47
49
54
59
62
69
73
80
85
94
110
139
147
151
153
191
203
239
262
269
273
285
294
298
307
313
317
319
321

-
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Een autodeto ontvanger........................................................
Een radiola ontvanger ..........................................................
Een Koomans ontvanger ...................................................
Een capasupra ontvanger ...................................................
Een vierlamps variometer ontvanger ..................................
Een zeslamps tropadyne ontvanger ......................................
Het opsporen van fouten......................................................
Het Morse Alfabet ...............................................................
Radiotechnische Woordenlijst (Fransch, Duitsch, Engelsch)
Merkenlijst
........................................................................
De voornaamste omroepstations .........................................

BIz.
325
327
332
337
345
350
359
370
371
398
426
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•GEDRUKT TER N. V. DRUKKERIJ „VADA”, WAGENINGEN.
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MAGAZIJN N ECO, Vuchtenstraat 59
’s-HERTOGENBOSCH

-

MAGAZIJN RADIOLUX, Steenweg 32 en
MAGAZIJN RADIO, Lange Janstraat 28
UTRECHT

TELEFOON 12575

zijn absoluut je eenigste adressen die alle voorkomende
fabrikaten en patent*merken voorradig hebben zooals

H. &. H. Materialen
FERRIX Materialen
Materialen
G. R.
LISSEN
PERTRIX
>»
SINUS Onderdeelen en alle bekende Engelsche*
Amerikaansche* Duitsche* en Fransche Fabrikaten
Vraagt onze bekende

RADIOLUX APPARATEN
MET SCHRIFTELIJKE GARANTIE
eiy alle eventueel voorkomende storingen zullen
direct worden hersteld door onze speciale Monteurs
door geheel Nederland.
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RADIOLUX type R
drielampstoestel geheel
compleet met hoofd
telefoon .... f160.

RADIOLUX type S
vierlamps-toestel geheel
compleet met hoofd telefoon .... f205.

RADIOLUX Super
vierlamps-toestel geheel
ingebouwd met aftakbare spoelen compleet
met hoofdtelefoon f275.

Het nieuwste 44amps toestel met weerstandverster*
king is zoo juist gereed gekomen geheel compleet
met SFERAVOX luidspreker f115 met garantie.
WIJ DEMONSTREEREN DOOR GEHEEL NEDERLAND
ZENDT NOG HEDEN 15 CENT AAN POSTZEGELS EN
WIJ ZENDEN IJ ONZE RIJK GEILLUSTREERDEN
CATALOGUS VAN 80 PAGINA’S MET VERSCHILLENDE
SCHEMA’S EN RAADGEVINGEN.
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ACUSTON
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GEVEN DEN TOON AAN!
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Importeurs: VAN SANTEN & Co.
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AMSTERDAM
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ETAF E M
EL. TECHN. APPAR.
FA BR. - AMSTERDAM
TEL. 34093

PlaatstroomApparaten
INCLUSIEF LAMP.

Fl. 35.
MET DETECTOR
AFTAKKING
MEERPRIJS

FL 2.50
i
—

iai

z. o. z.
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III

N.V.TEVA
AFD. RADIO
IK2I

HOOFDVERTEGEN
WOORDIGER DER

Dr.N ESPER
FABRIKATEN

LUIDSPREKERS
CONDENSATO
REN, TRANS
FORMATOREN
I

CATALOGUS VAN
Dr. NESPER ARTIKE
LEN WORDT GRATIS
EN FRANCO OP AAN
VRAGE TOEGE
ZONDEN

i

Dr. NES PER

LUIDSPREKERS
„MAGNUM” . . Fl. 26.„PERFECT” . . Fl.20.„FORTISSIMO” Fl.25,„GRAND” .... Fl.24.„DE LUXE”. . Fl.27.50
„OPTIMUM” . . Fl.34.-

„HELDER ALS
KRISTAL”
i

„N.V.TEVA”
AMSTERDAM
REGULIERSGRACHT73
TELEF. 35273
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Vierlamps Koomans Ontvanger

Bouwt Uw toestel met „NUTMEQ” Hart & Hegeman Onder
deden en koopt er een „Acuston” Luidspreker bij.

Drielamps Radiola Ontvanger

Imitation is the finest form of ttatteryJ Verwondert het U
dan dat „NUTMEG” Hart & Hegeman weerstanden alom
geïmiteerd worden?

Drielamps Autodeto Ontvanger

Wilt ge een goed toestel en niet duur? Gebruikt „NUTMEG”
Hart & Hegemajj (fciderdeelen en een „Acuston” Luidspreker.

! '

\

Zeslam ps Superheterodyne Ontvanger

„NUTMEG” Hart & Hegeman Condensatoren waarborgen
goede ontvangst.

Drielamps Primaire en Semüaperiodische Ontvanger

Bouwt Uw toestel met »NUTMEG” Hart & Hegeman Onder
deden en koopt er een „Acuston” Luidspreker bij.

In goede toestellen vindt ge goed materiaal en wel „NUTMEG”
Hart & Hegeman Onderdeelen.

In goede toestellen vindt ge goed materiaal en wel
„NUTMEG” Hart & Hegeman Onderdeden.

ETAFEM” GEHEEL WISSELSTROOM.APPARAAT
Dit apparaat is direct aan het lichtnet aan te sluiten. VERVANGT: DE ANODEsBATTERIJ, DE ACCU
en DE N.R.S. BATTERIJ.
. J
De drie genoemde stroombronnen zijn in één apparaat vereenigd, dus met recht „Drie vliegen in één klap.*’
Het is nooözakelijk bij in gebruikname van dit toestel een kleine wijziging in de verbindingen van het
ontvangtoestel aan te brengen.
De wijziging bestaat uit het vrijmaken der gloeistroomleiding van de roosters en van de aardleiding. — De
i
roosters allen op negatieve roosterspanning aansluiten. — Het vergrooten der terugkoppelspoel en deze aan
f
-f- anode aansluiten. Het plaatsen van een kristaldetector. De detectorlamp komt dan als tweede hoogfrequentlamp dienst te doen.
Onderstaand een voor ons apparaat gewijzigd schema, hetwelk slechts in geringe mate van een normaal
schema afwijkt.
Ieder amateur kan in enkele minuten zijn ontvangtoestel veranderen. Het apparaat werkt absoluut bromvrij.
Het verbruik is voor een 4-lamps toestel slechts 10—15 Watt.
PRIJS INCL. LAMPEN f 47.50
Uitvoering in zwart gelakte kast met onbreekbare frontplaat................................. ; • •
Leverbaar voor iedere netspanning.
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