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Afbeelding 1.

ONTVANGTOESTEL

Hoe het voorzetapparaat „Goifband 13-90” aan een gewoon
ontvangtoestel verbonden wordt.

Afbeelding 2. Interieur
van
het
„Golfband
13-90” voorzetapparaat.

PRUS:

Fl. 0.20

- GOLFBAND DERTIEN—NEGENTIG
DERDE DRUK
♦

Goed beschouwd, kunnen er radio-uitzendingen plaats
hebben met golven ter lengte van ca. 30.000 meter — dus
met een golflengte van 30 kilometer — maar ook met
golfjes van enkele centimeters.
Tussen deze beide uiterste grenzen liggen dan de
ultra-korte, de korte, de middengolven en de lange
golven.
Heel dit uitgestrekte gebied is — ter voorkoming van
onderlinge storing — verdeeld in een groot aantal kleine
stukjes, in ,,banden”, welke toegewezen werden aan de
verschillende diensten e. d., die van de radio gebruik
maken. Zo werden verschillende golfbanden aan de om
roep toegewezen, andere aan de luchtvaart, weer andere
aan de amateurs.
Kortom, de Radio Conventie van
Madrid verdeelde alle beschikbare golflengten tussen
5 en 30.000 meter in ,,banden” — de amateurs mogen
bijv, werken op een golfband van 20.83 tot 21.43 meter —
de meeste banden zijn nog weer onderverdeeld in de
vaste golflengten voor bepaalde stations. Dat is allemaal
internationaal geregeld, ook de golflengten van de Ne
derlandse dienst-, omroep- en amateurzenders.
De radio-luisteraar kent in ’t algemeen slechts het
gebied van 200 tot 2000 meter, omdat de meeste ont
vangers alleen voor de ontvangst van deze golven —
waarop ook de voornaamste omroepbanden zijn inge
deeld! — worden vervaardigd.
Toch is er ook op de ultra kortegolf (officieel worden
daaronder eigenlijk alleen de golven beneden de 10 meter
gerekend, maar vele luisteraars noemen „van ouds”
alles beneden de 150 meter u.k.!), toch is er op dit u.k.g.gebied ook heel veel interessants te horen, al is de kwali
teit dan niet altijd, zoals we dat op de gewone omroepgolven gewend zijn.
De talloze amateur- en omroepstations, die op de ultra
korte golf werken, zijn er de oorzaak van, dat de belang
stelling van het grote publiek voor dit terrein groter en
groter wordt. Men vraagt naar een eenvoudig schema
voor het construeren van een goedkope apparatuur voor
de ontvangst der u.k.g. Vandaar, dat wij gezocht hebben
naar een oplossing, die velen zal bevredigen: naar een
goedkoop voorzetapparaatje, dat in verbinding met een
gewoon omroeptoestel iedereen in staat stelt talloze
u.k.g.-stations op luidsprekersterkte in de kamer te
krijgen.
Wat wij zochten, hebben we gevonden en deugdelijk
beproefd en zo konden wij dan dit boekje samenstellen,
dat een volledige bouwbeschrijving bevat van het voor
zetapparaatje, dat we „Golfband 13—90” noemden,
omdat we er stations met een golflengte van 13—90
meter mee kunnen ontvangen.
Tot voor kort gaf het bouwen van een dergelijk appa-
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raatje den leek nog al veel moeite; bovendien was voor^
een betrouwbare en stralingsvrije werking een tweetal
lampen noodzakelijk, wat het voorzetapparaat meer deed
kosten dan menigeen er voor besteden wilde.
Hierin werd verandering gebracht door het op de markt
komen van een nieuwe detector-generator, een zgn.
menglamp van zeer bijzondere constructie, nl. de Octode.
Met deze lamp is het mogelijk een eenvoudig, betrouw
baar werkend en stralingsvrij voorzetapparaatje samen te
stellen, dat voor elk ontvangtoestel geschakeld kan wor
den en waarmede een zeer effectieve ontvangst van de
ultra korte golf te bereiken is, waartoe de toepassing van
modern verliesarm materiaal, als ameniet, trolitul en
caliet zeer veel bijdraagt.
Het hierbij toegepaste systeem berust op zgn. golflengte-transformatie. De ultra korte golven worden op
een langere golf van bijv. 2000 meter getransformeerd
en aan de op deze golflengte ingestelde omroepontvanger
toegevoerd, die ze op de normale wijze versterkt en door
de luidspreker hoorbaar maakt.
Een verder voordeel is, dat de benodigde spanningen
voor de Octode-lamp zonder bezwaar uit het aanwezige
omroeptoestel betrokken kunnen worden.
Hieronder volgt de beschrijving van het principeschema en het bouwschema.
Vóór wij overgaan tot het geven van de bouwbeschrijving, willen we eerst het principeschema (afb. 3) eens
wat nader bezien, opdat de a.s. bouwer tenminste enig
idee krijgt van de onderdelen, die hij moet ,,verwerken”!
De antenne dan, is opgenomen in een aperiodische
antennekring, waarvan spoel Lx wordt gevormd door
een Elfre u.k.g.-ameniet-spoel. De antenne zelf is over
een kleine condensator (Cx) aan het stuurrooster van
de Octode-lamp gekoppeld.
In verbinding met de afstemcondensator C2 (150 cm
groot) wordt ook voor de generator gebruik gemaakt
van Elfre u.k.g. amenietspoelen ; de rooster- en plaatspoel
L2 en L3 zijn daarbij telkens op één spoellichaam ver
enigd.
Deze speciale u.k.g.-spoelen (zie afb. 8) zijn met ge
kleurde stippen gemerkt en geven met de voorgeschreven
condensator van 150 cm de volgende golflengtebereiken :

Elfre u.k.g.-spoel rood 13—28 m
„
„
„ blauw: 24—50 „
„
„
„ geel:
42—90 „
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Deze spoelen worden als generatorspoelen gebruikt en
in de generatorspoelvoet „B” geplaatst. In de antennespoelvoet ,,A” moet steeds een grotere spoel geplaatst
worden, dan in „B” staat. Zo gebruike men bij een rode
generatorspoel („B”) in „A” een blauwe spoel; staat in
„B” een blauwe spoel, dan dient in „A” een gele spoel
gebruikt te worden.

I
*

De groen gemerkte spoel omvat de golven van 50 tot
120 meter en moet in combinatie met de gele spoel ge
bruikt worden.
De plaat der Octode-lamp wordt gevoed door een
normale hoogfrequent smoorspoel H.S. en wordt door
een condensator van circa 1000 cm verbonden met de
antenneklem van de ontvanger.
De waarden der verschillende weerstanden en conden
satoren zijn in onderstaande tabel aangegeven:
Cl— 30-50 cm
C5— 150 cm
R2— 0.1 meg-Ohm.
C2— 150 „
C6—1000 „
R3—10.000 Ohm
C3—10.000 „
R4—20.000
C7—
1 mF
C4—10.000 „
R1— 250 Ohm R5—40.000
In de schematische voorstelling der Octode (zie afb. 4)
en de daaronder getekende 7 pens lampvoet zijn de
diverse electroden overeenkomstig genummerd.
genummerd, De
functies zijn als volgt verdeeld:
1. stuurrooster (top aansluiting),
(vervolg zie pag. 7).
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Boven: Afb. 3. Het principe schema van het voorxetapparaatje. Cj = 30-50 cm.
C2 =x 150 cm. C3 = 10.000 cm. C4 = 10.000 cm. Cs = 150 cm. C< = 1000 cm.
0.1 mO. R3 « 10.000 O. R, = 20.000 O.
C7 = 1 mF. R] = 250 Ohm. R2
R5 = 40.000 O. Rechts boven: afb. 4. doorsnede van de Octode-lamp. Rechts
onder: afb. 5. het lampvoetje voor de Octode-lamp.
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NORMAAL
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NAAR ANTENNE
AANSL TOESTEL

HSP

PERTINAX FRONTPLAAT

c.a. 25 X 20 c.M.

ONDERDELEN LUST
U.K.G. VOORZETAPPARAAT
stel Elfre u.k.g. Ameniet spoelen (blauw, rooden geel) ƒ
Elfre Ameniet antenne spoel 50—120 m(groen) ........... „
Frelat u.k.g. condensator 150 cm
....................................... „
Polar fijnregelschaal .................................................................... „
Elfre h.f. smoorspoel
................................................................ „
smoorspoelhouder
......................................................................... „
3-polige omschakelaar
................................................................ „
grondplank 25 X 20 cm ........................................................... „
frontplaat 25 X 20 cm ................................................................
hoeksteunen, per stel ..................................................................... ,,
5-pen lampvoetjes, per stuk ..................................................... „
7-pen lampvoetje ........................................................................... „
Elfre weerstandbordje .............................................................. „
Fairy blokcondensatoren van10.000 cm, per stuk ......... „
„
blokcondensator van 1000cm ..................................... „
Caliet condensatorvan30-50 cm ............................................... „
»
»
„ 150 „ ................................................ „
Frelat blokcondensator van 1 mF met schroefaansl. „
Fairy lekweerstandvan 0.1 mO .............................................. „
„
„
„ 0.04 mO .............................................. „
lekweerstand van 0.01 mO, Always speciaal (= 10.000
Ohm „
„
1
,,
„ 0.02 mO,
,,
„
1 weerstand van 250 Ohm, Spaghetti
„
1 snoertje met topaansluiting ...............
„
6 telefoonbusjes ...........................................
„
3% m draad .....................................................
„
3 m buis
.....................................................
„
4 montageboutjes
.....................................
„
1 aansluitstrook bedrukt, 25 X 7 cm .
10 houtschroefjes lang 10 mm \
„
7
„
„
15 mm >
4
„
„ 20 mm )
„
2 schaalverlichtingslampjes 4% Volt
„
1 Octodelamp AK 1 ................................

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
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0.40
0.40
0.30
0.20
0.30
0.10
0.20
0.08
0.75
0.45
0.50
10.50

Opmerking: Waar de prijs van een complete „Golfband 13-90” bouwdoos slechts ƒ 37.50 bedraagt, ver
dient het geen aanbeveling, losse onderdelen te kopen.
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8.70
2.90
3.90
2.90
1.50
0.15
1.25
0.40
0.90
0.24
0.20
0.45
0.70
0.30
0.25
0.30
0.40
0.60
0.30
0.30

De bouwdozen zijn te verkrijgen bij iederen goeden
radiohandelaar. Indien niet voorradig, wende men zich
tot Frelat N.V., Keizersgracht 77, Amsterdam-C.
Telefoon 45359.

i

1
plaat-detector,
schermrooster,
plaat-generator,
rooster-generator,
& 7. gloeidraad en
kathode.
Ziedaar dan een korte omschrijving van het principeschema, zodat we nu kunnen overgaan tot het plaatsen
van de eerste onderdelen op het grondplankje dat ca.
1 X 20 X 25 cm groot dient te zijn. Het is van veel be
lang daarbij niet in het minst af te wijken van de op de
bouwplaat aangewezen plaatsen.
We beginnen dan met het vastzetten van ’t volgende:
2 normale 5-pens opbouw-lampvoetjes van verliesvrij
isolatiemateriaal (monteren met 15 mm houtschroeven) ;
1 7-pens lampvoetje (met 20 mm houtschroeven) ;
1 bordje voor de weerstanden (met 20 mm houtschroe
ven) ;
1 houder voor de hoogfrequent smoorspoel (met 10 mm
houtschroeven) ;
1 blokcondensator van 1 mF (met 10 mm houtschroe
ven) en 1 afstemcondensator met fijnregelschaal (met 10
mm houtschroeven). Deze condensator dient daartoe
eerst op de bij de fijnregelschaal aanwezige houder be
vestigd te worden, waarna de fijnregelschaal op de condensatoras wordt geschoven en vastgezet.
Vervolgens worden de aansluitstrook met aansluitbusjes en de 3-polige schakelaar op hun plaats gemonteerd.
Hierna kunnen de verbindingen gemaakt (zie bouw
plaat) en de verschillende condensatortjes en weerstandjes bevestigd worden. De verbindingen naar de schaalverlichting worden met snoertjes van de gloeistroomklemmen op het 7-pens lampvoetje afgetakt.
Later kan een pertinax of houten frontplaatje met het
schalenvenster met een paar hoeksteunen voor het toe
stelletje bevestigd worden.
Door de op de aansluitstrook aangebrachte schakelaar
is het mogelijk, het apparaatje voortdurend aan het
ontvangtoestel verbonden te laten en met één schakelbeweging van u.k.g. op normale ontvangst en omgekeerd
over te gaan. Bij normale ontvangst worden dan alle
spanningen van het u.k.g.-apparaatje afgeschakeld.
De voeding kan — zoals gezegd — geheel uit het
ontvangtoestel geschieden. De benodigde anodespanning
bedraagt 250 Volt, de gloeispanning 4 Volt wisselstroom.
Bij de meeste zelfbouwtoestellen zijn deze spanningen
wel toegankelijk. De anodespanning takt men dan van de
hoogste anodespanning in het toestel af. Bij fabriekstoestellen kan dit enige moeilijkheden opleveren. Zijn
deze toestellen zodanig geschakeld, dat de anodespanning
direct op de luidsprekerklemmen aanwezig is, dan kan de
anodespanning voor het voorzetapparaat daarvan afge
takt worden en wel van die klem, welke direct met de
anodespanning in verbinding staat, hetgeen met een Voltmeter na afschakeling van de luidspreker gemakkelijk te

2.
3.
4.
5.
6
8.
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constateren valt. Kan men de gloeispanning niet berei
ken, dan moet een aparte gloeistroomtransformator voor
de Octode-lamp toegepast worden. Kan men ook de
anodespanning niet bereiken, dan moet voor anode
spanning een afzonderlijk klein plaatspanningsapparaat
toegepast worden. (Zie afb. 7.)
Afbeelding 1 geeft de wijze van aansluiting weer bij
een toestel, waarbij de gloeistroom en anodespanning
beide gemakkelijk toegankelijk zijn en het geval, waarbij
de anodespanning door middel van een dubbelsteker van
de luidsprekeraansluiting afgetakt kan worden.
Bij de „Kabouter”-, het „Ferrocart Expres”- en de
,,Pan-Europa”-toestellen zijn deze spanningen gemakke
lijk af te takken; ook bij tal van andere toestellen zal dit
geen moeite opleveren.
De algehele afschakelbaarheid van het apparaat, zonder
dat men enige verbinding behoeft te verbreken, is hierbij
van groot voordeel.
De bediening van het toestel is uiterst eenvoudig: men
stemt de ontvanger af op circa 2000 m, iets boven de
1875 m golf, althans zo hoog mogelijk op de lange golfschaal, en zet het voorzetapparaat in werking, na in de
spoelvoeten de spoelen voor het gewenste golflengtebereik gestoken te hebben. De sterkteregelaar van de
ontvanger wordt vervolgens op maximum geluidsterkte
ingesteld. Daarna draait men aan de afstemknop, tot men
een zender hoort. Daar golflengtetransformatie toegepast
wordt, zal men elke zender op twee bij elkaar liggende
afstemmingen op de schaal vinden. In geval van storing
zal dikwijls de ene stand betere onvangst geven dan de
andere, zodat hier ook nog voordeel uit te trekken is.
Ook zal men van het station geen draaggolf horen,
doch direct de signalen of telefonie ontvangen.
Is het ontvangtoestel van terugkoppeling voorzien, dan
kan men hier gebruik van maken, om de draaggolven van
zwakke stations op te sporen en de tekens van onge
dempte telegrafie-zenders hoorbaar te maken.
Voor de regeling der geluidsterkte kan men de sterkteregeling van het ontvangtoestel gebruiken. Bij het zoeken
moet de afstemknop zeer langzaam verdraaid worden,
daar de afstemming zó scherp is, dat men bij snel draaien
gemakkelijk ook door een sterke zender heendraait, zon
der deze te bemerken.
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Bij onverhoopte moeilijkheden kan men
bijvoeging van een 6 cents postzegel —
inlichtingen wenden tot de N.V. Uitg.
„Diligentia”, afd. Radio, Heerengracht 32,
of tot Frelat N.V., Keizersgracht 77,

zich — onder
schriftelijk om
en Publ. Mij.
Amsterdam-C.
Amsterdam-C.
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Afb.
7.
Schema
en
onderdelenlijst voor een
plaat- en gloeistroomapparaat
voor
het
U.K.G. voorzetapparaat.
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AA A

4 OHM

—^-4

1 AMP

(Alleen te gebruiken,
indien de stroombronnen van het gewone
ontvangtoestel
geen
dienst kunnen doen.)

4-XA /\z

1 Elfre voedingstransformator ƒ 7.90; 2 electrolytische blokcondensatoren 8 mF,
per stuk ƒ 1.60; 1 weerstand 10.000 Ohm, Always speciaal ƒ 0.55; 1 houder voor electr.
blokcond. ƒ 0.25; 1 Frelat 4-pen lampvoetje ƒ 0.20; 2 Frelat ballastweerstanden, 4 Ohm,
1 Amp., per stuk ƒ 0.40; 1 grondplankje 20 X 10 cm ƒ 0.40; 1 aansluitstrookje 10 X 4
cm ƒ 0.30; 4 telefoonbusjes met schroefaansluiting, 4 houtschroefjes lang 10 mm,
4 houtschroefjes lang 15 mm, ll/2 ni draad, 1 m buis, in totaal ƒ 0.40; 1 plaatstroomlamp (Philips 1823).

Afbeelding 8.
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De U. K. G.^ Spoelen.
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