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VOORWOORD BIJ DEN EERSTEN DRUK.
Aangemoedigd door het succes met het boekje-voor-iedereen getiteld: „Hoe werkt toch zoo’n radiotoestel?”, heb ik
mij thans gezet tot het schrijven van een even populair
werkje over storingen bij radio-ontvangst.
Ik ben daarbij uitgegaan van de veronderstelling, dat nog
zeer vele luisteraars voorlichting behoeven bij het practisch
toepassen van de waardevolle inlichtingen, welke door experts
in de vragenrubrieken van radiotijdschriften worden ge
geven. Meermalen toch trof ik luisteraars aan, die practisch
geen weg wisten met antwoorden als: is uw gloeidraad
misschien doorgezakt? is in uw telefoonsnoer soms een
breuk of bestaat ergens een slecht contact? pool uw trans
formatoren of de verbindingen naar de terugkoppelspoel
eens om; is uw roostercondensator lek? bestaat misschien
kortsluiting in uw transformator?
In dit werkje heb ik getracht met eenvoudige woorden en
teekeningen aan te geven, hoe de meest voorkomende oorzaken
van slechte radio-ontvangst kunnen worden onderkend, op
gespoord en zoo mogelijk weggenomen. Voor de bewerking
van hoofdstuk III heb ik, ter aanvulling, nu en dan gebruik
gemaakt van gegevens, welke ik in „Radio-Expres” aantrof.
De beginnende amateur vindt verder tal van wetenswaardig
heden, zoowel ter bevordering van goede radio-ontvangst als
voor het knutselen.
Ik ontveins mij niet, dat sommige wenken voor verbetering
vatbaar zullen zijn; daarom houd ik mij voor opmerkingen
gaarne aanbevolen.
Den Haag, Najaar 1926.

T.

BIJ DEN TWEEDEN DRUK.
Toen mij de samenstelling van dit boekje door de uit
gevers werd opgedragen, kon ik niet vermoeden, dat de
behoefte aan een dergelijk werkje zóó groot was. Enkele
maanden na het verschijnen moet reeds met de bewerking
van den tweeden druk worden aangevangen.
Voor deze goede ontvangst, ook in de pers, betuig ik
hierbij mijn dank.
Den Haag, Januari 1927.

T.

£
?

BIJ DEN DERDEN DRUK.
Thans is rekening gehouden met enkele juiste opmer
kingen, welke ik van hooggeachte zijde mocht ontvangen.
Moge ook deze druk voorspoedig zijn weg vinden.
Den Haag, Najaar 1927.

T.

BIJ DEN VIERDEN DRUK.
Door de snelle voortschrijding van de radio-techniek moest
deze druk op verschillende punten opnieuw worden gewijzigd
en aangevuld; o. a. is de veel gebruikte zeefkring-De Rop
thans hierin opgenomen.
Den Haag, Voorjaar 1929.

T.
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HOOFDSTUK I.
WENKEN BIf HET KOOPEN EN HET GEBRUIK VAN RADIO
TOESTELLEN, -LAMPEN EN ANDERE ONDERDEELEN.
Wat bij elke ontvang-installatie behoort.
Het is mijn bedoeling, dat ook niet-technisch onderlegde
luisteraars van de aanwijzingen in dit werkje kunnen gebruik
maken, zich aldus bekwamende tot handige of althans niet al
te onhandige knutselaars. Daarom acht ik het gewenscht, al
vorens tot het opsommen van verschillende storingsmogelijkheden over te gaan, in dit hoofdstuk eenige wenken te geven,
welke den beginner op radiogebied van nut kunnen zijn.
Bezit men een, wegens garantie, door den leverancier ver
zegeld apparaat, dan is het openmaken daarvan natuurlijk
niet gewenscht. Ook voor dezen luisteraar bevat dit boekje
toch nog vele raadgevingen, waarmede hij zijn voordeel
kan doen.
Het aanschaffen van een eenvoudigen Voltmeter, die 1—6
Volt aanwijst, is geen luxe. Voor enkele guldens reeds kan
men dien koopen; een zéér goeden, een z.g. hooge-weerstandvoltmeter in elk geval tegen een prijs, welke de kosten van een
volledige ontvang-installatie niet noemenswaardig verhoogt.
Hoeveel gezoek en ellende kan men zich met zulk een
instrumentje besparen! Want zoowel de accu als de hoogspanningsbatterij*) zijn electriciteit-leveranciers, die ons vaak in
den steek laten. Een voltmeter zal ons onmiddellijk aan
wijzen of een van deze beide schuldig is, nog beter: zou
kunnen worden. Ook voor verder onderzoek van verbindingen
*) Met een goed plaatspanning-apparaat heeft men nooit last van
deze storingen in de plaatkringen.
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en toesteldeelen is de voltmeter van groote waarde. Hoe men
hem daarvoor kan gebruiken, zal hierna voor den technisch
weinig onderlegden luisteraar op eenvoudige wijze worden
aangegeven.
Ik wil vooraf even wijzen op het gevaarlijke van onder
zoekingstochten binnen het toestel: pas vooral op, dat de
lampen niet doorslaan! Door één greep of verbinding in het
onzekere kunnen plotseling al uwe lampen onbruikbaar worden.
Daarom nooit lampen inzetten of uitnemen, of wel verbin
dingen onderzoeken, alvorens een der draden naar de hoogspannings batterij (plaatspanning-apparaat) te hebben losgemaakt. Doet ge dit niet, dan kan de volle anode-spanning*
op uw lampen komen, waarbij de gloeidraadjes onherroepelijk
doorbranden.
Voor onderzoek-doeleinden dienen voorts te worden aan
geschaft: een afzonderlijk 41/2-Volts zaklantaarnbatterijtje
en 4 eindjes geïsoleerd soepel koperdraad (z.g. schelkoord of
telefoonsnoer), elk ongeveer 25 c.M. lang en aan beide uit
einden voorzien van een dasknijpertje. Bij de meeste radiohandelaren zijn deze te verkrijgen voor 5 cent p. stuk; koord

rig. 1.

Koorden voor onderzoek.

a 10 cent per M. Het koord is dubbel-draads, doch dat
e oeft geen bezwaar te zijn; beide uiteinden worden samenge laa*d en aan een knijpertje gesoldeerd. Een der snoertjes
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wordt aan een uiteinde voorzien van een halve breinaald
(-- 10 c.M.), welke gestoken wordt door een iets langer stukje
ventiélslang (bij een rijwielhandelaar verkrijgbaar); de punt
van de naald laat men vrij (fig. 1). Deze naald wordt ge
bruikt voor onderzoek van verbindingsdraden binnen het
toestel. Aanraking met verkeerde draden kan nu niet zoo
gemakkelijk tot gevaarlijke kortsluitingen aanleiding geven.
Ten slotte den raad, direct na den aankoop van onderdeelen,
in een speciaal notitieboekje aanteekening te houden van:
firmanaam, merk, datum, prijs, weerstand en andere belang
rijke gegevens. Deze voorzorg kan t. z. t. van groot nut zijn.
Soldeeren.
* Eigenlijk moest hier over soldeeren niets gezegd behoeven
te worden. Iedereen kan koper, blik en zink soldeeren; doch
weinigen durven er mee te beginnen, omdat het zoo moeilijk
schijnt (ijzer gaat lastiger). Niet alleen voor de radio is het
zoo noodig en nuttig; ook voor reparatie van allerlei huis
houdelijke voorwerpen beteekent deze handigheid een groot
gemak en nog grooter bezuiniging.
Het wordt ons zoo gemakkelijk gemaakt: een tube of
miniatuurbusje soldeerpasta (vloeibaar) en een soldeerboutje; ziedaar een uitrusting voor nog geen gulden. Wenscht
men volledig geïnstalleerd te zijn, dan kan daaraan voor
enkele dubbeltjes een spiritus-soldeerlamp worden toegevoegd.
De kosten zijn binnen korten tijd meer dan „terugverdiend”.
Vraag echter om zuurvrij soldeerpasta. Elke apotheker kan
u aan een strookje blauw lakmoespapier helpen. Doopt ge
hiervan een puntje in het soldeerpasta, dan is het zuurvrij
wanneer de vochtige plek niet rosé gekleurd wordt, doch
doorschijnend blauw blijft. Twijfelt ge, dan is het beter
voor radio-soldeeringen een buisje harssoldeer te koopen.
Heeft uw radio-leverancier ze niet, koop dan een staaf zachtsoldeer en een stuk hars (dit laatste bij den drogist).
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Men soldeert met pasta als volgt:
Telkenmale vóór het gebruik roere men den inhoud van
een blikje soldeerpasta met een puntig afgeslepen houtje om.
Daarna legt men een zeer kleine hoeveelheid pasta op de
plaatsen, die gesoldeerd moeten worden. Vooraf moeten de
raakvlakken met een mesje of vijltje goed blank zijn gemaakt.
Thans houdt men het soldeerboutje gedurende 3 a 4 minuten
in een roetvrije vlam (gascomfoor of spiritus), totdat de
vlam een weinig groen gekleurd wordt; vooral niet veel
langer! Het voorste deel van den bout wordt dan met het
vijltje even afgekrabd en stevig tegen de soldeer vlakken ge
drukt. Als het rookpluimpje bijna verdwenen is, loslaten en
1 minuut wachten of wel met een paar druppels water af
koelen. Ten slotte met een in benzine gedrenkt lapje het
gesoldeerde gedeelte afvegen. Dus telkenmale de punt van
den soldeerbout even afkrabben onmiddellijk voordat de
soldeervlakken geraakt worden. (In de vlam vormt zich n.1.
op het koper een laagje oxyde, dat het soldeeren tegenwerkt.)
Met hars soldeeren gaat iets moeilijker. Toch verdient het
aanbeveling voor radio-toestellen harssoldeer te gebruiken.
Dat is beslist zuurvrij. Het is veelal in buisvorm voor het
gebruik gereed, verkrijgbaar. De bewerking wijkt in zooverre
af van de hierboven genoemde, dat een stukje soldeerbuis op
het soldeervlak gelegd of er tegen gehouden wordt, waarna
de verwarmde bout eerst even over een lapje met slaolie
wordt gewreven; daarna soldeeren. De olie maakt, dat het
hars goed uitvloeit.
Het soldeeren met staafsoldeer en z.g. soldeerwater (zout
zuur) moet voor radio-doeleinden worden afgeraden. Achter
gebleven zuurdeelen geven aanleiding tot gekraak, geruisch
en andere storingen bij de ontvangst.
Wenken bij het gebruik van den accu.
De accumulator is gevuld met verdund zwavelzuur, dat
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zeer bijtend werkt. Men moet den accu daarom nimmer op een
tafelkleed plaatsen. Een enkele druppel zuur, welke langs den
buitenwand is gelekt, kan uw tafelkleed voor altijd bederven;
na korten tijd ziet ge plotseling een groot gat op de plaats,
waar ge uw accu ondoordacht hebt neergezet. Zet dus uw
accu steeds in een kist, of bakje, op den bodem waarvan een
paar oude couranten, welke nu en dan door nieuwe vervangen
worden. Mocht onverhoopt accuzuur gemorst worden, be
handel de plek dan onmiddellijk met sterk sodawater (geen
whisky-soda s.v.p.!); daarna goed uitwasschen met helder
water.
Het opladen van den accu moet geschieden, zoodra de ont
vangst gaat verzwakken. Er is een eenvoudig middel om te
constateeren of slechte ontvangst te wijten is aan het „af
zakken” van den accustroom. Wanneer ge b.v. aanvankelijk
goed ontvangt, doch na eenigen tijd luisteren telkens moet
„bijregelen”, om het geluid weer op z’n sterkst te krijgen,
dan zult ge goed doen, gedurende enkele minuten de lampen
uit te draaien. Onmiddellijk daarna is de ontvangst weer
prachtig, totdat na korten tijd het bijregelen opnieuw moet
beginnen. Ge kunt er zoo goed als zeker van zijn, dat uw accu
thans de schuldige is. Beter voor het behoud van uw accu is,
het niet zoo ver te laten komen, doch door middel van den
voltmeter*) de spanning nu en dan eens op te nemen; het liefst
aan het einde van een luisteravond en met brandende lampen.
Een 4-Volts accu moet dan nog minstens 3.8 Volt aanwijzen.
Is de spanning minder, of wel hebt ge den accu in 5 of 6 weken
niet gebruikt, dan moet hij opnieuw worden geladen. Zoek
daarvoor een betrouwbaren vakman, die niet met te sterken
stroom laadt, waardoor de accu voorgoed kan bederven.
Mochten bij normale lading en gebruik eerst na eenige jaren
de platen wat ruw worden, dan kunt ge den accu
c) Er bestaan hiervoor ook speciale zuurweger, (± ƒ1.25).
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gerust blijven gebruiken, mits getracht wordt, loshangende
looddeeltjes (door tikken) naar den bodem te doen verhuizen;
zij kunnen kortsluiting tusschen de platen vormen, waardoor
het met den accu gedaan is. Hoopt zich het loodglit op den
bodem zoo hoog op, dat de platen aan den onderkant bijna
geraakt worden, dan wordt het tijd, voor een nieuwen accu
te zorgen. Bij goede behandeling kan hij 5 tot 7 jaren mede.
Een accu mag nimmer met vollen stroom ontladen worden
(kortsluiten). Dus altijd een voltmeter of lamp tusschen de
polen schakelen. Meestal wordt met rood de -f pool aangeduid.
Het z.g. „vonken trekken” is hoogst nadeelig; hierdoor trekken
de platen krom; inwendige kortsluiting is daarvan het gevolg.
In een 4-Volts accu, welke moet worden opgeladen, ziet men
meestal 4 donkergrijze platen (—) en 2 bruine ( + ). Na het
laden zijn de donkergrijze iets lichter van kleur en de bruine
bijna zwart geworden.
Nog enkele raadgevingen. Sommige handelaren trachten op
oneerlijke wijze winst te maken, door uw accu slechts ge
deeltelijk op te laden. Daardoor is hij natuurlijk veel eerder
ontladen. Twijfelt ge, waag dan bij het afhal en, of hij u met
den zuurweger wil aantoonen, dat het cijfer 1.24 is bereikt.
Wijst hij minder aan, dan is bij den Varta-accu en de
meeste andere merken de lading nog niet voltooid. Houd
verder de accuplaten steeds geheel onder de vloeistof, door nu
en dan een weinig gedistilleerd water bij te gieten (dus geen
zuur, doch water) en houd de beide accuklemmen met een
mesje goed blank. Elke 2 jaar het zuur vernieuwen.
Wenken bij het gebruik van de hoogspannings-,
plaat-, of anodebatterij.
Dit onderdeel van de ontvang-installatie kan al zeer spoe
dig storingen bij de ontvangst geven. Heeft een toestel reeds
eenigen tijd behoorlijk gewerkt en is de accu nog goed, doch
is de ontvangst plotseling slechter, of komt het geluid schor
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en vervormd uit den luidspreker, zie dan allereerst naar de
anodebatterij. Tien tegen een, dat een der batterijtjes is uit
geput. Een nieuw batterijtje van 3 cellen (zaklantaarnbatterij) wijst minstens 4 Volt aan (IV2 V. per cel). Geeft
het minder dan 3 Volt, dan moet het beslist als uitgewerkt
beschouwd worden. Opladen, zooals bij een accu, gaat hier
niet. Het eenige is, öf het batterijtje verwijderen, öf bij een
blokbatterij de polen der uitgewerkte cellen door een koper
draad je stevig verbinden (kortsluiten). Die cellen kunnen
nimmer meer in de batterij
+
medewerken, doch werken
|
i
|
i
1111]—
111
dan ook niet tegen\ Groote
blokbatterijen loopen bij 3
condensator
Volt op; kleinere bij IV2 Volt.
Eén slecht celletje is in staat
uw ontvangst te bederven.
Fig. 2. Een condensator „over” de
Slechts als tijdelijk hulp
anode-batterij.
middel mag een groote
condensator tusschen -F en —pool der anode-batterij worden
verbonden. Soms geeft dit eenige verbetering bij de ont
vangst. (Fig. 2.)
Hebt ge als hoogspanningsbatterij een serie zaklantaarnbatterijtjes, zorg dan voor deugdelijke onderlinge verbinding
met speciaal daarvoor in den handel zijnde koperen klemme
tjes (3 a 5 cent per stuk). Of beter nog: soldeer de polen aan
elkaar. Een slecht contact geeft altijd aanleiding tot gekraak
of andere storingen.
Het aangenaamst ontvangt de luisteraar, die zich een
degelijk plaatstroom-apparaat (ook wel plaatspanning-apparaat genoemd) heeft aangeschaft; hij ontvangt nu zijn hoog
spanning uit het electrisch-lichtnet. Zulk een toestel kan
steeds constant en feilloos blijven werken. Het is een der
mooiste vindingen (voor meerlamps-toestellen) van de laatste
jaren; storingen behooren hierbij tot hooge uitzonderingen.

_ru
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Wenken bij het gebruik van ontvanglampen.
Koop geen lamp zonder van uw leverancier geëischt te heb
ben, dat hij u de goede werking daarvan heeft gedemonstreerd.
Zelf heb ik eenige malen ondervonden, dat men (ook in zaken
van goeden naam) geen genoegen moet nemen met te constateeren, dat de lamp wil branden. Dat zegt niets! Lampen van
bekende fabrieken afkomstig, heb ik naar den handelaar
moeten terugbrengen, omdat ze achteraf bleken wel te willen
branden, doch niet te willen werken (genereeren). Kwam ik,
na een ganschen avond bedorven te hebben met zoeken en
probeeren, den volgenden dag bij mijn leverancier, dan heette
het: „De lamp was toch goed; u hebt gezien, dat zij brandde!”
fn bedekte termen werd ik dan zoo’n beetje gequalificeerd als
degene, die de lamp wellicht bedorven had. Na lang praten
echter werd zij naar de fabriek opgezonden. En na 2 a 3
weken wachten mocht ik nog blij zijn, een goed exemplaar
„in ruil” te mogen ontvangen. Intusschen stond door een te
groot vertrouwen mijn radio-ontvangst al dien tijd stop!
Zie steeds, of de lamp, wat gloei- en plaatspanning betreft,
wel bij uw toestel behoort; d.w.z. welke spanning op het glas
of de huls staat aangegeven; en ook of de pootjes wel passen
op de gebruikelijke lampvoetjes. Het is b.v. mogelijk, dat een
zeker merk lamp bestemd is om te branden op een 2-Volts
accu, terwijl ge een 4-Volts accu bezit. De gloeidraad zal dan
zeer spoedig doorbranden.
Vergeet bij het gebruik van een dubbelroosterlamp nimmer
het schroefje in de huls met een goed geïsoleerd koperdraadje
aan te sluiten op de positieve (+) pool van de anodebatterij;
b.v. het laatst overblijvende kleine bladveertje hiervan.
Nogmaals: neem nooit een lamp uit of plaats een nieuwe in
het lampvoetje, zonder de verbinding met de hoogspanningsbatterij te hebben verbroken. Raakt ge n.1. een verkeerde pen
van den lampvoet, dan komt de volle hoogspanning door uw
gloeidraad; dat kost u een nieuwe lamp.
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Voor den bezitter van een toestel met 4 lampen of meer*
het volgende: alle lampen van dezelfde soort is niet aan te
bevelen; de laatste (b.v. 3e of 4e lamp) moet steeds een
speciale eindversterkerlamp zijn, die in staat is veel stroom
te verwerken; anders toch komen muziek en spraak zeer
vervormd uit den luidspreker. Bij toestellen met hoogfrequent
versterking moet de eerste lamp (de meest linksche) ook een
speciale hoogfrequentlamp zijn.
Bezitters van toestellen met dubbelroosterlampen mogen
weten, dat als 4e lamp een dubbelroosterlamp niet deugt.
Hiervoor dus een speciale eindlamp.
Bij het gebruik van een plaatspanningapparaat moet de
anode-spanning vooral niet te hoog genomen worden.
De roosterspanning is voor de eerste aftakking hoogstens
4/2 Volt; de eindlamp krijgt vaak 8, 15, 18, 24 of zelfs 30 Volt
roosterspanning. Een veel voorkomende fout is, dat de eerste
aftakking van de roosterspanning te hoog en de tweede af
takking te laag genomen wordt!

..

HOOFDSTUK II.
HET PRACTISCH ONDERZOEK NAAR FOUTEN.
Onderzoek van de telefoon.
Hoort men bij het aansluiten van de telefoon op het ont
vangtoestel, slechts een zacht, droog tikje, meer niet, dan
bestaat de mogelijkheid dat:
a. een der draden van het telefoonsnoer gebroken is;
b. aan het telefoonkoord een verbinding los is (vooral
bij den steker);
c. in de telefoon een draad los of een draadwinding ge
broken is; (in het laatste geval is misschien nog wel
eenig „leven” te bespeuren).
Onderzoek geval a: Sluit van een onderzoekkoord (blz. 8)
een dasklem aan op de +pool van het onderzoekbatterijtje,
en de andere klem op een stekerpen van het telefoonkoord.

Fig. 3. Onderzoek van de telefoon.

Van het breinaaldkoord wordt de klem aan de —pool van de
zakbatterij verbonden. Met de punt van de breinaald tikt
men nu tegen de. tweede stekerpen van het telefoonkoord
(fig. 3). In de telefoon moet men nu een harden tik hooren.
Hoort men dien niet, dan wordt in de plaats van het brei
naaldkoord een ander dasklemkoordje verbonden tusschen

.
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—pool zakbatterij en telefoonsteker. Men hoort nu nog
niets; doch wanneer het koord in allerlei bochten gewrongen
en gevouwen wordt, hoort men een knappend geluid. Dit is
een bewijs, dat het koord inwendig defect is. Gaat men het
bij kleine stukjes, steeds buigende naar alle richtingen langs,
dan kan men de breukplaats hooren in de telefoon. Hier
knipt men het koord door. Met een mesje worden de
4 einden van rubberbuis en zijde ontdaan, gesoldeerd en
omwonden met z.g. isolatieband (20 cent een rolletje van 5
M.); daarna is het koord weer bruikbaar.
Soms kan men zonder telefoon de breukplaats reeds vinden,
door te zoeken naar een slapper gedeelte in het koord.
Onderzoek geval b: als a, doch thans den steker tusschen
twee vingers houden en het koord in het stekergaatje op en
neer bewegen. Is in dat gaatje een slecht contact, dan hoort
men gekraak en moet de steker worden losgeschroefd. Het
koord wordt bij een mogelijke breukplaats afgeknipt (dus
ook de niet defecte draad) en beide thans gelijke einden van
rubber en zijde ontdaan, daarna omgebogen met de krul naar
rechts en weer onder de stekerpootjes geklemd. Zorg dat
geen fijne draadjes naar buiten steken.
Onderzoek geval c: Geeft het onderzoek van a en b geen
resultaten, dan kan een draad binnen in de telefoon zijn
losgeraakt. Nu moet de oorschelp worden losgeschroefd. Ziet
men ook daarachter geen losse draadeinden, dan schuilt de
fout in de ragfijne omwindingen van de telefoon. Deze af
winden is een hopeloos werk. Begin daar dus nooit mee,
doch laat de telefoon door een vakman repareeren.
Kleven van de trilplaat. Vreest ge, dat de trilplaat tegen
de kernen kleeft, hetgeen een zwak, snerpend geluid geeft bij
muziekontvangst, tik dan even met een omgekeerd potloodje
zacht in het gaatje van de oorschelp. Ligt de trilplaat niet
aan, dan geeft dat tikken een eenigszins hol geluid; ligt ze op
de kernen, dan voelt het nogal hard aan. (Er moet n.1. een
TAKES, Storingen 2
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weinig ruimte tusschen trilplaat en kernen overblijven, waar
door de plaat kan veeren). Men kan nu beproeven de trilplaat

onderste boven te keeren. Helpt dit niet, dan knipt men een
dun papieren ringetje, ter grootte van de plaat en 1 a 2 m.M.
breed. Dit wordt eerst op den rand
van de doos gelegd; daarop de trilplaat
en ten slotte de oorschelp. De trilplaat
ligt nu iets verder van de kernen ver
wijderd (fig. 5).
Wat is een goede telefoon? Zou een
telefoon met 4000 Ohm weerstand voor
lamp-ontvangst altijd beter zijn dan
Fig. 5. Papieren ring onder van 2000 Ohm ? Dit mag sterk worden
de trilplaat.
betwijfeld. Vaak heeft men met een
goede telefoon van 2000 Ohm gelijkwaardige ontvangst. Wilt
ge een vergelijking maken, welke telefoon het gevoeligst is en
dus zwakke seinen het best kan weergeven, neem dan de
volgende proef: Leg op een 2Zi cent stuk (een rijksdaalder
is ook goed) op 2 plaatsen, ongeveer 20 mM. van elkaar een

i

;
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druppel water, houd elk der stekerpootjes van het koord in
een druppel en wrijf een weinig. In de telefoon moet ge nu
een zwak gekras hooren. Hoort ge niets, voeg dan een korrel
tje keukenzout bij het vocht. Helpt ook dit niet, dan.... zou
men moeten beproeven, hoe o?igevoelig de telefoon wel is!
Onderzoek van spoelen.
Over het algemeen is dit zonder fijne meetinstrumenten
niet goed mogelijk. Grove fouten kan de eenvoudige luisteraar
wel opsporen. Vochtige spoelen kan men drogen, door ze
een paar uren in zon en frisschen wind of des winters
een paar dagen op een lauwen schoorsteenmantel te leggen.
Heeft men een transformator voor een electrische bel of een
accu-laadinrichting beschikbaar, dan kunnen de spoelen ge
droogd worden, door ze op een dezer toestellen aan te sluiten.
Binnen enkele minuten worden ze warm en na een kwartiertje
zijn ze droog. Niet te heet laten worden! (Hoogstens hand
warm.)
Twijfelt men aan goeden stroomdoorgang in een spoel, dan
sluit men haar aan op de wijze als in fig. 6 is aangegeven.

DlIHT—
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Fig. 6. Onderzoek ven spoelen.

Onnoodig te zeggen dat, wanneer de voltmeternaald niet
uitslaat, ergens een draadbreuk of wel, een slecht contact bij
de stekerpennen moet bestaan. Wind nooit honingraatspoelen af; ge zult ze niet meer behoorlijk kunnen opwinden.
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Onderzoek van lampen.

Ook hier is een globaal onderzoek naar fouten mogelijk.
Naar den toestand van luchtledigheid (vacuum) kunnen wij
geen onderzoek instellen. Wel echter of de gloeidraad defect
is, alsook of deze is „doorgezakt”, waardoor hij in aanraking
komt met het rooster (den spiraaldraad, die er omheen aan
gebracht is).

<&D)
\.

i

•k

f

Schema

Fig. 7.

Onderzoek van de lamp

Tot het onderzoek maakt men de verbindingen als in
figuur 7 aangegeven en raakt beurtelings de overige stekerpennen met de naald aan. Slechts bij aanraking van de
tegenover elkander liggende gloeülraadpcnnen moet men een
tik in de telefoon hoeren (de gloeidraad is dan niet gebroken).
Hoort men ook bij aanraking van een der beide andere pennen
een tik, dan bestaat er contact tusschen gloeidraad en rooster.
Om te constateeren, of een ongewenscht contact met het
rooster zich wellicht alleen voordoet bij een bepaalden stand
van de lamp, schudt men de lamp flink heen en weer tijdens
het constant stroomzetten. Hoort men nu gekraak, dan is
„slingercontact” tusschen rooster en gloeidraad aanwezig.
Opmeten van de gloeispanning. Een eerste vereischte, niet
alleen voor een zuivere ontvangst, maar ook voor het behoud
van uw lampen is, dat ze op de door de fabriek aangegeven
gloeispanning branden. Daartoe zijn meestal draaibare

■

21

l

gloei draadweerstanden in het ontvangtoestel aangebracht,
waarmee de spanning van een 4-Volts accu kan worden ver
minderd tot b.v. 3'/2 Volt bij de lamp voetjes. Het is noodig bij
geheel geladen accu eens en voor goed de gloeispanning van
elke lamp op te meten en daarna in het aanteekenboekje den
stand van de gloeidraad-weerstanden te noteeren.
Hoe geschiedt nu dat onder
zoek? Allereerst wordt de hoogspanningsbatterij losgemaakt met
het oog op „ongelukken”. Men
verbindt den voltmeter op de
wijze als hiernevens aangegeven
(fig. 8). De beide G’s zijn de
gloeidraad-contacten. P is van de
plaat der lamp; dit contact is
altijd ’t verst van G verwijderd.
Onthoud dit!
ig. 8. Opmeten van de gloeispann ing
Wordt nu de lamp opgedraaid,
dan stijgt ook geleidelijk de naald van den voltmeter. Bij
een lamp die SV2 Volt vraagt, wordt de stand van den gloeidraad-weerstand aangeteekend. Aldus meet men elke lamp
bij de lampvoetjes op, er aan denkende, alle lampen waarmee
men gewoonlijk luistert, gelijktijdig te laten branden (elke
lamp toch neemt een weinig spanning weg). Na het onder
zoek kan de anodebatterij weer worden aangesloten.
Zakt de accu tijdens het luisteren op meer lampen af, dan
kunt ge met de enkele detectorlamp nog een uurtje per tele
foon ontvangen; doch ook weer niet te veel van uw accu
vragen. Dus spoedigst bijladen.
Het flikkeren van een lamp zal meestal liggen aan een slecht
contact in de leidingen naar den accu (de verbinding met den
accu, gloeidraadweerstanden enz.); doet de fout zich niet
meer voor na omwisseling met een andere lamp, dan schuilt
de fout natuurlijk in de eerste.

■
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Onderzoek van condensatoren.
Men onderscheidt in elk toestel 2 soorten condensatoren,
n.1. blok- en variabele of fZ?*aai-condensatoren.
Roostercondensator en telefooncondensator zijn blok-; die
voor afstemmen en sterkte-regeling variabele condensatoren.
De blokcondensator bestaat veelal uit stukjes zilverpapier

Fig. 9.

Onderzoek van een blokcondensator.

(bladtin, staniol), die gescheiden liggen door blaadjes mica of
in paraffine gedrenkt papier. Is de scheidingsstof vochtig ge
worden, dan is de condensator lek, hetgeen vooral bij den
roostercondensator allerlei ongewenschte gevolgen kan heb
ben. Is een der verbindingen met het staniol losgeraakt, dan
is een behoorlijke werking van het toestel uitgesloten.
Onderzoek blokcondensator: Neem den condensator uit het
toestel óf wel: maak zijn verbindingen in het toestel los (zoo
noodig tevens lekweerstand verwijderen). Maak de verbin
dingen op de wijze als figuur 9 aangeeft.
Is het lek zeer groot, dan zal de voltmeter uitslaan. Doet hij
dit niet, neem dan de telefoon in plaats van den voltmeter.
Bij slechts 4'A Volt spanning mag men zelfs geen tikje in de
telefoon hooren; anders toch is er een flink lek aanwezig.
Om nu te weten, of een kleinere lekfout bestaat, die toch
hinderlijk kan zijn, wordt het onderzoek op dezelfde wijze
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voort gezet met een gedeelte van de hoogspanningsbatterij.
Bij aansluiting van 20 a 30 Volt hoort men nu, ook bij goede
condensatoren, een zacht tikje, dat het gevolg is van de lading.
Bij het loslaten mag echter niets gehoord worden, want dit
zou aanduiden, dat een bestaande stroomkring wordt verbro
ken en men weet, dat een condensator geen gelijkstroom mag
doorlaten! Na het loslaten wordt, geen metaaldeelen aan
rakende, het klemmetje bij a losgetrokken; men wacht enkele
minuten en tikt daarna met de naald tegen het vrijgekomen
schroefje van den condensator. Hoort men nu eenige malen
een steeds zachter wordend tikje (ontladingen), dan is de blokcondensator goed; want hij kon de ladingen eenigen tijd be
waren. Bij aanwezigheid van een lek zouden de verschillende
ladingen der blaadjes tin elkander in dien tijd hebben ge
neutraliseerd en zou men dus niets hooren. Vochtige conden
satoren bij geringe warmte langzaam laten drogen.
Onderzoek van den draaicondensator.
Een veel voorkomende fout is het z.g. „aanloopen” der.
platen. Een of meer platen zijn dan verbogen; op hetzelfde
punt maken ze telkens contact. Soms kan men, het oor dicht
bij den condensator houdende, dit punt vinden door het hooren
van een zacht metaalgeschuifel. Met een mesje kan de aanloopende plaat iets worden omhoog geduwd. Ook kan het
contramoertje (fig. 10) op de schroef, waarop de as van de
draaibare platen rust, worden losgeschroefd en getracht de as
een weinig hooger of lager te stellen. Op deze wijze kan men
b.v. ook een niet-uitgebalanceerden condensator, waarvan de
platen verticaal in het toestel staan en daardoor telkens „om
vallen”, handelbaar maken. Niet te vast zetten, anders gaat
het draaien met schokjes, waardoor fijne afstemming onmo
gelijk wordt.
Het electrisch onderzoek geschiedt op de wijze als fig. 10
aangeeft. Bij de aanloopplaats ziet men de naald uitwijken
of hoort men een tik in de telefoon. Voor onderzoek op lek:
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evenals bij den blokcondensator (blz. 22); ook nu zijn ver
bindingen in het toestel eerst losmaken.
*
/_
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Fig. 10.

Onderzoek naar liet aanloopen van condensatorplaten.

Tenslotte nog de raadgeving, niet te goedkoope conden
satoren te nemen; rusten de platen in slecht isoleerend mate
riaal, dan bestaat kans op voortdurende lekkage, hetgeen tot
geruisch of moeilijk genereeren aanleiding kan geven.
Onderzoek van transformatoren.

Een transformator bestaat uit een kern van ijzerplaatjes,
waaromheen achtereenvolgens meestal een korte en een
langere draad gewonden zijn. Deze windingen zijn geheel van
elkander geïsoleerd. Maken ze ergens contact, dan is de
transformator niet bruikbaar.
Begin en einde van de eerste winding worden vaak aange
duid door de letters P (primaire, eerste of binnenste win
ding) ; die der andere winding door de letters S (secundaire,
tweede of buitenste w.). 1. E of i beteekent het begin der
winding; 2, u, o of s het buitenste of laatste gedeelte (fig. 11).
Verbindt men b.v. beide letters P op de wijze als hieronder
aangegeven, dan moet een flinke tik in de telefoon gehoord
worden. Hoort men niets, dan is de primaire winding ge
broken of wel van een schroefje losgeraakt.
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Sluit men beide letters S aan, dan is de tik minder luid,
indien deze draad langer is dan de primaire.
Laat men het eene koordje met S verbonden en tikt men
met de breinaald bij een der letters P, dan moet het stil
blijven in de telefoon. Hoort men wel iets, dan is er kort-
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Schema

lip*
Fig. 11.

Onderzoek van den transformator.

sluiting of lek aanwezig (b.v. door vocht) tusschen primaire
en secundaire winding van den transformator.
Het verschil tusschen kortsluiting en lekkage in dit geval
kan men nader onderzoeken door in plaats van de telefoon
den voltmeter aan te sluiten. Aan één zakbatterijtje heeft '
men nu niet genoeg; daarvoor heeft de draad te veel weer
stand. Wij nemen nu een gedeelte van de anodebatterij, b.v.
30 a 45 Volt. Bestaat er kortsluiting (dus de blanke windin
gen van P en S raken elkaar), dan zal de voltmeter een weinig
uitwijken. Bij vocht doet hij dit meestal niet. Kortsluiting
kan alleen door voorzichtig afwinden hersteld worden; de
aanrakingsplek met isolatieband bedekken. Vocht kan vaak
de ontvangst bederven; het beste is, bij eenigen twijfel, den
transformator te drogen (blz. 19). Doormeten op een weinig
meer of minder weerstand is alleen betrouwbaar met bij
zondere meettoestellen.
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Onderzoek van de antenne.
Nog vele luisteraars zijn van meening, dat als de antenne
eenmaal hangt en goed werkt, haar succes blijvend is. Verre
van dat! Zij verdient evenveel aandacht als andere toestelonderdeelen en moet dus nu en dan nagezien worden. Het
gebeurt meermalen, dat een ongeduldige toestelbezitter zijn
antenne slecht geïsoleerd en zelfs met ongesolcleercle lascheinden „even” ophangt. Is de ontvangst schitterend, dan
wordt verdere afwerking telkens uitgesteld, totdat na eenigen
tijd de ontvangst zwakker wordt of wel een onaangenaam
gekraak zich bij de ontvangst voordoet. De schuldige amateur
tracht nu op alles schuld te werpen: luchtstoringen, lampen,
vocht, losse contacten enz., doch hij vergeet zijn nalatigheid
bij het haastig aansluiten vhn zijn antenne. De laschplaatsen
zijn toch inmiddels gaan oxydeeren öf de antennestroompjes
lekken langs de vochtige masten naar het dak en de aarde af.
Gebruik dus nimmer een slordig afgewerkte antenne.
Maak eventueele lasschen vooraf in orde door de draadeinden
met een vijl of mesje goed blank te maken en daarna een
weinig om te buigen. Een dun blank koperdraad je wordt er
om heen gewonnen op de wijze als fig. 12 aangeeft. En nu
beslist soldeeren (blz. 9).

Fig. 12.

Lasch in de antenne.

Moet op het dak iets gesoldeerd worden, zoek dan een wind
stillen dag uit. maak de draadeinden blank, besmeer de lasch
met een weinig pasta en houd een flinke spiritusvlam onder
den draad. Daarna het gesoldeerde goed afwasschen.
Zes isolatoren in de geheele antenne is meestal voldoende
(3 achter elkaar bij elk steunpunt). Elk half jaar moeten de
isolatoren met een vochtigen borstel worden „roetvrij” ge
maakt. Roet is n.1. een half-geleider voor electrische stroomen.

!
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Na eenigen tijd in weer, wind en rook gehangen te hebben,
wordt de antenne dus ernstig lek, vooral bij vochtig weer;
gevolg: zwakke ontvangst, gekraak, enz.
De invoer door het raamkozijn moet zoo zijn, dat het hout
niet geraakt wordt. Van de antenne afloopend regenwater
n.1. maakt het hout van het raam vochtig. Ook dit kan ernstige
electrische lekkage met zwakke ontvangst of gekraak geven.
Een degelijk invoerbuisje geheel van porcelein of eboniet,
doch zonder metalen as, is het meest aan te bevelen (dus den
antennedraad zelf door het buisje voeren).
Is de antenne ernstig lek, of is zij omgevallen, dan kan
door meting op de hieronder aangegeven wijze, afwijking van
den voltmeter ten gevolge hebben. Geringe lekken zijn moei
lijk te vinden; misschien bij vochtig weer en dan met de volle
hoogspanningsbatterij in plaats van een enkel zakbatterijtje
(fig. 13).
Tenslotte een eenvoudige, doch zeer voorname proefneming:
indien ge onaangename bijgeluiden tijdens de ontvangst waar
neemt, kunt ge onmiddellijk constateeren of de oorzaak bin
nen- of buitenshuis ligt, door de antenne van het toestel los
te maken en die met de aardkiem te verbinden. Houdt het
gekraak of gebrom niet op, dan zit de fout binnenshuis, dus
in uw toestel of in de aardleiding.

V
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Fig. 13. Onderzoek van de antenne.

Onderzoek van verbindingen in het toestel.
Vóór alles: maak accu en hoogspanningsbatterij los.
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Twijfelt ge aan deugdelijke contacten tusschen draden, klemschroeven enz., dan worden aan beide kanten van het contact
punt dasklemkoordjes verbonden, waarvan de overblijvende
t.

Fig. 14.

Onderzoek van toestelverbindingen.

einden resp. aan een pool van het onderzoekbatterijtje cn aan
een zijde van den voltmeter komen. Het breinaaldkoord komt
aan de andere pool van het batterijtje (fig. 14).
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Plaatkring

Drie trillingskringen.

Wordt nu de breinaald met de vrij gebleven contactschroef
van den voltmeter verbonden, dan moet de wijzer even ver
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uitwijken als bij rechtstreeksche aansluiting op de onderzoekbatterij. Minder uitwijking wijst op slechten stroomovergang
bij het contactpunt. Met de hand duwen tegen den draad nabij
het te onderzoeken contactpunt, mag geen schommelen van de
voltmeternaald ten gevolge hebben; anders zou het een „los
contact” zijn.
Op deze wijze kunnen alle contactpunten in het toestel een
voor een onderzocht worden. (Fouten localiseeren).
De luisteraar, die eenig begrip heeft van schema’s lezen,
kan aan de hand van deze gegevens al zijn toestel verbin
dingen controleeren (fig. 15).

HOOFDSTUK III.
STORINGSVERSCHIJNSELEN, -OORZAKEN EN
RECEPTEN.
De verschijnselen bij abnormale werking van radiotoestellen
zijn vele; hoe kan het anders, waar het aantal storingsoorzaken nog zooveel grooter is.
Verwacht niet, dat uw radiotoestel altijd even gemak
kelijk werkt als uw fonograaf, die eenmaal opgewonden, alles
lustig afdraait! Bij de radio heeft men het voordeel van
grootere verscheidenheid in programma’s; doch daarvoor
moet dan ook veel zorg aan het toestel besteed worden.
In dit hoofdstuk zullen van verschillende storingsverschijn
selen de meest voorkomende oorzaken worden genoemd: daar
achter tusschen haakjes de gegevens voor een poging om ze
weg te nemen of wel een verwijzing daarnaar.
Als algemeene wenken nog het volgende:
Hebt ge een toestel met hoog- of laagfrequentversterking,
of beide, onderzoek dan eerst, of de fout zich eveneens voor
doet bij steeds geringere versterking (dus minder lampen).
Blijkt de fout zich nog te blijven voordoen op enkele detectorlamp, dan eerst zijt ge zeker, dat zij niet in een der verster
kers schuilt. Uit deze werkwijze volgt, dat elk onderzoek beter
niet met luidspreker, doch met de telefoon aan het oor moet
plaats hebben.
Is het toestel er niet op ingericht om naar verkiezing op
4, 3, 2 of 1 lamp te luisteren, dan verbinde men eerst den
telefoonsteker met 2 onderzoekkoordjes aan de uiteinden van
de 'primaire winding van den len transformator (PI en P2,
zie blz. 25). Heeft men nu goede ontvangst, dan zit de fout
achter den detector, dus in een der laagfrequentversterkers.
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Daarna verbindt men de koordjes aan de letters P van den
2en transformator enz. Hoort men nu niets of doet de fout
zich opnieuw voor, dan schuilt zij in het eerste versterkergedeelte.
Bij liet insteken en uitnemen van den telefoonsteker
hoort men absoluut niets.
De oorzaak zal zijn: de hoogspanningsbatterij is niet aan
gesloten; (het loopen van „plaatstroom” hoort men door een
harden tik zoowel bij het insteken als uithalen van den
telefoonsteker).
Met het Koomans-schema constateerde ik in dit geval het
volgende:
a. bij het branden van alle lampen, dus de telefoon in het
luidsprekersteekconlact: absolute stilte;
b. bij luisteren op 1 hoogfrequentlamp met detectorlamp:
een zeer zacht tikje;
c. bij het luisteren alleen op detectorlamp: een weinig
luider tikje.
Bij het insteken en uitnemen van den telefoonsteker
hoort men een zacht tikje.
a.

b.
c.
d.
e.

Oorzaken kunnen zijn:
de hoogspanningsbatterij is niet of verkeerd aangesloten
(zie boven b en c; de plaat van de lamp behoort via terugkoppelspoel en telefoon, met de + pool van deze batterij
te zijn verbonden);
het koord is bij den telefoonsteker los (blz. 17; geval b);
het telefoonsnoer is gebroken of heeft kortsluiting
(blz. 16);
de verbinding van de windingen der terugkoppelspoel
met den daaraan bevestigden steker is los (zie fig. 6);
er bestaat ergens een slecht contact in den plaatkring
(fig. 15, blz. 28);
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ƒ.

de stekerpennen van de terugkoppelspoel sluiten niet
goed aan (een weinig ombuigen met een mesje);
</. een plaatpen van de lamp sluit niet goed aan in het busje
van den lampvoet (met een mesje de stekerpennen uit
buigen; onderzoek fig. 14);
h. de plaatverbinding in de lamp is defect (een andere lamp
probeeren);
i. de laagfrequent-versterkerlamp brandt niet;
j. bij dubbelroosterlampen kan men hebben vergeten, de
huls aan de -fpool van de anodebatterij te verbinden; of
de huls is abusievelijk aan de —pool verbonden.

a.
b.

c.
d.
■e.
.ƒ.

g.

h.

Bij het insteken en uitnemen van den telefoonsteker
hoort men een harden tik, doch geen muziek.
Het station, dat men dacht te hooren „is er niet”; (kan
voorkomen, niet waar?);
de antenne is los of staat nog op aarde (bij bliksemschakelaar); is de antenne verbonden, doch de aardleiding los, dan hoort men soms zachte muziek, die echter
moeilijk af te stemmen was);
de detectorlamp brandt niet;
de platen van primairen of secundairen condensator
maken onderling contact (blz. 24);
de roostercondensator is los of wel doorgeslagen (blz. 22);
in den serie-parallelschakelaar is iets los, waardoor de
antenne niet op het toestel is aangesloten (verbind eens
met een dasklemkoordje de antenne met eene zijde
antennespoelhouder; de andere zijde op dezelfde manier
met de aarde);
in den overigen antenne-kring is iets losgeraakt; denk
om deugdelijke aansluiting spoelen; soms hoort men nog
zachte muziek, (fig. 15, blz. 28);
in den secundairen kring (roosterkring) is iets los (fig.
15; blz. 28);
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i.

j.

in laagfrequentversterkers kunnen de windingen van den
laatsten transformator zijn doorgeslagen bij het plotseling
afbreken van den plaatstroom (blz. 25);
te kleine terugkoppelspoel.

Zoodra het toestel tot genereeren gebracht wordt, (blz. 39),
hoort men gebrom, doch geen muziek.
(Deze fout doet zich vaak bij hoogfrequentversterking voor,)
a. de antenne is niet aangesloten;
b. te groote antennespoel;
c. de antennespoel sluit niet goed in den spoelhouder (een
weinig wringen; de gleuven der steker pennen zoo noodig
met een mesje voorzichtig uitbuigen);
d. er is een draad van de antennespoel los (blz. 19);
e. ergens in het overige van den antennekring is iets los;
b.v. in den serie-parallelschakelaar (fig. 15, blz. 28); zie
blz. 32/);
ƒ. de secundaire spoel sluit niet goed in den spoelhouder
(zie c.);
g. in den verderen roosterkring is iets los (fig. 15, blz. 28);
h. de lekweerstand bij den roostercondensator is te groot
\
of is losgeraakt.
Aanhoudend suizen.
Vochtig toestel of vochtige onderdeden (in een droge
kamer plaatsen, blz. 19);
b. de lamp voet is van ondeugdelijk materiaal (bakeliet is
goed; groen geworden eboniet met olie inwrijven);
c. te hooge anodespanning, vooral bij de helgloeiende laagvacuumlampen;
d. achtergebleven zuurdeelen van soldeerpasta, (blz. 10;
opnieuw soldeeren; met benzine afwasschen);
e. oude, uitgewerkte cellen in de hoogspanningsbatterij,
(blz. 13);
a.

TAKES, Storingen. 3
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f.
g.

slechte lamp (andere probeeren);
bij laagfrequentversterking: een der transformatorwindingen is bijna doorgeslagen (blz. 25);
h. probeer eens een anderen lekweerstand bij den roostercondensator (fig. 9);
i. uw buren zijn aan het „stofzuigen”;
j. hoort men het gesuis niet, wanneer de antenne is losge
maakt, dan komt de storing van buiten (zie hieronder a);
k. zie blz. 40 bovenaan.
Brommen.

a.

Houdt bij losmaken van den antennedraad het gebrom
op, dan komt de storing van buiten, b.v. van een in de
buurt in werking zijnden electromotor, die sterk vonkt;
(men kan den eigenaar verzoeken een grooten conden
sator over den collector te plaatsen);
b. houdt het gebrom niet op als de antennedraad los is, dan
kunnen oorzaak zijn: de lichtleiding (toestel en draden
zoover mogelijk van de electrisch-lichtleiding verwijderd
houden; proef is te nemen, door tijdelijk den hoofd
schakelaar van het licht af te sluiten; het gebrom houdt
dan wellicht op);
c. te sterk genereeren (kleinere terugkoppelspoel en minder
hoogspanning geven; terugkoppelspoel naar buiten, dus
los koppelen);
d. microfonisch effect bij lampen. Van sommige lampen
geraken de gloeidraden gemakkelijk in trilling. Dit geeft
in de telefoon een lang-aanhoudenden toon als de galm
van een torenklok. Tikt men tegen het toestel, dan is het
verschijnsel al zeer sterk; (lampen op veerende lampvoetjes plaatsen of met watten omwinden; ook kan het
lampvoetje veerend gemaakt worden, door het op dik
rubberspons te monteeren; andere lamp);
e. zie blz. 33 f, g. en h. (midden);
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ƒ.

g.

bij gebruik van een plaatspanning-apparaat kan dit de
oorzaak zijn; (spanning aan detector en versterkerlampen verminderen; onjuiste waarde van de capaciteit
der afvlak-condensatoren daarin);
plaatspanning-app. minstens 1 M. van toestel plaatsen.

Storing door buren-luisteraars.
' Heeft men reeds een poosje geluisterd bij uitstekende ont
vangst, doch gaat het toestel plotseling fluiten, wordt verder
„gejoei” gehoord, soms gevolgd door vervormd of zwakker
geluid, dan is vermoedelijk uw buurman aan het woord!
Maak u niet onmiddellijk boos op hem en bederf ook zijn
avond niet door de terugkoppelspoel vaster te koppelen of aan
den condensator te draaien. Vaak toch blijkt de beruchte
„Mexicaansche hond” achteraf een zachtaardig, zeer gewillig
wezen te zijn! Bel dus even bij hem aan en vraag of hij een
kleinere terugkoppelspoel wil nemen of wat losser koppelt
(terugkoppelspoel meer naar buiten) en of hij vooral niet
telkens aan den condensator wil draaien, om „zooveel mogelijk
stations te kunnen afwerken”. (De terugkoppeling moet zoo
los zijn, dat het draaien aan beide condensatoren geen fluit
toon geeft). Tracht dus goede vrienden met hem te blijven;
met wederzijdsche tegemoetkoming is zoo veel te bereiken.
Wilt gij elkander helpen, houdt u dan verder aan de vol
gende overeenkomsten:
a. luistert zooveel mogelijk naar het programma van één
station per avond; kiest daarbij niet beiden hetzelfde
station; ge bemerkt vlug genoeg, welke stations nog
zonder storing goed te ontvangen zijn;
b. plaatst uw antennes niet evenwijdig, doch rechthoekig op
elkaar, de invoerleidingen naar de toestellen zoo ver mo
gelijk van elkander houdende;
c. eerst de draai-condensatoren in den juisten stand plaatsen
voor het gewenschte station (zie uw aanteekenboekje) en
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d.
e.

daarna de lampen opdraaien of het plaatspanningapparaat aansluiten;
blijft de storing zeer hinderlijk, neemt dan beiden induc
tieve ontvangtoestellen.
neemt bij hoogfrequentversterking de A 435, A 442 of
RE 054 als hoogfrequentlamp.

Andere bijgeluiden.
I. Lucht-, tram- en andere storingen, die langs de antenne
binnenkomen.
Wenscht men te weten of bijgeluiden, zooals kraken en
brommen door gebreken in de toestelonderdeelen ontstaan of
niet, verbind dan even de antenne aan de aarde (zoo mogelijk
buiten het toestel om). Houden de bijgeluiden nu op, dan kan
men aannemen dat de storing van buiten komt en dus aan het
toestel vermoedelijk niets mankeert.
Tegen luchtstoringen is nog geen „kruid gewassen”. Zij
doen zich des zomers, als er onweer in de lucht zit, het meest
voor; des winters soms bij hagel- of ijzelvorming en opko
mende vorst. Bij gebruik van een lage antenne of een ontvangraam zijn deze storingen niet zóó hinderlijk. Vergeet echter
niet, dat de muziek nu ook zwakker wordt! Stoort een op
komend onweer, zet dan veiligheidshalve de antenne aan de
aarde.
Bij de ontvangst van „korte-golfstations” hoort men over
het algemeen meer bijgeluiden, doordat de vele met gedempte
golven werkende scheepsstations (circa 600 M. golflengte) te
zamen een „storingsgordijn” vormen, dat over een groot golfbereik nog storend kan werken. (Zeefkring De Rop, blz. 56).
Tramstoringen zijn niet minder lastig. Hieronder eenige
recepten, waarmede men kan trachten, ze te doen verminde
ren ; geheel wegwerken gaat niet.
a. gebruik een inductief toestel (met 3 of meer kringen);
b. vooral los koppelen (spoelen wijd uit elkaar);
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o.

neem in plaats van de gewone aardverbinding aan de
waterleidingbuis, een z.g. tegencapaciteit; d. i. op 10 c.M.
boven den grond evenwijdig aan de antenne, een goed van
de aarde geïsoleerde koperdraad of meer draden; dus
feitelijk een tweede antenne vlak boven den grond;
d. een zeer hooge dak-antenne is ook hier ’t beste;
e. plaats de antenne en eventueel ook de tegencapaciteit zoo
mogelijk rechthoekig op de tramdraden, de antenne-invoer het verst daarvan verwijderd;
ƒ. plaats het toestel geheel in een metalen bak of een ge
raamte van fijn kippengaas; deze schermen met de aarde
verbinden.
Een naburig electrisch reclamebord, telefoonnet, losge
werkte electrische straatlamp of een electromotor, kunnen ook
storingen verwekken; in het laatste geval kan men den eige
naar verzoeken een grooten condensator over den collector te
plaatsen, (recepten: zie a—■ƒ, blz. 36 en 37).
II. Tegen brommen van het electrisch lichtnet (z.g.
machinetoon) kan men trachten:
a. het toestel uit de nabijheid der lichtleidingen te houden;
b. de buizen, waardoorheen de lichtleidingen loopen, met
de aardkiem te verbinden;
c. de —pool van den accu aan de aardkiem en den serieparallelschakelaar op „serie” te zetten.
III. Goede ontvangst, doch een lang aanhoudende zoemer
toon (metaalklank als van een torenklok); microfonisch
(blz. 34d).
Middelen tegen storing door andere stations; dus tot het
verkrijgen van meer selectieve ontvangst.
a. gebruik een toestel met 3 of meer spoelen. De primaire
spoel moet zoo gekozen worden, dat goede ontvangst wordt
verkregen bij losse koppeling met de secundaire spoel
(hoek 45°);

i

;

:
'

i

i
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b.

c.

d.

e.
ƒ.

g.
h.
i.
j.
k.

l.

tracht door het probeeren van verschillende spoelen de
combinatie te vinden, waarbij een bepaald storend station
het best kan worden uitgestemd;
velen gebruiken het Koomans-ontvangschema. Hierbij is
men minder storingsvrij dan met den gewonen inductieven
ontvanger. De primaire spoel moet bij Koomans een
hoek van 90° met de secundaire vormen. Bij niet-weg-tewerken storende stations doet men goed, de hoogfrequentversterkerlamp uit te draaien, de primaire spoel vaster
te koppelen en verder te luisteren op den thans geheel
inductieven ontvanger. Vaak gelukt het aldus, den stoor
der uit te stemmen, de ontvangst is evenwel zwakker;
in het algemeen is storing te verwachten van in den om
trek gevestigde zendstations. In den laten avond is de
ontvangst meestal rustiger dan overdag;
het bouwen of koopen van een zeefkring verdient, vooral
bij Koomans-schema, aanbeveling (blz. 56);
kies de spoelen zoo klein, dat men slechts afstemming ver
krijgt bij grooten condensatorstand (platen ver in elkaar
gedraaid); weinig zelfinductie en veel capaciteit is dus in
dit geval goed;
zorg voor droge spoelen (blz. 19);
neem een korte binnenleiding der antenne (hoogstens 2 a
8 M. van het raam en niet langs muren of aardleiding;
gebruik een fijnregeling op de draaicondensatoren (voor
al secundair);
een ééndraads-antemie van 15 a 25 M. is het meest aan
te bevelen;
zet den serie-parallelschakelaar op „parallel” en verbind
een vasten of draaibaren condensator van 50 cM. tusschen
toestel en antenne;
zorg voor goed geïsoleerden invoerdraad in het raam
kozijn (invoerbuisjes; blz. 27);

*
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ra. toestellen met „afgeschermde” spoelen zijn zeer aan te

n.
o.

bevelen;
de invoerdraad mag niet dicht langs dakgoten en muren
loopen (± 50 c.M. afstand);
probeer een andere hoogfrequent- of detectorlamp. (A 425
is als detector minder geschikt; beter A 415).

Niet- of moeilijk genereeren.
Genereeren beteekent opwekken, voortbrengen. Het toestel
genereert, wanneer de detectorlamp, in samenwerking met
andere onderdeelen een electrische trilling in onze ontvangkringen opwekt. Is die trilling sterk, dan kan zij onze antenne
zendgolven doen uitstralen.... tot ergernis van buren luister
aars. Dus niet onnoodig genereeren; doch wel bij slechte
ontvangst nagaan, of het toestel tot genereeren gebracht kan
worden. Het is toch bekend, dat de muziek het best door
komt bij nog juist niet genereerende lamp; (op den rand van
genereeren). Kan men het toestel niet tot genereeren krijgen,
dan is de ontvangst nihil, of uiterst zwak.
Hoe constateeren we nu het verschijnsel genereeren?
Een volledig geïnstalleerde amateur bezit een milli-ampèremeter, waarmee de plaatstroom gemeten kan worden. Zoodra
de lamp brandt, vloeit plaatstroom door de telefoon, (de m.A.meter wijkt uit). Wanneer het genereeren begint, ziet men
den wijzer van den milli-ampère-meter snel dalen; bij sterk
genereeren kan de lamp z.g. „dicht” slaan, waardoor de wijzer
weer op nul komt; de plaatstroom heeft dan opgehouden.
Goedkooper is de volgende proef: men legt een vochtigen
vinger op een der schroefjes van den middelsten spoelhouder
(roosterzijde) en trekt dien plotseling weer terug. Zoowel bij
het aanraken als terugtrekken (dus in beide gevallen) moet ’n
doffe klik in de telefoon gehoord worden. De terugkoppelspoel wordt weer naar buiten gebracht, totdat het klikken in
een zacht droog tikje is overgegaan. Het „op den rand van
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genereeren” hoort men door een zacht gesuis in de telefoon.
Bij deze proeven is er op te letten, dat niet op een sterk station
mag zijn afgestemd; dus even buiten de ontvanggolf draaien.
De werking van het toestel kan normaal geacht worden, als
voor goede ontvangst van golflengten boven 500 a 600 M. de
terugkoppelspoel kleiner genomen kan worden dan de secun
daire. Beneden 500 a 600 M. mag zij ongeveer even groot zijn.
Voldoet de afstemming niet aan deze eischen, dan genereert het
toestel niet goed. Met een zeer groote terugkoppelspoel is het
meestal nog wel aan het genereeren te brengen. Het is echter
beter te trachten, de fout te vinden en deze weg te nemen.
De oorzaak van niet-genereeren kan liggen in en buiten het
toestel. De antenne wordt dus eerst van het toestel losge
maakt. Is nu het genereeren wel normaal, dan kan de antenne
lek zijn (fig. 13); tot tijdelijke verbetering kan men den serieparallel-schakelaar op serie zetten en tevens een grootere
antennespoel nemen.
Verder kunnen oorzaak zijn:
te kleine terugkoppelspoel; (beproefd kan worden, spe
ciaal voor de korte golven een terugkoppel spoeltje, dat in
de secundaire spoel gebracht wordt; soms helpt een
afzonderlijke variabele condensator, die aan de stekerpennen van de terugkoppelspoel wordt verbonden);
b. te lage gloeispanning voor de detectorlamp (eventueel
hooger draaien; zorgen voor korte dikke toevoerdraden
naar den accu; accupolen blank houden, spanning accu
opmeten; denk er aan, eerst anodebatterij los maken!
(blz. 11 en 21);
c. te weinig plaatspanning, of een oude plaatbatterij waarin
een of meer uitgewerkte cellen (blz. 13; tijdelijk te ver
helpen door een condensator van b.v. 1 a 2 m. F. te ver
binden aan + en —pool van deze hoogspanningsbatterij;
fig. 2);

a.

i
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d.

onzuivere contacten, vooral in de draaipunten der spoelhouders (deze punten nooit met olie smeren!);
e. te lange binnenleiding der antenne (deze mag hoogstens
2 a 3 M. zijn);
ƒ. te lange aardleiding (mag echter wel langer zijn dan de
antenneleiding;
g. vochtige spoelen of kortgesl. windingen daarvan (blz. 19);
h. vochtige kamer, waardoor het geheele toestel vochtig is
(drogere plaats geven; de fout doet zich dus niet voor bij
langdurig droog weer of bij kachelwarmte);
i. te hooge weerstand in de spoelen (te dun draad; dikte
0.3 millimeter is aan te bevelen);
j. de spoelen zijn niet alle in dezelfde richting gewonden;
(neem den steker van de gebruikte terugkoppelspoel uit
elkaar en verbind de uiteinden der windingen aan de
andere stekerpennen; verbindt men een batterijtje aan
een spoel (fig. 6) en plaatst men een kompasnaald in de
nabijheid, dan zal deze bij verschillend gewonden spoelen
ook in verschillende richtingen uitwijken;
k. bij zelfbouwende amateurs behoeft het niet aan de ge
kochte spoelen te liggen, doch kunnen de verbindingen in
het toestel, uitkomende op den
spoelhouder voor de terugkoppel
spoel verkeerd verbonden zijn.
1*'
(Maak dan deze schroefjes los en
wissel de daarop uitkomende dra
den eens om; verbind draad c aan
b en draad a aan d; fig. 16); wan
neer de fout in deze omgekeerde
verbindingen ligt, is zij vaak te
constateeren door de volgende ver
schijnselen: 1°. wordt de terug
Fig. 16. Het omwisselen van
koppelspoel zeer los gekoppeld, dus
de verbindingen naar de
terugkoppelspoel.
naar buiten gebracht, dan bemerkt
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l.
m.

n.
o.
p.

q.

men juist genereer-neigingen in plaats van verzwakking;
2°. bij aansluiting van de hoogfrequent-versterkerlamp
wil het toestel ivel genereeren;
lekke condensatoren (ook aanloopen van de draaicondensatoren); (blz. 22);
de lekweerstand bij den roostercondensator is te groot
of te klein (andere probeeren; 2 millioen Ohm weerstand
is meestal goed; fig. 9);
de telefooncondensator is te klein of zit los (1000 a 3000
cM. is goed);
achteruitgaande lampen (andere beproeven);
primaire condensator staat op „parallel” (op „serie”
zetten of een condensator verbinden tusschen toestel en
antenne);
bij zelf-montage van een toestel met laagfrequentversterking is er op te letten, dat bij aansluiting van dezen
versterker de telefooncondensator steeds verbonden is
aan de beide uiteinden (P) van de primaire transformatorwinding.

Gillen en fluiten.
Meestal het gevolg van te sterk genereeren. Het komt voor
onder de volgende omstandigheden:
a. de terugkoppelspoel staat te dicht bij de secundaire, dus te
vaste koppeling (terugkoppelspoel naar buiten draaien;
soms bovendien de antennespoel juist iets vaster koppelen,
meer naar binnen; de antenne neemt dan een gedeelte van
de energie over, waardoor het gillen wellicht ophoudt);
b. te groote terugkoppelspoel;
c. te veel of te weinig gloeispanning (lamp lager of hooger
draaien; opmeten; blz. 21);
cl. te veel of te weinig plaat- of roosterspanning;
e. slechte anodebatterij (blz. 13);
f. te groote antennespoel of secundaire spoel, waarvan een
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kleine condensatorstand het gevolg is; (tegen gillen is een
groote capaciteit van de draaicondensatoren gewenscht,
waartegenover dan een kleinere spoel moet genomen
worden);
g. vocht kan hier ook de oorzaak zijn, (blz. 19);
h. slecht materiaal van lampvoetjes of frontplaat (goed
eboniet en bakeliet zijn aan te bevelen);
t. montage-fouten in het toestel (alle draden zoo kort moge
lijk houden; evenwijdig loopende draden en kruisingen
trachten te voorkomen; in elk geval deze niet dicht langs
elkander; bouw in de volgorde der schema’s; laagfrequent-gedeelte afschermen);
j. de roostercondensator is lek; te groote of te kleine lekweerstand (andere beproeven; blz. 23).
Verdere wenken:
k.

gebruik nooit z.g. wipschakelaars; de contactpuntjes
liggen te dicht bij elkaar; neem dus rolschakelaars of
steekcontacten;
l. omwisselen van lampen kan wel eens verbetering geven;
m. wissel de beide draden, die naar de secundaire (s) win
ding van een der transformatoren loopen, eens om;
wellicht helpt ook omwisseling van de draden naar de
primaire transformatorwinding;
n. verwissel de beide transformatoren van plaats; de trans
formator met de kleinste windingsverhouding is beter
geschikt als laatste versterker (b.v. 1 : 3 en 1 : 2);
o. gebruikt men in den versterker roostercondensatoren met
lekweerstand, dan kan het lek van den laatsten rooster
condensator beter lageren weerstand hebben dan het le;
p. verbind eens de beide transformatorweggen (de ijzeren
plaatjes in ’t midden) door een koperdraad en maak dien
aan de aardkiem vast; zet de transformatoren recht
hoekig op elkaar;
!

• ■
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q.

r.

s.

t.

een condensator van = 2000 cM. verbinden aan de uit
einden van secundaire of primaire winding van een der
transformatoren van den versterker wil wel eens helpen;
helpt een condensator over den transformator niet, dan
probeere men een weerstand van b.v. V2 millioen Ohm
daarvoor in de plaats over de secundaire winding van
den laatsten transformator;
hoort men een vrij langen zoemertoon (metaalklank
als van een torenklok) vooral als men tegen het toestel
stoot, dan is dit het gevolg van microfonisch effect bij de
lamp (blz. 34cl);
een fluittoon, die ontstaat bij nadering van de hand is
het gevolg van z.g. hand- of capaciteits-effect (blz. 50);

Zwakke ontvangst.
Zwakke ontvangst kan ontstaan door de volgende oor
zaken :
a. sommige zendstations werken met minder energie dan
b.v. Hilversum, Huizen en Londen;
b. een bij stormweer slingerende zend- of ontvangantenne
kan telkens optredende verzwakkingen geven;
c. sluier-effect bij ontvangst van korte golf stations (blz. 55);
d. verkeerde spoelen (dus onjuiste afstemming);
e. smeer de draaibare contacten van spoelhouders en con
densatoren niet met olie; de stroom ondervindt dan weer
stand op de draaipunten;
/. gloeidraadweerstand niet hoog genoeg opengedraaid;
(opmeten bij de lampvoetjes; fig. 8);
(j. accu-klemmen gesulfateerd (blank maken met vijl of
mesje); andere geoxydeerde contacten, (blz. 28);
h. accu raakt uitgeput (opmeten en laden; blz. 11);
i. bij vaste tusschenpoozen afzakken: fout in antenne of
in plaatstroom-apparaat;
j. geen goede versterkerlampen (speciale eindlampen);

I
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k.

te weinig plaatspanning, b.v. door oude cellen in de hoogspanningsbatterij (blz. 13); te weinig ?-oosie?-spanning;
l. buurman is ook gaan luisteren en „zuigt” met zijn
antenne uw goede ontvangst weg (blz. 35);
m. vochtig weer, waardoor een minder goed geïsoleerde
antenne lek wordt; (blz. 27; zet schakelaar op „serie”);
n. slechte aardverbinding (andere probeeren); wilt ge den
draad aan de waterleidingbuis soldeeren, ga dan eerst
naar den hoofdkraan, draai dien dicht, zet nu het
tapkraantje daarnaast open en laat de buis leegloopen.
Daarna kan tot soldeeren worden overgegaan; liefst niet
aan de looden buis, doch aan koperen deelen soldeeren;
er kunnen in het lood zoo licht gaten smelten!
O.
antenne-invoer gaat te dicht langs vochtige muren of
goten (minstens 50 cM. verwijderd houden);
V• sloot men meerdere telefonen aan, dan is hoogere anodespanning gewenscht, (de telefonen in serie schakelen is
het beste; zie fig. 17);

!

I
!

I
Schema
■O

Fig. 17.

<?•

r.

o-

Drie telefoons of luidsprekers in serie geschakeld.

de trilplaat in de telefoon is verbogen (oorschelp af
schroeven en trilplaat omkeereü, blz. 18);
het magnetisme der telefoonkernen is verzwakt (trekt
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men de trilplaat langzaam over de kernen, dan moet men
flinke aantrekking voelen);
te groote telefooncondensator (1000 a 3000 c.M. is meest
al goed);
de roostercondensator is lek of het roosterlek heeft te
weinig weerstand; (blz. 22);
met negatieve roosterspanning kan men vaak sterkere
ontvangst verkrijgen dan met roostercondensatoren in
den versterker. (Voor het zelf-aanbrengen, zie blz. 58);
een verkeerd aangesloten transformator kan verzwakken
in plaats van versterken; (blz. 25);
bij het gebruik van een kleine antenne of zolderantenne
kan toepassing van hoogfrequentversterking veel betere
ontvangst geven (b.v. Koomans-schema).
„Doode gang” in de terugkoppeling.

In de beide voorgaande artikelen werden zwakke ontvangst
en gillen besproken. Er bestaat ook een fout, welke een combi
natie van beide verschijnselen vertoont; het toestel is dan zeer
moeilijk „op den rand van genereeren” te brengen, hetgeen,
zooals bekend, vaak noodig is voor sterke telefonie-ontvangst.
In „Radio-Expres”, het wekelijksch orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie, schreef de redac
teur, de heer J. Corver over dat onderwerp een artikeltje, dat
hier om de duidelijke en populaire wijze, waarop hij dit ver
schijnsel verklaart, gedeeltelijk wordt overgenomen:
„Op den rand van genereeren”.

i

i

„Een lastige kwaal van vele amateurstoestellen is, dat zij
wel willen genereeren en toch heel lastig op den rand van
genereeren zijn te brengen. Dit gaat gepaard met het ver
schijnsel, dat als men heel eventjes de telefonie met flinke
sterkte hoorbaar krijgt, een oogenblik daarna het hatelijke
„gillen” optreedt.
■

47
„Dat staat allemaal in verband met „dooden gang” in de
terugkoppeling. Het verschijnsel van doode gang openbaart
zich op de volgende wijze. Draait men de terugkoppelspoel
geleidelijk dichter naar de ontvangspoel, dan is er een bepaald
punt, waar de lamp ineens sterk gaat genereeren. Wil men
door terugdraaien van de terugkoppelspoel dat genereeren
weer verzwakken, dan blijkt men een heel eind terug te moeten.
Er is een heele afstand tusschen „beginnend genereeren” en
„afslaan”. Doet men in een tusschenstand van de terugkoppel
spoel de genereerproef met natten vinger (zie blz. 39) of
kortsluitcontact, dan slaat in dien stand de lamp soms af,
zonder van zelf na de proef weer te beginnen met genereeren.
Bij eenigszins anderen stand der terugkoppelspoel (iets
sterker teruggekoppeld) zal men bemerken, dat de lamp, die
op een gegeven moment niet genereert, juist door aanraking,
of door verbreken en weer verbinden van de hoogspanningsbatterij plotseling wel gaat genereeren.
„Men begrijpt welke ontvangmoeilijkheden dit meebrengt,
vooral juist voor telefonie. Men koppelt daarbij altijd zóó ver
terug, dat de laatst beschreven toestand intreedt, want men
wil het geluid zooveel mogelijk versterken. Maar nu zal elke
krachtige luchtstoring, elke harde toon van de telefonische
muziek, of ook dikwijls een door dreunen van den vloer ont
stane, kleine flikkering der ontvanglamp, deze ineens tot
genereeren brengen. Dan wordt meteen de draaggolf van den
telefoniezender hoorbaar en het toestel „gilt”. Bij een toestel
met deze kwaal is er geen andere keus dan of héél zwakke
ontvangst, öf telkens gillen.
„Bij een werkelijk goed toestel behoort geheel geen doode
gang in de terugkoppeling voor te komen. Daarbij moet bij
het draaien der terugkoppelspoel op een bepaald punt het
genereeren haast onmerkbaar zwak beginnen en bij verder
draaien geleidelijk sterker worden. Bij terugdraaien moet
’t even geleidelijk zwakker worden en het moet geheel ophou-

48
den bij den zelfden stand der spoel waarbij het — in de
andere richting draaiende — eerst begon”. (Zie blz. 40
bovenaan.)
De oorzaken van deze storing kunnen zijn:
a. te groote terugkoppelspoel;
b. onjuiste plaatspanning (te hoog öf te laag);
c. een slechte cel in de anodebatterij (blz. 13);
d. onjuiste gloeispanning (lamp hooger of lager draaien;
blz. 21); lamp zit los in lampvoetje;
e. de antenne is lek (blz. 26; zet den serie-parallelschakelaar
eens op serie en neem een grootere antennespoel);
ƒ. vochtige spoelen of andere onderdeden (blz. 19);
cj. sommige windingen in de spoelen raken elkaar;
h. slechte contacten bij de toestelverbindingen; (blz. 28);
i. onjuiste lekweerstand bij den roostercondensator van de
detectorlamp; (verbind in het Koomans-schema dezen lek
weerstand tusschen rooster en +accu; probeer anderen
lekweerstand, blz. 22);
j. te kleine roostercondensator (250 a 300 c.M. is meestal
goed);
k. te kleine telefooncondensator (1000 a 3000 c.M. is meestal
goed).
Kraken.
Ook hier weer eerst nagaan of het gekraak ophoudt, wan
neer de antenne wordt losgemaakt.
I. Komt het gekraak van de antenne, dan kunnen oorzaak zijn:
a. luchtstoringen (blz. 36);
b. hagelkorrels, die op de antenne vallen;
c. de antenne slingert tegen huis, goot of boom;
d. tramstoringen (blz. 36);
e. in de nabijheid opgestelde motoren; hoogspanningsleidingen of telefoondraden (blz. 37);
/. slechte lasschen in de antenne (blz. 26);
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bij gevlochten antennedraad kunnen enkele draadjes hier
van gebroken zijn; het slingeren van de antenne geeft dan
gekraak (beter is: geivoon bronsdraad van 1 mm. dikte).
II. Is de antenne losgemaakt, doch blijft het kraken nog
voortduren, maak dan ook de aardleiding los.
Houdt het gekraak op, dan kunnen oorzaak zijn:
a.. slechte aardleiding of haar verbinding met de water
leidingbuis (andere probeeren; blz. 45m);
b. aardstroomen, (tegencapaciteit; 36c).
IÏI. Zijn antenne en aarde los (of nog beter: direct ver
bonden) en blijft toch het gekraak voortduren, dan schuilt de
fout in of bij het toestel :
a. breuk of slechte verbinding in telefoonkoord of steker
(blz. 16);
b. slechte contacten met of in de hoogspanningsbatterij (den
verbindingsdraad heen en weer bewegen; tegen de batterij
stooten, of elk batterijtje afzonderlijk aanraken; blz. 13);
c. slechte cel in de hoogspanningsbatterij (opmeten blz. 13);
d. ergens in het toestel een slecht contact (tegen het toestel
tikken; let vooral op de spoelhouders! blz. 28);
e. gekraak tijdens het draaien aan een der condensatoren kan
liggen aan een slechte ver
binding (door vuil) van de
as
der draaibare platen met
I
het schroefje, waarop zij
rust (aanbeveling verdient
het soldeeren van een soepel
ffl
e
draadje tusschen as en
lë3
onderplaat; fig. 18);
ƒ. doet het gekraak zich alleen
Fig. 18.
voor bij een bepaalden stand van een draaicondensator,
dan kan een der platen van dien condensator aanloopen,
(blz. 23);
TAKES, Storingen. 4.
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achtergebleven zuurdeelen of soldeerpasta, waardoor oxydatie is opgetreden (blz. 9 en 28);
h. wipschakelaars, waarvan de contacten stoffig of vuil zijn;
gebruik liever nooit wipschakelaars (doormeten, blz. 28);
i. het gebruik van roostercondensatoren met ondeugdelijken
variabelen lekweerstand, b.v. potloodstreep-weerstand;
(anderen condensator öf weerstand probeeren);
j. de draden naar de schroefjes van transformatoren in ver
sterkers kunnen slecht contact maken (schroefjes vast
draaien) ;
k. een der lampen zit los of is minder geschikt voor ver
sterking (andere lamp beproeven; blz. 15);
l. zwerfstroomen in de transformatorkernen; (met aarde
verbinden, blz. 43p);
m. een der windingen van de transformatoren is bijna door
geslagen, (blz. 24);
n. vochtige of minder goede kwaliteit van transformatoren
(drogen, blz. 19 — of andere beproeven).
Capaciteits- of hand-effect.
Ontstaat gefluit of ontstemming, wanneer men met de hand
het toestel nadert, (soms ook het gevolg van onjuiste afstem
ming) , dan kan dit verholpen worden door:
o. de assen der draaicondensatoren te voorzien van houten of
ebonieten verlengstukken; (ongeveer 10 cM.); de hand
komt dan bij het draaien niet zoo dicht bij het toestel;
b. de —pool van den accu aan de aarde te verbinden;
c. de draaibare platen van de condensatoren te verbinden
met de aardkiem en de vaste platen met de andere toesteldeelen;
d. een grooteren telefooncondensator (1000 a 3000 c.M.) te
beproeven;
e. het binnenste einde van de secundaire spoel aan den
roostercondensator en het buitenste einde van den gloeidraad te verbinden;
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de verbindingen v. d. plaatkring in deze volgorde te nemen;
-+- accu aan — hoogspanning; -f hoogspanning aan de tele
foon ; andere zijde telefoon aan terugkoppelspoel; andere
zijde terugkoppelspoel aan de plaat van de lamp (fig. 15);
helpt niets, probeer dan een ijzeren scherm of gaas vóór
of achter de frontplaat van het toestel aan te brengen en
dit scherm aan de aarde te verbinden.
Vervorming van het geluid.

a.

Zwakgloeiende en z.g. miniwattlampen behooren tot de
/wofifvacuumlampen; deze vragen meestal een hooge plaatspanning, b.v. 60—150 Volt en meer; te begrijpen is, dat
het geluid bij een spanning van 150 Volt veel sterker kan
zijn dan bij 60 Volt spanning op dezelfde lamp. De op
klimming tusschen 60 en 150 Volt kan hier „grof” ge
nomen worden.
Anders is het gesteld met Zaa</vacuum lampen, waarvan
de draad altijd helgloeiend is (er zijn echter ook helgloeiende hoogvacuumlampen). Op de laagvacuumlampen staat
soms als plaatspanning aangegeven 25—30 Volt. Hier is
dus slechts een speling van 5 Volt toegelaten. Een aftak
king van IV2 Volt is nu beslist noodzakelijk. Een zakbatterijtje heeft 3 celletjes, elk met IV2 Volt spanning.
Soldeert men, na het asphalt verwijderd te hebben, een
draadje boven op het koperen dopje van 2 achtereen
volgende koolstaafjes, dan kan van dit batterijtje naar
verkiezing 1 />, 3 of 4'/> Volt spanning worden afgenomen.
Bij laagvacuumlampen is IV2 Volts aftakking van een der
batterijtjes noodzakelijk tegen vervorming. De laag
vacuumlampen worden echter weinig meer gebruikt;
hoogvacuumlampen zijn beter; men lette op de juiste
bestemming van de lamp, n.1. als hoogfrequentversterker,
detectorlamp of laagfrequentversterker;
h. te sterke terugkoppeling geeft eveneens vervorming
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(terugkoppelspoel een weinig naar buiten brengen of
kleinere spoel probeer en);
c. de anodebatterij heeft één of meer slechte cellen,
(blz. 13);
d. de gloeispanning van de lamp is te gering (opmeten;
blz. 21);
e. onjuiste lekweerstand bij den roostercondensator van de
detectorlamp (probeeren weerstand v. 1 a 3 millioen Ohm).
Eenige vervorming treedt ook meestal op bij het gebruik
van meer lampen. De oplettende luisteraar zal dan ook heb
ben opgemerkt, dat de muziek bij ontvangst op 1 of hoogstens
2 lampen en dan met de telefoon aan het oor, meestal natuur1ijker doorkomt dan met meer lampen op den luidspreker.
Elke versterking kan als een bron van nieuwe vervormingsoorzaken beschouwd worden.
Is de ontvangst op 1 lamp goed, doch treedt vervorming
eerst op bij toepassing van versterking, dan is met het vol
gende rekening te houden:
ƒ. de accu is te klein, öf in te veel ontladen toestand, om
alle lampen voldoende te voeden (opmeten; blz. 21);
g. de hoogspanningsbatterij is minder goed, waardoor zij
niet voldoenden stroom kan leveren voor het werken op
meer lampen (opmeten; blz. 21; rekening houden met de
plaatspanning, welke voor de laatste versterkerlamp, de
eindlamp, is aangegeven);
h. alle versterkerlampen moeten hoogere plaatspanning
hebben dan de detectorlamp; (aftakken);
i. gebruikt men in den versterker roostercondensatoren met
lekweerstand, dan moet het lek voor de eindlamp een
lageren weerstand hebben dan bij voorafgaande lampen
(b.v. Zi millioen Ohm.);
in
plaats van roostercondensatoren bij de laagfrequentb
versterkers is vervanging door negatieve roosterspanning ten zeerste aan te bevelen (blz. 57);
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bij gebruik van negatieve roosterspanning moet deze
voor de le versterkerlamp op VA a 3 Volt aftakbaar zijn;
de eindlamp krijgt de meeste roosterspanning, b.v. 9 a 30
Volt; geleidelijk met hoogere negatieve roosterspanning
moet ook de plaatspanning worden opgevoerd; zoowel
onjuiste plaat- als onjuiste negatieve roosterspanning
geven vervorming; (probeeren);
P
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Twee lampen parallel schakelen.

de luidspreker kan te klein zijn voor zeer sterke geluiden
(probeeren of een groote condensator van 3000 a 10.000
cM. aan de beide luidsprekerschroeven verbetering geeft);
ra. wanneer van alle tonen steeds dezelfde toon luider door
komt dan de andere, kan in den luidspreker iets los zitten
(schudden bij volkomen stilte in de kamer);
n. de hoorn van den luidspreker kan meetrillen (komt veel
voor bij metalen hoorns; beproeven als l. hierboven);
o. vooral de eindlamp moet een speciale versterkerlamp zijn;
dus geen dubbelroosterlamp als 4e en 5e lamp nemen.
Heeft men slechts gewone lampen ter beschikking, dan
kan men 2 lampen parallelschakelen (zie fig. 19).
Wanneer een lamp niet gebouwd is voor eindversterker,
geraakt zij z.g. „overbelast”, hetgeen altijd vervorming
geeft;
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goedkoope transformatoren geven meestal vervorming
(de duurste zijn het geld waard);
lampen en transformatoren moeten bij elkaar passend zijn;
soms ook luidspreker en laatste lamp; (den leverancier
vragen, wat de fabriek opgeeft; anders zelf probeeren);
het omwisselen van de verbindingen, die naar de schroef
jes van de primaire of die van de secundaire winding van
den transformator loopen, kan vervorming wegnemen;
bij gebruik van verschillende merken transformatoren
kan ook omwisseling van de laatste twee transformatoren
helpen;
ontvangt men hooge tonen luid, doch lage zwak, dan kan
het zijn, dat de transformatorwindingen te veel in lengte
verschillen (verhouding 1 : 3 als gemiddelde beschouwen);
het buitenste einde van de secundaire transformatorwinding moet steeds aan het rooster van de bijbehoorende
lamp verbonden zijn; het binnenste einde dezer winding
komt aan —accu of, bij gebruik van negatieve roosterspanning, aan —pool hulpbatterij;
hoort men niets bij aansluiting op een volgenden ver
sterker, dan kan een der windingen los of verbroken zijn
(schroefjes aandraaien; blz. 24);
treedt geen versterking op, dan kan de anodespanning te
laag zijn, de accu te klein of ontladen;
in vele gevallen helpt nog tegen vervorming van het geluid:
1. het plaatsen van een grooten condensator over den
luidspreker (zie hierboven l);
2. het plaatsen van een condensator over de secundaire
winding van den laatsten transformator;
3. het plaatsen van een lekweerstand van V2 a 1 miil.
Ohm over de secundaire winding van den laatsten
transformator;
4. de transformatoren zóó plaatsen, dat hun windingen
rechthoekig op elkaar staan.

HOOFDSTUK IV.
AANWIJZINGEN VOOR KORTEGOLF-ONTVANGST.
HULP-APPARATEN.
De meeste kortegolfstations werken met minder energie
dan Hilversum, Huizen en Londen. Men moet er dus mede
rekening houden, dat de ontvangst van eerstgenoemde stations
doorgaans zwakker is. Ook dient men te weten, dat die
stations veel lastiger „te vinden” zijn dan b.v. Hilversum; de
condensatoren en spoelen moeten zeer langzaam gedraaid
worden; de afstemming is dus altijd moeilijker, terwijl bij
kortegolf-stations het z.g. sluiereffect veel sterker optreedt.
Sluiereffect is het langzamerhand wegsterven van het geluid,
dat eenigen tijd daarna, zonder dat men iets aan de afstem
ming gewijzigd heeft, weer even sterk terug komt. Dit
verschijnsel doet zich dan bij korte tusschenpoozen voor.
Overigens kan men goede kortegolf ontvangst hebben, indien
de installatie voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. het toestel worde zoo noodig boven in het huis geplaatst,
waardoor de invoerdraad der goed geïsoleerde antenne
vrij en zoo kort mogelijk is. Voor goede isolatie bij den
invoer in het raam dient gezorgd (blz. 27); het toestel
niet tegen een vochtigen muur plaatsen en hoogstens 2 M.
van het raam verwijderd houden;
b. de afvoerdraad van het toestel naar de waterleidingbuis
moet kort en goed geïsoleerd zijn;
c. korte meerdraadsantenne zoo hoog mogelijk boven het
dak; nog beter: vrij boven den grond hangend op circa
15 M. hoogte;
d. een serie—parallelschakelaar op het toestel is zeer gewenscht;
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een z.g. inductief toestel, dus een met minstens 3 spoelen,
is veel beter dan een primair ontvanger;
ƒ. gebruik liefst niet de gewone honingraatspoelen, doch
spinneweb — mandbodem — of andere speciale korte
golfspoeltjes, welke goed droog moeten zijn (niet paraffineeren! blz. 19);
g. de terugkoppelspoel moet soms grooter dan de secundaire,
omdat het genereeren op de korte golven moeilijker gaat
dan op langere (of gebruik een speciaal inschuifterugkoppelspoeltje);
h. een fijnregeling op beide condensatoren, doch vooral op den
secundaire, is noodzakelijk (met tandrad-overbrenging);
i. een regelbare lekweerstand over den roostercondensator
kan voordeel geven (voor korte golven mag het lek kleiner
zijn dan voor langere);
j. alle eischen, waaraan een goed gemonteerd toestel moet
voldoen, komen bij kortegolfontvangst eerst tot hun
recht. Dus: geen vocht; deugdelijke contacten; overal
waar mogelijk, de kortste verbindingen in en buiten het
toestel; bouw in de lengte, dus zooals de schema's aan
geven; een anodebatterij met goede cellen en ten slotte
de juiste plaat- en gloeispanning; (veel probeeren).
Zeefkring-De Rop.
Minder selectieve toestellen kunnen als volgt verbeterd
worden. Men monteert in een houten kastje (12 X 12 X 20
c.M.) met ebonieten frontplaatje: 2 draaicondensatoren
(groote en zeer kleine), een vasten condensator van 100 c.M.,
5 stekerbusjes, 3 klemmen en 3 slappe koordjes met bananen
stekers. De snoertjes onder de klemmen schroeven. In de
teekening zijn alle verbindingen in stippellijnen aangegeven;
de snoertjes gegolfd. Verbind den zeefkring met 2 koordjes
aan antenne- en aardkiem van het ontvangtoestel. Daarna:
1. antenne naar de klem „antenne” van den zeefkring over-
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brengen; 2. toestel-condensator parallel schakelen en in nulstand zetten; 3. primaire spoel van toestel naar zeefkring
overbrengen; 4. antennekoordje van zeefkring in het onderste
van de drie busjes steken; 5. gewenschte station opzoeken
uitsluitend met den grootsten zeefkringcondensator; 6. vol
gende nummer spoel in den spoelhouder van toestel plaatsen;
7. antennekoordjes thans in middelste busje steken; 8. zelfde
station weer opzoeken, doch met alle groote condensatoren.
Is de ontvangst nog niet genoeg storingsvrij dan: 9. antenne
koordje in bovenste busje; 10. dezen kleinen condensator ge
heel indraaien; 11. station nog eens opzoeken met alle groote
condensatoren.
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Zecfkring-De Rop.

Uitdraaien van den kleinen condensator maakt de ontvangst
nog meer selectief. Bij zeer sterke stations kan het koordje
geheel los hangen. In dit geval geeft de zeefkring de hoogst
mogelijke storingsvrij heid.
Negatieve roosterspanning.
Indien op een versterkerlamp staat aangegeven b.v. 60—
150 V., wordt daarmede bedoeld, dat de anodespanning min
stens 60 Volt moet bedragen, doch dat zij kan worden opge
voerd tot ± 150 V. Meen echter niet, dat de ontvangst met
150 Volt plaatspanning altijd beter is dan met 60 V. Zulk
een lamp zal b.v. gebruikt als detectorlamp, hoogstens 60 Volt
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moeten hebben; als versterkerlamp geeft zij eerst bij - 150 V.
de grootste versterking. De detectorlamp krijgt dus in ’t alge
meen minder anode-spanning dan de versterkerlampen (af
takking!). Wordt nu bij de versterkerlampen bovendien
negatieve roosterspanning toegepast in plaats van rooster
condensatoren bij eiken transformator, dan kan, bij een
minimum van vervorming der muziek, een groote versterking
met die lampen verkregen worden, mits de roosterspanning
oordeelkundig wordt verdeeld over beide lampen. De le laagfrequentversterker krijgt b.v. VA a 3 Volt; de volgende ver
sterkerlamp 8, 15, 20 tot 30 Volt roosterspanning (zoeken
naar de juiste verhoudingen en vooral de laatste lamp een
zoo hoog mogelijke roosterspanning geven bij een flinke
plaatspanning). Verhoogt men de plaatspanning dan moeten
de roosterspanningen eveneens verhoogd worden.
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Het aanbrengen van negatieve roosterspanning.

De luisteraar, die zijn roostercondensatoren in den ver
sterker wenscht te vervangen door negatieve roosterspanning,
heeft het volgende te verrichten (fig. 21):
1. schakel 4 zaklantaarnbatterijtjes in serie (+ van het
eerste aan — van het andere), na vooraf gezorgd te
hebben dat ze op VA Volt aftakbaar zijn (blz. 51a), of
wel, koop een 24 a 30 Volts-anode-blokbatterij (ƒ 1.25);
2. neem de roostercondensatoren uit het toestel en soldeer
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4.

5.

de vrijkomende draadeinden aan elkaar; het rooster
van de volgende lamp komt dus direct aan het einde
(S Q of u) van de secundaire transformatorwinding;
(men kan ook den condensator „kortsluiten”); zie
zie blz. 25 bovenaan;
maak den draad, welke aan de andere S-klem van den
transformator verbonden is (Sj of c los en verbind
dezen draad aan de 4-pool van het hulpbatterijtje;
—accu komt dus nu aan +hulpbatterij (fig. 21 rechts);
de vrijgekomen S. of e - klem van den transformator
wordt daarna doormiddel van een dasklemkoordje ver
bonden met een der andere polen van dat batterijtje
(de le transformator b.v. VA Volt; het koordje van den
2en op 6 Volts-aftakking of hooger);
door verhooging van de plaatspanning en gelijktijdige
opvoering van de negatieve roosterspanningen kan men
tenslotte maximum geluidsterkte bij geringevervorming
verkrijgen (dus zoeken naar de beste verhoudingen).

Een afzonderlijk onderzoek apparaat.
Van de in hoofdstuk I aanbevolen hulpmiddelen bij het
onderzoek naar grove fouten in ontvangtoestellen, kan door
den aanstaanden amateur een onderzoek-toestelletje worden
gebouwd, waardoor meer kans op goede contacten bij deze
hulpmiddelen-zelf wordt verkregen. Op zoo’n apparaat
kunnen naar verkiezing telefoon, spoelen of voltmeter
worden aangesloten (aan den voltmeter komt dan een af
zonderlijk stekerkoord).
Op een plankje van ongeveer 6lA X 10 c.M. oppervlakte met
lagen opstaanden rand, wordt langs een der kleinste zijden
een dik ebonieten plaatje (6V2 X 3 c.M.) bevestigd; het beste
is, dit plaatje met de uiteinden op 2 reepjes rubber of hout
te leggen (fig. 22).
In het eboniet wordt, even rechts van het midden een gat
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geboord, waarin een telefoonbusje past (a). Daaronder, op 19
inM. afstand nog een gat, waarin het andere telefoonbusje (b).
?. „mannetjes” komen links boven en onderaan op het eboniet
(c en d).
Onder c en a komen koperen veertjes (b.v. van een oude
zaklantaarnbatterij), welke 1 cM. over den rand van het
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\
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\

d
Fig. 22.

p] b

Onderzoek-apparaat.

eboniet worden gebogen. Hier tegen komen de beide polen
van de onderzoekbatterij te liggen. Deze moet precies in het
plankje aansluiten.
b en d worden ook door een koperen geleiding verbonden.
Met het oog op ongewenschte kortsluitingen kunnen alle ge
noemde verbindingsstrookjes beter onder dan boven op het
eboniet worden aangebracht; noodig is ’t echter niet.
2 onderzoekkoordjes sluit men op de mannetjes aan. Een
derde reservekoordje draagt in plaats van een dasklem, de op
blz. 9 genoemde halve breinaald.
Tot het onderzoek van eenig toesteldeel worden voltmeter
öf telefoon met den steker op de telefoonbusjes a en ö aan
gesloten; de beide onderzoekkoordjes op het te onderzoeken
gedeelte.
Bij spoelen-onderzoek sluit men de spoelen beter aan op de
busjes en den voltmeter tusschen de dasklemkoordjes.

REGISTER.

Het cijfer verwijst naar de bladzijde; de letter komt
op dezelfde bladzijde voor.
Aanloopen (van platen der
draaicondensatoren) 23, 49/
aanteekenboekj e
9, 35
aardleiding .... 27, 41/, 55b
aardleiding (soldeeren van
45n
de)
aardstroomen .................. 49
accu .................................. 10
afschermen (van het toe
stel) ............
37ƒ, ,510
batteaftakken
(van
rijen) .............
51a, 58/
aftakken (van de an
39 a
tenne)
afzakken (van 'den accustroom) ...................... 11
afzonderlijk onderzoek-toe59
stel ........
12, 13
anode-batterij
anode-batterij ('slechte cel
len in de-) .................. 13

antenne (onderzoek van
26, 48e
de-)

Batterij-klemmen .......... 13
binnenleiding (van de an
tenne) .... 38/i, 41e, 55a
blokcondensatoren (onder
22
zoek van-)
breinaald-koord 9, 17, 20, 21,
22, 23, 25, 28
33, 34, 37
brommen
buren (storing door-) 35, 45/
27, 36
bijgeluiden
Capaciteits-effect .......... 50
cellen (slechte in de ano
de-batterij ) .................. 13
condensator (blok) .......... 22
condensator (draai-) 23, 427’,
56

condensator (hulp-) 13, 53/, x
condensator (onderzoek
22, 23
van den-)
condensator (rooster-) 22, 48j
8
Dasklemkoord
Dichtslaan (van de lamp) 39
doode-gang (in de terug
koppeling) .................. 46
doorbranden (van den
gloeidraad) .... 8, 14, 15
doorslaan (van spoel win
dingen) .......... 17, 19, 33
doorzakken (van den gloei
draad) .......................... 20
draadbreuk (in spoelen)
17, 19, 33
draadbreuk (in snoer) .. 16
draadbreuk (in transfor
matoren) ..-.................. 25
draaicondénsator 23, 43/, 56
drogen (van spoel win
dingen) .................. 19, 26
dubbelroosterlamp .. 14, 15
Eendraadsantenne.......... 38j
effect
(capaciteits- of
hand-) .................. 50, 44*
effect
(fading- of
55, 44c
sluier-) ........
effect(microfonisch-) 34d, 44s
eindversterkerlamp 15,
52(/, 53o
55
Fading-effect
flikkeren (van de lamp) 21
42
fluiten ................
29
fouten localiseeren
56/i, 38i
fijnregeling........
Galm (v. e. torenklok) 34d, 44s
33, 34, 37
i gebrom
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12
gedistilleerd water
gekraak .... 13, 26, 27, 48
genereeren (op den rand
39, 46
van-)
genereeren (niet- of moei
14, 39, 56g
lijk-)
.... 33, 40
gesuis
gevoeligheid(v. d. telefoon) 19
42, 43
gillen
gloeidraadweerstand .... 21
gloeispanning opmeten 20, 21
gloeispanning
(regeling
van de-) .... 21, 25, 40b
48b
Hagel ---44*, 50
hand-effect
. 9, 10
harssol deer
helgloeiende lampen .... 51a
hoogfrequentlamp .......... 36
hoogspanningsbatterij 12,
51, 52
hoogvacuumlampen .... 51a
hulp-apparaten . . 56, 57, 59
Inductieve ontvangst
36a, 37a, 56e
invoerdraad .. 27, 39w, 45o
17, 26
isolatieband
Kleven (van de trilplaat) 17
klok (galm v. e. toren-) 34c7, 44s
klokkend geluid .............. 39
Koomans schema 38c, 38e,
46w, 48/
korte golven
44c, 56j
kortegolfstations (goede
ontvangst van-) ........ 55
kortegolfspoeltjes .. 40a, 56/
kortsluiting (in d. accu) 11, 12
kortsluiting (in de anodebatterij) ...................... 13
kortsluiting (in transfor
mator windingen) .... 26
kraken
13, 26, 27, 48
Laagvacuumlampen ___ 51a
lasch (in de antenne) .... 26

9
lakmoespapier
lampen (dichtslaan van-) 38
lampen (onderzoek van-) 20
lampen (opmeten) .. 20, 21
lampen (doorbranden
van-) .................. 8, 14, 15
lampen (parallelschake
ÓS o
ling van-)
27, 48e
lekke antenne
lekke condensatoren . 22, 23
lek (roosterlekweerstand) 22,
33/i, 42ra, 44r, 48i, 50i, 52e, 56i
lichtnet (storing door het
electrisch-) .... 34, SIII
localiseeren van fouten .. 29
11
loodglit........
36/
luchtstoringen
537, ra, n
luidspreker ..
Mandbodem spoelen (basket) 56/
meerdraadsantenne .... 55c
microfonisch effect 34c7, 44s
39
milli-ampèremeter
Negatieve rooster spanning
52j, 46u, 53k, 57
31, 54v
niets hooren
41 d, 44e
Olie ........
omkeeren (van de verbin
dingen naar de terug4 IA*
koppelspoel)
omvallen van condensatorplaten .......................... 24
onderzoek (afzonderlijkapparaat) .................. 59
onderzoek (v. d. antenne) 26
onderzoek (toestel verbin
dingen) .......................... 28
ontvanglampen
(koopen
van-).............................. 14
ontvanglampen (gebruik
van-).............................. 14
ontvanglampen (onderzoek
van-).............................. 20
ontvanglampen (opmeten
spanning)
20, 21
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63
opmeten (van de accuspanning) ..............
11
opmeten (van de gloeispanning)
20, 21
opmeten (van de hoogspanningsbatterij) .... 13
overbelasting
(van de
lampen)
15, 53o
overbelasting (van den
luidspreker) .. 53/, m, n
Paraffine ...................... 56/
parallelschakelaar (serie-)
48c, 32/, 38/c, 40, 45??*, 57
parallelschakeling
(van
lampen) ........
53o
pasta (soldeer-) .... 9, 50*/
plaatbatterij
12
plaatspanning
15
plaatstroomapparaat 7,13, 34
Rand (op den- van genereeren)
39, 46
ringetje (papieren- onder
de trilplaat).................. 18
roostercondensator .. 22, 48/
roosterspanning
(negatieve-) ..........
46**., 53*.:. 57
ruischen .... ........ 33, 40
Scheepsstations
36
8
schelkoord
selectieve ontvangst 37, 56
serie-parallelschakelaar 32ƒ,
38/c, 40, 45??*, 48c, 57
serie-schakeling (van meer
dere telefoons)
45 v
slingercontact(in de lamp) 20
sluiereffect .................. 55
soda ............................ 11
soldeeren ...................... 9
soldeeren (aan de water
45?*
leidingbuis)
9, 50*/
soldeerpasta ....
10
soldeerwater
56/
spinnewebspoelen

spoelen (drogen van-) .. 19
spoelen (onderzoek-) 19, 41, 60
storingsvrije ontvangst 37, 56
storingsgordijn
36
suizen ..........
33, 40
37c
Tegencapaciteit
telefoons (serieschakeling
van-)
45p
telefoon (onderzoek v. de-) 16
telefoon (gevoeligheid
van-) ............
18
16
telefoon (snoer)
tik (zachte - hooren) .... 31
tik (harde - hooren) .... 32
toestel verbindingen (on
derzoek van-) .............. 27
tramstoringen .................. 36
transformator (onderzoek
van den-) ...................... 24
trilplaat .......................... 18
trilplaat (kleven van de-) 17
Uitputten (van den accu) 11
Uitputten (van de anodebatterij) ...................... 13
Variabelen
condensator
(onderzoek van den-) .. 23
9
ventielslang
vervorming van het geluid 51
vocht .............. 19, 26, 41</, h
voltmeter 7, 11, 13, 19, 21, 23
vonken trekken (uit d. accu) 12
vorst (storing bij opko
36/
mende-)
Wipschakelaar .... 43fc, 50/*
Ijzel (storing bij-) .... 36/
Zeefkring De Rop 36, 38c, 56
zeefkring (het bouwen
56
van een-)
zoemertoon .... 34d, 37III
zuurweger
11, 12
zwakgloeiende lampen .. 51a
44
zwakke ontvangst
zwavelzuur ........
10
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DE LUISTERVINK EN ZIJN ONTVANG-TOESTEL
Practische wenken bij het koopen, de bediening en
het onderhoud van een radio-ontvang-inrichting
DOOR CH. A. TAKES
2e herziene druk
Met 44 foto's en teekeningen. — Prijs j 1.25

XHOE WERKT TOCH ZOO'N RADIO-TOESTEL?
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DOOR CH. A. TAKES
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