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Wat te doeri
bij Radio-storing?
VOORWOORD BIJ DEN EERSTEN DRUK.
Of U nu kort of lang in het bezit van een ,.radio” bent, zoo zeker
als clkc autorijdcr wel cens panne krijgt, zoo zeker zal ook op een
kwadcn dag uw ontvanger plotscling den dienst weigcren.
Mcestal gebcurt dat midden in het programma, waar U zich al
dc hccle week op verheugd hceft! En als dan zonder direct inerkbare
oorzaak het ..draadloozc” geluid in uw kamer verstomt. dan voclt
U zich zoo ongeveer als dc vliegenier, die censklaps het monotoon
gcronk van z’n motor mist!
En ’t ccrstc, wat U dan zeker zult doen, is het stcllen van dc
vraag: „\Vat tc docn?" Wei, grijp dan naar dit bockje; mogelijk geeft
het U in korten tijd het antwoord en daarmedc----de rest van het
onderbroken programma!
’s-GRAVENHAGE, September 1929.

BIJ DEN VIERDEN DRUK.
Na een tweeden druk in Januari 1930 en een derden in Juli 1930
verschijnt dan nu een vierde oplage.
Juist in den tegenwoordigen tijd, nu van alle kanten de radiostoringbestrijding krachtig ter hand wordt genomen, kan dit boekje
goede diensten bewijzcn!
•sGRAVENHAGE, Maart 1931.

H. S.
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HOOFDSTUK I.

Waar ’t aan liggeri kan.
Laogzaam aan!
Nu zouden we wcl direct kunnen gaan vcrlcllen, wat U moot
doen, als uw ontvanger in letterlijken zin „zwijgt in alle talen”, maar
het is werkelijk beter, als we eerst eens wat ..radio-geheimeu” in het
kort bespreken.
Als we niets van de working van cen auto afweten, zouden wc
toch ook niet op goed gcluk gaan probccren, ’n dcfecte wagen wecr
aan den gang te krijgen? Wclnu, een radio-toestel is eigenlijk nog
’n tikje ingewikkelder dan een auto. Een klein bcetjc radio-technische
kennis kan dus geen kwaad!
Toch draait het gros van de luisteraars maar aan condcnsatoren
en „terugkoppelknoppen", zonder ook maar’t flauwste idee te hcbben,
van wat zich eigenlijk in het toestel afspeelt. Het gevolg ligt voor de
hand: als er eens iets aan hapert, dan loopt men direct naar z’li
leverancier. En die komt heusch niet gratis constatecren, dat de accu
leeg of ’n lamp stuk is of dat cr een draadjc is los geraakt!
Stuur dus niet onmiddellijk een boodschap om teclmischc hulp
— doe dit slechts in het uiterste geval — schrijf ook niet direct naar
de vragenbus van een radio-blad, maar tracht met behuip van dit
boekje U-zclf te helpen.
Dat kost minder en ’t is vlugger gcbcurd!
Vier voorname onderdcclcn.
In den korten tijd, dat het grootc publick gebruik maakt van
radio-ontvangtocstcllen, is cr een massa aan verbcterd en vcreenvoudigd. Toch is cr nog heel wat voor noodig, om een behoorlijke
ontvangst te verkrijgen.
Zcker, met een simpel kristal-ontvangertje, bcstaande uit slechts
enkele onderdcclcn, is ook nog wel muziek te ontvangcn, maar dczc
methodc is zoo primiticf, dat zc vrijwcl geen toepassing mcer vindt.
We zullen ons dan ook maar uitsluitcnd met den modcrncn Iampontvanger bczig houden.
Om cen gcmakkclijk overzicht te verkrijgen, vcrdeclen we daartoc
de ontvanginstallatie in vier — de vier voornaamste — onderdcelcn:
a. antennekring; b. het eigenlijke ontvangtoestel; c. stroombronnen
met eventueele Iaad-apparaten en d. weergever. (De onder
b, c en d genoemde apparaten kunnen ook tcsamen in 6en kast
worden ondergcbracht, hetgeen aan het prlncipe natuurlijk niets
afdoct).
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Aan de hand van onderstaande, vluchtige bespreking, zal men
makkelijk kunnen nagaan, wat alzoo tot storing aanlciding kan gcvcn.
Een en ander is echter mccr speciaal bedoeld als een algemeene
inleiding tot de hoofdstukken, die uitsluitend cn allecn over storingskwcstics handeien. Deze algemeene inleiding achten wij echter
noodig, om den nict-technischen leek ietwat wegwijs te maken.
a. De antennekring.
Tot den antennekring rckenen wij niet allcen de antennc zelf,
maar ook de invoerleiding, de veiligheids-apparaten, den antenneisolator, de binnen-leiding, zclfs de „aard-leiding” kunnen we er
rustig bijvocgen.
We zcggen niet te veel, als we beweren, dat de antenne en de
..aarde” tot de voornaamstc ondcrdeclen van een ontvang- (maar
ook van een zend-) installatie bchooren. Toch wordt er over het
algcmeen te weinig aandacht geschonken aan de goede, de onberispclijke uitvocring van antennc, aarde en wat daarbij behoort. De
tcgcnwoordige, hyper-modcmc antcnnevormcn zijn daar wel het
bestc bewijs van! Tal van storingen zijn toe te schrijven aan de
ovcrdreven, onlogische antenne’s, die tegenwoordig — ondanks de
waarschuwingen in bock en blad — veel toepassing vinden.
De blikkcn bus op een paal, de kippcngaas-cylindcr, de mandantcnnc c.d. uitvocringcn, zij gevcn indcrdaad min of mccr goede
rcsultatcn, doch ook zonder bus, zonder cylinder, zondcr korf zou
’t best gaan: de enkcle draad, die deze — uit architectonisch oogpunt
allcen al verfoeibarc — antenne’s met het ontvangtoestel verbindt,
is in de mccstc gevallcn allcen al voldoendc voor een bchoorlijkc
ontvangst.
Wil men een antwoord op de vraag: Wat tc doen voor storingsvrije ontvangst, dan adviseeren wij op de eerstc plaats het volgcnde:
laat U niet verleidcn tot hot ncmen van bol-, gaas-, mand- e.d.
antenne-vormen. Allcen in het allcruitcrstc geval is zoo’n antenne op
haar plaats, als men bijv. alI66n van een eigen dak gebruik kan
maken voor het opzcttcn van een antenne. En in zoo’n geval Iijkt
ons dan een wcrkclijk gocd-gcconstrueerde cylinder van kippengaas,
aangcbracht op een niet tc klcine paal, nog het doclmatigstc.
Maar de bestc
resultaten zijn toch
tc bereiken met een
enkclcn draad (z.g. j
silicum-brons of L
antennedraad). ter
lengtc van 20 a 30 Pig. 1. Hoc wc ccn Insch in ’n draad moeten maken.
inctcr. Span die
tusschcn twee, zoo
hoog mogelijk gclegcn punten (masten, schoorstcencn, dakranden e.d.), nadat beidc
cindcn van dric antennc- (oor- of ci-) isolatorcn voorzien zijn. Zorg
verder, dat de antennc van het begin tot’t cindc uit C6n cnkcle draad
bestaat. Is een lasch niet tc voorkomen, maak dan de tc lasscheu
plaatscn goed schoon met con oud incsjc cn draai zc stevig inclkaar,
als aangegeven in figuur 1. Soldccrcn is wel beter, doch als dit
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gcen dagelijksch work is, nioet men't niet doen! Dc kans, dat andcrs
cen nicuwe storingsbron wordt gcschapen, is immers zcer groot.
Dc antennc — die populair gesproken tot taak heeft dc „muzick
uit den aether op tc vaugen” — moct natuurlijk met het ontvangtocstel verbonden worden. Dit gcschicdt door een z.g. invoerleiding.
Het beste kan men daarvoor gcisoleerd draad (ge6n scheldraad, dat
is tc dun) gebruiken. Men lette wcer op een goede verbinding met
de antennc. ’n Niet gchecl schoon gemaakte vcrbindingsplaats kan
aanleiding worden tot kraakstoringen, waarvan de herkomst niet
steeds even gemakkelijk op tc sporen valt. Bedcnk ook hier steeds,
dat het gemakkelijkcr voorkomen, dan genezen is!
Ook aan den invoerdraad dient — evenals aan dc antenne —
gchecl vrij te worden gehouden van daken, muicn, boomcn, enz. Men
dient cr verder rckening mede te houden, dat ook bij wind de draden
nergens tegen aan kunnen komen, .want dat zou alwecr een oorzaak
voor storing kunnen zijn!
De draad cindigt of op cen antcnnc-aardscliakclaar, of op cen
antenne-zekering. Woont men buiten, of staat de antenne gchecl vrij,
door haar hoogtc
of door het afzonderlijk staan van
het huis, waarop
zc is aangebracht,
dan brenge men
cen antenne-schakelaar aan. Hij bcstaat uit een porcclcincn
plaatjc,
waarop ecu hefboomschakclaar is
gemonteerd,
die
zoowei naar boven, als naar beneFig. 2......... of op een antenne aardschakelaar__ ” den gczct kan wor
den.
Uit figuur 3
blijkt, hoc dc verbindingen gemaakt inoetcn worden en wat het doel
van deze inrichting is.
Dc invocr (antennc-) draad kotnt aan ’t middelstc contact, waaraan de hefboom is bevestigd. Aan het bovenstc contact komt dc
draad naar het .ontvangtoestel, aan het onderste een draad naar dc
„aarde” (wat wc hicrondcr in dc radio-technick verstaan, wordt
vcrdcrop uitccngczet).
Het zal duidelijk zijn, dat, ais we den schakclaar nu naar boven
zetten, het ontvangtoestel via den schakclaar met de antennc ver
bonden is. Zetten we cchter den schakclaar naar beneden, dan is de
antenne op dc „aarde” aangcslotcn. Deze laatste stand is de juistc,
als er onweer in de buurt zit. Ondcr deze omstandigheden moeten
wij voor onze eigen veiligheid en die van dc ontvang-installatic
zorgdragen. Niet dat we bang behoeven tc zijn, dat dc bliksem in
onze antennc zal slaari! Sicchts sporadisch komt zoo icts voor en
bij gebruik van boven bedoclden schakeiaar is het gevaar zclfs bij
inslag nog vrij goring. Bij een goede uitvocring van cen en andcr doet
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lict gehecl zelfs dicnst als biiksem-afleidcr; das als beveiliger van
huis en hof.
Waarom nu een schakclaar? We mocten steeds bedcnken, dat
onwcerswolken als het ware zenders zijn van groot vermogen. En
als nu een of ander zendcrtje op honderden kilometers afstand in
staat is, om elcctrische spanningen in onze antenne op te wekken,
hocvecl te grootcr zullen die spanningen dan wcl zijn, als zc
gelnducecrd worden door onweerswolken, geladen met. ontzaggelijk
groote hoeveelheden electriciteit, waarbij spanningen voorkomen van
tienduizenden, honderdduizenden, ja millioenen volts.
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fig. 3. Dc antcnne-schakclinc, met antenne-aard-schakelaar
cn antenne-zekering.

Zouden de ..stroompjes”, door atmosfcrische invlocd (onweer,
voor hagel en regenbuien, enz.) ongehinderd het ontvangtoestel kunnen bereiken, dan is het gevaar voor beschadiging van bepaalde onderdcelen nict dcnkbceldig. Vcrbranding van spoelcn werd ons dan
ook wel mccr dan ccns gcmeld. Afgczicn daarvan kan men echter
bij het aanraken van sommige ondcrdeclen zelfs ccn vrij gcvoclige
schok oploopcn. En om nu onder alle omstandigheden verzekerd te
zijn van dergclijkc onaangenaamheden verschoond te blijvcn, is het
gebruik van ceil antcnnc-aardschakelaar in bovengenoemde gevallen
noodig.
Maar— het kan voorkomen, dat vergeten is de schakelaar op
„aardc" te zetten. Om nu ook in dergclijkc gevallen — de praktijk
Iccrdc, dat zc vccl voorkomen! — volkomcn safe te kunnen gaan.
is de aanbrenging van een antennezekering de oplossing. Onder den
naam ..edclgaszckcriiig” zijn vcrschillende soorten in den radiohandel verkrijgbaar. Zij hebben ten doel, dc ongcwenschtc hooge
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spanningen (boven de 100 Volt bijv.) geheel automatisch naar de
aardc af te voeren. De wijzc van aansluiting is in figuur 3 te vinden.
De antcnne-aard schakelaar zouden wij
speciaal daar tocgcpast widen zien, waar
de antenne geheel vrij is aangebracht, m.a.w.
op villa's, buitenhuizen, in dorpen enz.
De edelgaszckering daarentegen, dient
elke radioinstallatie te beveiligen: 66k die
installatics, welke reeds met een schakelaar
uitgerust zijn.
Zooals uit figuur 3 blijkt, loopt de invoerdraad verder naar den z.g. invoerisolator. Dczc bewcrkstclligt de verbinding
tusschen de buiten- en de binncnlciding en
bestaat uit een metalcn staafje, omgeven Pig. 4. De cdclgas-zedoor een of andere isoleerende stof (bijv. kcring. Aan het boveneboniet, gummi of porcelcin). De bcdocling contact loopt de antennevan dit belangrijke onderdcel is, de door de draad. Ondcraan is de
antenne ..opgevangen” stroompjes vcilig in aardleiding bevestigd.
huis te brengen, zonder dat deze op een of
andere wljze de kans krijgen weg te lekken, een aardigheid, waartoe
ze steeds nelging vertoonen. Vochtig hout, 'n natte muur, ze zijn in
staat om de mooiste ontvangst te bederven.
Eenmaal in huis, is het zaak de verbinding van den invocrisolator
tot het toestel zoo kort mogelijk tc houden. Dus niet de antenne in
de serre bijv. invoeren en het toestel in de voorkamer plaatscn. Neen,
de binnenleiding moet zoo kort mogelijk zijn en gemaakt worden van
gelsoleerd draad en mag niet parallel loopen met de lichtlciding. Natuurlijk mag de draad wel over een niet tc grooten afstand langs den
muur gevoerd worden, mits deze tenminste niet vochtig is.
Dit over de an
tenne. De aandachtige Lezer zai het
met ons ccns zijn,
dat dit eerste van
r
de vier voorname
Fig. 5. Dc invocrisolator (rcchts dc buitenzijdc, links ondcrdcelen van 'n
komt in dc kamcr uit).
ontvanginstallatie
al velerlei kans op
storing biedt. Alleen cen zorgvuldige uitvoering van een en ander
kan ons er voor vrijwaren.
Wat we 66k kunnen zeggen van de verbinding met „Mocdcr
Aarde”. In de radio-tcchniek spcclt de aarde een zeer belangrijke
rol en bij het zelfs maar vluchtig doornemcn van een der vclc werken op radiogebied zal men vaak de uitdrukking „aan aarde leggen”
e.d. tegenkomen!
't Is hier niet de plaats om uitcen te zetten, wat precics de rol is,
die de aarde bij radio-ontvangst speelt. Voor wat de kortc golven bijv.
betreft, zijn de gcleerdcn het er nog niet heelemaal over eens! Vast
staat echter, dat het voor een goed functionecrendc radio noodig is,
dat zij is aangeslotcn op een goedc aardverbinding. Weliswaar is ook
zonder cenige aardverbinding dikwijls ontvangst mogelijk, doch dit
zijn meestal uitzonderingsgcvallen.
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De antennekring is vaak oorzaak van kraakstoringen, omdat, als
de zaak eenmaal is gelnstalleerd, er weinig meer naar omgckeken
wordt door het gros van de luisteraars. En toch kan er aan de antenne — die immers steeds aan weer en wind is blootgesteld — maar
al tc spoedig ccn verbinding minder vast gaan zittcn, wat onberrocpclijk kraakstoringen tengevoige hceft. Oeregelde controle, zoowel van antenne, aarde als de aansluitingen aan antenne-schakelaar
en/of edelgas-veiligheid, is het beste middel, om althans van storing
in den antenne-kring zelf bevrijd te blijvcn.
b. De eigenlljke ontvanger.
Feitelijk zou hieraan vooraf mocten gaan cen min of mccr uitvoerige beschouwing over zenders, golflengte, frequcntie en wat dies
mcer zij. Het zou echter buiten ’t kader van dit storingsbockje vallen
en zoo moeten we dan maar aannemen, dat de golven welke door een
radio-station worden uitgczonden, dusdanig zijn, dat we ze met het
ongewapende oor nict hooren kunnen.
Wij alien kennen de telefoon,
het instrument, dat electrische
trillingen omzet in geluidstrillingen. In principe komt de werking hicrop neer, dat om een
magnect een draadspocl is gcschoven; Iaat men door deze spool
electrische stroompjes loopen;
bijv.- 50 stroompjes per scconde,
dan zal de magneet, de clectromagnect ook 50 maal per scconde
sterker zijn, dan als er geen
stroompjes door de windingen
liepen (voorop gcsteld, dat deze PP/N3I
stroompjes de juiste richting hebben). Brengen we nu boven de
magncetpolen een weekijzeren Fig. 6. „..de telefoon, het instndat electrische trillingen om
plaatjc aan, dan zal dit 50 maal ment,zet
in geluidstrillingen."
per seconde worden aangetrokken,
om even vele malen weer te
worden losgelaten; het plaatje raakt in trilling en we hooren een
toon, die laag zal zijn, omdat het „trillingsgctal”, de frequcntie laag is.
Nu is het makkelijk in te zien, dat uit mcchanisch standpunt. het
onmogelijk is, om het trilplaatje bijv. twee millioen maal per seconde
tc Iaten trillcn; het plaatje is hier te traag voor. Toch zou dit noodig
zijn als we de telefoon zondcr rncer aan de antenne zouden verbinden.
Dc taak van het ontvangtocstel nu is tweeiedig: eerstens het hoorbaar maken van dc radio-golven, die door hun hoog trillingsgetal,
hun hoogc frequcntie uiet direct hoorbaar zouden zijn. Twecdcns: als
„zccf” tc werken, m.a.w. uit dc overvloed van stations wier golven
op onze antenne komcn, allccn die door te latcn, die we hooren willen.
Het normalc ontvangtocstel bestaat dan ook uit dc volgende
dcclen: de afsteminrichting, dc detectorinrichting, en de versterkerinrichting.
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De stroompjcs, die in onze antenne loopen, komeu in liet ontvangtocstel liet ccrst in cen ..filter-afdceling”: een selcctiviteits- of
afstein-inrichting, welkc ten doel heeft zorg tc dragen, dat slcchts ecu
station tc gelijk uit den luidspreker komt. De afstemkring vorint dus
eigenlijk cen soort zeei, waardoor allcen dat station vvordt doorgeiaten, wat we op dat moment hooren willen, waarop wc dus
..afstemden”. Deze afstem-kring kan op verschillcnde wijzen worden
uitgevoerd: mede hieraan is het tc danken (of te „wijten”) dat er
zoo’n groote verscheidenheid in bouwschema’s bestaat!
Heeft het eerste gedeelte van het ontvangtoestel er nu voor
gezorgd, dat de golven van het gewenschtc station worden doorgelatcn, dan staan er twee wegen open.
In sommige toestcllen worden de signalen metcen doorgegeven
aan de z.g. dctectorlamp (de lamp die de muziek enz., hoorbaar en
metcen ook wat sterkcr, harder maakt), maar daar zijn weer andcrc
apparaten, die de nog onhoorbarc signalen cerst nog eens krachtig
versterken voor zc aan de dctectorlamp toe tc voegen. Hicrvoor
zagen wc reeds, dat de signalen als zc van de antenne konicn, nog
cen hoog trillingsgctal, cen hooge frcqucntic hebben. Vandaar dan
ook, dat de lamp, die deze signalen in eerste instantie versterkt,
hoogfrequent-versterker genocmd wordt. Deze wijze van versterking
kan ook al weer op verschillcnde manicren toegepast worden. Door
het uitvinden van specialc h.f.-vcrstcrkcrlampcn heeft deze versterkingswijze juist in den laatsten tijd cen gcwcldigc vooruitgang
gemaakt. Niet allcen dat er cen krachtigc versterking dcr binnen
komende signalen mogelijk werd, maar de storingsvrijhcid van een
tocstcl, uitgerust met cen dcrgclijkc versterkcr, bleek tot zeer groote
hoogte opgcvocrd te kunnen worden. lets wat wc tegenwoordig wc!
noodig hebben!
De al of niet hoog-frequent-versterkte signalen worden nu toegevoerd aan de detcctor-inrichting, die van de hoog-frequente of onhoor
barc signalen laag-frequentc of hoorbarc signalen maakt.
Na de detcctic of gclijkrichting, volgt bijna steeds een krachtlge
versterking door middcl van cen laagfrcqucnt-verstcrkcrlamp, cvcntuccl gcvolgd door cen tweedc vcrstcrkcr-lamp of cindlamp.
Het schakclcn van deze Iampcn achtcr elkaar is echtcr niet
voldoende: er zijn z.g. koppcleenhcdcn voor noodig, die de cenc lamp
met de volgende, verbinden en die tcvens het hunne er toe bijdragcn,
dc versterking tot het hoogst mogclijke op tc vocrcn. We kunnen
daartoc gebruik maken van den transformator, de weerstandkoppcling of de smoorspoelkoppcling. De bcide eerste methoden komcn
momenteel het incest voor als zijude het doclmatigst. Dc versterking
met weerstanden tc bereiken is in den rcgcl niet zoo groot, als bij
toepassing van transtormatoren; de zuiverheid van het geluid is
cchter mecstal betcr.
Dc in cen normaal ontvangtoestel gebruikte Iampcn zijn dus:
Hoogfrequent-versterker (afkorting: H. F.) versterkt de nog onhoorbarc signalen.
Detector (afkorting: Dct.) maakt dc H. F. signalen hoorbaar en
versterkt deze tcvens nog wat.
Laagfrequent versterkcr (afkorting: L. F.) versterkt dc reeds
hoorbarc signalen.
Eindlamp (afkorting: Eind.) zorgt voor de laatste zeer krachtigc
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verstcrking, der reeds hoorbare signalen, voor deze naar den weergever worden doorgegeven.
Afwijkingcn van het voorgaandc zijn overal aan tc treffen: er
zijn evengoed tocstcllen, uitgerust met 1, 2, 3, 4, als vijf of zes lampen
in verschillendc combinaties. We kunnen ze hicr buiten beschouwing
laten, daar \vc slcchts ’t principe willen bespreken.
Hct zal duidelijk zijn, dat de verbindingen, wclke we in het toestel
aantreffen, niet voor nicts gemaakt zijn: het Iosgaan van zoo’n verbinding kan dan ook algehecle of gedeeltelijkc storing van de weergave ten gcvolgc hebben.
Zclfs verbindingen, die niet mcer heel solide zijn — bijv. door
het losrakcn van ’n rnocr — kunnen oorzaak worden van min of mcer
hevige kraakstoringen, welke hieraan nog wel eens tc herkennen
zijn, dat zij heviger worden, als men op het ontvangtoestcl slaat.
We moeten steeds voor oogen houden, dat de stroompjes, welke
ons ontvangtoestcl doorloopen, ondanks alle versterking, toch altijd
zwak blijvcn en niet bijv. de sterkte hebben van den stroom, die
bijv. onze gloeilampcn doorloopt.
Vandaar, dat dc weg, die deze zwakkc stroompjes ncmen, geen
onnoodigen tegenstand mag bieden, wat het geval zou zijn, als
dc contactcn uit mcchanisch oogpunt niet zeer stevig waren. Electrisch moeten alle verbindingen ook volkomen aan dc eischen voldoen: uitsluitend blanke dcclen mogen met elkaar verbonden worden.
’t Dunstc laagje oxyd op dc contactplaatsen, zooals dit al heel
spoedig aan koperdraad is waar tc ncmen, als het met dc lucht in
aanraking staat, kan onze ontvangst bederven.
c. De stroombronnen.
Zondcr stroom geen muzick! De stroombronnen zijn dc voedingsbronnen van hct ontvangtoestel, dat vrij hooge eischen stclt, niet
zoozeer wat quantiteit betreft, doch wel aangaandc de qualiteit van
den benoodigden stroom. Dric bronnen hebben we voor ons toestel
noodig:
a. de gloeispanningbron.
b. de roosterspanningbron.
c. de anodespanningbron.
AI deze spanningen zijn uitsluitend noodig, om de verschillende
radiolampcn hun functic naar behooren te docn verrichtcn. WAT
deze functics zijn, omschrijvcn wc hier, HOE zij vcrricht worden,
is in elk radio-haiidboek te vinden. ’n Fcit is hct, dat we aan dc
dric benoodigde spanningen dc uiterste zorg moeten besteden. Als
ergens storingsbronnen aanwczig kunnen zijn, dan is ’t wel bij de
stroombronnen!
De glocispanning kan op verschillende wijzc verkregen worden,
n.l. door:
drogc battcrijcn (z.g. schel-clcm'enten),
accumulatoren,
’t stads-nct en
gclijkrichter.
Dc ccrstc soort van stroombronnen kunnen we wel gchccl buiten
beschouwing laten; zc vindt slcchts weinig toepassing en dan nog
vrijwcl allccn in draagbarc ontvangers.
H

De accu wordt nog veel tocgcpast, liocwel die accumulator veel
concurrcntic wordt aangedaan door de ..wissclstroomvoeding”. Dcze
toch wordt direct door het stadsnet geleverd, met tusschenschakeling
van ccn transformator. Dus geen cellen, die uitgeput raken, geen
accu’s die we steeds weer mocten opladen. Een nadecl is echter, dat
er specialc z.g. wisselstroomlampcn voor noodig zijn. Dat beteekend
voor luistcraars, die reeds cen toestcl bezitten, het wegdoen van de
oude cn *t aanschaffcn van de vrij dure nieuwe lampen. Is dit een
bezwaar, dan staat nog cen laatste weg open, n.l. die der ..indirectc”wissclstroom-voeding; weliswaar wordt dan de benoodigde gloeistroom ook aan het stadsnet onttrokken, maar dcze wordt met behulp
van een gclijkrichtertje (z.g. lamploozc of Kuprox-gelijkrichter) van
wissel- in gelijkstroom omgezct. We kunnen
dan onze oude lampen behouden en toch profitccren van de voordeelcn dcr spcciale wissclstroomlampen. Hoe men ook over dcze lampen
denkt, vast staat, dat het gemak, dat we verkrijgen door de toepassing van algehcele
wissclstroomvoeding (dus gchccl zondcr accu’s
of battcrijen) vcle voordeelcn biedt. Geen laden,
geen slijtagc van accu en accugelijkrichtcr, geen
„lccgc” accu midden in een mooi programma,
geen controlc van accuspanning en zuursterkte.
Wissclstroomvoeding is dan ook wel ccn uitkoinst voor degenen, die met dit allcs nicts te
maken willcn hebben. Er wordt wel beweerd,
dat aan wissclstroomvoeding enkele nadeelen
Fig. 7. Dc gloci- verbonden zijn, doch wij voor ons mcenen, dat
stroom accumulator. wissclstroomvoeding toch in vcle gevallen
voorkeur verdient. Zckcr, er zijn huizen, waar
met wisselstroom geen goedc resultaten tc bereiken zijn; slechte
constructs van de lichtinstallatie bijv. kan dan oorzaak van vele en
velcrlei storingen worden. In zoo’n geval doct men beter, z’n lampjcs
met den stroom van *n accu tc voeden.
De negatieve roosterspanning kunnen we betrekken uit een droge
battcrij — z.g. roosterbattcrij — welke we van een goed fabrikaat
dlenen te nemcn. Zoo’n blokbattcrij gaat vrij lang nice cn levcrt in
den regcl geen bijzondcrc narigheid op, mils we maar zorgen, dat
de spanning de juistc is. 13ij elke lamp wordt n.l. een bricfje gevoegd,
waarop de vcrcischte negatieve roosterspanning aangegeven staat.
Eigcnmachtig verandcren van de roosterspanning kan vcrlaging van
de gcluidstcrktc tcngevolgc hebben. Talrijkc fabrikanten van plaatspanningsapparaten (zie verdcrop) levercn tegenwoordig ook apparaten
met ingebouwde roosterspanningsbron. Bij enkele is dat dan zoo’n droge
battcrij, bij de meesten cen automatisch, op den wisselstroom werkend,
apparaatje. waarvan vcrschillcnde negatieve spanningen afgenomcn
kunnen worden. Dezc apparaten voldoen over het algcinccn zeer goed.
Er zijn ook lossc apparaatjes voor automatisclic negatieve rooster
spanning in den handel, doch dcze zijn niet altijd even goed.
De anodespanning wordt tegenwoordig vrij wel uitsluitend betrokken
van z.g. plaatspanningsapparatcn: tocstellcn die van de nctspanning
(’t zij gelijk-, dan wel wissclspanning) een zuivere gclijkspanning
maken van het vcrcischte Voltage. Dezc apparaten voldoen steeds
buitengewoon goed, tcrwijl zc hoegenaamd geen controle ver12

eischen. In plaatsen, waar gccn electricitcitsnet voorhanden is en
vcrder in bijzondcrc gevallen, maakt men nog gebruik van anodebatterijen of anodc-accu’s. De eerste echter zijn vrij ondoelmatig,
omdat ze zeer spoedig uitgeput raken, bij dc hoogc eischen, die de
moderne ontvanglainpen stcllen. Vernieuwing is dan noodig, hetgeen
steeds weer een kwestie van ettclijkc guldens is. De anodc-accu
voldoet dan beter; hoewcl deze weer het nadeel heeft, dat hij regelmatig opgeladen moet worden. Dc exploitatiekosten zijn echter niet
hoog, daar zoo’n batterij bij goede bchandcling, jaren mee kan.
De laadupparaten zijn noodig voor het steeds weer terugkeerend
opladen der accumulatorcn (zoowel gloei- als anodc-accu’s). In het
aigemeen achten wij zclfladen het aanbcvelcnswaardigste. Ecrstens,
omdat goede laadstations, die een accu door-cn-door opladen, lang
niet overal te vinden zijn, tweedens, omdat het op den duur goedkooper is, zelf te laden en derdens, omdat het vccl gcmakkelijker is.
Men kan op elk willckcurig oogenblik de accu in lading zetten (het
geen door elken leek kan gebeuren!) en men is niet afhankelijk van
den sluitingstijd van het laadstation en behoeft de accu met zijn
gevaarlijken inhoud (zwavelzuur maakt leelijke vlekken!) niet te
vcrvocren.
Tot slot van het onderdeel „stroombronnen’’ willen wij nog eens
uitdrukkelijk de aandacht vestigen op de gebruiksaanwijzingen, die
steeds bij plaatspanningsapparaten en accu’s gcleverd worden. Slechts
bij nauwkeurig nalcven van de gegeven voorschriften zijn goede
rcsultaten te bchalen en is de kans op allerlei storingen het geringst!
Dat we deze apparaten, die een vrij hooge spanning leveren, buiten
het bereik van kleine kinderen opstellen, behoeft wel geen betoog!
d. De weergever.
In dc eerste tijdcn van den radio-omroep (die voor ons land in
1919 een aanvang naincn) luisterde men uitsluitend met behulp
van een z.g. „kop-teIcfoon”, een instrument, bestaandc uit twee
telcfoon-doozen verbonden door een meestal stevig veerenden beugel.
Dit instrument is thans vrijwel van het radio-tooncel verdwenen: het
langst heeft de koptclefoon nog standgehouden op de officiecle radioontvangstations van schccp- en luchtvaart, doch ook daar ncemt
langzarncrhand de luidsprckcr zijn plaats in.
Groot was het aantal firma’s, dat zich op dezen nieuwen tak
der industric wierp en weldra was dc radio-markt dan ook overstroomd door een grootc verschcidenheid van „hoorn-luidsprekers".
Deze speakers waren intusschen niet mecr dan gewone telcfoondoozcn
(clcctro-magncet met trilplaat) voorzien van een, op een bcpaaldc
wijzc, gcconstrucerde hoorn. Na eenigen tiid worden de trilplaten
wat vergroot, ’t magncctsysteem verbeterd. Waar ook de ontvangmethoden gelijktijdig op een hooger- pcil gcbracht werden, was de
geluidsterkte, wclkc met dezen weergever — Iuidsprekendc telefoon
werd hij wel genocmd — behaald kon worden, niet onaanzienlijk.
E6n bezwaar was echter, dat de gehcel uit metaal vervaardigde
speakers gcweldig konden rcsoneeren: m.a.w. steeds bij bcpaalde
toonhoogten gingen meetrillen. ’t Weergcgevcn geluid was mede
hierdoor vrijwel steeds blikkerig. *t Systeem was te veel gebaseerd
op ..volume”, niet op kwaliteit. Een scheepsroeper had blijkbaar tot
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voorbccld gcdiond. Ook dc ..mctalen-hoorn-luidsprekcr” bleck seen
idcalen weergever!
Tocn vcrschencn de lion ten lioorns, welke ocn grootc vcrbctcring
blcken ten opziclite van hun nictalcn voorgangers. Vanzclfsprekend
waren deze duurdcr; toch vonden ze
hun koopers wel!
Op een goeden dag kwamcn toen
plots dc „conus”-luidsprekers. Inplaats van door den gcbruikelijken —
metaleri of houten — hoorn, werd de
teweeggebracht
geluidsversterking
door een papicrcn conus of kcgel.
’t Metalcn trilplaatje verdween, oin
plaats to maken voor een stevig gcconstruccrd ankertjc, waarop een
„spil” was bevestigd. Het eindc van
deze spil vormde het middenpunt van
den conus met als resultaat. dat ecu
werkelijk zeer goedc wcergave werd
bereikt. Tevens was het „schclle”
rnctaalachtige uit de weergavc min of
mecr verdwenen. Het papier — spe8, „Ook dc hoornluidspreciaal dan, als daarvoor niet het cerste Pig.
idcalen wcer’t beste gebruikt v/erd — zorgdc voor kcr blcek geen
gever!”
een lager timbre van het gcliecl; dc
bas-toonen kwamcn mooicr, vollcr over. Spoedig werden dc kcgcls
ingebouwd, voorzien van een sclicrm aan voor- cn achterzijde. Het
uiterlijk won op deze wjjzc niet onbelangrijk.
Steeds verder ging de teclmiek en men vond uit, dat een min
of mecr ovale vorm van den conus ten goedc kwam aan de weergavc.
’n Dubbcle conus (e6n aan voorcn achterzijde) cn dan liefst nog
vcrschillcnd van vorm, bleck ook
niet slecht.
Nog werden vcrschillende systemen beproefd — o.a. een wcergever, opgcstcld in een marmeren
bak, — doch wij zullcn ons hier
bcpalen tot dc hoofdlijnen, waarin
zich dc luidsprekcr-tcchniek ontwikkeldc.
I!n zoo kwam men dan langzamerhand tot die op 't oogenblik
als de beste weergevers bekend
staan: de clectro-dynamische, inductor-dynamische en dergelijke luidFie- 9. ..Spoedig werden dc kegcls sprekers. Men kan zoowel com
ingebouwd....”
plete apparaten bekomen als z. g.
..Units”, welke men zelf in een
kast kan inbouwen. Enkele van deze speakers vragen ecu
aparte bekrachtiging van enkele Volts. In den regel wordt
deze betrokken uit een Kuprox-gclijkrichter, die van den nct-wissclstroom een gelijkstroom maakt van de vereischte spanning.
Deze gelijkrichter kan in de speakerkast worden geplaatst.
H

Er zijn echter ook ai wecr luidsprckers in den handel. die 't „evcn
goed doen” doch — berustend op een gewijzigd principc — ’t betrckkelijk nadcci van cen apartc stroombron missen. Het zijn de z.g.
inductor-dynamisclie en dcrgclijke wecrgevers, die de electro-dynamischc inin of mecr verdringcn.
Hoewcl over 't algemeen luidsprekers niet zoo heel spocdlg
defect rakcn, diencn we bij evcntucelc storing toch ook aan dit
onderdcel van onzc radio-installatie tc denkcn.
Een vrij vcel voorkomendc fout is het defect raken van het
luidspreker-snoer. Niet allccn dat er heftige kraakstoringen door
kunnen optreden, maar bij breuk — welke van buiten meestal niet
te merken is — kan dc .,muzick” ook plotscling gcheel ophouden.
Is het wcrkclijk dc weergever, die defect is, dan doct men het
beste, dit den Icvcrancier te mcldcn, die dan event, voor rcmplaccering kan zorgen, zoo daartoc aanleiding bestaat of den speaker
kan herstellen. Zelf moct men hieraan niet gaan morrclen, daar dit
meestal van kwaad tot erger voert cn ook ten gevolge kan hebben
dat de garantic vervalt.
Het list buiten het kader van dit boekje, om dieper op een en
ander in te gaan en v/ij besluiten deze „algcmeene inlciding" met
dc waarschuwing, toch seen kinderen aan de radio te laten komen!
Maar al te vaak vormcn kinderen „cen bron van storing” door
peuteren hieraan en draaien daaraan!
Ovcrigens verwijzen wij naar de voorin opgcnomen lijst van de
andere, in deze ..Radioluisteraars-Bibliothcek” verschenen boekjes.

Laat toch geen kinderen aan ow radio peuteren.
7i* hicr het nfschrikwekkend voorbeeld!
15

HOOFDSTUK II.

Hoe we de fout vinden.
Stelselmatlg zockco.
Het heeft lang geduurd, voor we ’t met ons eigen, eens waren,
hoe we dit boekje zouden indeelen. De stof is zeer uitgcbreid. het
aantal „oorzaken van storing” haast onbepcrkt, daarentegen de
technische kennis van de mcestc radio-luisteraars niet groot. Bovciidien zijn daar vele soorten van ontvangcrs en ontvanginethodcn.
Met dat alles hebben we min of mecr rekening moeten houden. Tensiotte hebben we dan de geheele storings-materie als volgt verdecid:
1. we hooren in het gcheel niets,
2. we hooren wcl, doch zwak,
3. we hooren wel, doch de ontvangst is gestoord.
Deze drie categorieen verdecldcn we weer onder op dezelfde
wijze als Hoofdstuk I, zoodat tclkens ccrst de mogelijke fouten aan
antenne en aardc, dan aan ’t toestcl zclf, dan aan de stroombronnen
en tenslottc die aan den weergever besproken worden.
We gcloovcn dat het gevolgdc systeem — al lijkt het zoo op het
eerste gczicht wcl wat omslachtig — tocli wcl gcschikt is. De cnkclc,
op dit gebied bestaande werkjes lijkcn on's veel tc onoverzichtelijk en
we hebben gctracht, dit werkje zoo in te deelen, dat een fout en dc
oorzaak daarvan vlug gevonden kan worden. Men.bchoeft daartoe
slcchts ’t Hoofdstuk op te slaan, dat betrekking liceft op de storing
en de verschillendc vragen even door te loopen. Is op deze wijze de
fout gevonden, dan staat achtcr elke vraag aangegeven, hoe de
storing is op tc heffen, terwijl we verdcr nog de
aandacht vestigen op Hoofdstuk I, dat ook opheldering geeft omtrent menig „duister geval";
Het ligt voor de hand, dat we bij fabriekstoestellen op de eerste plaats gebruik moeten
maken van de aanwijzingen, welke bij die toestellcn steeds gevoegd worden. Meestal is daarbij
ook wcl een storingsliistje opgenomen. Aan
fabrickstoestellcn mogen we cigenmachtig niets
veranderen en geen zcgcls verbreken. We loopen
anders gevaar, dat de garantic vervalt. Toch zal
men tal van voorkomendc fouten in dit boekje
aantreffen en zclf kunnen herstellcn. Zit de fout
werkelijk in het fabriekstoestel, eri wel in deelen
Fig. 10- Draai de waaraan
men niet mag of kan komen, dan zit er
stevig
moeren
aan. anders kun- niets anders op, dan cr den leverancicr bij te
halen. In den regel kan men zich-zclf echter
dcd er kraak*
storingen ootstaan best hclpcn!
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Dc storingen kuonen van allc kanten komenl
Tracht zc op tc bcffeal
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HOOFDSTUK III.

Wat te doen, als we in het geheel
niets hooren?
Het komt betrekkclijk weinig voor, dat ccn tocstel dat gocde
..inuzick” geeft, midden in ecn programma plotseling volkomen zwljgt.
Vaker gebeurt het, dat men bij het inschakclen van den ontvanger
constateert, dat deze geen geluid wil geven.
Aan dc hand van onderstaande vragen met de vcrschillende opmerkingen kan men in den regel wel spoedig de oorzaak vindcn en
opheffen.
I. De antcnne Is Het is gemakkelijk genoeg na te gaan, of een der
toch nlet los of antennedraden soms losgeraakt is; bijv. bij den
defect?
invocrisolator, de antcnnezckering of den antcnneschakelaar. Bij storm komt het nog al eens voor,
dat de antenne stuk waait. ..Hcrstellen” is natuurlijk het eenigste antwoord op de vraag: „Wat te
doen?”
2. Is ’n antenne- Vooral bij Iuisteraars, die pas een toestel bezitten,
aardschakelaar
gebeurt het nog al eens, dat deze vcrgcten is, op
aanwczlg, staat „ontvangcn” te zettcn. Staat de schakelaar op
„aardc” dan hoort men natuurlijk niets. Men dicnt
deze dan wel
er speciaal op te lcttcn, dat de verschillende
Jo”?
contactplaatscn goed blank blijven. Oeoxydecrde
contactcn kunncn aanleiding tot zeer gebrekkige
ontvangst geven. Geregeld schoonmaken met een
stukje schuurpapier is gewenscht.
Meer dan eens komt het voor — ook al weer
3. Staan allc
speciaal bij nieuwelingen — dat verzuimd is, de
lampen wel
onder stroom?
lampen hun onontbecrlijke gloeistroom te geven.
Hetzij, dat de gloeistroom-schakelaar vergeten Is
,,in” te zetten, hetzij dat
eventuecle glocistroomrcgclaars niet voldoendc „hoog” opgedraaid
zijn. Zorg er dus steeds
voor, dat de lampen voldoende stroom krijgen
(maar ook niet meer
want dan bcstaat er kans,
dat ze doorbranden!). De
juistc gloeispanning staat
steeds op de lampen aan- Fig. n. Dc glocistroomrcgelaar.
gegeven.
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4. De schakc’n Defect geraaktc schakelaar is juist als een gelaars staan toch broken schakel van een ketting: het gcheel wordt
wel good?
cr door buiten gevccht gcsteld! Zoo’n defecte
schakelaar kan al direct oorzaak zijn, dat het
toestcl geen geluid meer
geeft. Het nauwkeurig
onderzoeken kan men in
den rcgcl al heel spoedig
vaststellcn, of er een
schakelaar defect is. Men
kan deze dan zclf reparccrcn, daar het mecstal
gaat om een ictwat verbogen veer. Is dc fout
ernstiger, dan dc schake
laar door een radio-handelaar latcn hcrstellen of
vervangen door ’n nieuwe.
Bchalve op dciecten moeten we bij schakelaars
ook letten op den juisten
stand. Staan de schake
laars n.l. niet gehccl „in‘\
dan is het alsof zij als het
ware op een z.g. „dood Fig. 12. Schakelaars kunpunt” staan. Dus oppas- nen vaak storiogsbronnen vormen!
sen, dat dc schakelaars
niet halvcrwcgc blijvcn
sicken, daar zc dan geen contact maken en dus
een gcdccltc van het toestel buiten working
zetten.
5. Is cr geen fout De leek zal wel niet kunnen constatccren. of er
In het schema of een fout in het schakclschcma is gemaakt. Verin dc scliakellng? moed men, dat het schema foutief is, dan kan men
het opzcndcn naar dc. Rcdactie van het radio-blad,
waarop men gcabonnccrd is. Daar kijkt men het
dan na en geeft event, fouten en verbeteringen
aan. Hceft men een zclf-gebouwd toestcl, dan kan
er wel eens een fout in het schema of in de
schakeling voorkomcn. Men controlecre echter de
gcinaaklc verbindingen met de daarinede overcenstcminende op het schema; men kruise elken goed
gelegdcn draad met een potloodje aan. Op deze
manier vindt men spoedig genoeg uit, of er een
foutieve verbinding gemaakt is of dat er een werd
vergeten. Deze verbetcren is nu het eerste werk.
Hceft men echter een fabrieks-tocstel, dan komcn
dcrgclijkc fouten slechts hoogst sporadisch voor,
echter blijft ook dan de mogelijkheid bestaan, dat
het toestcl verkccrd is aangcsloten. Dc stroombronnen kunnen bijv. verkeerd verbonden zijn.
Ook in dit geval steeds dc geheelc gebruiksaanwijzing volgen!
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f. Er Is toch
seen draad los?

Door schuddcn of stooten, bijv. bij vcrplaatslng
van bet toestel, kan er gemakkelijk ecu of anderc
draadverbinding losraken. Ook cen dcrgclijke fout
kan men natuurlijk vlug zelf vinden en herstellen.

7. Is *t soms
kortsluiting?

Kortsluiting kan op verschillende wijzen optreden.
De uitwerking is echter in den regel hetzelfdc, n.l.
dat het tocstel er door wordt buiten working gestcld. Het komt echter ook voor, dat de kort
sluiting slechts af en toe optreedt, bij bcpaalde
condensatorstanden bijv. of als er tegen het toe
stcl gestooten wordt. Op zoo’n moment wordt de
wcergave even onderbroken. Kortsluiting kan in
de radio-instaUatic als volgt voorkomcn: blankc
deaden raken elkaar, er is kortsluiting in een
lamp, (rooster en gloeidraad raken elkaar). in
vaste- of z.g. blok-condensatorcn zit kortsluiting
(de even en oneven platen raken elkaar), in
spoelcn of transformatoren zit kortsluiting. Het is
niet makkelijk zelf dit euvcl te ontdekken. Hceft
men een bepaald ondcrdcel op het oog, dan doet
men het bestc. dit even door een andcr te vervangen. Wcrkt het tocstel dan wcl, dan zat de
fout in het eerste ondcrdcel. Kortsluiting treedt
bij goede onderdcclen echter slechts zeer zcldcn
op. Bij spoelcn vrijwcl uitsluitend, als zoo’n spocl
bijv. gckneusd is, doordat er op getrapt werd. In
het algcmecn komt kortsluiting niet veel voor bij
rodio-installatics, als men tenminstc zorg hceft gcdragen, dat de blankc verbindingen in het tocstel
elkaar niet raken kunnen. Bij fabriekstocstcllen
komt ook de laatste fout uiterst zclden voor;
echter moctcn we bedenken, dat buiten de ontvangcr alle draden gcisolccrd moeten zijn.

8. Ziin er gecn
lampcn defect?

In den regcl gaat cen lamp niet plotseling stuk,
doch gebeurd dit min of nicer gclcidelijk. Wordt
hot geluid zwakker en zwakker, dan is de kans
heel groot, dat er cen of mecr lampcn aan ouderdomszwakte lijdcn. Het is heel best mogelijk, dat
zoo’n lamp al te oud is, om nog bchoorlijk dienst
te docn.
Evenals cen lichtlamp moctcn ook radio-lampcn
na cen bchoorlijkcn diensttijd wcl cens vernieuwd
worden. Wordt cr op cen of andcre wijzc cen te
hoogc glocispaniiing aan de lampcn gegeven, dan
kunnen dc glocidradcn inccns doorbranden. Wat
te doen? Wcl, eerst' nagaan, of allc lampen wcl
stevig in dc lampvoctjes staan cn goed contact
maken.
EventuccI dc lamppennen cen millimeter uitbuigen
met een fijn mesje. Staan alle lampcn (ook die van
het plaatspannings-apparaat, als dat tenminstc gcbruikt wordt) stevig, dan met cen reserve lamp
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(bij clkc radio-installatie behooren reserve lampen
aanwczig te zb’n), controlceren, door de resp.
lampen stuk voor stuk door een der reserve pitten tc vervangen. Op deze wijze kan men nagaan.
of cr soms een lamp defect is. Reparecren van een
lamp raden wu niet aan, hoewei het mogeiyk is.
Vervanging door een nieuwe van het laatste type
is meestal beter.
9. Mogeliik 'o
transformator
doorgeslagen?

Zelfs de beste transformator kan doorslaan. een
slechte transformator natuurlijk veei eerdcr! Een
breuk in een der draadwindingen, kan een gedeclte van den ontvanger buiten werking stellen.
Men kan een
L.F.-transformator met
bcliulp van
een speaker
sn ’n stroombron (ziefig.
15) ondcrzoeken. of
een dcr
windingen de primairc
of de sccuiidaire - doorgcslagcn is.
Kan of wil
men dit niet
docn, dan de
„verdachte”
transfor
mator door
een radiohandelaar
laten doorFig. 13. ’n L. F.-transformator in
gckapscldc uitvocring.
meten en
event, door
cen nieuwen
laten vervangen. Een doorgeslagcn transformator
kan men zclf wel reparecren (zeer voorzichtig
afwikkclen cn de breuk hcrstellen, door de draadcinden goed schoon te inaken, stevig in elkaar te
draaicn en met enkcle windingen isolaticband te
omwikkclcn). De mecstc handclarcn kunnen dit
wcrkje ook doen. In het algemcen doet men echtcr
beter, een doorgeslagcn transformator in tc ruilen
voor cen nieuwe (denk aan de garantie!).

10. Zija de
spoelen wel la
orde?

Dcfccte spoelen kunnen oorzaak worden van verschillende storingen: gchcele uitschakcling vau het
toestel cn ook kraakstoringen kunnen cr door optreden. Men zic ook nog vraag 7.
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Fig. 14. Transforraator-brcuk? AIs stroombron ’n plaatspannings-apparaat
of 'n batterij gebruiken. BU aansluiting moct de speaker ’n „tik” geven;
anders is er iets defect!
Een vrij veel voorkomende fout bij honingraatspoelcn is het afbreken van de draadjes, die de
eigenlijke spoel verbinden met de stekkerpooten.
Dczc draadjes knappen — als zij te kort genomen
zijn al heel spoedig! — af. Hcrstellcn is vlug gcnoeg gcbcurd. Vcrdcr geregeld de stekkerpennen
vastdraaien en event, de stekkerpooten met een
mesje ’it millimeter uitbuigen.
11. Is de gloeistroom wel
higeschakeld?

Bij ontvangers, met een accu uitgerust, moet
natuurlijk de accu ingeschakeld zijn. Zie ook
vraag 3.
Bij wissclstrooin-ontvangers moeten we niet vergeten, het apparaat met het net tc verbinden!
Ook dienen we er op te letten, dat geen dcr
gloeistroomverbindingcn onderbroken is door een
defect snoer.

Stcrft de muziek vrij plotseling weg, waarbij dan
12. De accu is
tocta niet Joe*”? mecstal ook nog vervorming optreedt, dan kan
dit zijn oorzaak vinden in een „leege" accu. Om
dit te kunnen constateeren, moeten we ons bedienen van een voltmeter (om de spanning te
meten) of van een zuurweger (om het zuurgehalte
op te meten). Twijfcld men dus aan de accu, dan
met een van deze instrumenten controleeren, of
de spanning van de normalc 4-volts accu niet
beneden de 3.66 volt is gedaald en of de zuurdichtheid niet beneden de 1.20 is gekomen. Een
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van bcide proeven is voldocnde. Die met den
zuurweger is voor leeken bet beste. daar er
tegenwoordig zeer practische zuurwegers in den
handel zijn, die door drie verschillend gekleurde
balletjes aangeven, of de accu vol-geladen, ontladen of bijna ontladen Is. Biijkt, dat de accu ontladcn is, dan dient men hem ten spoedigste in
lading te
zetten, door
de gelijkrichter in te
schakelen of
door hem
naar een
laadinrichting te
brengen. Bij
het opmeten
van de accu
moet men er
aan denken,
dat dit steeds
moet gebeuren, als de
lampen ingeschakcld
Fig. 15. Dc onontbeerlijke voltmeter
staan. In het bij „accu-ontvangst.” (Het inbouwbijzondcr
type kan ook vervangen worden door
vestigen wij een z.g. horlogcmodcl, mits van goed
fabrikaat).
de aandacht
op de gebruiksaanwijzing, welke op elken accu aangebracht is, hieraan moet men zich z66r nauwkeurlg
houden.

Fig. 16. De zuurweger, waarmede we de sterkte van
bet accu-zuur controlecren kunnen.
13. Is de anode- Gcbruikt men een anodc-batterij of een anodestroombron wel accu, dan controlecre men, of deze wel dc noodige
spanning geeft (met een voltmeter). Gcbruikt men
In orde?
ccn piaatspanningsapparaat, dan zie men, of hot
wel voldocnde ingeschakeld is. Staandc verscliiliende rcgclknoppcn wel in den juisten stand? Is
de lamp wel goed en niet te oud? Eventucel dient
men deze te vervangen door een nieuwe. Zijn de
verbindingen anodcstroombrorf-ontvangtoestcl wel
in orde? Gcen defccte snocren? Oeen losse ver24

bindingen of verkecrdc aansluitingen? Staat event,
de schakelaar wel op „ontvang'*-stand? Men lette
ook bij het plaatspanningsapparaat en de anodeaccu steeds op dc bijgevoegdc gebruiksaanwijzingen!
14. Staat het net Gcbruikt men een algeheel wisselstroomtocstcl of
wel onder sppn- ccn plaatspanningsapparaat. of zclfs maar een
ning?
clectro-dynamische luidspreker, met een op het
net aangcsloten bekrachtigings-apparaat, dan dienen wij bij event ..stoppen” van den ontvanger na
te gaan, of het betreffende stopcontact wel onder
spanning staat (te controlceren met een schemerlamp bijvoorbceld!). Door een of andere oorzaak
kan dat n.I. zonder spanning gcraakt zijn. Zoo kan
een lamel in het stopcontact of een zekering of
zelfs de hoofdschakelaar automatisch het net
stroomloos gemaakt hebben. Nicuwe lamel, nieuwe
zekering in zetten, of den schakelaar omdraaien
cn— het toestel zal’t wel wcer „docn!” Mocht
de schakelaar of de zekering dan w66r uitslaan,
dan is er wel een storing in dc Iicht-installatic.
welke natuurlijk eerst opgehcven moet worden.
15. Roosterspanuingsbron soms
defect?

Dc klcinstc van dc benoodigde stroombronnen kan
ook al oorzaak zijn, dat ons toestel ..zwijgt in allc
talen". Is dc battcrij of het automatisch apparaatje
wel aangeslotcn, snocren niet defect? Is de battcrij
— zoo deze tenminste gcbruikt wordt — niet te
oud? En geeft ze daarom niet te weinig spanning?
Of is ze soms verkcerd verbonden?

16. Hoc is het
met den weer
gever gesteld?

Is dc luidspreker wel aangesloten, is het snoer
niet defect en is de stekker wel stevig aan het
snoer verbonden? Het kan ook voorkomen, dat
dc speaker zclf defect is, doch dit komt slcchts
betrekkelijk weinig voor. Indien bij een gcheel
ingeschakeld ontvangtocstcl de luidspreker stekker
even nit het toestel wordt genomcn, en er dan
wcer ingezet wordt, hoort men ccn flinken „tik*\
als luidspreker, anodespanuing, glocispanning en
cindlamp in orde zijn. Geeft dc luidspreker daarentegen g£6n „tik” wcer, dan deze even aansluiten
op ceil vier-volts* accu of ’n zaklantaarnbatterijtje.
Hoort men bij aansluiting op een dezer stroombronnen nu wel ecu „tik”, dan moet de fout niet
in den luidspreker, doch iu de ontvanginstallatie
gczocht worden. Een dcfcctc luidspreker kan men
zclf niet rcparccrcn, wc moeten dit althans sterk
ontraden. De beste inanier is, een handelaar hicrvoor in de arm te ncnicn, die de dcfccte weergever
event, naar den fabrikant kan opzcndcn.
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HOOFDSTUK IV.

als ’t geluid te zwak is?
Dat de geluidstcrkte nict voldocnde is, koint zclfs bij dc bcste
radio-installatics nog al ccns voor. Hct is cen vrij normalc fout, waar
men zich niet ongcrust over behoeft le niakcn, al moot men cr op
bcdacht zijn, dat de oorzuak wcl ccns kan liggen in den te lioogen
ouderdom van cen of andcr ondcrdccl: lanipcn en stroombronnen
spreken bij dit soort fouten nog al eens cen woordjc mcc.
17. De antenne
Is toch wel

Allcrwcgc wordt cr geijverd voor ccn kleinc antenne (ccndraads ter Icnglc van hoogstens 30 M..
goed?
goed gcisolccrd en zoo Iioog mogelijk aangebracht). Als de antenne ccliter te klein is — als
bijv. ecn binnen- of zoldcrantenne van kleine afinetingcn wordt gebruikt — dan is dc ontvangst
naar evenredigheid. Is dus dc ontvangst te zwak,
dan bedenke men op dc eerste plaats, dat voor
behoorlijke ontvangst ook ecn behoorlijke antenne
noodig is. En dan ga men nog even na, wat er in
Hoofdstuk I ondcr „de antennekring” over dit
onderwerp wordt gezegd en verder de vragen I
en 2.
Bij gebruik van een raamantenne — dus cen draaiIS. Gebruikt U
bare, in huis gcplaatste antenne — komt hct nog
soms ’n raam
antenne?
al eens voor, dat dc geluidstcrkte te zwak is, omdat ’t raam niet in de ricliting van het station
gcplaatst staat. Is dc weergave van een bcpaald
station tc zwak, dan zic men of door draaien aan
’t raam dc geluidstcrkte nog is op te voeren.
19. Verkcerde
Bij dit punt bchoeven wc nict lang slil te staan:
draadvcrblnhet ligt voor de hand, dat hct maken van een
dlng?
verkcerde aansluiting of ccn verkcerdc draadverbinding oorzaak kan «*ijn van een zwakke ont
vangst. Zie verder vraag 5.
20. Transforma Uit den aard dcr zaak koint deze fout — evcnals
tor misschlen
bij vraag 19 — maar eens bij’t zclfdc toestel voor.
verkccrd aange- Is dc aansluiting van den transformator ccnmaal
goed gcwccst, dan verandert dat vanzelt natuurlijk
sloten?
niet!
26

Is bij cen nieuw tocstel — bij cen nieuw fabriekstoestel zal dczc fout wel nooit voorkomen — de
geluidsterkte direct te laag, dan kan de oorzaak,
behalve die van de vorige en volgendc fouten, ook
zijn de verkeerde aansluiting van den transformator in het I.f. verstcrkergedeclte. Deze transformator hccft toch een primairc en sccundaire
zijde. Waar nu de transformator cen koppcling
vormt tusschen ’n lamp en de daar op volgcnde
lamp, moet aan eerstgenoemde de primaire verbondcn zijn, terwijl de volgende lamp op de secundairc aangcsioten wordt. Allcen dan kan de trans
formator versterkcn. Sluitcn we hem omgekeerd
aan, dan ..vcrzwakt” hij het geluid.
21. Zijn rooster- Hecft de Ickwccrstand nict de juiste waarde (n.I.
Ickwccrstand
van I tot 3 megohm) dan kan dit ook al weer tot
ca -condcnsator gcvolg hebben, dat dc gduidstcrktc tc zwak is.
in orde?
Hctzclfde kan gcbcurcn, als dc roostcr-coudensator
Jck" oftcwcl defect is. De waarde van den lckweerstand controlecren en na Iaten gaan, of dc
roostercondensator soms lek is. Bij nieuwe toestellen kunnen beide fouten optreden. Hecft cen
apparaat cenmaal goed gewerkt, dan kunnen zij
nattiurlijk niet plotseling optreden.
22. ’t Is toch
hopelljk geen
vocht?

Ook vocht — vocht in spoclcn, vocht in de kast —
kan oorzaak worden van cen tc zwakkc ontvangst
In den regcl komt het, doordat het tocstel op cen
te vochtige plaats staat. Tijdcns warme zomermaanden en in den winter, als de ontvangcr in een
verwarmd vertrek staat, zal vocht zich wel nict
kenbaar maken in ft toestcl. Dc kwaal is op te
heffen, door den ontvangcr op een warme plaats
te zetten. Voor zecr vochtige huizen zijn „radioverwarmers" aan te bevelen, waarmede het toestel van tijd tot tijd vochtvrij gemaakt kan
worden.

23. Verkeerde
afstemming?

Verkeerde — d.w.z. te klcine of tc grootc — spoelen en onjuiste afstemming door verkeerde condensatorstanden kan zwakkc ontvangst ten gevolge hebben. Men stemme daarom steeds met
de noodige accuratcsse af, hoe korter golf hoe
mocilijker dc afstemming wordt! Men dient er
onder meer zorg voor te dragen, dat steeds ontvangen wordt met weinig capaciteit, maar veel
zclfinductie: dus’ dc grootst mogelijke spoclcn en
de condensatoren zoo min mogelijk in geschakcld.
Een bcpaald station is n.I. steeds op vcrschillendc
manieren te hooren, bijv. met dc spoclen 150-10050 bij cen condcnsatorstand van 10 en 35 &n met
de spoclen 100-75-50 en met condensatorstanden
van 60 en bijv. 75. Dc ccrstc afstemming is echter
de beste!
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24. Dc Isolatie Is Met de isolatie staat of valt dc geheele weergave!
Antcnnc, maar ook aardlelding dienen zecr good
toch wcl goed?
geisoleerd te zijn, de verschillende blanke declcn
van de ontvanginstallatie als aansluitklemmen,
condcnsatorcn en dergelijke, mogen nooit direct
op hout of metaal gemontcerd zijn, doch op eboniet
of iets dergclijks, al is het ook nog zoo’n klcin
strookje of ringetje. Fabriekstocstellcn zijii mecstal goed geisoleerd en bij cen normaal werkend
apparaat, komen isolaticfouten in den rcgel nict
meer voor, of h'ct mocst dan vocht zijn. (Zie vrg. 22).
25. Dcfecte
Bij meerpolige schakelaars kan het voorkomcn,
schakelaar?
dat een of meer verbindingen geen contact maken
door bijv. het lamraken van bepaaldc veertjes.
Gevolg: of in het gclieel geen geluid of zwak geluid of vervormd geluid! Tcgenmiddcl: zie vraag4.
Bij nieuwe, cigcngcmaakte toestellen komt het
26. MogelUk Is
de terugkoppenog al cens voor, dat dc tcrugkoppclingsspoel verling verkeerd
keerd is aangcslotcn. Wordt deze — als tenminstc
honingraatspoclcii gebruikt worden — naar de
aangeslotcn?
andere spoclen toe bewogen, dan wordt het geluid
zwakker inplaats van sterker. De verbindingen
naar dc T. K.-spoel moctcn dan vcrwisscld wor
den: boven naar beueden en dc draad aan het onderste contact gaat dan naar boven.
Kan ook al oorzaak van zwakkc ontvangst zijn.
27. Een lossc
Zie vraag 6.
verbinding?
28. Zijn dc lam- Wordt dc ontvangst als het ware met den dag
zwakker, dan dient men eens aan de verschillende
pen al oud?
ontvanglampen te denken. Juist als een glocilamp,
hebben ook radiolampen maar een bcpaaldcn 1cvensduur, zoodat dc lampen op hun tijd vervangen
moeten worden door nieuwe. Men vrage in zoo’n
geval den handclaar het nieuwstc type, dus koope
nict machinaal dczelfdc lainpsoort die indertijd in
den ontvanger gczct werd. Mogclijk vcrschcen cr
inlusschen weer wat beters op dc markt! Zoo een
plaatspanningsapparaat gebruikt wordt, moot ook
deze lamp natuurlijk wcl ecus vervangen worden!
De aansluiting kan verkeerd zijn (even probceren,
29. Is dc accM
of oinwisscling van de aansluitdraden bctcre renict de scbuldlgc?
sultaten geeft); de accu-spanning is mogclijk te
laag (opmeten met voltmeter of zuurwegcr en
event, opladcn. Zie hoofdstuk I ondcr „stroombronnen”). De gcoxydccrdc klcmmcn kunnen ook
al de oorzaak zijn (dc accuklcmtncn goed schoonliiaken en event, met wat vaseline insmeren!).
Zijn dc accu-platcn nict aan het uilvallcn? Dan
naar cen betrouwbaar laadstation brengen ter rcparatic. Wordt hier te lang mcc gcwacht, dan kan
dc accu voor goed bedorven worden!
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30. Gloefstroomweerstand wel
op „vol gas”?

Bij toestcllen met een glocistroomregelaar uitgerust, moeten wij bij een te zacht geluid even nagaan, of hij wcl goed ingeschakeld staat. (vrg. 3).

31. De anodestroombron is
*t toch niet?

Wordt de ontvangst in enkcle dagen zwakker en
wordt gebruik gemaakt van een anodcbatterij, dan
is de kans groot, dat deze uitgcput raakt. Opmcten
van de spanning met een voltmeter (als deze nog
maar 50 % van de oorspronkclijke spanning aangeeft, is de batterij voor radio-ontvangsl niet meer
geschikt), en event, de batterij vernicuwcn. Gebruikt men een anodc-accu, dan ook spanning of
zuur controleeren en den accu event, in lading
zettcn.
Maakt men gebruik van een plaatspanningsapparaat, dan kan het de lamp zijn, die tc oud is of te
vroeg ouderdomsgebreken vertoont! Event door
cen nieuwe vervangen; of het apparaat is niet
voldoendc ingeschakeld, terwijl het ook nog kan
voorkomen, dat de verbindingen verwisseld zijn.

33. Dc roosferVerkcerd aangesloten? (Zie voorschriftcn inzake
battcrij misschicn?dc toe tc passen negatieve roosterspanning op dc
gcbruiksaanwijzingcn, wclkc bij de ontvanglampcn
gepakt zijn). Spanning soins te hoog of tc laag?
Batterij niet te oud? (Zie ook vraag 15).
33. Is de luidspreker wel In
orde?

Er kan een spoeltje doorgeslagen zijn; de magneet
kan vcrzwakt zijn; de trilplaat
niisschien verkeerd ingestcld?
(Als deze tenminste door een
stclschrocf regclbaar is). Bij
sommige weergevers moet de
aansluitiug op een bcpaalde wijze gebeuren. Is het geluid dan
ook te zwak of vervormd, dan
probeere men, of omdraaicn van
den luidsprekerstekker soms
verbetering geeft. Is bij een zelfFig. 19. De luidgebouwd toestel soms cen te
sprckcr-stckkcr
groote telefoon-condensator gcomdraaicn geeft
nomen? (de juiste waarde is ca.
soms al veel
betere resultaten
0.001 mfd.). Aan iuidsprekers
niet zelf gaan prutsen, maar laten nazicn door een betrouwbare radio-firma!

34. Toch niet
aliccn bil korte
golvcn?

Want dan Is het euvel al heel normaal. Overdag
en in den schemertijd Iijdcn korte golvcn nl. aan
het z.g. sluier- of fading-effect. Hierondcr verstaan
we het zonder direct merkbare oorzaak, zonder
dat aan de afstemming van den ontvanger iets
veranderd wordt, afzakken van het geluid en het
weer tot dc normale sterkte terugkeeren- Het komt
vrij regclmatig terug, alleen bij korte goiven en
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er is practisch nog nicls aan te doen. Bij dc ontvangst van den radiodienst Holland—Indie maakt
men wcl van een z.g. anti-fading stelsel gebruik,
doch dit kan voor den luistcraar nog niet toegcpast worden. Vcr-afgclcgcn K.G.-stations lijden er
vaak ernstig onder cn zijn dan ook lang niet altijd
even goed te ontvangen.
Het toestel hceft er geen invloed op. Bij storm
kan de zend-antenne door ’t schommelcn vaak
oorzaak van dergelijk sluiereffect zijn. Ook hier
is er aan de ontvangzijde niets aan te doen.
Mr.

M

liMBT
Fig 20 Hoc we op ££n draad met twee locstcllcn kunnen luistcren. Mid
den in den draad ccn scric isolatorcn aanbrengen, zoodat twee apartc
gcdeclten ontstaan.
35. JZiilgt” uw
buurman soras?

Onder bcpaaldc omstandigheden (o.m. als de antennes van twee buurlui dicht naast elkaar loopen
en bcidc naar hetzelfde station luistcren wilicn) kan
bet voorkomen, dat dc ccn het geluid van den
andcr als bet ware wegzuigt. Tegemniddel: niet
te vast tcrugkoppelcn, een andcr station opzoeken
en zoo spoedig mogelijk de antenne’s van elkaar
vcrwjjdcren. Twee of meer antenne’s nooit parallel
laten loopen als er geen afstand van bijv. 10 meter
tusschen gelegcn is. Fig. 20 geeft weer, hoe twee
tegenover elkaar gezeten radio-Iuisteraars, die
bciden ecnzelfde richting met hun antenne uit moeten (naar den tuin) hun draden kunnen spannen.
Dczc methode is beter, dan het spannen van an
tenne’s vlak naast elkaar.

36. Nlcts met de Voor ’n aardbeving beboeven we hier gelukkig
aarde gebenrd? niet bang te zijn, maar toch kan er nog genoeg met
de ..aarde*’ van een radio gebeuren! Is dc draad
niet los, doorgevreten door ’n muis, stukgeklemd
tusschen ccn deur? Toch niet op dc gasleiding aangeslotcn? Allcmaal dingen, waardoor de ontvangst
zwakker kan zijn gemaakt!
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HOOFDSTUK V.

bij gestoorde ontvangst?
Dit is wcl de mccst voorkomende categorie van storingen; plotseling stoppen en tc zachtc muzick dat gcbcurt nog al ccns, maar
hct aantal vragcn dat dc Vragcnbus-rcdactic bcrcikt over brom-,
kraak- cn fluitstoringen heeft toch vrijwel steeds de overhand.
Vandaar dan ook, dat we dit hoofdstuk ietwat uitvoeriger zullen
behandelen dan dc voorgaande. Duidelijkheidshalve zullen we dit
kapittel onder-verdeelen in de volgende rubrieken:
1. brommen.
4. vervorming.
2. suizen en ruischen.
5. gillcn en fluiten.
3. kraken.
6. storing door andere stations
Zoodra zich een van deze storingen voordoet, zoeke men dus in
de betreffendc rubriek naar den aard van de storing.
1. BROAIA1EN.
37. Kan
seen Rcgelmatig bfommen kan wijzen op storing van
elcctrisch appa- een of ander elcctrisch apparaat, als de storing
ophoudt, zoodra men de antenne van het toestel
raat zijn?
losmaakt. Bromt het toestel ook n a d a t de an
tenne is losgemaakt, dan moet men de storing in
dc installatie zelf zoeken. Komt de storing
cchter van buiten, dan bedenke men, dat lichtreclames, speciaal dan zij die regelmatig in- en
uitschakelen, ’n stofzuiger, ’n electrische ijskast,
’n dito waschmachine, een ventilator, al deze
apparaten kunnen bromstoringen verwekken. In
den regel zijn zij niet zeer hevig en dan nog alleen
gedurende bepaaldcn tijd. Is de storing absoluut
zoo, dat van een goede ontvangst geen sprake
kan zijn, verzock dan den eigenaar van zoo’n
storing-verwekkend apparaat cr een twcetal condciisatorcn met aardieiding op aan te laten
brengen. Elke installatcur kan dat doen; leeken
doen betcr dit aan den vakman over te laten, maar
ons zijn betrekkelijk weinige gevallen bekend,
waar dc storing werkelijk van dien aard was, dat
goede ontvangst doorloopend onmogelijk werd
gemaakt.
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38. Hct toestcl
gcncrecrt toch
Rkt?
39. Is dc roosterlek nlet te groot?

40. Sicchtc verbinding in hct
H.F. gedcclte?
41. Is dc plantspanning julst?
42. Mopclijk dc
Rchtlcidlsg
tocb nict?

Defectc lichtscliakelaars cn lampfittingcn, waarin
dc lamp ictwat los zit, kumicn mcde aanleiding
tot storing zijn. Ondcrzoek dus ook dczc dcclen
van dc lichtinstallatie!
Als dc ontvanger te stcrk gcncrecrt, m.a.w. als de
tcrugkoppcling te sterk wordt gemaakt, dan kan
cen sterke bromtoon ontstaan. Dc T.K. minder
vast maken en het euvcl is opgchcvcn!
In dit geval kan cvcncens een bromtoon optreden.
Ecn roosterlekwecrstand van dc juiste waarde
ncmcn. Dc lekwecrstand moct van ccn absoluut
betrouwbaar fabrikaat zijn en een waarde hebben
van ca. I—3 megohm (= millioen ohm).
Nagezien of allc verbindingen, soldeerplaatsen,
enz., mechanisch en clectrisch goed zijn. Zijn er
gecn spoclen los of mogelijk ook cen losse verbinding aan den roostcr-condcnsator?
Ecn te hoogc plaatspanning kan oorzaak van cen
bromtoon zijn. Rcmcdic: plaatspanning vcrlagen!
Loopt dc lichtlciding
parallel met dc antenne-binncnlciding. dan
bestaat er vccl kans
a*
— als die lichtlciding
tenminste wisselstroom voert — dat cr
’n bromtoon optreedt.
Dc lichtlciding steeds
zoo ver mogelijk van
dc radio-installatie afV-i
houden. Is cr een stopcontact voor ontvangcr of plaatspanningapparaat noodig, dan
late men dc toevocrdraden hiervan niet
parallel met het antennesnocr loopen.
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mm

mm
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43. Er is toch
ecu ^aarde”?
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't Ontbrckcn van ecn
Fig. 21. 'n Practische aardaardverbinding aan
klem, die het soldcercn van
ontvanger of plaatden aarddraad aan cen wa>
spanning-apparaat
overbodig
tcrleidingsbuis
heeft mccstal ’n brom
maakt.
toon ten gevolgc. Een
goede aardlciding is onontbeerlijk. (Nict aan de
gaslciding!). Kan men nict soldccrcn, dan make
men gebruik van de hierbij afgebecldc z.g. „aardklern”. die om een waterlcidingbuis wordt gedaan en daarna wordt vast gedraaid met een
schroevcndraaier.

2. SUIZEN EN RUISCHEN.
44. Zijn alle
lanipen wcl
goed?

Ecn lamp van minder goede kwalitcit, maar ook
?n oude lamp kan oorzaak van suizen en ruischen
zijn. Met reserve-lamp nagaan, of cr zich soms
een slechte lamp in den ontvanger bevindt.

45. Goed gemonteerd?

Evcntueel niet al te best uitgevoerde soldeerplaatsen overmaken.

46. Prima lamp- Een lampvoetjc van minder deugdelijk materiaal
voet?
vervaardigd, kan ook al storing veroorzaken. Hiervoor slechts ’t beste gebruiken!
47. Ook vocht
Zie vraag 22.
kan de oorzaak
zijn! Is't tocstel
wel „droog”?
48. Mogclijk een
verkcerde transformator gebruikt?

Als een transformator op ’t punt van ..springen”
slaat, cr dus bijna een winding doorgeslagcn of
kapot is, dan openbaart zich de fout in den rcgcl
door geruisch. Mocht na onderzock van anderc
mogelijkhcden blijken, dat de transiormator vermoedclijk aan deze storing schuld heeft, dan vervangen door een anderc; laten unzicn door een
radio-handclaar. Event, gebruik maken van de
garantie! Dczc fout komt echtcr gelukkig slechts
zelden voor, als men tenminste een transformator
van goed fabrikaat gebruikt.

49. Verkcerde
lekweerstand?

Kan ook de oorzaak van ruischen zijn. Zie vraag
39. Vooral goed fabrikaat gebruiken!

50. Oude anodebatteril?

Bij gebruik van een anode-battcrij geven oude of
defecte ccllen steeds aanlciding tot kraken, rui
schen, suizen. Zoodra een anode-battcrij slechts
50 % van de oorspronkelijke spanning geeft (opmeten met voltmeter), kan de battcrij niet mcer
voor radio-docleinden gebruikt worden. Men kan
tclkens meerdere cellen controleeren op de aangegeven spanning. Blijkt nu, dat bijv. een stel
cellen 50 % minder spanning geeft, dan dat gedecltc van de battcrij met ecn draadje kortsluiten,
door begin- en eindcontact van dat slechte gedeeltc met clkaar te verbinden.
3. KRAKEN.

51. Hagclt het
soms?

Hagcl- of regenbuien kunticn oorzaak zijn van
zwakkc kraakstoringen, waartegen men niets kan
doen.
33
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52. Hcelt U
Iram voor
deur*

Z.g. „tramstoringen” vormcn een studiepunt van
de tallooze clubs, tram-autoriteiten, enz. Een werkeafdoend middcl is er nog niet tegen gevonden,
wordt althans niet algemeen toegepast. Het bcste
1S eeJ? korte, hooge eendraads antenne, zoover
mogelijk van de tramdraden af gespannen. Bij heel
heftige verschijnselen liefst geen dubbele H.F.versterking toepassen. Verder kan met succes in bepaalde gevallen inplaats van aardleiding z.g. tegencapaciteit gebruiken, n.l. een draad, gelsoleerd gespan
nen onder de antenne. Inplaats van de „aarde” op
U ontvangtoestel aansluiten. Blijkt de storing
absoluut niet te verhelpen, dan maar zoo mogelijk
n abonnement op de radio-centrale nemen!

ccd

___ ____

Ml* -I 'J—

Fig. 22. Hoe vc een goede antenne vcrkrUgen. A is de ddndraads-antenne.
ter lengte van ca. 20 & 30 meter. B is de antenne-invoer, die gemaakt
moet wordcn volgens fig. 3 en I zijn do antcnne-isolatoren.
53. Slcclitc las- Zie Hoofdstuk I, betreffende „de antennckring”.
schcn in de an- Lasschen zoovcel mogelijk voorkomen en andcrs
zcer zorgvuldig uitvoercn! Gebruikt men „litzcn”Icnne?
draad, dan kunnen — door ouderdom! — enkcle
van de dunne samenstellende draadjes gcbrokcn
zijn, wat ook al aanlciding tot storing kan gevcn.
Men gebruike bij voorkeur geen „litzen”-draad voor
de antenne, doch gcwoon antennc-kopcrdraad.
54. Denkt U wel Deze zijn in Juli en Augustus wcl het sterkstc, om
aan fucbtstorin- daarna af te nemen tot ongevccr midden Juni.
*on?
Schcmertijd is in den regcl ook storingstijd! In
genoemde maanden en dan speciaal, als er onweer
M

in de Iucht zit, kan dc storing zecr hevig zijn. Er
is niets aan te doen! Dus: als’t tc erg wordt, den
ontvanger maar afzctten.
55. Is er w«l Slechte soldeerplaatsen kunnen ook aanleiding tot
goed gcsoldeerd? kraakstoringen geven. Zic vraag 45.
56. De L. F.- ’t Is voor den leek mocilijk te controlecren, of de
transformator
transformator bijna stuk of slecht is, doch als de
mlsschicn?
vcrdachtc transformator door een andere wordt
vervangen en het gaat dan beter, dan deugde
natuurlijk die eerste transformator niet! (Zie ook
pag. 23).
57. Lamp-vcrbin- Vanzelfsprckend maakt ook 'n minder solidc lampdingen in orde? verbinding (aan iampvoetjc of event, topaansiulting)
kraakstoringen. Zorg voor stevige contacten! Dus
schoonschuren en vastdraaien.
58. Schakefaar Vuile contactplaatsen (welke ook en vrij veelvuldig
wel „schoon”?
voorkomcn bij den antenne-aardschakelaar) dienen
vermeden te worden, zoowel in, als buiten den
ontvanger. Rcgelmatig met schuurpapier schoonhouden!
59. Kan een con- Stof dringt zelfs tot het interieur van den ontvan
densator het ’m ger door. Het verzamelt zich nogal eens tusschen
soms ook docn? de platen van
de afstemcondensatoren, wat onvcrmijdelijk
kraakstorin
gen tengevolge heeft.
’n Pijpenschoonmaker
kan hier goede diensten
bewijzen,
daar men er
gemakkelijk
inee tusschen
de platen
kan komen,
cm ze
schoon te
Fig. 23. Zorg cr voor, dat zich in den
maken. Echcondcnsator geen stof verzamelt.
tcr oppas- Oppasscn, dat er geen platen verbogen
sen, dat er
worden!
nict op een
of andere
wijzc platen
verbogen worden, daar dit nog heftiger storingen
ten gevolge kan hebben!
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60. Losse draailverbindingen zijn
toch niet aanwezlg?

Elke losse, of niet gchecl vastgczettc draadvcrbinding gceft aanlciding tot kraak- e. d. stQringen. Alen lctte daar bijzonder op! En houdc verder
ook lict luidsprekersnoer in ’t oog, de verschillcndc stekkers, — van luidsprcker, antenne, enz.
— ook hierin schuilt vaak ’n storingsbron.

61. Is de isolatie Slcchte isolatie (bijv. van de antenne, die zoo gcspannen is, dat ze bij wind in aanraking komt
we! goed?
met cen boom, ’n muur) kan oorzaak zijn van
kraakstoringen. De antenne moct gchcel vrij hangen en nergens mec in aanraking komcn. Zie
verder vraag 24.
62. Hebt U wel ’n Accumulator, die goed — d.w.z. volgcus dc
op den accu ge- daarop aangegeven voorschriftcn — bcliandeld
let?
wordt, kan jaren Iang nice. Dc meeste radio-accu’s
worden cchter alles bchalve goed bchandcld! Ontladcn we den accu tc ver, dus beneden de 3.66 volt,
gemeten tcrwijl de accu stroom geeft, dc lampcn
dus iugescliakeld staan, dan is dit zeer nadeclig
voor de accu-platen. Zc worden al heel spoedig
bedekt door ecn laagje gekristalliseerd Ioodsulfaat,
dat ecu witte kleur hceft. Dit hceft tengevolge, dat
de battcrij niet makkelijk mccr goed opgeladcn
kan worden en na kortcren of langeren tijd is de
accu verprutst, omdat hij nog maar heel kort
stroom kan leveren en dan alwccr opgeladcn moot
worden. Een gcvolg van dit sulfatcercn is ook het
krointrekkcn der platen, waardoor wcer kortsluiting kan ontstaan in dc accu. Tcnslotte kunnen cr
ook stukjes uit de platen vallcn, waardoor het
z.g. wcrkzame oppervlak der platen verkleind
wordt. Om het sulfatceren met al de nadceligc
gcvolgcn tc voorkoincn, moct dc accu nooit be
neden dc 3.66 volt (te meten met cen voltmeter of
unders de zuurdichthcid controlcercn, die niet lager
dan 1.15 mag zijn) ontladeu en dc cenmaal tot
deze grens ontladcn accu zoo vlug mogelijk in
lading gczct worden.
Is door cen vcrkccrde handcling de accu gcsulfatccrd, dan kan men den accu nog redden — als
het proccs tenminstc al niet tc ver gevorderd is —
door cen spccialc behandeling toe tc passen. Dit
moet men cchter aan ecn vakinan, aan cen betrouwbaar laadstation ovcrlatcn. Maar ook hicr
geldt: beter voorkoincn dan genezen! Allcrlei storingen kunnen uit cen defecten accu voorkoinen.
Men kijke dus even naar de accu: kromgetrokken
platen, bulten, gaten, witte aanslag op de platen,
bczinkscl op den bodem van den accu, ’t zijn alleniaal punten waarop we inoeten letten.
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63. De anode
stroombron misschlcn?

Zie vraag 50.

64. Lette U wel Hiervoor geldt hetzelfde als voor vraag 50.
op dc rooster
batter!]?
65. Komt de sto Maak dc antenne los van het tocstcl; blijft de
ring mogclijk van storing dan toch nog bcstaan, dan moeten we de
oorzaak in dc ontvanginstallatie zelf zocken, anbuiten?
dcrs komt het krakcn misschien of wat’t dan ook
is van buitcn (vooropgcsteld dat de antenne In
orde is). Zic vraag 37. Met de antenne parallel
loopende tclefoon-, telegraaf- of hoogspanningsdraden kunnen ook de oorzaak zijn. ’n Vreemde
draad, die op den antennedraad rust of daarmede
in aanraking kan komen, veroorzaakt in den regel
ook kraakstoringen. Antenne in andere richting
spannen!
66. 'n Brcuk in Met is ecn defect, dat niet altijd even vlug geconhet Iuidsprcker- stateerd wordt cn dat toch nog wel eens voorsnocr?
konit. Wordt de iuidspreker veel verpiaatst of loopt
het snocr tussclicn een dcurpost, dan kan het snocr
na ecnigcn tijd doorslijten; dat gebeurt mccstal nict
ineens, doch draadje voor draadje en dat is dan
de oorzaak geworden van kraken. Door het snoer
stukjc voor stukjc om tc buigen, kan men bij ingeschakcld ontvangtocstcl vlug genoeg hooren (n.l.
bij hevig gekraak), of er soms een zwakke plaats
in het snoer zit. Vervangen door een nicuw snoer
is natuurlijk dc ccnigste remedie. Men Ictte er
verder ook op, of het snoer wel stevig in den
stekker bevestigd is. Nooit de verbinding tusschen
Iuidspreker en toestel verbreken door aan het
snocr te trekken: pak den stekker vast!
67. Is dc luldspreker In ordc?

Een Iosse verbinding in den wcergever kan heel
goed kraakstoringen veroorzaken. Vcrdenkt men
den Iuidspreker hiervan, dan zicn of andere spoclcn
’t soms beter doen. ’n Kennis wil hiervoor wel z’n
spoelcn even lcenen of anders doct de radio-handclaar ’t wel! ’n Dcfectcn Iuidspreker nict zelf
trachten te rcparccren. Zie vraag 33.
4. VERVORA1ING.

68. U koppclt Zoo dc terugkoppcling te vast is, (de terugkoppcltoch nict te sterk spoel tc dlclit tegen dc daarvoor aangebrachte
spoel zit, of de z.g. „terugkoppclknop” te ver intcrug?
gedraaid is) treedt vrij sterke vervorming op, die
meestal nog gepaard gaat met brommen of gillcn.
De terugkoppeling steeds zoov'er „in" zetten, dat
37
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hct geluid nog zuiver blijft. Gebruikt men verwisselbare honingraatspoelen, dan noolt een (e
groote T.K.-spoel nemen.
69. MogclUk zijn
de onderdeclen
verkeerd
geplaatst?

Komt bij ’n fabriekstoestel zcldcn voor. Bouwt men
zelf een ontvanger, dan doet men het beste, nlet
op gocd geluk te bouwen aan de hand van een
z.g. thcoretisch schema, noch volgcns een kladje
van een kennis, doch uitsluitend volgens z.g.
bouwschcma’s, welke voor 't zelfbouwen van
alle mogelijke toestellen in den handel zijn. Men
dient zich absoiuut aan de opstellingswijze van
deze schema’s te houden, daar andcrs storing
kan optreden. Komt bij een zelf-gemaakt toestel
storing voor — in den vorm van vervorming
of gilien — en is de oorzaak niet te vinden, dan
nagaan, of wel een behoorlijk schema gebruikt is.
Anders opzcndcn naar de Redactic van het Radioblad waarop men gcabonnccrd is, ter controle of
ombouwen volgcns een goed schema.

70. De lekweer- Gocde kwaliteit? Bedraagt de weerstand 1 i 3
stand is tocli wef meg- (millioen) ohm? Zic vraag 39.
goed?
71. Is de chidlamp niet te
„klelu?”

Een ongeschiktc ..ciiidlamp” (d.w.z. de laatstc
lamp voor den luidsprcker) kan oorzaak zijn, dat
het geluid blikkerig, benepen, schel klinkt. In een
modern 3 of 4 lamps-toestel dient men gebruik te
maken van een speciale eindlamp, zooals die
tegenwoordig door vrijwel alle radio-lampenfabrieken in den handel wordt gebracht. Men informeere hicromtrent bij een betrouwbaren radiohandelaar. Overigcns oppassen, dat niet te veel
van den ontvanger geeischt wordt.

72. Gebruikt U
wef cen goeden
kwaliteit transformator?

Men koope steeds „merk”-transformatoren: van
goed bekend staande firma’s. ’n Goedkoope trans
formator kan ook heel goed zijn. Alen koope dus
niet in z.g. ..vliegende winkels”. ’n Slechte transformator kan ’t beste toestel uit z’n doen brengen!
Slechte transformatoren geven slechte muziek en
slaan spoedig door. (Zie vraag 9).

73. Alogclijk Is de
lamp niet aan de
koppcllng aangepast?

Is de lamp goed maar de transformator slecht. dan
is dit even verkeerd als een gocde transformator
en een slechte lamp. Er bestaat cchtcr ook z.g.
„wccrstands”-versterking, waarbij inplaats van
cen transformator gebruik wordt gemaakt van een
wcerstand-koppcling. Bij dergclijkc toestellen moet
men gebruik maken van de speciale ..weerstand
versterklampen”. Omgckcerd cchter kunnen deze
lampen niet goed gebruikt worden bij transformator-koppeling.
39

74. De negatieve
roosterspanning
loch nlct verkeerd?

Voor een goede, vervormingsvrije ontvangst Is
ecn juiste negatieve roosterspanning — de hulpspanning, welke aan het rooster der L.F.-Iampen
gelegd moet wordcn — noodzakelijk. Bij 75 % van
de vervormings-gevallen, kan de oorzaak wel gezocht worden in een verkeerde neg. roosterspan
ning. Men bedenke hicrbij, dat de toe te passen
neg. roosterspanning varicert al naar de grootte
van de gcbruikte anodespanning. Is dcze hoog,
dan moet de neg. roosterspanning hooger zijn,
dan bij een lagere anodespanning. De juiste waarden van anode- en negatieve roosterspanning ontleenc men aan de gcbruiksaanwijzingen, die bij de
Iampen gepakt worden. Bij dcze gcgevcns wordt
de neg. roosterspanning aangcduid in vplts, tcrwijl
de technische afkorting bcstaat uit de letters „Vg”.
Voor de anodespanning (die ook in volts wordt
aangegeven) gebruikt men de letters „Va”.

75. Mogclijk is de Een te ver ontladen accu kan oorzaak zijn van
accu te ver ont- een vervormdc ontvangst. Men controlcere de
accuspanning, tcrwijl het toestel ingcschakcld
ladcn.
staat, met een voltmeter of met den zuurweger.
Zie ook de vragen 12, 29, 30 cn 62.
76. Is de plaat Als door ecn of andere oorzaak (zie de vragen
spanning hoog 13 en 50) de plaatspanning te laag geworden is.
kan ook al vervorming optreden. Even nagaan, of
genoeg?
de batterij- of anodcaccu-spanning nict te laag is
geworden of dat het plaatspanningapparaat wel voldoendc ingcschakeld staat. Het plaatspanningappa
raat is toch niet defect? (Zie de vragen 13 en 31).
77. Het plaatsp.
apparaat Is toch
wel groot ge
noeg?

Een modern toestel, of juister een toestel, uitgerust
met moderne Iampen, vraagt vrij veel anode-encrgic
(’n flinke anodespanning cn voldoende anodcstroom). Daaroin een plaatspanningapparaat gebruiken, dat aan dcze vraag in voldoende mate
kan voldocn. Is het geluid zwak of vervormd. en
het plaatspanningapparaat nict al te nicuw cn kan
geen andere oorzaak gevonden worden, dan informecre men, ondcr opgave van’t gcbruikte pl.sp.
apparaat cn het aantal ontvanglampcn, bij de
Redactie van het Radio-blad waarop men gcabonneerd is.

78. Kan de hoorn Gebruikt men een luidspreker met ’n hoorn, dan
soms meetrillen? zal deze, bij minder goede fabrikaten makkelijk
meetrillen bij bcpaalde toonhoogten cn verder
steeds als’t geluid hem te machtig wordt! Zoo’n
luidspreker moeten we niet op *n kaslje zetten
maar op *n stevigen ondergrond — bijv. de schoor40

steenmantel — terwijl we er extra op moeten letten.
dat de hoorn stevig op het voetstuk staat. Is er
niets aan de hoorn los, geen schroefje bijv.? En als
we dan nog zorgen, dat de speaker niet te veel
geluid te verwerken krijgt, als we dus het toestel
niet te „hard” instcllen, dan zal ’t nog wel gaan.
Maar heclcmaal zal men dat resonneeren niet makkelijk wegkrijgen!
79. De luldspreker
Is toch niet te
kleln voor *t zware geluid?

Het komt nog al eens voor, dat men een ouden
luidspreker bij een nieuw toestel gebruikt of dat
men een klein ..speakcrtjc” cadeau krijgt. Wordt
het toestel dan op „vollc kracht” gczet, dan kan
het voorkomen, dat de speaker het niet verwerken
kan en gaat rammelcn, kraken, vcrvormcn. Is er
een stclschroef aan den v/eergever, draai deze
dan zoover tcrug, dat’t geluid het genietbaarst is
en zet het ontvangtoestcl gcrust op ,.halve kracht”.
Het is de cenigste mauicr, om zoo’n klein Iuidsprckertje hebbelijk werk te docn verrichten. Intusschcn zal zoo’n geval niet vaak voorkomen,
want de luidsprekertjes die tegenwoordig al voor
cnkclc tientjes in den handcl zijn, kunnen — mits
men maar con bekend fabrikaat ncemt — dikwijls
’n gewcldig geluid verwerken. En bedenk verdcr,
dat een goede weergave niet in de quantiteit
doch de qualiteit gezocht moot worden!

80. Luldspreker
verkccrd aangeslotcn?

Verschillcnde Iuidsprekers moeten op een bcpaalde
wijze aangeslotcn worden. In den rcgcl is dit wel
op een bijpakbriefje aangegeven en men dient er
wel degelijk rekening mode te houden. Om te
weten te koincn. of de luidspreker op de iuiste
wijze op den ontvangcr is aangeslotcn, draait men
de stelschrocf totdat er cenigc ..vervorming” van
het geluid intreedt (draait men bijv. door naar
links, dan wordt het geluid steeds zwakker, draait
men daarentegen naar de andcre zijde, dan treedt
op ecu gegeven oogenblik vervorming in). Is dit
het geval, dan draait men even den luidsprckerstekker om. Wordt de vervorming daardoor sterker, dan den stekker zoo latcn zitten en met de
stclschroef bijrcgclen tot het geluid wcer normaal
is. In het andcre geval, als dus de weergave
minder vervormd is na de omdraaiing van den
luidspreker-stckker, dan was de eerste aansluiting
de juiste en draaiCn we den stekker dus weer — in
z’n cersten stand terug. Aan de stclschroef inoet
men zoo min mogelijk draaien; is zij eenmaal ingestcld, dan behocit er maar zclden of nooit bijgcsteld
te worden. Ratclt de luidspreker echtcr en is bijv.
de anodespanning verhoogd, dan even bijstcllcn!
Men moct er dan echtcr om denken, dat de luidsprekerstekker niet omgedraaid wordt!
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5. GILLEN EN FLUITEN.
81. Te lance raou- Komt bij fabrickstocstcllen zclden voor. 13ij zelftaged radon?
bouw allccn tc voorkomen of op tc heffen door
gebruik te maken van bekende bouwschcma’s,
waarbij cr steeds rckening gehouden is, dat alle
verbindingen zoo kort mogelijk zijn.
82. Mogelijk de
L. F. transformator verkeerd
aangeslotcn?

Fluiten kan zijn oorzaak vinden in een verkeerde
aansluiting .van den transformator. Omwisselen
dcr verbindingen aan de secundaire zijde kan dikwijls opheffing van het euvcl ten gcvolge hebben.
Event, ook probccren, of de aansluitingen dcr primairc verwisseld moeten worden. De juiste aan
sluiting is als voIgt:
of I. P.
j anode voorgaande lamp
primaire P.
+ B. of O. P. } anodcstroombron
sccundaire0' °f °;SC- j rooster cerstvolgcndc lamp.
— C. of I. S. ( Neg. roosterspannmg.

83. Helpt het aar- Behocven we bij ecn fabriekstoestel nict op tc
den van de trans- letten! De kern op het omhulscl van de glociformatoren soms? stroomtransformatoren in ecn wissclstroom onU
vanger moeten we aan aarde Icggcn. Mecstal is
op het transformator-huis wcl cen aardklem aangebracht. Anders cen op de aardleiding aangcslotcn draadje ondcr de schrocf Icggen, waarmede de transformator is vastgezet. Gilt het
toestcl zachtjes en is cr geen andcrc oorzaak
voor tc vinden. dan kan men probccren ook de
kernen of dc huizen der L. F. transforinatorcn aan
de aarde te leggcn. In den regel is dat cchter niet
noodig.
84. Het is toch Dit verschijnsel openbaart zich als een vrij hoogc
geen mlcrofonisch gil- of fluittoon of door een geluid alsof er cen
effect?
klok geluid wordt (galmen). Het wordt harder, als
cr tegen het toestcl getikt wordt, nog erger wordt
het, als er tegen de schuldigc lamp gcklopt wordt.
Het zijn gclukkig slcchts enkcle lampsoortcn. die
aan dit euvcl mank gaan. Op te heffen door dc
betreffende lamp op een z.g. veerend lampvoetjc
tc plaatsen (deze zijn in elken radio-handcl verkrijgbaar). Afdocnde' is natuurlijk cen nieuwe,
betere lamp tc gebruiken. Wc merken hierbij op,
dat het euvcl al heel vlug optreedt, als de luidspreker op of vlak bij het ontvangtoestel is gcplaatst. Dus: geen luidspreker op den ontvangcr
zetten en deze zoo mogelijk een meter van den
weergever opstellen.
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35. Lekweerstand Komt bij fabriekstoeslellcn nict voor. ’n Verkeerdc
te groot ol tc lekweerstand kan gillen of fluiten tengevolge hebbcn. Zic ook de vragen 21, 39 en 49.
kleln?
86. Roostcrcon- Het komt gclukkig niet dikwijls voor, maar ’t kan
mis- toch gcbcuren — en dan speciaal bij ecn eigendensator
bouw tocstcl — dat de roostcr-condensator niet
schlcn lek?
dcugt. Ook dit onderdecl van prima fabrikaat
ncmen!
Bij een mogelijk defect zit er niets anders op, dan
den condensator door andere te vervangen.
87. Montage-louten soms?

Natuurlijk kunnen fouten in de montage — dus
verkccrd gclcgde dradcn — oorzaak zijn van verschillende storingen. Men zie vraag 5, 19 en 69.

88. Slccfct Isolatic-matcriaai?

Kan ook de oorzaak zijn van gillen en fluiten. Men
lette speciaal ook op ecn goede isolatie tusschcn
de pennen van de lampvoetjcs. Zic verder vraag
24 en 61.

89. Vocht?

Kan ook al ’n oorzaak voor dit soort storingen zijn.
Zie ook vraag 22 en 47.

90. Gcbcurt
soras alleen,
U het toestel
dert met
hand?

het
als
nade

Als we het tocstel — mccr in het bijzonder de
afsteincondensatorcn — met de hand naderen, kan
een giltoon of z.g. „verstcmming” van den ontvanger optreden. Bij fabrickstocstcllcn komt deze
storing echter nooit voor, ook nict bij toestellcn,
die volgens een goed bouwschcma gebouwd zijn.
Doct ’t cuvcl zich voor, dan nagaan, of dc draaibare platen van dc afstemcondcnsatoren wel di
rect met dc „aarde” in verbinding staan. Is dit
niet het geval dan de verbindingen van vaste en
Iossc platen omdraaien. Zoodra de variabelc pla
ten maar aan de aardzijde (en dus nict rcchtstreeks aan dc antenne) gelegen zijn, is de zaak
gezond.

91. Sterkc terug- Als we tc sterk tcrugkoppelen, door dc T. K.koppeling of te spool te dicht bij dc andere spoclen te zetten,
groote T. K.
dan kan ecn gil of fluittoon ontstaan, wclke van
spocl?
toonhoogte verandert al naar den stand van de
T. K.-spocl. Maakt men gebruik van honingraatspoclen en helpt het niets als de T. K.-spocl zoo
ver mogelijk voor de andere spoelen gedraaid
wordt, dan is die T. K.-spoel tc groot en moctcn
we cr ccn nuninicr kleincr inzetten. Hebben we
ecn ontvangcr met vaste spoclen, waarvan dc
terugkoppeling blijkba'ar tc groot is, dan de anodespanning van de detector-lamp verlagen.
92. SIcchte anode- Bij gebruik van een anodebatterij steeds zorg drabafferij?
gen dat deze van goed fabrikaat is, voldocndc
spanning geeft en geen slechte ccllcn bevat. Zie
ook vraag 31, 50, 76 en 77.
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93. Is de glocispanning wel
joist?

Ecu onjuistc glocispanning kan vvedcr oorzaak tot
gillen zijn. Krijgt bijv. dc H. F.-lamp (de ecrste in
’t toestel) te vcel gloeispanning, dan kan er ondcr
bepaalde omstandighcden een vrij stcrke giltoon
optrcdcn. Dan anode- cn glocispanning tot de juiste waardc — als aangcgcven op de lampen zclf
en op de gebruiksaanwijzing — terugbrengcn of
opvoeren. (Zic vraag 11, 12 en 30).
Te vcci of te wcinig spanning is nict goed voor
de goede werking der lampen; men geve daarom
wat aangegeven is!

94. Somseenonjuiste anodespanning?

Is de anode-spanning te Iaag of te hoog, dan kan
er ook al weer een gil- of fluittoon optreden. Is dit
het geval, dan even de anodespanning verminderen. Hclpt dit. dan lag het aan een tc hooge span
ning. Heft daarentegen een verhooging van dc
anodespanning het gillen of fluiten op, dan was de
spanning te laag. (Zic vraag 13 en 31).

6. STORINGEN DOOR ANDERE STATIONS.
95. Toestel nlet
selectlef?

Vrij wel allc oudere tocstellen — die van een paar
]aar tcrug bijv. — zijn lhans als verouderd tc beschotiwcu, wijl zc niet genoeg sclecticf of storingsvrij zijn. Vcrmocd men dat dit het geval is, dan
naderc inliehtingen inwinnen bij de Redactic van
’n radioblad. Mccstal wordt dan geadvisccrd oin
of een nieuw toestel tc ncmen of het oude om te
bouwefi volgens een modern schema. Ook zijn
er verschillcnde middelcn om een oud toestel selectief te maken; het zou ons tc ver vocren, ze
hier op te noemen.
Een goed toestel moet stations, die met een frequcntie-verschil van 9000 Kilo-Hertz werken, good
ult elkaar kunnen houden. (Zie voor opgaven der
frequentic waarmede de vcrschillende stations
werken, dc radio-programma’s en stationslijsten
in dc radio-bladcn. Naast de golflcngte dcr stations
wordt tegenwoordig ook de frequentie in K.-H.
opgcgcven). Is dit niet het geval, dan moet de
ontvangcr verbeterd worden.
Bcdenk echtcr ook, dat dc storingsvrijhcid ver
beterd kan worden door de gebruikmaking van
een goede antenne (e6ndraads, ter lengtc van
ca. 20 meter, good gcisolccrd). Een korte binnenleiding, een goede „aardc” cn bovendien ook door
dc toepassing van een moderne H. F.-lamp.
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96. Is de afsteni Ecn station kan op verschillende afstemmingen
ming wel de gevondcn worden. Na eenig expcrimentccren is
vlug gcnocg uitgevonden, wat de mcest storlngsInlste?
vrijc afsteniming is. Het opncmcn van ccn klcine
blokcondensator van 150 a 250 c.M. in den
antennc-kring kan dikwijls ook al vcrbetcring
brengen. Wc maken daartoc dc antcnnc van hct
toestel los, verbinden den Iosscn draad met ecn
der contacten van den blokcondensator en maken
van ecn los stukjc draad ecn verbinding tusschen
het andcre 'contact cn den antennc-stekkcr van
den ontvanger. De blokcondensator is op deze
wijze in scrie met de antcnne geplaatst, wat tot
gevolg hccft, dat dc afstcmming zich wijzigt in
dicr voegc, dat dc primairc of cerstc condcnsator
wat „hoogcr op” gedraaid moct worden. Werd
dus cerst cen station ontvangen op 15 en 30 graden, dan is de afstcmming bij serieschakeling van
zoo’n blokcondensatortje ca. 20 en 30 graden.
97. Spoclen goed Vochtige spoclen kunnen cen minder selecticve
werkijig van den ontvanger tengcvolge hebben. De
droog en van
goede kwalitelt? spoclen, wclkc door lang liggen op ccn vochtige
plaats mogelijk nict nicer door en door droog zijn.
kan men onder meer drogen, door cr gedurende
enkele minuten den stroom door te laten loopen*
welken ecn accu-gelijkrichtcr levcrt. Eenvoudiger
is het echtcr dc spoelen voor dc kachel te drogen.
Men houde echtcr in het oog, dat te sterke verwarming smelting van dc paraffine waarin de
spoclen gedrenkt werden, tengcvolge hccft.
98. Is dc bimicn- Wordt de antenne aan de achtcrzijdc van het huis
[elding wel kort? ingevoerd, dan moet hct toestel vlak daarbij wor
den geplaatst. Zctten wc hct apporaat in dc voorkamcr, dan mocten we ccn veel te langc binnenleiding gebrniken, die nadcclig op de sclcctivitcit
van den ontvanger werkt. Hoc korter dc weg, die
dc antenne-stroompjes van dc antenne tot in hct
ontvangtoestel hebben af tc Icggen, hoc betcr of
het is.
99. U gebruikt De modernc fabriekstoestellen zijn vrijwcl steeds
toch wel ecn van dc z.g. fijnregeling, waardoor een uiterst zuivcrc afstcmming (op ondcrdcclcn van ecn graad)
filnregeltog?
verkregen kan worden, voorzicn. Op ecn zelfgebouwd ontvangtoestel verzuime men niet, ecn condensatorschaal met fijnregeling aan tc brengen.
100. Is de H. F. Dc moderne H. F. lamp, zooals die door dc verlamp wel goed? schillendc radio-fabrifeken in d'en handel wordt
gebracht, werkt zeer gunstig op dc selectivitelt.
Door toepassing van zoo’n modernc lamp kan
men ccn minder selccticf toestel aanmerkclijk verbctcrcn. Is dc storingsvrijhcid van ccn toestel dus
niet groot, dan op dc cerstc plaats een modernc
H. F. lamp gebruiken!
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NASCHRIFT.
„Men kan nu eenmaal niet verlangen of verwachten, steeds onmiddellijk cen antwoord te zullcn vinden op elke vraag; wij gelooven
evenwel, dat toch heel di^.wijls het boekje met vrucht kan worden geraadplcegd”, zoo schrcef J. Corver, Redacteur van „Radio Expres"
over den eersten druk van „Wat te docn?”
Inderdaad, er zullcn zich altijd vragen voor kunnen docn, waarop
dit boekje geen antwoord geeft: het is ecn onmogclijkheid, alle storingen te behandelen, die bij een radio-installatie voor kunnen komen.
De meest belangrijkc zijn echter in dit boekje besproken.
Is men bezitter van een fabrickstoestel, of van cen toestel,
gebouwd volgens een bepaald schema, dat in den handel verkrijgbaar
is en gaat de vraag over het toestel zelf, dan wendc men zich rechtstreeks tot den lcverancicr of den fabrikant van het toestel of tot den
uitgever of constructcur van het betreffende schema.
En dan tot slot nog de raadgeving: zoek systcmatisch, zoek kaira
en let op de dingen, die ,,’t zeker niet zijn kunnen!"
Veel succes!

*n Dcfccte stekker kan U ecn gcvocligen schok
bezorgen. Qcbruik dus allecn deugdelijk matcriaal!
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