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WW, het ideaal van een ieder die beu is van de platgetrapte audio-paadjes en
reeds lang naar nieuwe wegen heeft gezocht---- maar het daarvoor geheven
tolgeld merendeels niet op kon brengen.
Het HV 210-0 ontwerp — in het vorige RB beschreven — werd dan ook met
grote geestdrift begroet. Simpele en weinig kostbare bouw dank zij de kosten
besparende faze-omkeerschakeling en verbluffende resultaten door toepassing
van de AMROH kwaliteitstransformatoren.

0-ZED
De MU-ZED U 70B — eenvou
dig van uiterlijk, kostbaar van
inhoud — is, hoewel voor uni
verseel gebruik ontwikkeld, in
deze nieuwe balansversterker
wel zeer op zijn plaats. De
royale ijzerkern — met hoge
aanvangspermeabiliteit en lage
ijzerverliezen — en de hoge
primaire zelf inductie garan
deren een zeer gunstige fre■luentiekarakteristiek. De wik
keling (in tien afzonderlijke
delen) waarborgt absolute symmetrie ondeu alle omstandigheden en laat, dank
zij de geringe spreiding, aanzienlijke tegenkoppeling toe.
Maximaal onvervormd vermogen 20 Watt (—VA dB by 30 Hz, verder recht
tot 20.000 Hz!), voor Public Adress doeleinden belastbaar tot 45 Watt.
Primair: 5,7 en 10 kfl - Secundair: 2,5 tot 14 n in zes trappen en 500 ft lyn

AMROH
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MEIDEN

# NOG STEEDS AAN DE TOP^\
PIN-UP
MK 4350

3 BANDEN

ƒ 155.—

Geheel ccmplect met
buizen,
zonder luidspreker
of kast

4 BANDEN

ƒ 163.—

0
Prijzen van andere veelgevraagde sets •)
MK 1349 - naar wens met 736-unit
heden .....................
f 95
bijbehorende schaal en duo ---- f 145.—
RATIO - compleet met buizen .. -161.50
MK 50-A, compleet met buizen
Idem in 4-bnd uitvoering
- 169.75
inclusief afstemoog ...................... - 220.—
METEOOR - compleet met buizen
• Alle sets tonder kast of (tentij vermeld) luid
inclusief afstemoog ...................... - 203.—
spreker; tonder prijsverhoging event. in 3 of 4
gedeelten
te bestellen. Aflevering geschiedt dan
SPORTIE - incl. speaker en orig
met Inachtneming van hot montageplan, zodat de
schaal, zonder batterijen ........... f 117.50
afbouw trapsgewijs voortgang kan vinden.
BANDLEIDER
alle benodigd-

0 GRAMOFOON 0
SUPERSOUND p.u.
met 2 koppen .. f 105.—
CONNOISSEUR,
nwst'. type m.
3 koppen en
aanpastrafo
.. - 183.—
MINTWEIGHT MW4
incl. N en LP66.—
element
MINIWEIGHT
MW2 - 25.—
PHILIPS met 2
25.50
saffiers .............
SUGDEN 2-speed
combinatie — - 320.20

0

SPECIALE
AANBIEDING

Agfa F-band
(prof.)
per y, uur spoel
incl. haspel
ƒ15.50

RECORDING 0

FONOLINT
comb., compl.
FONOLINT opn./
weerg. verster
ker,
exclusief
buizen
.............
FONOLINT hulpverst. v. weer
gave over radio
toestel .................
P.M.F. univ. kop
v. draadrecorder
PYRAL band
360 meter

f79.—

- 74.50

- 62.50
- 59.25
- 17.50

Compleet gemonteerde amateur bandrecorders:
FONOFIX

Wharfedale

FILL-UP
ƒ 85.—

Peerless

FILL-UP VERSTERKER
compleet gemonteerd inclusief buizen
ƒ 125.—

- Jensen luidsprekers

SUPER 12/CS/AL - BREEDBANDSPREKER (30 cm conus) ................................... f
SUPER 8/CS/AL - speciale „hoog” WEERGEVER (20 cm conus) ..................... W 15/CS
- speciale „laag” WEERGEVER (37,5 cm conus) ................. W 15
- voor KRACHTVERSTERKER (37,5 cm conus) ........................ GOLDEN
- het befaamde „GOUDEN IDEAAL” ...........................................
JENSEN P-12T, con. 30 cm, 10 W f65.— JENSEN P-12RX, COn. 30 cm, 12! W
PEERLESS „CONCERT-FM” 25 cm, 10 Watt .... f 38.50 - .CONCERT" .........
PEERLESS „ORCHESTRA-FM”, 20 cm, 8 Watt .. " 33.50 - ,ORC HESTRA" ....
VOEDINGSTRAFO 260 V—70 mA, onze bekende specialiteit ...................................
DIVERSE RADIO- en GRAMOFOONKASTEN, origin. „Plaza” f 72.50
Voor „PIN-UPS” reeds vanaf f 43.50
Zendingen boven f25.— franco huis

DANKELSCHIJN
VAN WOUSTRAAT 182

AMSTERDAM-Z

TELEFOON 28642 - POSTGIRO 511924
Vanaf C.S. lUn 4 hoek Lutmastraat - Amstelstation bus E

247.50
79.—
243.—
236.—

Ultra-kortegolf RADIO en TELEVISIE in Duitsland

Grote Duitse Radio- en Televisie-Tentoonstelling
te DUSSELDORF/West-Duitsland 22-31 Augustus 1952
$

TELEVISIE-TONEEL
TELEVISIE-STRAAT

RADIOTOESTELLEN VOOR ALLE GOLF BEREIKEN
EXPORTTOESTELLEN IN TROPENUITVOERING
TELEVISIETOESTELLEN
ZENDERS VAN IEDERE CAPACITEIT
GRAMOFOONS VOOR DRIE SNELHEDEN
LANGSPEEL- EN STANDAARD GRAMOFOONPLATEN
DICTEERAPPARATEN
BAND- EN DRAADRECORDERS
MEETAPPARATEN
ELECTRO-ACOUSTISCHE INSTALLATIES
ZEND-, ONTVANG-. VERSTERKINGS- EN
TELEVISIEBUIZEN
ONDERDELEN EN ANTENNEMATERIAAL

£ Speciale inzending van de Duitse Posterijen
^ Speciale afdeling der radio-zendstations
0 Kortegolf-amateurs

Uitvoerige inlichtingen:
NORDWESTDEUTSCHE AUSSTELLUNGS-GESELLSCHAFT m.b H.
DUSSELDORF - EHRENHOF 4 - TELEFOON 453 61

De zomer

begint weer...

r

Zoals U van ons gewend bent, brengen wij
ook nu weer een nieuw eigen ontwerp
Een echte

# MINIATUUR
KAMPEERSUPER
met 4 buizen, f 86.10 aan onder
delen incl. raamantenne en
luidspr. Batterijen hiervoor
90 V f9.50 en 1*4 Volt f 1.60
Alle onderdelen ook los verkrijgbaar,
o.a. raamantenne f 2.25, oscill.spoel f 2.
min. M.F. trafo’s f 6.— per stel. Schema
+ bouwplaat f 0.85
RECORD-O-MATIC
BANDKOPJES
hoogohmig opname/weerg. en h.f. wiskop
per stel
f 29.50
Orig. „Sparks’ plastic 1/4 u. bobines f 2.25

EXTRA

Het stratenboekje v.d. aether
340 LG-MG siaiions

AANBIEDING

De bekende MINIATUUR permanent dyn.
LUIDSPREKER en MIKE f 2.—
Ons „Fill-up”-succes gaat steeds crescendo!
Prijs onveranderd f98.50 zonder band

:
'

kompas
In dit met veel zorg en practisch in
zicht uitgevoerde werkje vindt U de
per 15 Maart 1950 ingegane verschui
vingen volledig weergegeven het
boekje is daarbij zó ingericht, dat het
van
de verouderde afstemschaal
welk toestel ook — in elk opzicht kan
vervangen.

STUU’MWHM
PRINSEGRACHT 34
DEN HAAG
Telefoon 110758 - Postgiro 283062

1500 KG siaiions

100 pagina’s

’n MK - SERVICE
Bij de radiohandel verkrijgbaar
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Toonbalans

begint bij de TOONARM

DIT zijn de hoofdredenen, waarom de MINI-

van de kostbare Hi-Fi magnetische aftaster.

WEIGHT reeds binnen een jaar na uitkomen
de meest verkochte kwaliteitspickup ter we

Ten tweede: de niet alleen smaakvol, maar

reld werd.

voor alles met volledige rekenschap van con

Ten eerste: de exceptioneel goede en uni

tribuerende acoustische factoren verzorgde

forme frequentie- en LM. karakteristiek van

toonarm, waardoor - zwaarste opgave in de

ti

het element, dat - product van nauwgezette

fabricage van pickups - toonarm en element

i

research door gespecialiseerde laboranten -

een volledig op elkaar ,,ingespeeld" geheel

de kristal-pickup technisch de gelijke maakte

vormen.

:i

★
VAN deze unieke arm hier nog enkele wetenswaardigheden. Daar is dan allereerst de voor
ziening in een Irictieloos draaipunt, bestaande uit een dubbel kogellager in precisie-uitvoering.
Deze Ideale as-lagerlng werd gecompleteerd met een tulmelsysteem (veerpokket) dat optimale
bewegingsvrijheid biedt, „skating" verhindert en maakt dqt de saffier steeds het midden van de
groef houdt. Bijkomend voordeel dezer voorziening is dat de verbinding saffier/element een
grotere stijfheid kan bezitten, resulterend in verhoogde gevoeligheid voor topfrequenties, betere
volgzaamheid voor „translents" en hoge output bij geringere versnelllngskracht. Zeer waardevol
is voorts het „Fingertip” inklemsysteem voor snelle element-verwisseling, dat zich eveneens als
onverbeterlijk heeft laten kennen.

.. . strekt de arm uit naar allen die
meer willen genieten voor minder
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TERUGSPOELEN IN 55 SECONDEN.............
GEEN KWARTIER - MAAR HALF UUR SPOELEN ....
RadioPEETER5

P
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DE BESTE AMATEUR
TAPERECORDER

Opzetapparaat voor bandopname
Volkomen zwevingsvrü
In één minuut te monteren
Verchroomd metalen uitvoering
Dubbel kogellager
Versneld terugspoelen (3 X)
Terugspoelen in 55 seconden
(met tcrugwikkelmotor f15.— extra)

y
\

m:\py :

PRIJS F 95.- 1 JAAR GARANTIE

fi o

/

-i 'I

(met terugwikkelmotor f 15.— extra)
Vraagt de gratis TAPE-O-GRAM brochure

i

De „Tape-o-gram” is, in combinatie met de Fonolint-vcrsterker of -voorversterker en
een goede motor, DE IDEALE TAPE-RECORDER, zowel voor spraak als muziek en zang
Wij demonstreren U GEHEEL VRIJBLIJVEND de „TAPE-O-GRAM” op piano- en
orgelmuziek, iedere dag van 8.30 v.m.—6.30 n.m. onafgebroken

i

ALLE „TAPE-O-GRAM”-, „FONOLINT”- en „FONOFIX” ONERDELEN
ook afzonder'lijk leverbaar

I

0 WIJ GEVEN U DE ABSOLUTE GARANTIE DAT MET ONS
MATERIAAL PRACHTRESULTAAT WORDT VERKREGEN'

!

„FONOFIX”, de nieuwe AMROK-RECORDER (1/4 uur) f 79.—
„FONOLINT” BANDRECORDER {}/, uur), onderdelen f79.
12 maanden f5.50 per maand.

of direct f 20.— en

„F I L L-U P” OPZET-RECORDER (1/4 uur) f 98.50
„FONOLINT”-VERSTERKER, uitsl. AMROH-materiaal, m. 4 Philips buizen f 115.—
(of direct f 29.— en 12 maanden f 8.— per maand. - Speciaal voor bandopname, tevens
pickup- en microfoonversterker. Ook als RADIOTOESTEL te gebruiken met ons
krlstaldiode-voorzetapparaat (onderdelen f 16.—) en als FM ONTVANGER met ons
FM voorzetapparaat (onderdelen f 50.—).

/

FONOLINT- en TAPE-O-GRAM KOPPEN afzonderlijk leverbaar
AMROH opname/weergavekop
f30.—
TERUGW. MOTOR .................................
AMROH wiskop
.....................
CAPSTAN, 10 cm bandsnelhéid ...
- 20.—
CAPSTAN, 30 cm bandsnelheid —
TAPE-O-GRAM koppen per stel .. - 50.—
AMERIK. MOTOR m. schakelaar,
BRADMATIC opname/weergave kop
33—78 toeren
(dubb. sp.) - 47.50
B.S.R. motor, 33 en 78 toeren
BRADMATIC H.F. wiskop ................. -47.50
B.S.R. motor, 33-45-78 t., omschakelb.
RECORD-O-MATIC koppen, p. stel - 29.50
B.S.R. motor (78 toeren) ........... ....
STOLZ koppen .................... per stel - 30.—
B.S.R. motor, 1400 t. z. pl............ ....
OPWIKKELSPIL
„ 3.75
DUAL-motor, 65—90 tceren ........ ....
CAPSTAN, 19 cm bandsnelheid ___-12.50
BRAUN-motor, 65—90 toeren ... ....
BANDSTEUNEN
p. Stuk - 1.50
PRECISIE-WEERSTANDEN* en CONDENSATOREN ALLE WAARDEN

RADIO PEETERS

f 15
9.50
“ 12.50
- 49.50
- 51.50
- 72.50
-36.25
-31.50
-83.—
-73.50

DE RADIOZAAK WAAR
UW VADER AL KOCHT
Gevestigd sinds 1926

VAN WOUSTRAAT 84 (b/d Ceintuurbaan - AMSTERDAM Z.
Tramhalte lijn, 4 voor de deur

TELEF. 28060

T»to^iS«Sa^ï^2SÏ«SlSSP!i«2r Jïf
IV
i

1

.7 MPULSEN
RADIO
Bulletin*

ABSALOM.

Soms loop je ze weer eens tegen ’t lijf,
vrienden Uit voorbije jaren. ’n Poot en dan komt het:
••roet die romantiek en charme van vroeger is het toch
maar finaal uit, hè.” Deze week was het Piet — de
Piet, z’n bed bij Ome Jan deponeerde, omdat, als-ie
al eens ’n keer sliep, dat met het hoofd op z'n experimenteertafel gebeurd.
20 Jaar lang had hij geen soldeerbout meer in z'n
knuist gehad. Wat je em duidelijk kon aanzien, ook
zonder dat-ie het vertelde___ die wandelende plumppudding.
„Petrus
interrupteerde ik — je bazelt. Radio
techniek verschaft ons in één week meer fun, dan vroe
ger in ’n heel jaar. Als je zelfs maar ’n vaag idee bezat
van wat er te koop en op til is, zou je er vast niet zo
kwabbig bijlopen.”
Hij zou eens ’n uurtje aankomen.

PHYCH1CAL CULTURE.

Om één uur
ging de deur dicht achter een herboren mens. Naai
hartelust heefl-ie mogen spelen met m’n spullen. Eerst
met de MW Meteoor en ’n trimzender plus paraphernalia — tja, dat leek em toch niet gek. Frequentieplaten en „Pétrouchka” over de Williamson-versterker
• brachten hem in ademnood en bij het eerste ik-bener-zelf-bij geluid van Lopik-TV was Piet’s ziel gered.
Na de haak ook de dobber, ° en dus tot slot van de
behandeling nog ’n uurtje Langenberg-FM. „Fantas
tisch” was z'n commentaar bij het afscheid. „Mók ook
hebben en hoe denk je over ’n televisiesetje?!”
M’n oude vriend Piet zal in het harnas sterven. Voor
eerst echter nog niet, want na die kuur is-ie weer goed
voor veertig-extra.

GLAMOUR.

Als het er op aankomt, geloof ik,
is het zere been van die oldtimers dat ze het kietelende
gevoel missen van MIJN RADIO
de wierook der
bewondering die in een verradiood leven met op-dekast-gekocht confectiewerk niet meer opkringelt.
Wie op orchideeën uit is (en zijn we daar allemaal
niet 'n beetje gevoelig voor?) werpe zich op Het Nieuwe
Geluid. Geen betere massage dan de strekking van je
ruggegraat bij de jaloerse blikken van zo’n pieterman
tijdens een entre-nous demonstratie — 100 maal meer
waard dan. ’n lintje (en ’n embonpoint) zo’n „verroest,
kerel, das even machtig”.

HAAGSE TV-HAM.

Goed, laat ’n streekje
ijdelheid dan niet vreemd zijn aan ons radiogenot —
het aangrenzende kanaal is vast nog niet de vioolkistmet-aardappelen of, nieuwste uithangbord van standing
en respectabiliteit, de TV-antenne zonder meer.
Zondag op familiebezoek toen ik m’n ogen uitkeek
naar al die hoge welstandsbewijzen, werd me uit de
eerste hand verzekerd dat er zich zeker een 50-tal
kijkdozen continu in reparatie bevinden—

=

..Bevordering van inzicht in radio en c'cctronica, aanmoediging tot studie en experi
ment, actuele informatie plus stuioende
ideeën over ontioikkeling en praktijk”
RB is bel leidende ca meest gelezen radioblad
ia bet Nederlands taalgebied en steant voor
zijn activiteit op een kring van deskundigen ui:
alle sferen der radiotechniek. Inhoudsovcrnamc
toegestaan na scbrifteliike accoordverklnring.

RB

een uitgave van de
Uitgevers Mij.
„DE M U I D E R K R I N G”
Nijverheidswerf 19—21
Bussum-Ned.
Telefoon 5600
Giro 83214

is

• Daar de inhoud van dit tijdschrift be
trekking zou kunnen hebben op schake
lingen en/of constructies, geheel of ten
dele door een Ned. octrooi beschermd
z{j er op gewezen, dat in deze gevallen
de Octroolwet toepassing daarvan, ander*
dan voor experimenteel en eigen, huis
houdelijk gebruik, niet toestaat.
Jaarabonnementsprijs v. Nederland
f5.50
Overmaking van dit bedrag met
vermelding „Abonnement RB" op
onze girorekening 83214 of per
postwissel is voldoende.
Losse nummers bij de radiohandel
en alle kiosken verkrijgb. ó 60 ct.
Abonnementen kunnen per maand
ingaan en eindigen alleen na
schriftelijke opzegging.
In België kan het abonnements
geld Bfr. 80.— gestort worden op
Postcheckrekening No. 40.36.72 van
„DE

ROMANTIEK.

Er zijn daar buiten op die
wijde radiowereld nog andere vreemde dingen gaan
de. Terwijl wij ons druk- maakten of het bruine mon
sters nu wel heus de kamer kon worden ingezwiept,
was de BBC doende met een proef om Parijs met de
A.P.-studio te verbinden en slaagde men er in de V.S.
in het TV-signaal 1200 km verder uit te slingeren dan
de grauwe theorie dicteert.
Vorig najaar was er al iets doorgeglipt over ’n op
uitbarsting staande competitie tussen Am. en Britse
laboratoria, maar de berichten waren te vaag om de
draad te kunnen grijpen. Te denken gaf een artikel
in het Dec. nr. van „Electronics”, omdat daaruit bleek
dat ook de! Yankees zich verwoed bezighouden met de
ontwikkeling van reformateurs voor inter-koppeling
van vreemdlijnige TV-netwerken.
Parallel aan dit anti-optisch-horizontalisme de ver
kering van ’n Duits ingenieur, die hier dezer dagen op
bczqek was, dat overal in Nederland de Duitse UKQzenders te ontvangen zouden zijn met een door hem '
ontworpen FM-antenne.
(Zie verder pag. 201)

=

INTERNATIONALE PERS"
Kortemarkstraat 18
Berchem-Antwerp en

Aan dit adres zijn eveneens alle
MK uitgaven verkrijgbaar.
O Verzuimt niet adreswijziging onmiddelste
door te geven, bij voorkeur door toezending
van de in blokletters gewijzigde adresstrook,
doch steeds onder vermelding van oud adrr.*■

U.M. DEMUIDERKRING
Secretariaat. redact*2 en administratie

1
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'

' I. Bij het LABORATORIUM VOOR ELECTRONISCHE ONTWIKKELINGEN DER
KONINKLIJKE MARINE TE OEGSTGEEST worden gevraagd:

a. een M.T.S.’er electrotechniek,
gespecialiseerd in electronica, om te assisteren bij ontwikkelingen op dit
gebied.

b. enkele RADIO/RADAR-technici of monteurs
met ervaring, waarbij voorkeur wordt gegeven aan hen, die zich theoretisch
goed hebben ontwikkeld; diploma radio-monteur - technicus N.R.G. of daar
mede gelijkstaande opleiding.
II. Bij het MARINE ELECTRONISCH BEDRIJF TE OEGSTGEEST worden gevraagd:
a.

M.T.S.’ers electrotechniek,
met voortzetting economische richting of aan deze voortzetting gelijkwaardige
opleiding alsmede ervaring met of belangstelling voor electrotechniek, om op
het bedrijfsbureau te worden belast met werkvoorbereiding en werkregeling.

b. M.T.S/er electrotechniek,
als le ASSISTENT op de^afdeling materieel-documentatie.
Gegadigden moeten beschikken over belangstelling voor documentatie-werkzaamheden en organisatievermogen Ervaring met electronica strekt tot aan
beveling.
C.

Eiectrotechnische tekenaars
met ervaring in het tekenen van scheeps-installaties. Kennis van hoogfrequénttechniek strekt tot aanbeveling.

d. Radio-, Radar- en Asdic-monteurs en technici
in het bezit van het diploma „Radiomonteur”, c.q. „Radiotechnicus” N.R.G.
of een gelijkwaardige opleiding en ervaring. Kennis van de radar-techniek
en/of instrumentmakersopleiding strekt tot aanbeveling. Voor de radartechnici geschiedt de verdere opleiding in dé practijk en op de bedrijfsschool.
e.

Electromonteurs
met ervaring in het installeren en aansluiten van scheepsinstallaties. Kennis
van de hoogfrequent-techniek en van hoogfrequentkabel strekt tot aanbe
veling.

f. Technisch-administratieve krachten
voor de plaatsing op de afdeling materieel-documentatie. Kennis van technisch
Engels en van de electronica, dipl. Mulo, radiotechnicus N.R.G. of gelijk
waardige opleiding en ervaring vereist.
Bij al deze functes zal in de salariëring rekening worden gehouden met de
praktijkervaring.
Sollicitaties onder motto D/M.E.B. 183 en de letter, waarnaar men solliciteert, aan de
UENTRALt rtRSUNEELSUIENSI
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Combinatie van gestandariseerde eenheden
j N het voorgaande nummer gaven wij
een beknopte uiteenzetting van het
principe waarop onze nieuwe serie versterkerontwerpen is gebaseerd. De ver
schillende voordelen van een splitsing
in hoofdversterker — bevattende eindtrap en voedingsdeel — en afzonderlijke
voorversterker, waarop de regelorganen
zijn aangebracht — werden daarbij toe
gelicht.
Thans volgt een beschrijving van de
practische uitvoering van dit principe,
verwezenlijkt in de ,,200-Serie”.
Het blokschema van fig. 1 brengt het
principe in beeld. De verschillende
hoofdversterkers van de „200-Serie” zijn
zodanig ontworpen, dat ieder een ingangsspanning van ca. 1 Volt behoeft
voor volledige uitsturing. Dienovereen
komstig is elk type voorversterker er op
berekend om een uitgangssignaal van
deze grootte te kunnen afgeven bij een
zeer laag vervormingspercentage (slechts
enkele t:enden procent). Hiermede is dus
bereikt, dat elke voorversterker kan
worden gebruikt in combinatie met iede
re hoofdverslerker.
Om nu een grote verscheidenheid van
voorversterkertypen te kunnen verwe
zenlijken, hebben wij ook hier weer een
splitsing toegepast, nl. in afzonderlijke
voorversterker eenheden.
Al naar behoefte 'kan men dan ver
schillende typen van deze eenheden
combineren tot een complete voorver
sterker. Uit bijgaande tabel blijkt over
duidelijk welke voordelen dit systeem
biedt; reeds enkele typen voorversterkereenheden scheppen de mogelijkheid
om een groot aantal verschillende voorversterkers samen te stellen, terwijl het

bovendien uiterst eenvoudig is, om in
een handomdraai een bestaande voor
versterker uit te breiden of te wijzigen.
Het blokschema van fig. 2 verduide
lijkt de opzet van dit systeem. Hier is
afgebeeld een complete voorversterker
bestaande uit vier eenheden. De rechtse
eenheid — type VE 200 — is de kern van
elke voorversterker en moe t dus al
tijd aanwezig z ij n. Hij bevat de
kabelaansluiting voor de hoofdverster
ker, waarlangs de voedingsspanningen
aangevoerd worden en de van .de ove
rige eenheden afkomstige signalen sa
menkomen. Bovendien is hierin een
klankregelsysteem ondergebracht voor
afzonderlijke regeling van hoge en lage
tonen. Men is verder geheel vrij in de
keuze der overige eenheden: een of meer
kunnen op willekeurige wijze met de
klankregeleenheid worden gecombineerd.
Uitgezonderd het reeds genoemde type
VE 200 bevatten alle andere eenheden
minstens één sterkteregelaar en even
tueel een ander regelorgaan. De output
van die sterkteregelaars is verbonden
met de ingang van VE 200. Al deze een
heden zijn zodanig ontworpen, dat zij

VERDER IN DIT NUMMER:
LUCHTGEKOELDE
IMPULSEN
ZENDBUIZEN :: 5 VOORVERSTERNIEUWE FREKEREENHEDEN
QUENTIES INDONESISCHE OMROEP
:: JOURNAAL :: HERHALINGSLES
EENPITTER UN9 ::
IN SOLDEREN
FM MONITOR :: WISSELSTROOMMETING :: LEZERS PEINSDEN ::
ACOUSTEEK V :: BOEKBESPREKING
:: ECHO’S
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CCCNGSKJNALEN

VOEDING
250-330 EN 6JV

Fig. 1, waarin VV = voorversterker
en HV = hoofdversterker
voldoende output kunnen leveren aan de
ingang van VE 200.
Voorlopig hebben wij vijf typen voorversterkereenheden ontworpen, waarvan
de schakelingen in een afzonderlijk ar
tikel in dit nummer worden beschreven.
Voor deze eenheden werd een stan
daard chassietje ontworpen (zie bijgaan-

signaal

VE 200

>
KABEL NAAR
HOOrO VERST

voorversterkereenhecien kannen worden
gemonteerd.
Tot besluit volgt hier een opgave van
de thans ontworpen voorversterkereenheden:
VE 200 - klankregel-eenheid,
wordt in elke voorversterker toegepast.
VE 210 - sterkte rege 1-e e n h e i d.
Bevat twee sterkteregelaars en
twee ingangskanalen, geen ver
sterking. Bruikbaar voor aanaansluiting van gevoelige pickups, enz. Ingangsgevoeligheid
260 mV. *)
VE 220 - Microfoon versterkereenheid. Twee geheel af
zonderlijke kanalen met sterk
teregelaars. Ingangsgevoelig
heid 3 mV. *)
VE 230 - W W-g r a m o f o o n-m icrof o o n-r adioeenheid. Be
stemd voor aansluiting van
magnetische- en electro-dynamische pick-up; bevat correctieschakeling voor frequentiekarakteristiek van standaard(78 o.p.m.) en LP-platen en

=

r
I

VOEOINQ

Flg. 2.

COMPLETE VOORVERSTERKER

bestaande uit een aantal VE-eenheden
de afbeelding). Hierop is plaats voor
twee buizen (Rimlock of miniatuur), een
„Pin-up-” weerstandbordje en twee pot.meters of schakelaars. Aan de achter
zijde kunnen een aantal coax-input
plugs (Belling & Lee) en/of entrées ge
monteerd worden, terwijl door wegknip
pen van een smalle strook aluminium ’n
groot gat ontstaat voor montage van het
chassisdeel van de 5-polige plug.
De voorzijde is ingericht voor bevesti
ging van indicatieplaatje met „plastic”
dekplaat en 40 mA verlichtingslampje.
Amroh brengt een fraai voorversterkerkastje in de handel, waarin maximaal 5

•) Vereiste spanning voor het verkrijgen
van 1 V uitgangssignaal van de complete
voorversterker.

i

[Zie verder pog. 186]

i

Bijschrift bU tabel
In de tabel komen meer dan 30 combinaties
voor, hiermede is echter het aantal moge
lijkheden nog lang niet uitgeput, vooral bij
toepassing van vijf eenheden in de voorsterker zijn er nog tal van combinaties
denkbaar, alhoewel in de practijk lang niet
allen zin zullen hebben.
Wel vestigen wij extra de aandacht op de
mogelijkheid om twee klankregeleenheden
VE 200 toe te passen, zodat men de kanalen
in twee groepen kan splitsen, met afzon
derlijke klankregeling per groep. De uitgan
gen van beide VE 200-eenheden worden dan
elk via e$n scheidingsweerstand van ca. IQ
kn aan het contact van de kabelplug ver
bonden. Vanzelfsprekend wordt op één der
VE 200-eenheden deze plug weggelaten.
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Deel II

VERMOGEN

Hei Philips ,,Muliifin"sysieem
T~\ E in de voorgaande paragraaf beschreven
luchtverdeler zou men kunnen toepas
sen bij een zendbuis, voorzien van grove
koelribben, zoals deze in het in noot 1) aan
gehaalde artikel werden beschreven. Dank zü
het principe der afzonderlijke koelzönes ware
dan al vet'2 gewonnen. Een onderzoek in het
Philips Laboratorium heeft echter uitgewe
zen, dat nog belangrijk betere resultaten be
reikbaar zijn door de spleten veel nauwer en
de ribben groter in aantal en dunner te kie
zen. Men komt dan evenwel voor de vraag
te staan, hoe men eqn anode met zulke fijne
ribben kan vervaardigen.

T_I IERBIJ komt ook de kwestie van ’i
A A warmtecontact tussen de anode en
de koelribben naar voren. In dit opzicht
moet men zich als ideaal stellen, anode
en ribben uit één stuk koper te vervaar
digen, maar het gieten zowel als het
frezen van een werkstuk met zulke fijne
ribben is zeer bezwaarlijk. De ribben
moeten dus aan de anode bevestigd wor
den. Solderen is hiervoor de aangewe
zen methode; met het oog, op een goede
warmtegeleiding gebruikt men als sol
deer liever een zuiver metaal (bv. tin of
zilver) dan een legering.
Uitvoering der koelribben
De bij het „Multifin” systeem toege
paste constructie maakt gebruik van een
afzonderlijke, betrekkelijk dunwand'ge
koperen cylinder van dezelfde vorm als
de anode, waar de ribben met zilver op
gesoldeerd worden. De anode van de
zendbuis past met enige speling in deze
cylinder en als de buis gepompt en
voorlopig gekeurd is, wordt deze in de
gerede radiator gesoldeerd met cad
mium. Door een geëigende oppervlakte
behandeling wordt dusdoende een uiterst
betrouwbare soldeerverbinding verkre
gen.
Zoals gezegd, heeft men de keus tus
sen twee vormen van ribben: langsribben en dwarsribben. Tegen deze laatste
vorm Han o.a. het bezwaar worden aan
gevoerd, da.t bij temperatuurwisselingen
de kans bestaat dat de ringvormige rib
ben op de duur los komen te zitten. Voor
de langsribben geldt'dit niet. Voor hun
•) W. l. Vervest, Comm'unlcation
9—3—92 (1P49).
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vervaardiging is een zeer eenvoudige
oplossing gevonden: stroken koperdraad,
tevoren op de in fig. 7 aangegeven wijze
geplooid, worden naast elkander op de
anode gesoldeerd, tot deze er over haar
gehele lengte mee is bedekt. Om practische redenen gebruikt men niet één
strook, even breed als dc anode lang is,
doch maakt men de strook slechts enige
cm (normaal 4 cm) breed en plaatst er
een aantal van naast elkaar. De warmte-'
overdracht aan de lucht zou nog bevor
derd kunnen worden door de ribben ge
golfd uit te voeren of het oppervlak er
van ruw te maken. De strook met de in
fig. 7 aangegeven afmetingen kan in
willekeurige lengten vervaardigd wor
den; zij kan dus dienst doen voor ano
den met verschillende diameters (de
dwarsribben volgens fig. 3b daarentegen
zou men in evenveel maten moeten ma
ken als er anodediameters zijn).
Waar twee stroken aan elkaar gren
zen (zoals bij S in fig. 6b), liggen de
ribben in het algemeen niet precies in
eikaars verlengde. Zulk een stootvoeg
zou de verticale luchtstroom kunnen be
lemmeren. Om dit te voorkomen, richt
men het zo in, dat de voegen ju;st te hal
ver hoogte van hetzij een toevoer-, hetzij
een afvoeropening komen te liggen (in
fig. 6b: een afvoeropening). Iedere strook
vormt dus een zóne, die door een afzon
derlijke luchtstroom wordt gekoeld.

Fig. 7. KOPERBAND VAN 0.15 mm DIKTE
wordt gevouwen in de Hierboven aangegeven
vorm (maten in mm) en vervolgens op de
anode gesoldeerd. Stroken als hier afgebeeld
kunnen in willekeurige lengte vervaardigd
worden.

m

1

Met de in fig. 8
afgebeelde con
structie van ’n
Philips zendfcuis (het type
TBL 12/100 in
koelerhuis
K 506) kan 45
kW (d.i. 10.800
cal/sec) worden
afgevoerd, bij
een maximale
<anodetemperatuur van 180°
C en een tem
peratuur van de
intredende
lucht van 35°
C en bij een
luchtverbruik
van 54 m3/min.
Deze lucht
stroom vereist
’n drukverschil
aan de koeler
van ca. 27 cm
waterkolom en
wordt geleverd
door een ven
Moderne 100 kW Philips tilator waarvan
de motor circa
zendbuis type TBL 12/100
in koelerhuis K 506
3X’ kW opneemt
(ongeveer 8 %>
van het af te voeren vermogen).
Blazen of zuigen?
De vraag dient overwogen le worden
of; men de ventilator moet laten blazen
of zuigen; met andere woorden, of men
hem het beste in de aanvoer- dan wel
in de afvoerïeid ng kan plaatsen. Het
éérste is te verkiezen, en wel op grónd
van de volgende overwegingen.
Welke der beide oplossingen men in
een gegeven geval ook kiest, steeds moet
aan de ingang van de luchtverdeler per
tijdseenheid een bepaald volume koude
lucht binnenstromen. Voor het in stand
houden van deze luchtstroom moet de
ventilator in beide gevallen eenzelfde
drukverschil leveren. De twee oplossin
gen verschillen echter hierin, dat zich
bij „blazen” koude lucht, bij „zuigen”
w a r m e lucht in de ventilator bevindt.
Dit laatste is om constructieve redenen
minder gewenst, zodat alleen hierom al
het plaatsen van de ventilator in de
aanvoerleiding de voorkeur verdient.
Doch hiervoor is nog een argument
te vinden:
eeh potentieel' en een. kinetisch-. gedeelte: •
'P _-;:.pV. 4- .14 . Mv2. .
waarin p het drukverschil dat de ventilator
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opwekt, V het volume, M de massa van de
per tijdseenheid passerende luchthoeveelheid,
en v de luchtsnelheid betekenen. Voorzien
wij de van de temperatuur afhankelijke
grootheden van een index 0 resp. 1, als zij
op de koude resp. warme lucht betrekking
hebben, dan geldt voor „blazen”:
PO = pVO
y, mvo-,
en voor „zuigen”:
PI “ pVl
!/, MvlIs T0 de absolute temperatuur van de kou
de, Tl die van de warme lucht, dan is
VI
V0T1/T0 (het drukverschil p is klein
ten opzichte van de atmosferische druk) cn
v1
vO T1/T0, zodat blijkbaar P0<P1 Dooi
de ventilator te laten blazen kan men dus
met een kleiner type en een kleiner energie
verbruik volstaan dan wanneer men een zui
gende ventilator zou toepassen. Voor 50° C
luchttemperatuurvcrhoging
kan
dit 20 */•
schelen.

Koelerhuis
Het koelerhuis bevat de luchtverdeler
en de toe- en afvoerleiding van de koel
lucht. Het feit dat een luchtverdeler
noodzakelijk is, verschaft tevens een
gunstige gelegenheid om de' in het
voorgaande deel genoemde nadelen van
het conventionele luchtkoelsysteem te
vermijden en wel door de luchtverdeler
zo te construeren, dat de luchtafvoer van

Fig. 8b. DE BUIS TBL 12/100 AFZONDER
LIJK. De fijne'langsribben zijn op de ioiu
duidelijk zichtbaar
N.ow-3 - 1952
ft
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alle stroken in één kanaal uitmondt.
Dit kanaal kan dan weer op een luchtafvoerleïd ng aangesloten worden. Hier
mede wordt dus bereikt dat de ver
warmde lucht niet in het zenderkabinet
of in de werkruimte komt. Men kan
daarom met een hogere afgevoerde
luchttemperatuur werken, terwijl ’t stofbezwaar vervalt.
Een gunstige uitvoering is gerealiseerd
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Fig. 10a
In deze krommen
Flg. 10, a, b, c en d.
wordt het verband aangegeven tussen de
anodedissipatie, de benodigde luchthoeveel
heid, het drukverlies In het koelerhuis met
de buis en het daarvoor minstens benodigde
ventilatormotorvermogen.
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Fig. 9. CONSTRUCTIE VAN HET KOELER
HUIS K 506. De, door de binnenbuis A aan
gevoerde koude lucht wordt in het broek
stuk B in twee 90° sectorvormige kanalen
C verdeeld, die de lucht aan de even stapelkamers D toevoeren. In de fig. is dit aan de
linkerijde getekend.
In de oneven stapelkamers E wordt de verwarmde lucht, na
twee andere 90° sectorvormige kanalen en
het broekstuk te zijn gepasseerd, naar de
ruimte tussen binnen- en buitenhuis afge
voerd. Dit laat de rechterzijde van de fig.
zien.

in de koelerhuizen, zoals het type K506
(zie fig. 8a) waarbij de l.uchttoevoer en
-afvoer concentrisch zijn geplaatst. De
binnenste luchttoevoerbuis steekt onder
de wijde luchtafvoerbuis uit, zodat zij
op twee boven' elkaar gelegen kanalen
kunnen worden aangesloten. De con
structie van het koelerhuis is zichtbaar
in fig. 9.
De door de binnenbuis A aangevoerde
koude lucht wordt in het broekstuk B
in twee 90° sectorvormige kanalen C
No. 6 - 1952
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verdeeld, die de lucht aan de even stape'.kamers D toevoeren. In de oneven
stapelkamërs E wordt de verwarmde
lucht via twee andere 90° sectorvormige
kanalen en het broekstuk naar de ruim
te tussen binnen- en buitenhuis F af
gevoerd. Dit koelerhuis vormt tevens
een stevige isolerende draagconstructie
voor de bu's, aangezien de buizen A en
E van isolerend materiaal (porcelein
en/of glas) zijn vervaardigd. De diëlectrische verliezen van deze materialen
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laten zonder meer gebruik tot bij een
frequentie van 30 MHz toe.
De kap van het bovendeel van het
koelerhuis heeft een betrekkelijk kleine
diameter en het oppei /lak is geheel
glad. Hierdoor wordt een kleine veld
sterkte aan dit oppervlak en een kleine
capaciteit in de hand gewerkt. Tevens
kan deze kap als één electrode van de
neutrodyne-condensator gebruikt wor
den.
In het bovenvlak van het koelerhuis
en in de draagplaat van de buis zijn
gleuven uitgespaard, die de bij KGbedrijf benodigde koellucht voor de
anode'en roosterinsmeltlngen leveren.
Het was met het „Multifin” systeem
mogelijk om ook de zeer moderne 100
kW buis TBL 12/100 (flg. 8b) voor beide
luchtkoel'ng te bouwen. Het totale ge
wicht van deze buis met 45 kW anode
dissipatie is slechts 30 kg, dus nog ge
makkelijk door één man te hanteren.
De buis kan aan een stevige aan de
anode bevestigde ring uit het koeler
huis getild worden. Deze ring dient te
vens als ant'corona-ring. Voor het electrische contact tussen de buis en het
koelerhuis dient een ingebouwde ring
van veren.
Fig. 10 (a, b, c en d) is een voorbeeld
van de krommen,' welke het verband
aangeven van de anodedissipatie, de benodgde luchthoeveelheid, het drukverlies in het koelerhuis met de buis en
het daarvoor benodigde ventilatorvermogen. In fig. 10a en b geschiedt dit
voor zeen'veau en resp. 35 en 45° C als
maximale luchtintree-temperatuur; in c
en d voor 1500 m hoogte en 35° C en
3000 m en 25° C, alles voor het buistype
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TBL 12/100. Hiermede, is het mogelijk
snel voor alle praciisch voorkomende
gevallen de basisgegevens voor de luchtkoeling te vinden. Zo is op zeeniveau
voor een bu.s TBL 12/100 met 50 kW
zenderoutput (26 kW anodedissipatie bij
100 % modulatie) en 35° C buitenlucht
temperatuur, 30 m3 lucht per minuut
nodig. Deze kan geleverd worden door
een 1 pk ventilator (3 % van de anode
dissipatie).
Indien de spleten, die de lucht voor de
koeling van de anode en de roosterinsme.tingen aanvoeren, op midden- en
langegolf gesloten zijn, is de koeling
practisch geruisloos.
De foto’s 11 en 12 laten zien welke
vereenvcudging in een zender van
Amerikaans fabrikaat bereikt werd door
de vervanging van de vier parallelgeschakelde buizen van het type 893 AR
door één TBL 12/100.
Voor nieuwe zenders betekent deze
krachtige luchtgekoelde zendbuis dus
wel een belangrijke besparing en winst
aan plaatsru'mte, terwijl de vervanging
van vier buizen door één, de storingskansen oo een kwart van de oorspronke
lijke waarde terugbrengt.
De 893 AR buizen, zoals aanvankelijk
toegepast in bovenbedoelde Amerikaan
se zender, wegen per stuk 104 kg, ter
wijl één TBL 12/100 slechts een gewicht
van 30 kg heeft en dus, zoals reeds op
gemerkt werd, door één man snel ver
wisseld kan worden. Het is dus over
bodig om voor zendbuisvervanging steeds
twee of meer man bed'eningspersoneel
ter beschikking te hebben; bovendien
vereist de verwisseling van buizen be
langrijk minder tijd.
h = 1500m
ti=max35°C
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Fig. 11. ZENDER VAN AME
RIKAANS FABRIKAAT met
vier buizen van het type
893 AR
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Veiligheidsmarge
Tijdens de ontwikkeling van het bo
venomschreven ..Multifin”-systeem zijn
talrijke proeven genomen, teneinde de
veiligheidsmarge te onderzoeken. Tij
dens deze proeven werd bv. een 7,5voudige overbelasting gedurende enkele
(drie) seconden, dus veel langer dan de
afschakeliijd van een anodestroom-begrenzingsrelais, zonder schade verdragen.
Het spreekt vanzelf dat beveiliging
van de buis tegen het wegb'.ijven van de
koellucht noodzakelijk is, doch bij een
(niet opzettelijke) proef zonder koeling,
waarbij het soldeermetaal, waarmede de
anode in de radiator bevestigd is, smolt,
was de buis nog niet beschadigd.
Bij netspanningsst aring vallen alle
spanningen op de zender on de buis weg.
ook op de ventilator. Dit wordt door de
buis zonder schade verdragen, zelfs zon
der dat rekening gehouden wordt met
’t traagheidsmoment van ’t vent'latorrad.
Het is ook wel te beredeneren waar
om een luchtgekoelde anode in wezen
een grotere veiligheidsmarge heeft dan
een watergekoelde anode. Deze laatste
werkt met ’n anodeoppervlaktetemperatuur van 60—100° C; het gevaarpunt is
110—120° C, waarbij zich zoveel stoombellen op het oppervlak vormen, dat dit
stoomkussen plaatseliik iedere warmte
afvoer practisch verhindert. Een snelle
opwarming tot smelttemperatuur kan
daarbij optreden en de bu's wordt on
herstelbaar vernield.
Bij luchtkoeling is dit alles veel gun
stiger. De max. 'anodetemperatuur met
de door Philips opgegeven luchthoeveel
heden is 180° C. Het gevaarpunt van de
anodetemperatuur is eerst het smelt
punt van het gebruikte Cadmium sol
deer 321° C. De veiligheidsmarge is
dus bij waterkoeling ongeveer 120 —

80. = 40° C en bij luchtkoeling 320 — 180 = 140°
C. Zelfs indien het Cad
mium smelt, is de buis
niet onmiddellijk defect,
doordat ook het vloeibare
metaal nog warmte geleidt.
Hoewel het gewenst is
om luchtfilters te gebrui
ken voor de koellucht,
worden bijzonder zware
eisen echter niet gesteld.
Bij een proef in een fa
briek met veel stof, geheel
zonder filter en gedurende
enkele jaren, vervu lden wel de lucht
kanalen; de rad'ator zelf bleef echter
schoon, vermoedelijk doordat de licht
snelheid in de radiator hoog is.
Het ,,Multifin”-systeem heeft ook in
de practijk zijn bruikbaarheid bewezen,
o.a. in ’n zender, waar.'n een TBL 12/100
intussen al meer dan 7500 uren in ge
bruik is, zonder dat zich ook maar de
minste moeilijkheden hebben voorgedaan

No. 6 - 1952

I

!

i'|
I

i
K

t

*
I

I

11

:1

Fig. 12. DEZELFDE ZENDER, uitgerust met
de Philips luchtgekoelde zendbuis type TBL
12/100. Het ligt voor de hand, dat reeds de
vervanging van vier buizen door één enkel
exemplaar grote voordelen biedt
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Lezers peinsden
BANDINDICATOR OP 736-UNIT
Met een 4-standen/3-secties unit schakelaar,
aangebracht achterop een ,,736” spoelunit is
het niet alleen mogelijk om de, band te ver
klikken, maar ook om de hoogspanning voor
de h-f of m-f
buizen af te
sluiten, opdat
de zo vrijkonende energie
gebruikt kan
worden voor
een microfoon
met voorzetapparaat o.i.
d. zonder de
trafo extra te
belasten.
Ik bevestig
de de schake
laar als volgt:
het dek is 2
mm dik en de
busjes 9.7 mm
samen dus
biina 12.
Ik
gebruik twee
busjes van 4 mm een dek, nog eens 2 van 4
weer een dek. Dat ging precies want 2 + 4
+ 2 + 4 is ook weer 12. Het geheel ziet er
uit alsof het zo uit de fabriek gekomen is.

Utrecht

C. GROENEWEGEN

P.U. AANSLUITING OP ROOSTERDETECTOR
Aangezien onder amateurs nog vele éénof twee-kringers in gebruik zijn, is een een
voudige methode
om
deze
voor
pick-up aansluiting geschikt te
•O Op
ü
maken
mogelijk
van nut.
Fig.' I is voor
7f
betere
magneti
sche pick-ups. De
lage gelijkstroom
-weerstand
van
deze types brengt het rooster I op aardpotentiaal, zodra de steker in de entrée is ge
stopt. Voor krlstal-pickup is schakeling II
bruikbaar.
Bij gesloten schakelaar krijgt de buis geen
roosterspanning en werkt als detector. In de
andere stand
staat ’t roos
ter weer op
aardpotentiaal en werkt
de buis als
versterker. De
condensator
van 0.0! UF
....
zorgt dat er
geen gelijkspanning op de p.u. komt. in deze
stand fungeert de lekweerstand + roostercondensator als hoge-tonenfilter. Vanzelf
sprekend is een sterkteregeling achter de
detector onmisbaar.
Delft
H. E. CHARLOUIS

ÜËJ '
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peins mee lezer!
VERJONGEN VAN OUDE BUIZEN
Een „afgewerkte" lamp wordt door de
volgende handgrepen weer tot nieuw leven
geprest, (vanzelfsprekend kan hierbij geen
levensduur gegarandeerd worden)
le. Een oud p.s.a. wordt omgebouwd door

Ti
o
72 Ov/

r .

312

( e_J
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de primaire en secundaire trafo-windingen
in serie te plaatsen, de spanning wordt dan
verdubbeld (denk om geschikte afvlakcondensatoren)
2e. De gloeispanning wordt zo nodig een
weinig verhoogd (enige windingen er bij, er
is ruimte genoeg).
3e. Output enige seconden kortsluiten, zo
dat de lamp blauw of groen aanloopt, zo
nodig enige malen herhalen
Al sinds enige maanden heb ik een gere
genereerde 373 in bedrijf die zijn 250 Volt op
een tweepitter met gemak fourneert. Ook
’n half dozijn van zijn collega’s zijn met
succes verjongd.

'

t

ALARMINSTALLATIE
Uit dump zijn voldoende relais verkrijgbaar
die geschikt zijn om er een alarminstallatie
mee te maken. Een door mij gebruikt type
werkte op 6 Volt gelljk1
stroom en had twee wini;4Vv. dingen van elk 100 Ohm.
In rusttoestand was een
I
der contacten open, het
andere gesloten. Bij be
krachtiging
natuurlijk
*L ‘v*
andersom. We keren ’t
ene contact om, zoda
nig. dat in rusttoestand
beide contacten open
staan. Hetschema
is voor de rest wel dui
delijk.
Bijkortsluiting
bij A, bv. deurcontact,
wordt relais bekrachtigd en het bel-circuit
gesloten. Dit
kan pas ongedaan gemaakt
worden door S te openen. Drukknop D dient
slechts ter controle- Er kunnen een onbe
perkt aantal ..contactmakers" op aangeslo
ten worden. Bij in werking treden van het
alarm zijn de uitwendige verbindingen niet
meer van Invloed.
S. A. JUNIUS
Amsterdam

I

DIJ loting is het als prijs uitgeloofde
boek ten deel gevallen aan de heer
C. GROENEWEGEN, UtrechU
Voor de volgende maand zal tussen in
zenders een chassis voor een voorversterker worden verloot.
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Van link? naar rechts gezien de regelpaneeltjes VE200, VE220, VE210, VE230 en VE240

DE VOORVERSTERKER-EENHEDEN
VAN DE „200 SERIE”
TN een afzonderlijk artikel (zie bladz.
166 in dit nummer) hebben wij het
voorversterkersysteem beschreven. Hier
onder volgt de beschrijving van een aan
tal aan dit systeem aangepaste een
heden.

van de als triode geschakelde EAF42
ligt in de buurt van 500 XI, zodat zelfs
een kabelcapaciteit van enkele duizen
den pF nog geen schade kan aanrichten.
Direct voor de EAF42 is het klankregelsysteem aangebracht, de pot.meter Ris
regelt de lage frequenties, Rio de hoge.
Beide kunnen zowel worden verzwakt
als versterkt t.o.v. het middenregister.
Wederzijdse beïnvloeding van beide re
gelaars is in deze schakeling zeer ge
ring.
Aangezien het klankregelnetwerk een
ongeveer 10-voudige verzwakking ver
oorzaakt, moet de voorgaande trap 12 a
15 Volt kunnen afgeven om aan de out
put van de kathodevolger de vereiste
1 Volt uitgangsspanning te bereiken.
Bovendien is het noodzakelijk, dat in de
eerste trap een sterke tegenkoppeling
wordt toegepast om genoemde, 15 .Volt
met zo gering mogelijke vervorming (in
de orde van enkele tienden procent) op

Klankregeleenheid VE 200
De klankregeleenheid is tevens de
laatste trap van de voorversterker en
moet dan ook in alle voorversterkercombinaties worden toegepast. Fig. 1 geeft
de schakeling. Geheel rechts ziet men de
5-pol:'ge contactplaat, waarop de verbindingskabel uit de hoofdversterker wordt
aangesloten; hier komen gloei- en anodespanning binnen, voor het uitgaande
signaal moetJ in die kabel een afzonder
lijk afgeschermde ader aanwezig zijn.
Ter voorkoming van verzwakking van de
hoogste frequenties door de kabelcapa
citeit, is de laatste buis als kathodevol
ger geschakeld, de uitgangsimpedantie
<38,
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A = beide klankregelaars in
middenstand
B = max. laag en max. hoog
C = min. bas en min. hoog
D = Bas recht en min. hoog
E = Min. bas en diskant recht
F = Max. bas en diskant
recht (volgt kromme A
boven 1000 Hz).
Bas recht en max. hbog wordt
gegeven door A tot 1000 Hz,
E van l tot 3 kHz, verder B.
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ECC40

EAF42

250*330 Vb

2
R11
R1 R2

R12

C4

ECC40 EAF4

t

R23

CONDENSATOREN

2
- 'R16o

4

C6b

i5_
7

iJn11
2

1
R2Q

R6

59 ö

<R21

iL
/s2b

lcio
R22

B

ir
1

SCHEMASLEUTEL
KLANKREGELEENHEID VE 200

8

3

Ci-3 - 0,01 ^F papier
C2-9 - 5000 pF papier
C4
- 0,02
papier
C5
- 220 pF mica of
ker. 10 #/o
C6
- 2200 pF mica of
papier 10 #/«
C7
- 1000 pF mica of
papier 10 •/«
C8
- 0,01 ^F papier
10 °l'
cio
8 wF/450 V
elco (koker)
Cll - 0,1 ^F papier

77777

; Rl-7
R8
; R9 ...
: R10....
: Rii-12
R13
R14
R15

WEERSTANDEN (alle y. Watt, 20 °/o, tenzij anders aangegeven)
470 kn
R16
2 Mn pot.m.
R19
27
1,5 Mn
log. (Vitrohm
R20
2,2
3,3 Mn
curve II)
R21
330
220 kn
R17
270 kn
10 °/o
10
R22-23
100 kn
1 W
R18
2 Mn pot.m.
1,5 kn
log. m. schak.
S = schakelaar
2,2 kn
(Vitrohm
1 Mn
curve II)

te wekken. Een en ander wordt verwe
zenlijkt door toepassing van de in cas
cade geschakelde triode-secties van een
ECC40, waarbij de tegenkoppeling via
Rio tot stand komt. Aan de ingang van
de ECC40 is een eenvoudig bovendoorlaatfllter aangebracht — gevormd door
het netwerk C1R8-C2R0 — dat de fre
quenties beneden 20 Hz aanz enlijk ver
zwakt. Doel hiervan is de hinderlijke bij
geluiden van sommige gramofoonmotoren (de op de pick-up overgebrachte me
chanische trillingen van het aandrijfsys
teem) tot een minimum te beperken.
De sterkteregelaars van de verschil
lende voorversterkereenheden worden
via de scheidingsweerstanden van 470
kn (hier aangegeven als Ri t/m R7) op
Ci aangesloten. De op Ris aanwezige

uitvoeringsvorm van de VE200

kn
Mn
n
kn

10 •/«
1 W

op R18

„druk-trek” schakelaar kan desgewenst
gebruikt worden om een aantal dezer
scheidingsweerstanden af te schakelen,
zoals in het schema is getekend. Dit kan
van belang zijn, als men de eenheid
A A

PUI

®

©

Fig. 2
Opzet van de
VE210
PU 2

N470k^
rrfn

77777

VE210 gebruikt (deze bevat slechts twee
sterkteregelaars) en hiervoor maximale
ingangsgevoeligheid nodig heeft. VE210
wordt dan op de punten B aangesloten.
Bij de VE 200 is nl. de ingangsgevoelig
heid (aan Ci) 130 mV, zodat bij geopen
de schakelaar S aan de punten B een
audiosignaal van 260 mV moet worden
toegevoerd om 1 Volt aan de output (Cu)
te verkrijgen. Is S’ gesloten, dan veroor
zaakt het groter aantal scheidingsweer
standen (die allen via de sterkterege
laars der verschillende voorversterker
eenheden aan „aarde” liggen!) een ster
kere spann'ngsdeling, zodat dan de ge
voeligheid op de punten A en B ca. 900
mV bedraagt, voor de hier getekende 7
ingangskanalen. Gebruikt men in de
compléte voorversterker slechts een of
twee eenheden in combinatie met de
VE 200, dan moet men de ongebruikte
sche'dingsweerstanden met chassis ver
binden. Behalve de reeds genoemde
No. « - l®51

VE 210 zijn alle overige eenheden nl. be
rekend voor een uitgangsspanning van
ca. 1 V over hun sterkteregelaar, zodat
de ingangsgevoeligheden van de com-

EF 40 [2

(f

4

X

Sb

Ss ^

5'
C3

Cl

'
:

(*' 6.3

1

R3'

R1

R5'

C5
>A

RB*

|
EF 40 [2

«ï :

4,

R2

R4

/7TT7

VE 210 - twee ingangskanalen
voor pick-up
De allereenvoudigste voorversterker
bestaat uit de combinatie VE200 en
VE 210, de laatstgenoemde eenheid be
vat nl. twee potentiometers als sterkteregelaars voor de beide ingangskanalen,
geschakeld volgens fig. 2. In combinatie
met gevoelige kristal pick-ups of mag
netische- met bijbehorende p.u. trafo,
geeft deze combinatie bevredigende re
sultaten voor de weergave van standaard
gramofoonplaten (78 o.p.m.). Voor LP
platen kan met de klankregelorganen
van de VE 200 de vereiste frequentiecorrectie niet volledig tot stand worden
gebracht, zodat voor dergelijke doeleindende de voorversterkereenheid VE 230
moet worden toegepast. Overigens kan
men uiteraard ook andere wisselspanningsbronnen op de ingangen van de
VE 210 aansluiten, bv. radioontvanger,
e.d.

C6
■*A

M 1

plete voorversterker te groot zouden
worden, indien de overtollige scheidingsweerstanden worden weggelaten.

VE 220 - Dubbele microfoonversterker
Zoals uit het schema (fig. 3) blijkt, be
vat deze eenheid twee geheel afzonder
lijke microfoonkanalen, ieder met zijn
eigen versterker en sterkteregelaar.
Laastgenoemden worden weer verbon
den met de ingang van VE200. Zoals te
genwoordig gebruikelijk, wordt ook hier
de neg. roosterspann’ng van de versterkingbuizen verkregen door toepas
sing van een lekweerstand van hoge

C4

©

Het VE210-chassis

==LA6

5

2

|C7

250-330V
R9
W—►Vb

SCHEMASLEUTEL
VOORVERSTERKEREENHEID type VE 220
C 1-2
C 3-4
C 5-6

C7
R
R
R
R

1-2
3-4
5-6
7-8

5000
0,5
0,02
8
10
1,2
220
470

pF papier
^F papier
^F papier
^F/450 V elco (koker)
Mn
Mn
1 W
1 W
kn
kn pot.meter, log.
(Vitrohm curve II)

/
Chassisopbouw van.jde VE220
waarde in combinatie met een roostercondensator. Schermrooster-ontkoppelcondensatoren van 0,5 /xF garanderen

OUTPUT gemeten aan de uit
gang van sterkteregelaars
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SCHEMASLEUTEL
GRAM.-MICROFOONRADIO-EENHEID
VE 230

W

R8
R6

'C8

EF40J2

TSb

>

EF40

2

5«Hbr-a

&

7
R7

|R9

[R12

is
R14I
|R1

{t

>A

[R3JR4
PU.

MICR. RADIO

CONDENSATOREN
Cl - 1000 pF mica, 10%
C2 - 6000 pF mica, 10 %
C3 470 pF mica of ker.
10 %
C4 - 0,01 nF papiei’
C5 - 100 ^ F. 12,5 V elCO
(koker,
C6 8 ^F 450 V eico
(koker)
C7 - 0,5 „F papier
C8 - 0,02 fjF papier

1------------------------------------------ l5^AAAA-^ vb
+ 250-330V

Rl
r R2
R3
R4
R5

O

WEERSTANDEN
1,2 kn
5,6 kn
(zie tekst >
47 kn
1,2 kn
33 kn

(alle '/, Watt, 20 %, tenzij anders opgegeven)
R6
1,5 Mn
1 W
R12
220 kn
R7
100 kn
1 W
1 W
R13
33 kn
R8
150 kn
R14
470 kn
R9
1 Mn
physiologische
R10
1,5 kn
sterkteregel.,
Ril
1 Mn
1 W
Vitrohm type A

onverzwakte weergave van de lage fre
quenties.

V
:•
;
*
i
-

*

sprekend is de Vitrohm type A psysiologische sterkteregelaar toegepast, zodat
bij elk geluidsniveau de juiste klank
verhoudingen gehandhaafd blijven.
Het schema is afgebeeld in fig. 4. Het
tegenkoppelsysteem is aangebracht tus
sen de anode van de tweede buis en
kathode van de eerste. Met de schakelaarsecties S B en Sc worden de verschillende correctienetwerken ingescha
keld. In stand 1 staan C2 en Rs in serie,
waardoor de lage frequenties (vanaf 250
Hz) worden opgehaald. De toegepaste
constanten geven de juiste correctie op *
de opneemkarakteristiek van standaard
platen (78 o.p.m) R<) dient om overma
tige bevoordeling van de allerlaagste
frequenties te voorkomen. In schakelstand „2” wordt C2 vervangen door Ci,
terwijl C3 parallel komt aan Rs. Hier
door worden de hoge frequenties (boven
1000 Hz) geleidelijk verzwakt, terwijl
reeds vanaf ca. 800 Hz de lage tonen
worden opgehaald. Eensen ander geeft
de voor LP platen vereist© correctie, de
verkregen frequentiekarakteristiek is

VE 230 - Gramofoon-microfoonradio-eenheid
Voor de liefhebber van zo goed mo
gelijke gramofoonweergave hebben wij
een voorversterkereenheid ontworpen
van pretentieuzer opzet dan de gebrui
kelijke schakelingen voor dit doel. Deze
eenheid is bestemd voor gebruik in com
binatie met niéuwe magnetische licht
gewicht pick-ups voor het afspelen van
moderne standaard- en LP platen.
De hiervoor vereiste grote ingangsgevoeligheid wordt verkregen door toe
passing van twee versterkertrappen met
het ruis-arme type EF40 als triode ge
schakeld in de eerste, als penthode in
de tweede trap. Frequentie-afhankelijke tegenkoppeling levert de vereiste
correcties van de frequentiekarakteristiek, instelbaar met een kiesschakelaar.
Deze schakelaar geeft tevens keuze uit
de afzonderlijke ingangskanalen, nl. voor
pick-up, microfoon en radio. Vanzelf-

/

dB,
♦«

♦8

A = gram.kanaal „78”

B = idem „LP”

C = microfoonkanaal
D = radiokanaal
Output gemeten aan uitgang
van geheel opengedraaide
physiol. sterkteregelaar
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binnen enkele dB gelijk aan „het spie
gelbeeld” van de opneemkarakteristiek
van de Decca LP platen. In beide eer
ste schakelaarstanden sluit sectie SA
de p.u.-ingang aan op het rooster van de
eerste buis. In stand 3 is dit verbonden
met de microfoon, terwijl SB en Sc
dan open zijn, zodat de frequentiekarakteristiek recht is. R<; blijft in de schake
ling en geeft enige (frequentie-onafhankelijke) tegenkoppeling ter vermijding

komt, waardoor een zeer sterke tegen
koppeling tot stand komt met het doel
om overbelasting door sterke ingangs
signalen te voorkomen. De sterkteregelaar is immers achter de tweede buis
aangebracht met het oog op max. sig
naal/ruis verhouding bij het werken met
microfoon en pick-up.
De weerstanden Ri en R2 parallel aan
p.u. en microfooningangen zijn noodza
kelijk om instabiliteit van de schakeling
te voorkomen bij gebruik van magneti
sche en/of dynamische p.u. en micro
foons. Bij gebruik van kristaltypen kun
nen deze weerstanden desgewenst wor
den weggelaten, resp. een groter waarde
hebben, ingeval de demping van het
kristalelement te groot mocht blijken.
Een „normale” gevoelige kristal pickup kan eventueel op de „radio” ingang
worden aangesloten via een serieweerstand van 100 a 470 kXl.
Om het volle profijt uit deze schake
ling te kunnen halen, wat betreft mini
maal ruisniveau, is het essentieel dat de
weerstanden Ri t/m R12 van een speciaal
ruisarm soort zijn. Ci t/m C3 moeten
niet meer dan 10 °/o van de aangegeven
waarde afwijken, anders verkrijgt men
geen juiste correctie van de frequentiekarakteristieken. Meet ze dus na op een
meetbrug, alvorens hen te monteren!
De uitgang van deze eenheid (punt A)
wordt verbonden met de ingang van de
klankregeleenheid VE 200, de pluszijde
van R13 wordt aangesloten op de 300 a

Regelpaneel VE230
van le grote gevoeligheid, terwijl bo
vendien ruis en vervorming tot een
uiterst minimum worden beperkt. In de
vierde stand is de radio-ingang aange
sloten, terwijl tevens R5 parallel aan Ro

v

ECC40
ICIO
5
402N

ü

C3

in

v

C5

&

>A

402N

i-£

2

5

n

•R7

4

7

h

RS‘

T

:«i

:

J+. >R2|r3;

’R4

C7r >csr •
rrm

C9W

+250.330V
-VWSA-^Vb
R6

SCHEMASLEUTEU RADIO-EENHEID VE 240
WEERSTANDEN
CONDENSATOREN
.. 110 pF keramisch *)
C l_5
(alle % Watt 20 %>, tenzij anders aan
.. 110 pF keramisch •) parallel
C 2-4
gegeven
aan 3-30 pF luchttrimmer
1 w
R 1-4
100 kn
C 3
30 pF mica 5 %
2,7 kn
R2
C6
.. 470 pF keramisch
8,2 kn
R3
C7
.. 100 jjF/12,5 V elco (koker)
47 kn
1 W
R5
C8
.. 0,5 ^F papier
1 W
22 kn
R6
C9
8 ^F/450 V elco (koker)
470 kn pot.meter, log.
R7
(Vitrohm curve II)
C 10
.. 0,02 ^F papier
•) Juiste waarde kan gevonden worden door een aantal exemplaren van 100 pF nominaal
op meetbrug na te meten.
t
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330 V plusleiding — hetzij direct aan de
5-polige plug in VE 200, hetzij op een
hiermede verbonden punt op een naast
liggende eenheid.

!

VE 240 - WW-radioeenheid
Indien men betrekkelijk dicht bij een
sterke omroepzender woont, zodat deze
een flinke veldsterkte produceert, dan
kan men met eenvoudige middelen zo’n
zender ontvangen met een weergave
kwaliteit, die door een standaard omroepontvanger niet is te evenaren. Heeft
men dus een goede versterkerinstallatie
ter beschikking, dan loont het zeker de
moeite deze mogelijkheid uit te buiten
door toevoeging van een radioafstem-

1

:

:

i

j

I
I

Bandfiltereenheid VE240
eenheid voor WW ontvangst van locale
zenders. VE 240 is zo’n eenheid. Aange
zien slechts een paar stations voor WWontvangst in aanmerking komen — in
het midden van het land beide Neder
landse zenders, in het Zuiden bv. Brus
sel I en II, in het Noorden Hamburg en
de hulpzender Hoogezand — is geen afstemcondensator aangebracht doch een
klesschakelaar, waarmee verschillende
vaste capaciteiten en/of trimmers paral
lel aan de spoelen worden geschakeld.
De schakeling is afgebeeld in fig. 5. De
ingangskring bestaat uit een bandfilter,
gevormd door twee Mu-Core 402-N spoe
len, capacitief gekoppeld door C3. Met
Ci en C5 geeft dit afstemming op 1007
kHz (H’sum II), door bijschakeling van
C2 en C4 wordt op 746 kHz (H’sum I)
afgestemd. De bandbreedte is in eerst
genoemde stand ca. 20 kHz (van „top tot
top”), voor de lagere frequentie is dit
ca. 10 kHz. De linkersectie van de ECC40
is geschakeld als „kathode detector”,
welke direct is gekoppeld met het roos
ter van de tweede triodesectie. Laatst
genoemde dient als audioversterker en

179

levert zijn output via de sterkteregelaar
R~ aan de ingang van VE 200. De detec
tor werkt hier met zeer lage anodespan• ning — de spanningsdeler R4R3 levert
ongeveer 20 Volt — hetgeen minimale
vervorming oplevert bij klein ingangs
signaal. Een 20 mV, 30 % gemoduleerd
signaal aan de anlennebus geeft 1 Volt
audio over R7, voldoende om de (achter
de complete voorversterker geschakelde)
hoofdversterker volledig uit te sturen.
In de practijk moet echter de „antenne
output” 50 a 150 mV bedragen om opti
male resultaten te bereiken. Al naar de
veldsterkte ter plaatse moet men een
grotere of kleinere antenne kiezen om
dit te bereiken. Kan men niet voldoen
de geluidsterkte krijgen met geheel open
gedraaide sterkteregelaar — bij gebruik
van een flinke buitenantenne —, dan is
de veldsterkte van de zender reeds zo
klein, dat in de meeste gevallen het
storingniveau hinderlijk begint te wor
den, zodat WW-ontvangst onmogelijk
geacht moet worden. Is men zo geluk
kig, dat ter plaatse een flinke veldsterk
te heerst, dan wordt een zeer goede
weergavekwaliteit verkregen.
Afregeling van het bandfilter gaat als
volgt: Eerst S in getekende stand en af
regelen op H’sum II met de kernen.
Heeft men de afstemming globaal gevon
den, dan moeten de kringen zorgvuldig
worden ingesteld, waarbij men beurte
lings de ene tijdelijk verstemt (door er
ca. 80 pF aan parallel te schakelen), ter
wijl de andere wordt afgeregeld. Hierna
schakelt men op H’sum I. waarna de
trimmers (C2 en C.|) volgens gelijke pro
cedure worden ingesteld Om „overspre
ken” te voorkomen, wordt in de eerste
stand van de schakelaar het detectorrooster met „aarde” verbonden, zodat de
radioeenheid dan buiten werking is.
ATTENTIE!
'"TOT onze spijt zijn in de schema’s op blz.
1 175 en 177 enige fouten geslopen. De contactnummering van de 5-polige plug in de
klankregeleenheid VE200 is nl. in zoverre on
juist dat de cijfers 1 en 2 van plaats moeten
verwisselen; dit geldt eveneens voor 3 en 5.
Voorts staat bij de gloeidraadaansluiting
2 X ECC40 aangegeven, één hiervan moet zijn
EAF42. •
In het schema van de regeleenheid VE230
is abusievelijk C3 aan contact l van Sc ver
bonden i.p.v. aan contact 1.
PRIJSCOURANTEN
■pvE firma J. C. de Jong, Zeist, zond ons
■L/ de onlangs verschenen prijscourant 19^llet is een eenvoudig, maar met zorg bo
werkt boekje, waarin een grote verscheiden
heid van gerubriceerde onderdelen en toe
behoren als gramofoonmateriaal enz.
NO. 6 - 1952
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Schooltelevisie van BBC
Na de zomervacantie zal
door de Engelse omroep een
begin van uitvoering worden
gegeven aan TV uitzending
voor scholen. Programma-materiaal van deze aard zal over
het algemeen niet over de TV
zenders worden uitgezonden,
doch per lijn (closed circuit)
aan de onderwijsinrichtingen
worden toegevoerd.
Voor de eerste proeven zul
len een tiental scholen in de
omgeving van Londen worden
ingeschakeld.
Edmund T. Flewelling t
Uit Amerika wordt ’t over
lijden gemeld van een ama
teur, wiens naam over de ge
hele wereld bekendheid kreeg
door de uitvinding — in 1922
— van de superregeneratieve
schakeling, bekend als Flewelling-schema. Rijdende in
zijn auto, werd deze radiopionier door ’n acute hart
aanval uit het leven wegge
rukt.
Flewelling deed laatstelijk
nog van zich spreken door
opzienbarende artikelen in de
Amerikaanse radiopers over
de
door
hem
ontworpen
..klanklade’ (aircoupler) als
basis voor het Flewelling
Audio System (F.A.S.)
Aan de klaagmuur
Het Duitse blad „FunkTechnik”, schrijvend over de
erbarmelijke toestand op de
MG band, meldt als resultaat
van ’n systematisch afzoeken
van
het
middengolfbereik
dat van de 121 omroepkanalen
in Berlijn slechts 35 onge
stoord zijn.
De proef werd genomen
met een uiterst selectieve
klasse-super, aangesloten op
een 15 m hoge en 20 m lange
antenne; deze was opgesteld
op een voor ontvangst bijzon
der gunstig punt.
Kleurfilters voor
TV ontvangers
Een Engelse firma zal bin
nenkort uitkomen met een
„voorhanger”, die voor de
kop van een beeldbuis ge
plaatst de eigenschap moet
bezitten om het normale
zwart-wit beeld een pasteltintig reliëf te bezorgen in
blauw, rosé en groen.
Ofschoon nog geen bijzon
derheden bekend zijn, berust
dit „wonder” vermoedelijk op
uitsmering van korrels van
verschillende fosforen op het
transparant.
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Statistiek
Eind Maart bedroeg het
toestellen 1.658.494 (v.
m.
1.649.775), terwijl het aantal
distributieaansluitingen in Fe
bruari afnam met 370 (v. m.
484.250).
In 1951 werden op eigen
verzoek en wegens het ont
breken van een luistervergunning door de Radio Contro
ledienst 5196 toestellen ver
zegeld.
Germanium-microfoon
In het laboratorium der Bell
Telephone is een nieuw type
microfoon ontwikkeld, waar
in een als transistor gescha
keld germanium-element toe
gepast wordt.
Nieuwe TV zenders
in BBC net
Half Maart werd het Schot
se-TV centrum Kirk o’ Shotts
in bedrijf gesteld, waardoor
het werkgebied van de Britse
videodienst met 4 millioen
zielen werd vergroot. De po
sitie van deze nieuwe zender
is ’n plek halverwege tussen
Glasgow en Edinburgh, de antennetoren heeft een hoogte
van 250 m. Door de gesteld
heid van het terrein is de
effectieve hoogte van de
stralers 550 m boven zeepeil.
Frequentie resp. 56.75 MHz
(beeld) en 53.25 MHz (geluid).
Het Bristol-Cardiff-Plymouth
district zal in de loop van
Augustus worden ingescha
keld, met de installatie van
de zender te Wenvoe is men
reeds een eind op streek. Is
ook dit station in bedrijf dan
zal 85 #/o van de Engelse be
volking door het TV netwerk
van de BBC worden omvat.
Inter-Europees beraad over
UKG omroep
In Stockholm zal 28 Mei een.
conferentie aanvangen, waar
in een meer planmatige in
deling van de 41—68, 87.5—100
en 174—216 MHz banden onder
de ogen zal worden gezien.
De sterke toename van FM
en TV zenders heeft interna
tionaal beraad noodzakelijk
gemaakt.
UKG omroep In Saargebied
Voor Radio Saarbrücken is
een 10 kW FM zender in aan
bouw, terwijl een tweede 10
kW station het noordelijk
deel van het Saargebied zal
bedienen. Als plaats voor de
ze zender is de Schaumberg
uitgekozen.

Electronische roerganger
Nieuwste snufje bij de Am.
marine is een apparaatje,
waarmee het roer op afstand
bediend kan worden als door
enigerlei oorzaak verblijf in
de stuurhut onmogelijk wordt.
De roerganger draagt ’t aan
een riem om z’n middel.
Piratenjacht
Voor opsporing van „zwart
kijkers” — naar 'schatting
van de Britse PTT hebben
ruim 100.000 bezitters van een
TV ontvanger zich onttrok
ken aan de aanmeldingsplicht
— rijden in Engelse steden
nu station-cars, welke voor
zien zijn van een speciale
apparatuur voor het localiseren van kijkdozen. Binnen
een straal van 30 m is elk
TV toestel „raak” en met een
peilmethode wordt dan de
juiste positie er van bepaald,
waarna aan de hand van een
lijst wordt uitgemaakt of
voor dit adres een kijkvergunning is uitgereikt.
Het kunstje gaat alleen op
als (wat regel is) de afscher
ming van het toestel ontoe
reikend is om parasitaire
straling te voorkomen.
Radar tegen clandestien
vissen
In Californië, waar de kust
-visserij verpacht wordt, heb
ben politievaartuigen een radarinstallatie aan boord ge
kregen. ’s Nachts en bij ontij
trekken steeds meer vissers
er op uit voor een clandestien
„haaltje”.
Graderen van baksteen
In het laboratorium van de
Ver. van Steenfabrikanten te
Geldermalsen is een electroacoustische methode uitge
werkt voor het snel en be
trouwbaar sorteren van bak
steen. Grondslag is de me
ting van resonantiefrequenties van de door een el. magn.
slagpen in vibratie gebrachte
steen; de eigenfrequentie, lig
gende tuss,en 5 en 10 kHz,
wordt afgenomen met een
contactmicrofono en de klas
sering geschiedt aan de hand
van lichtsignalen. Het keuren
van elke steen vraagt 5 sec.
max.
TV in Argentinië
Te Buenos Aires is ’n 5 kW
televisiezender in bedrijf ge
steld. De installatie is merk
waardig door een! unieke an
tenne die hier wordt toege
past en waardoor de nuttige
stralingsenergie op 45 kW
wordt gebracht.
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ELECTRONISCHE AFREGEUNG VAN UURWERKEN
door H. Goris
UIST het RB van Januari ontvangen en
met veel belangstelling o.a. het artikel
J„Electronische
afregeling van uurwerken”
gelezen. Als horlogemaker zou ik gaarne en
kele opmerkingen van deze kant van het
onderwerp willen maken.
Zoals\waarschijnlijk bekend zijn voor het
deel verschillende fraaie apparaten in de
handel, die het te regelen uurwerk met het
tikken van een fijn échappement vergelijken
of wel een standaardfrequentie opwekken.
Van een dezer apparaten, volgens laatstge
noemd principe werkend, hierbij een afbeel
ding. Het is een Zwitsers apparaat en Vibregraf genoemd.
Wat het aantal tikken betreft komen er
helaas de laatste tijd steeds meer horloges
met afwijkende schommelgetallen voor. En
dat niet alleen bij de goedkopere prullen,
maar ook bij Omega: hoofdzakelijk kleine
dames- en apart gevormde heren-werkjes.
Het voordeel zou zijn, dat de bewegingen
en schokken van de pols minder invloed op
•de regelmatige gang hebben.
Het ligt niet in mijn lijn opmerkingen te
maken ever het schema, alleen kan het ver
velend zijn dat het apparaat minstens een
half uur voor het gebruik ingeschakeld moet
worden. De mogelijkheid uurwerken tot op
ca. 1 min per 24 uur af te regelen is voor
precisie-uurwerken en ook voor horloges van
goede kwaliteit echter beslist onvoldoende.
Spreken we niet eens over de fijnere kwa
liteiten: een in gcede conditie zijnd Alpina
heren-pclshorloge met een uurwerk-irrdden-

der fijnste horloges die nog betaalbaar zijn:
International Watch Co (Schaffhausen) in
roestvrij-stalen kast. Het verloop van dit
uurwerk is gedurende de eerste 21/, jaar niet
meer geweest dan gemiddeld 1 sec. en bij
uitzondering tot 3 sec. per dag. Momenteel
is het verschil soms iets meer, maar het is
dan ook tijd voor een revisie! Bij al deze
fijne uurwerken zijn veranderingen door
verschillen in veerspanning, positie en tem
peratuur tot een fractie van een seconde per
dag teruggebracht (daardoor hebben de gro
te temperatuursverschillen op mijn uitreis
vanuit het koude Holland via de toen-zeerhete Rode Zee naar het warme Australië ook
geen merkbare invloed gehad op de gangresultaten van dit horloge, wat ik gedurende
de reis steeds met tijdseinen en scheepschronometers heb kunnen controleren.

{
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De ,,Vibrograph”

j

Watchmaker H. Gcris en „toebehorén”
vóór hun- huis te Croydon N S.W.
lijn van 12 ligne (= 27 mm) zal minder dan
een halve minuut in de week verlopen.
Zelf ben ik in het gelukkig bezit van een
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Waar dit kleinere verschil nu wel aan te
danken is? Wel, zo’n beter horloge heeft zeer
fijne, hardstalen rondsels met assen en tak
ken aan één stuk en ook de gebruikte messingsoorten zijn van een harde - samenstel
ling. Verder is alles met zeer grote nauw
keurigheid — 0,001 mm — gemaakt en hoog
glans gepolijst. Hierdoor is de wrijving zeer
klein en regelmatig, zodat met een lange,
slappe veer volstaan kan w.orden. Het ene
voordeel brengt verschillende andere met
zich mee: zo is de levensduur ook veel gro
ter.
Maar* om op de afregeling terug te komen
— zijn de moderne regelapparaten dan wel
goed en prettig in het gebruik, de prijs is
hoog, nl. 2000 è 2500 gld. Dit; maakt dat voor
een even bruikbare zelfbouwconstructie be
langstelling te over zal bestaan.
In ons vakblad „Het Uurwerk” heb ik 'vel
eens iets gelezen over een door een collega
gemaakte regelmachine. Het electronische
deel bestond uit een kleine versterker met
koptelefoon en microfoon. Op deze laatste
werden het af te regelen èn een, zeer fijn,
nauwkeurig horloge gelegd, Vallen beider
tikken gelijk dan wordt een stopwatch m
werking gesteld, welke bij het volgende ge
lijk tikken stopgezet wordt. Aan de hand van
de verstreken tijd kan dan het verloop pe
afga24 uur berekend of wel uit een tabel
lezen worden. Dit is een. zeer eenvoudige
methode, echter ook weer niet el'£ ?.au "
keurig en afhankelijk van persoonlijk g
hóors- en reactievermogen.
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Alles over solderen . . . Eenpiiler UN-9, een baiierij-seije
voor 12 voli anodespanning . . .
Uitvoeringsvormen van de accu
mulator
u>

van Dr.Blan

HERHALINGSLES IN SOLDEREN
Als voornaamste onderdeel van het monteren is solderen, goed solderen,
een kunst, die zelfs de nieuweling direct moet verstaan.
Dit opfrissertje zal meehelpen om van »kruk« tot »kei« te worden
O OLDEREN' ls een onderwerp dat als „ouwe
^ koek" vrijwel altijd door de mazen van
het voornemen glipt en toch staan of vallen
met deze nobele kunst de prestaties onzer
radiogewrochten. Eerlijk, er lopen heel wat
technisch knappe bollen rond, die alles kun
nen, behalve___ solderen!
De moderne electronica, inclusief de knut
selarij, beweegt zich echter in richtingen —
miniaturisering en gecompliceerde schake
lingen — die steeds meer aanspraak maken
op grote bedrevenheid in de edele kunst
van het tinnegieten.
Wat volstrekt onverklaarbaar mag heten,
dat is, hoewel de gevaren en last van on
verschillig solderen toch heus algemeen be
kend zijn, dat deze narigheid maar niet wil
uitsterven. De „foto", om met Kobus Rarekiek te spreken, is zó naar het leven en maar
overbekend: een soldeerbout met geoxydeerde en ingevreten stift, vaak tot een onge
lukkig stompje weggevijld — een verward
kluwen willekeurig soldeer met de een of
andere soort imitatie-harskern
een bout
die in de bedrading rond gewrongen wordt
gelijk een vork in de spaghetti, begeleid door
een hevig sissen en gelardeerd met rookflarden van tot in het vlees mishandelde
onderdelen — een slang smerig soldeer die
alsmaar in het toestel verdwijnt (een mini
mum op de soldeerplaats en de rest er naast
natuurlijk op de meest ontoegankelijke plaat
sen, welk feit men dan pas bij opnieuw in
schakelen van het apparaat ontdekt door
sneuvelde plaatstroombuizen enzovoort!).
Oorsprong van het solderen
De grondslag van het solderen en het ge
bruik van vloeimiddelen zijn al behoorlijk
oud en vinden hun oorsprong in de middel
eeuwen, ofschoon reeds in de tijden der Ro
meinen loodgieten wijd en zijd toegepast
werd om van platen pijpen te maken. Sol
deren zoals wij dit thans kennen was echter
een begeleiding van de industriële revolu
tie, terwijl het gebruik van .bijtende vloei
middelen (zinkchloride) een gevolg was van
de uitbreiding van de tin-industrie.
No 6 - 1952

Het gebruik van hars als vloeimiddel kwam
niet op het tapijt vóór het midden van de
19e eeuw en soldeer voorzien van harskern
eerst na 1890. Sindsdien heeft ook de weten
schap zich met deze zaken bemoeid. Alle
vroeger ondervonden moeilijkheden — gevolg
van corrosie (aanvreting) door ondeugdelijke
bijtende vloeimiddelen — zijn verdwenen en
vandaag-de-dag kunnen en worden zelfs de
meest delicate instrumenten gesoldeerd.
Modern kernsoldeer, dat thans o.m. het
onderwerp is van een British Standard Specification (ongeveer onze normaalbladen) en
geschikt voor een grote verscheidenheid van
toepassingen, is een alliage van tin en lood,
waarbij de samenstelling varieert van 18/82
tot 95/5. Voor algemeen radiowerk worden
verhoudingen tussen 40/60 en 60/40 toegepast.
Onzuiverheden veroorzaakt door sporen ijzer
of arsenicum, werden tot uiterst geringe li
mieten teruggebracht en het maximum van
deze verontreinigingen komt thans niet bo
ven 0,25 •/».
De fabricage van kernsoldeer, zoals bv.
het bekende „Superspeed” met geactiveerd
harskern, is een zeer speciale. In kort be
stek gezien gaat het als volgt: een klompje
alliage wordt door een „mal” gedrukt van
ongeveer de juiste afmetingen, waarbij het
vloeimiddel gedurende deze bewerking wordt
ingebracht; daarna wordt het door een ron-‘
de mal getrokken die een uniforme ,,buis”‘
doet ontstaan. Het eindproduct is verkrijg
baar in afmetingen tussen 3,25 mm en 0,71
mm: een juiste maat voor ieder practisch
doel. Voor radio worden de maten 2 en 1,6
mm het meest gebruikt.
Practisch solderen
Keren we nu terug tot de practijk van het
solderen. De hoofdzaken zijn: a) de mate
rialen moeten schoon zijn, b) bijtende vloei
middelen moeten tot elke prijs worden ver
meden, c) gebruik van een schone bout op
juiste werktemperatuur, d) het gebruik van
goede kwaliteit vers (d.i. niet geoxydeerdl) soldeer met kern op hars-basis.
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Geen zuur!
Het gebruik van zuurhoudende soldeermiddelen bij radiowerk moet, op z’n zachtst uit
gedrukt, worden ontraden. Maar laten we
het even toelichten.
Op de eerste plaats zal het zuur niet alle
maal verdampen en op plaatsen geraken
waar het niet thuishoort. Zodra de bout op
de soldeerplaats komt gaat het nl. lopen. De
achterblijvende, microscopisch kleine resten,
oefenen een vernietigende werking uit op
het materiaal. Lltzedraad van spoelen en de
dunne
koperdraad van transformatoren
wordt na verloop van tijd eenvoudig wegge
vreten.
Voorts sproeit er altijd nog een hoeveel
heid zuur in het rond zodra de bout er mede
in aanraking komt en waar het blijft valt
niet te controleren. Zo kunnen er dan na
verloop van tijd storingen optreden op
plaatsen die men op het eerste gezicht niet
zou verdenken.
De veiligste methode is het gebruik van
geactiveerd harskernsoldeer waarin geen
zuurhoudende stoffen zijn verwerkt. Gedu
rende de afgelopen oorlog werden duizenden
apparaten, die door het feilloos functionneren talloze soldaten het leven redden,
met Superspeed soldeer gesoldeerd.
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Schoon materiaal
Zorg er voor dat alle draden, soldeerlippen enz. goed blank zijn, vrij van oxyde en
zg. „nickel-plating”, vóór u begint te sol
deren. Geloof me dat het niet de eenvoudigste schoonmaakmethode is als men de
bout en het soldeer voortdurend over de soldeerplaatsen wrijft.
Bij toestelbouw is het de gewoonte om
draadeinden en onderdelen reeds vóór de
montage te vertinnen, óók en vooral de buisvoetjes, terwijl bij gebruik van miniatuuronderdelen de aanwending van een vloeibaar
(op hars-basis) soldeermiddel kan worden
aanbevolen. De verbindingen kunnen dan
met nog groter snelheid worden aangebracht,
waardoor te grote verwarming van deze klei
ne onderdelen zich laat voorkomen.
Om dunne geëmailleerde draden van spoe
len en transformatoren schoon te maken
kan men op gelijke wijze te werk gaan als
bij litze: verhitten in spiritusvlam en in methyl-alcohol (spiritus) dompelen, daarna met
een schoon lapje afvegen. Niet met de vin
gers, want daarop zit altijd een vetfilm. Voor
dit werk dus geen mes of schuurpapier,
dat beschadigt de draden maar!
De soldeerbout
Gebruik een betrouwbare bout van + 65
Watt met — voor algemeen radiowerk al
thans — rechte en liefst, zoals bv. de ,,Solon” bouten, tegen corrosie geprepareerde
stift. Natuurlijk moet hij op de bij u ge
bruikelijke netspanning zijn aangepast! Houd
de bout schoon met een plukje poetskatoen
en vijl niet aan de stift dan alléén in uiterste
gevallen. Hoewel het natuurlijk moeilijk is
de Juiste temperatuur van de stift vast te
stellen, moet deze toch ca. 50° boven het
Vloeipunt van het toegepaste soldeer liggen.
Een indicatie voor te veel hitte is ,, sputteren” als het soldeer met de bout in aanraking komt, terwijl een stopverfachtige toe
stand en „brokkelen” op de soldeerplaats
op te geringe hitte wijst. Denk er aan dat
het „hitte houden” het belangrijkste punt bij
een soldeerbout is; een goede bout moet een
belangrijke hoeveelheid hitte kunnen afge
ven zonder daarbij noemenswaard af te koe
len.
Als bv. tengevolge van netspanningsvariaties, de bout regelmatig iets te koel blijft,
kan men daarin verbetering brengen door
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om de plaats waar zich het element bevindt,
asbestkoord te wikkelen. Wil men er een net
karweitje van maken, maak het koord dan
nat vóór u het omwikkelt.
Zou de bout echter te heet blijven en re
gelmatig de vertinning verbranden, dan blijft
er geen andere weg over dan netspanningsverlaging door in serie met het element een
weerstand op te nemen, waarvan de waarde
proefondervindelijk moet worden vastge
steld.
Een rust voor de bout is beslist geen over
bodige luxe. Men buige hiertoe een ,,U” van
een stuk 1}/, a 2 mm aluminium op de wijze
als in de schets aangegeven en make er twee
„V''-vormlge uitsparingen in, waarin de
bout netjes past. Natuurlijk moet het hand
vat lager liggen dan de stift, zodat het aansluitsnoer hem niet doet kantelen.
Het maken van een verbinding
Laten we eens even de juiste wijze be
spreken waarop men een goede verbinding
maakt. Voor de beginner zal het onmiddellijk
de schijn wekken of men arie handen nodig
heeft: één om de onderdelen vast te hou
den, een tweede voor de bout en een derde
voor het soldeer. Maar geloof me, die schijn
is bedriegelijk en men doet het driehandskarwei beslist gemakkelijker met twee!
Indien even mogelijk moet men de bout
onder de soldeerplaats houden en het sol
deer er boven. Als alles goed is voorbereid
— grootse uitdrukking voor een klusje dat
maar enkele seconden vergt — zal het sol
deer regelmatig om de verbinding vloeien.
Ook houde men de bout nooit langer tegen
de soldeerplaats dan nodig is om de „flux”
(het vloeimiddel) te verdampen: enkele se
conden dus.
Moet men van draadeinden voorziene on
derdelen als weerstanden en condensatoren
insolderen, dan is een „haakje” voldoende om
deze onderdelen aan te brengen. Een com
plete slag, laat staan meerdere, is totaal over
bodig en alleen maar een belemmering voor
eventuele latere demontage. Tracht ook geen
draadeinden te bundelen teneinde een „loodgieterslas” te maken door dosis na dosis sol
deer aan te brengen — de moeilijkheden om
zo’n verbinding van de soldeerkluit te ont
doen bij eventuele reparaties of wijzigingen
zijn groot, daarbij moet onnodig veel warm
te worden toegevoerd, wat voor weerstanden
en condensatoren funest kan zijn. Met het
oog op dit laatste is het van belang de draa^einden niet in te korten en tijdens het sol
deren met een combinatietang vast te houden
(halverwege tussen einde en lichaam van de
weerstand). Het metaal van de tang werkt
dan 9’s koel rib en verhindert de warmtegeleiding naar het Inwendige van het be
treffende onderdeel.

:
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Droge lassen
Hoewel gelukkig niet direct een gebeur
tenis aan de lopende band met de tegen
woordige wijze van solderen, zijn „droge”
lassen toch wel tot de onplezierige fouten
in radio-apparaten te rekenen. Een „droge”
las is er een waarin de soldeer aan de sol
deerplaats .hangt” door middel van een niet
verdampte harslaag; op deze wijze onts aat
dan een overgangsweerstand. De waarde van
deze kunstmatige overgangsweerstand kan
variëren van enkele ohms tot enkele megohms. Droge lassen ontstaan voornamelijk
door een bout die óf te koud is óf niet lang
genoeg op de soldeerplaats wordt gehouden.
Bij optreden van dit soort narigheid moet
men eerst de kring, waarin het verschijnsel
optreedt, localiseren en daarna alle verbin
dingen met een schone, hete bout opnieuw
laten doorvloeien.
Zie verder bh. 186
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|K deze tijd van meteorieke supers, communicatie-ontvangers en kofferradio’tjes
is men er als vanzelf toe geraakt om de neus
op te trekken tegen alles, waaraan niet ten
minste een drietal buizen te pas komt. Ver
geleken met big-business-schema’s moet dat
toch wel het uiterste minimum zijn— Lo
gischerwijze is het gevolg van deze opvatting
dat menig jong radio-enthousiast, wiens hun
kering naar ’n eigen setje groter is dan z’n
voorraad contanten, de situatie maar voor
gezien houdt. Poppetje gezien, kastje dicht
— wat ’n snertwereld!
De tragiek van dit ,.jeugdprobleem” plaat
ste zich weer eens extra-duidelijk voor ogen,
toen we ’n week of wat geleden plotselin?
bezoek kregen van ’n verre neef. Dit heer
schap, volstrekt onzichtbaar sinds de tijd
dat de even-m’n-rapport-laten-zien periode

niet meer strookte met z’n waardigheidsbesef, zat in de rats. Had 'n toestelletje in el
kaar geflanst — natuurlijk met 3 lampen! —
en wat daar uit kwam deed denken aan het
spetteren van ’n openstaande keukenkraan.
Klaarblijkelijk was z’n gevoel voor muziek
ietwat beter dan ten tijde dat dit bevredigd
kon worden door schril gefloten straatdeun
tjes, want neef verklaarde niet content te
zijn met z’n handwerk, en of we daaraan
wat vermochten te verbeteren__
Het geval bleek 'n samenraapsel van links
en rechts opgeduikeld spul, buizen die de
beste laren van hun leven al dik achter de
rug hadden en in zeer verwijderd familie
betrekking tot elkaar stonden en ’n luid
sprekertje, welks gedrag de eerste de beste
koptelefoon tot de meest schampere uitlatin
gen zou verleiden. Van kop tot staart—
vuilnisblikken-ras.
„Kijk’s broeder” — zei ik — ,de fout van
jullie juniores is eeuwig en altijd dat je te
dik wilt doen. Vermoedelijk heeft dat hoopje
radiopuin je ’n 40 pop gekost (bleek 52 gld.
te zijn) en, zover ik je vader ken, zal je dat
moeten bezuren met 'n makke zomervacantie.
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Hoge sprongen, Floris-de-zoveelste, en korte
benen gaan niet samen. Als je nou eens----”
Waarop dit familie-aanhangsel venijnig te
rugbaste: ’n eenpittertje, wat kan je daar
nou mee uitrichten?”
Voel je em? Er was geen ontkomen aan,
dat heerschap zou alleen tot rede te brengen
zijn door het feitelijke bewijs en, gezien de
verwantschap, was het ’n prestigekwestie
daarin te voorzien. Dus---Het werd het eenpittertje dat we hier ten
doop houden: klein, toonbaar, goed van ge
luid, ’n wonderbaarlijk effectieve aetherprikker en niet duur. Heel wat meer mans
dan de patriarchale eenlamper uit de voor
tijd (standaard voor arm en rijk, omdat
hoog-, middel- en laagfrequentversterking
toen nog moesten worden uitgevonden) en
daarom in alle omzichten ’n joppe setje voor
de eigen kamer. Die neef van ons, die —
dat snap je — het proefmodel in de wacht
sleepte ,is er tenminste verguld mee.
Battcrij-voeding!
Zoals vroeger, ligt voor „goedkope radje”
het zwaartepunt nog altijd bij de voeding.
Lichtnet-aansluiting betekent aanschaffing
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van een voedingstrafo, afvlaksmoorspoel en
— condensator plus gelijkrichtbuis. Dat alleen
hakt er al geducht in. Batterijvoeding dus,
maar dan zo dat men zich ook weer niet arm
betaalt aan hoogspanningsblokken van 120
Volt of zo. Daarmee raken we meteen het
hart van dit ,,wie-doet-me-wat setje’: de
buis.
Dit is de DL92, ’n rimlocktype en eigenlijk
een eindpenthode, die zich echter met op
merkelijk goed gevolg als roosterdetector laat
toepassen. Het pitje verlangt een gloeispanning van 1,5 V — welke van een staafcel of
schelelement wordt betrokken — de gloeistroom is dan 100 milli-ampère. Met de anodespanning kan men zelfs zo laag gaan als
12 V (drie in serie geschakelde 4,5 V zaklantaarnbatterijen) in welk geval de anodestroom slechts 0,8 mA bedraagt. Desondanks
valt er ook dan nog ’n aardig ritsje omroepzenders te ontvangen — zelfs ’s middags —
terwijl de beide Hilversums hier in Bussum
nóg prima te genieten waren met ’n draadje
van 1 meter als antenne.
Wie zo royaal is om de DL92 op een anodespanning van'35 V te tracteren (de buis trekt
dan ’n anodestroom van 4,5 mA) zal zich
meermalen genoopt zien om de koptelefoon
mear op tafel te leggen, zó gaan de trilplaten
al gauw te keer bij de ontvangst van de ster
kere zenders. Uiteraard is het dan zaak om
’n goede buitenantenne te gebruiken.
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Heeft men de beschikking over ’n beetje
behoorlijke luidspreker en is de afstand tot
Lopikerwaard niet al te groot, dan zijn de
H-zenders voldoende krachtig uit de luid
spreker te halen. Hier in Bussum lukte dat
wonderbest en al sprongen de ruiten niet uil
de sponningen, voor ’n rustige kamer is de
geluidssterkte meer dan genoeg.
Schema
Dit is zo simpel en vergt zo weinig onder
delen, dat toelichting eigenlijk wel achter
wege kan blijven. Via de koppelwikkeling
1—3 belandt het antennesignaal in de roosterspoel 4—3 en bereikt dan over C2, waar
aan parallel de roosterlekweerstand R2, het
stuurrooster van de buis. Tussen dit rooster
(3) en de kathode (1—5—7) vindt detectie
plaats, waarna we het afgescheiden laagfrequentsigqaal versterkt in de plaat- of
anodekring (2—5) aantreffen. In de anodekring is de koptelefoon opgenomep en over
brugd met C4, die aan deze plaats de naam
„telefooncondensatór” ontleent.
. Zoals reeds uitvoerig in deze rubriek be
sproken, kan de werking van een detectortrap nog heel wat bijgespijkerd worden door
toepassing van dempingsreductie op de afstemspoel: Dit wordt hier bereikt door de
terugkoppelkring: anode — C3 — potentiometer Ri en spoelwikkeling 5—6. Met de knop
van R1 kan de gevoeligheid op maximaal
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worden ingesteld (d.i. even voor het punt
dat de schakeling in genereren overgaat,
kenbaar door ..gillen”, wat men ter wille
van de vrede in de buurt en als rechtschapen
radio-amateur steeds zal voorkomen) en
waar met dit orgaan tevens nog de selecti
viteit van de afstemkring wordt opgevoerd,
behoort ook het vrijmaken van zwakkere
zenders als Brussel (VI.) niet tot de onmo
gelijkheden.
De bouw
In de werktekening is het „hoe” voluit
aangegeven. Begonnen wordt met het mon
teren van de „vaste” onderdelen op de Uni
frame-delen, waarna „losse” onderdelen als
C4 en R2—C3 kunnen worden aangebracht,
Ook de draadverbindingen van huishouder
naar de montagestrip kunnen al wordén
vastgesoldeerd. Veiligheidshalve (met 'n bat-terijbuis is het zo gepiept als + anodespanning ook maar even in contact komt met de
gloeidraadleidingen) wordt geen blank mon-

SOLDEREN (Vervolg van blz. 183)
Antenne verbindingen
Alle werk buitenshuis aan antennes, feeders
etc. kan men het best met een klein model
blaaslamp doen, tenzij men de beschikking
heeft over een werkelijke grote electrische
soldeerbout (ten minste 250 Watt). Ook hier
moet het werk goed schoon zijn; een andere
voorwaarde is, dat men geen moeilijkheden
ondervindt bij het vloeien van het soldeer.
Enige zorg om te voorkomen dat men te véél
hitte toelaat (en dus soldeer en draden ver
brandt) is gewenst.
Aluminium so'lderen
Het solderen van verbindingen van alu
minium of „dural” kan niet effectief worden
geacht of blijvend, ofschoon het mogelijk is
een geleidende „koek” van.de speciale soldeersoort op te bouwen. Als interessant sluitstukje mag e." dan op gewezen worden dat
door de bekende fabriek van moderne soldeermiddelen H. J. Enthoven & Sons Ltd,
een systeem voor alu-solderen is ontwikkeld,
waarbij onder gebruikmaking van een soldeer
op tin/zink basis de bout wordt blootge
steld aan magnetostrictie op een supersoni
sche frequentie, waarbij een zodanige verde
ling van het vloeimiddel wordt verkregen,
dat oxydatie kan worden voorkomen.
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tagedraad gebruikt en is het raadzaam ook
de eigen verbindingsdraden van C2, C3 en
C4 en R2 van isolatiekous te voorzien. De
kans dat een zwervende schroevedraaier of
zo, ongemerkt onder het chassietje gerold,
ongelukken veroorzaakt, is dan tenminste
niet zo dreigend meer.
De „lange” verbindingen, die het UF-001
deel met de onderdelen op de zijkanten
UF-002 en UF-003 in contact moeten bren
gen, worden vervolgens eenzijdig vastgesol
deerd op de betreffende aansluitpunten van
het UF-001 deel, waarna de Uniframe-deeltjes met zes montageboutjes aan elkaar be
vestigd worden. Is ook dit gebeurd, dan rest
alleen nog het aansolderen van de „lange”
verbindingen.
Van het UF-001 deel wordt slechts de helft
gebruikt, zodat dit vooraf met een metaalschaar precies in het midden wordt doorge
knipt. Geen metaalschaar? 'n Beetje vrien
delijk gevraagd, zal elke loodgieter of smid
dit wel even voor Je willen fixen.

WIST U?
DAT, wanneer men condensatoren parallel
schakelt, de totale waarde de som is van de
waarden der enkele condensatoren? Schakelt
men echter spoelen parallel, dan is de zelfinductie van het geheel steeds kleiner dan
die van de kleinste spoel.
DAT, wanneer men MK schema’s nabouwt,
men de bij de ontwerpen gegeven aanwij
zingen nauwkeurig moet opvolgen? De op
stelling is in het algemeen het resultaat van
talloze proeven en ervaringen, en ondoor
dachte afwijkingen kunnen de werking aan
zienlijk schaden.
DAT vernikkeld metaal doorgaans „droge”
soldeerverbindingen oplevert .omdat nikkel
niet gemakkelijk tin opneemt? Daarom
steeds een klein vijltje bij de hand houden
om het nikkel te verwijderen.
DAT het noodteken
niet uit de
drie letters SOS bestaat, maar een gesloten
geheel is en alleen maar „noodoproep” heet?
Dat het i-eeds in 1908 op de internationale
radio-telegr.afie-conferentie in Berlijn werd
aangenomen?
DAT Wood's metaal, reeds bij de tempera
tuur van kokend water smeltend, een legeling is van twee metalen waarvan het
smeltpunt veel hoger ligt? Dat dit^het me
taal is waarmede men ontvangkristallen in
een houder vastzet?
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DE ACCUMULATOR »Uitvoeringsvormen«
de accu is- nou wel/niet meer zó be
JnietA,langrijk
vóór de radioman, maar dat wil
zeggen dat we hem geheel kunnen ne

V
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%
■

geren. Ik herinner me een knaap, die in ’t
Haagje een examen ging doen en daarbij had
gerekend over vrij ingewikkelde afstemkringen, frequentiemeters etc. aan de tand
te worden gevoeld, terwijl z’n examinator
doodleuk de accu met hem binnenste buiten
keerde!
De bekendste uitvoeringsvorm voor de ra
dioman is de „glazen pot”, gevuld met ver
dund, zwavelzuur, waarin één of twee afde
lingen zijn aangebracht. Elk zo’n afdeling
bevat één element, bestaande uit een stel
positieve en een stel negatieve platen. Nu is
er altijd een negatieve plaat méér dan posi
tieve. De bedoeling er van is, dat de posi
tieve platen aan beide zijden aan de lading
en ontlading deelnemen en dus de gehele
actieve massa van de positieve platen is in
geschakeld.
Er zijn verschillende plaatsoorten, waar
van we de drie belangrijkste zullen behan
delen. De eerste is de „groot oppervlak”
plaat, bestaande uit zacht lood, die van een
groot aantal ribben is voorzien. Op deze rib
ben is langs electrochemische weg de actieve
massa aangebracht.
De tweede soort is de „roosterplaat”. Deze
bestaat uit een loden rooster, dat als drager
van de actieve massa dient. Deze massa is
samengesteld uit verschillende loodoxyden,
vermengd met bindmiddelen.
Als derde soort kennen we de „massa”
platen. Ook dit zijn roosterplaten, maar het
rooster heeft zeer grote mazen. Hier wordt
de massa dus niet door het rooster vastge
houden, maar moet zo worden samengesteld
dat zij behoorlijk gebonden blijft.
De groot-oppervlakte-platen worden ge
bruikt in accu’s die in korte tijd met grote
strocmsterkte moeten worden ontladen en
opgeladen. Ze hebben een lange levensduur
maar moeten, ook als ze niet worden ge
bruikt, tenminste iedere 4 è 6 weken worden
opgeladen. Dit geldt overigens voor iedere
accu, zij het met verschillend lange tussen
pozen. Een accu ongeladen laten staan be
tekent een wisse dood (van de accu!).
Rooster- en massaplaten zijn daarentegen
het best op hun plaats als de ontlading met
geringe stroomsterkte plaats kan vinden en
het dus geruime tijd duurt alvorens de bat
terij weer wordt opgeladen. Groot oppervlakplaten hebben een levensduur van pl.m.
1000 ontladingen, massa- en roosterplaten
pl.m. 100.
De platen worden door ribben, die in de
glazen bak zijn gegoten, op afstand gehou
den. Van boven zijn ze door een loden brug
aan elkander verbonden, waarop tevens de
aansluiting is gesoldeerd. Alles, ook de aan
sluiting, is van lood of zwaar met lood over

k

as
aas
aas

DRIE SOORTEN ACCU-PLATEN: van 1. n. r.
Groot-öppervlak plaat, Roosterplaat en
Massa-plaat
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trokken om aantastnig door het zwavelzuur
te voorkomen. Voor kortsluiting moet men
oppassen; de platen kunnen, tengevolge van
de dan optredende grote stroom, gemakke
lijk krom trekken en dus ook inwendig slui
ting veroorzaken. Hetzelfde geldt voor het
bekende „slik” dat men vaak onder in de pot
ziet: bereikt dit de platen dan ontlaadt de
batterij zich inwendig en.... de accugelijkrichter zal niet veel te laden hebben. Men
spoele zo’n accu dan ook uit met gedestil
leerd water.
Dan zijn er de accu’s in hard-gummi bak.
Dit zijn auto-accu’s, waarvan de spanning 6
of 12 Volt is en die dus uit 3 of 6 cellen
bestaan. Ze zijn anders opgebouwd dan radio-accu’s, want ze moeten mechanisch
uiterst sterk zijn. Hierin worden groot-oppervlak-platen gebruikt die veel dikker zijn
dan die van radio-accu’s. Ze worden van
elkander gescheiden door speciale, geprepa
reerde houten schotjes. Het hout komt uit
Zweden en moet zorgvuldig worden behan
deld. Vaak zijn deze schotjes oorzaak dat
een accu aan zelfontlading gaat lijden en zo’n
cel moet dan ook uit elkaar om er nieuwe
schotjes in te zetten. Dit soort accu’s wordt
in tegenstelling tot de radio-accu’s, die met
1,2 A worden geladen — met 6 a 10 A ge
laden. Tegenwoordig gebruikt men ook wel
„snelladers” die met zo’n slordige 100 a 150
A de accu in enkele ogenblikken volmaken.
Men ging nl. van het standpunt uit dat bij
de ontlading vaak zo’n 100 A wordt afge
nomen bij het starten van de wagen, en, zo
zegt men. als hij dat uithoudt moet hij ook
zo’n laadstroom kunnen verdragen. Ze zijn
voor langzame ontlading met kleine stroom
sterkte — en dus ook lading op deze wijze —
minder geschikt.
Er zijn nog meer accusoorten, waarover in
een volgend artikel meer!

NOG EENS DE UN 7
■p\ E in het vorig nummer beschreven „UN7”
levert het bewijs dat voor een rede
lijke kortegolfontvangst heus geen „super
aetherodyne dubbel-reflex donderdozen” —
zoals Ir. Numans het destijds zo kernachtig
uitdrukte — nodig zijn. Zeker, de selectiviteitsfactor is óók op het gebied der korte
golven uiterst belangrijk, maar bij goede
bouw en soepele werking van de terugkop
peling valt heel wat te bereiken.
Wat vooral opvalt met zo’n rechte ont
vanger, is het geringe ruisniveau. Wie regel
matig met een communicatie-ontvanger luis
tert zal direct bemerken, dat de storingen,
die in de grote steden vaak fantastische af
metingen aannemen — luister maar eens op
Zondagmorgen op de amateurbanden — tot
een ondragelijke last zijn geworden. Het aan
tal storingproducerende electrische appara
ten schijnt tot het honderdvoudige vergroot;
de ontvangst is geen pretje meer.
.
Daarom werkt het luisteren met een „recht
uit” verademend en ik geloof stellig, dat als
we het aantal buizen eens tot een minimum
zouden reduceren en gebruik zouden maken
van goed ontstoorde voedingsapparaten, de
ontvangst heel dat dragelijker zou worden.
In de loop van deze radio-eeuw zijn in de
verschillende amateur-tijdschriften heel wat
keren artikelen verschenen, die als thema
hadden „Terug naar het oude” en in dit verZie verder bh. 189
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PRAATJES EN GAATJES
*7 OALS bekend mag worden verondersteld,
werken momenteel in het frequentiebereik tussen 80 en 95 MHz reeds een vijftital FM-zenders in de Duitse Bondsrepubliek.
Er zijn luisteraars, die nu reeds beducht ra
ken voor een nieuw soort middengolf-chaos.
Tot op heden zijn storingen tussen ver
schillende zenders alleen geconstateerd on
der bijzondere condities en dan nog met
extra-gevoelige toestellen. De meeste luiste
raars ontvangen slechts enkele zenders, mede
omdat de frequentieverdeling zo gekozen is,
dat zenders die samen één frequentiekanaal
moeten delen zo ver mogelijk uit elkander
liggen voor wat hun geografische positie be
treft. Er gaan niettemin toch al stemmen op
om ook het gebied tussen 95 en 102 MHz in
gebruik te nemen. De aether in West-Duitsland staat echter nog immer onder het ge
zag van de geallieerden, die in dit gebied
verschillende stations (mobiele en draagbare)
hebben ondergebracht. Eerst als zij dit vrij
geven kunnen de Duitse omroepen het ge
bied met FM-zenders bezetten.
Een vraag, die in dit verband direct rijst,
is of het nu niet eindelijk tijd wordt dat wij
hier in Nederland eens spijkers met koppen
gaan slaan voor wat betreft onze
thans
zo wankele — FM-experimenten. Moeten we
hier dan altijd blijven likkebaarden naar de
lekere hapjes uit het buitenland?
De NRU mogen we dankbaar zijn, dat ze
tenminste een paar kleine zenders heeft op
gesteld die in Amsterdam redelijk te ont
vangen zijn mits men gunstig zit met de an'tenne en de ontvanger gevoelig is. Maar
waarom prikt men niet een paar van die
(+ EF50) die door m-f trafo’s met elkander
kleine dingen in de hoofdstad neer? Als het
een kwestie van geld is — hetgeen niet aan
te nemen valt in verband met het feit dat
volgens de pers PTT financieel goed heeft
geboerd met de radio —* dan zullen er in de
hoofdstad en omgeving stellig wel een aan
tal Hi-Fi enthousiasten zijn die er een paar
duiten voor over hebben: over de AM-zenders moeten we ons in doorsnede toch met
slechte kost voeden. Misschien zouden de
Omroepverenigingen dan voor zo’n gelegen
heid de — nu nog steeds bedenkelijke —
kwaliteit wat willen opvoeren?
’t Is maar een vraag. Monus, de man van
de maan zou zeggen: „Mensen van aarde
altijd maar praten, praten!”
TYPISCHE DUITSE ONTVANGER
Tn „Radio-Mentor” beschrijft Ing. Helmut
A Eichholz een FM ontvanger die bij LoeweOpta AG. wordt vervaardigd. Dit toestel
maakt deel uit van een zg. „éénkanaals”
communicatiesysteem en geeft enige con
structieve bijzonderheden te zien die ook
„muziek FM-ers” zullen interesseren.
Er zijn twee h-f versterkers vóór de mengNo. 6 - 1952

buis. Deze buizen, inclusief de mixer, zijn
alle normale stalen buizen van het type EF12
spez., welke buis gelijk is aan het reeds meer
genoemde type RV12P2000, met dit verschil
dat de EF12 spez. de bekende bolhoed-uitvoering heeft.
De koppeling tussen de buizen is al heel
conservatief, nl. door middel van een plaatspoeltje van 4 wdg, dat met de uit 3 wdg be
staande afstemkring is gekoppeld. De afstemcondensatoren zijn hier trimmers, omdat
de onvanger toch op een vast kanaal staat
afgestemd. Als oscillator gebruikt men, één
helft van de EDD11 dubbeltriode, die capacitief met de roosterkring van de mengbuis
is gekoppeld voor additieve menging. De
andere helft van deze buis wordt als varia
bele capaciteit gebruikt in een schakeling
voor automatische afstemcorrectie.
Hieruit blijkt dat met deze buizen, die op
grond van hun constructie en isolatiemate
riaal op het eerste gezicht ongeschikt zou
den kunnen worden verklaard voor gebruik
op deze hoge frequenties, heus wel wat te
men beweert dat de max.
bereiken valt
gevoeligheid van deze ontvanger bij 1 UV ligt
— en dat geeft ieder radioburger moed die
niet over een ultramoderne buizencollectie
beschikt.
De m-f versterker, wv.kend op 5,25 MHz,
is lang niet mis en bestaat uit 3 buizen EF14
zijn gekoppeld. Deze m-f’s zijn niet gedempt,
daar dit voor dit speciale doel (max. frequentiezwaai 25 kHz) niet nodig is, ja zelfs
niet gewenst. De versterking ligt dus uiter
aard iets hoger en het ruisniveau — ook van
wat lager. Want, zoals
de h-f trappen
bekend, neemt het ruisniveau toe met gro
ter wordende bandbreedte. Bij deze ontvan
ger is de bandbreedte, gemeten tussen de
punten waar de verzwakking .3 dB bedraagt,
82 kHz. Deze m-f versterker wordt gevolgd
door een begrenzertrap met een EF12 en een
tijdconstante van 2,5 fisec.
Als „detector” gebruikt men een EB11 in
een normale discriminator-schakellng, die
tevens de stuurspanning voor de reactantiebuis van de aut. frequentiecorrectie levert.
Er zijn twee inrichtingen voor indicatie van
de „draaggolf”: één ervan bestaat uit een
meter van 0,5 mA die in de roosterkring van
de begrenzer is opgenomen, terwijl deze be
grenzer tevens een gelijkstroom versterker
stuurt die uit een EDDll bestaat. Deze buis
bekrachtigt bij. ’n bepaalde, instelbare sterk
te van het signaal een relais. Dit brengt op
zijn beurt weer een neon-indicatorlampje in
actie, dat dus verklikt of er al dan geen
zender binnen komt. Dit relais is zo uitge
voerd dat er tevens een bel of iets van dien
aard op afstand mee kan worden ingescha
keld. In ruststelling schakelt het de 1-f ver
sterker uit, zodat de sterke ruis die dit ontvangertype produceert als er geen draaggolf
is, wegvalt. De ontkoppeling van de anodekringen met behulp van smoorspoelen is
zeer rigoreus.
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AMSTERDAM GEEN KARELSRUST

TNE luisteraars in Karlsruhe zijn in hun
nopjes met de ingebruikname van een
50 Watt FM-er op 88,5 MHz. Deze staat op
gesteld op de Turmberg en is op de stad
gericht; het tweede programma van de Süddeutsche Rundfunk wordt uitgestraald en
kan men aldaar m.b.v. een eenvoudige kamerantenne beluisterd worden.
Natuurlijk, Amsterdam heeft nog steeds
geen „berg”, tenzij we de bult in het „Bos”
er voor zouden willen aanzien en als déar
een antennemast zou verschijnen zou heel
Schiphol op z’n kop staan. Maar— zijn er
niet genoeg redelijk hoge bouwen in de Amstelstad?
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GERMANIUMDIODEN
APPARATEN' in de ,,topklasse”, de zg.
■*7 „Spitzensuper”, zijn vaak inderdaad zeer
spits en tonen dat de toestelindustrie weer
heel wat mans is. In enkele apparaten vindt
men germaniumdioden als FM detector in
ratio- of discriminatorschakeling. Gezien de
vele constructieve verrassingen blijft nauw
keurige beschouwing van deze apparatuur
geboden. Werkeüjkheidswaargave is er in an
derhalf jaar tijds een begrip geworden en
men is reeds bijna vergeten hoe „gewone"
radio klonk!

VOORVERSTERKERS IN
BLOKBOUW
(Vervolg van blz. 167)

physiologische sterkteregelaar.
3 Ingangskanalen, resp., p.u.,
el. dynamische microfoon, ra
dio (of kristal p.u.), worden
beurtelings gekozen met de
schakelaar, die tevens de ver
eiste frequentiekarakteristiek
instelt. Ingangsgevoeligheden
zijn: Voor p.u. 15 mV (78 o.p.
m.) en 9 mV (LP); microfoon
2 mV; „radio”: 60 mV. Ingangs
impedanties zijn resp. 15 kn,
15 kfl, 5 kxi en 47 kXI.

NOG EENS DE UN 7
(Vervolg van blz. 187)

band is het misschien goed om de eenvouvoudige kortegolfontvanger nog eens onder
de loupc te nemen.
De thans ter beschikking staande buizen
met hun grote steilheden maken het moge
lijk om met één trap h-f versterking een
(bij gelijke versterking als voorheen) grote
selectiviteit te bereiken. Penthode-detectie
met een goed uitgekiende terugkoppeling kan
heel veel tot het gewenste succes bijdragen.
Hierbij zal het er op aankomen de instelling
tot in de puntjes uit te knobbelen; voor
iedere buis zal die heus nog wel wat uit
eenlopen en individuele verschillen zullen
stellig een belangrijke rol kunnen spelen.
De afstemkringen moeten, met niet te kleine
spoelen worden uitgevoerd in ruime afhet 'ininiaturiseren brengt
schermkasten
onvermijdelijk verliezen met zich — en proe
ven met de optimale draaddikte voor de
spoelen zal lenend zijn. Verliesarm materiaal
voor de spoelen, buisvoeten, afstem- en bij
passende condensatoren is vanzelfsprekend.
Als er weinig te horen is op de amateurbanden noemt men de „condities” slecht.
Dat klopt. We zijn op KG ten zeerste afhan
kelijk van deze „condities”. Maar als ze
slecht zijn kan óók een super-aetherodyne
geen uitkomst bieden en slaat dan een even
pover figuur als de „rechtuit”.
De bediening van een rechtuit KG ontvan
ger vergt wat meer handigheid dan een su
per. Men moet voortdurend een compromis
sluiten tussen h-f volumeregeling en terug
koppeling. Maar het loont de moeite om voor
verbindingen op korte afstand de „rechtuit”
bij de hand te houden en---- in bedrijf te
stellen als alle stofzuigers uit de stad een
aanval op de ontvangst doen.
DUITSE RADIO- EN TELEVISIETENTOONSTELLING

Standaardchassis voor de opbouw van
voorversterkereenheden

-

.

VE 240 - radioeenheid. Deze unit
is ontworpen voor WW ont
vangst van locale zenders, in
de- eerste plaats gedacht voor
toepassing in het centrum van
’t land voor ontvangst van de
Nederlandse MG zenders. Een
schakelaar kiest H’sum I of II,
verder is een sterkteregelaar
aanwezig. Gevoeligheid is 20
mV (30% gemoduleerd). Uit
voeriger beschrijving van deze
eenheden vindt U elders in dit
nummer. Vanzelfsprekend laat
het systeem der „200-Serie”
toe, dat, nieuwe typen worden
toegevoegd, zodra daaraan be
hoefte mocht bestaan.
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A een 2-jarige pauze zal van 22—31 Aug.
A
a.s. te Dusseldorf wederom de „Grosse
Deutsche Rundfunk- und Fernseh-Austellung” plaats vinden, die ditmaal bijzondere
betekenis krijgt door de enorme vorderingen
welke in Duitsland gemaakt zijn op het ge
bied van UKG omroep, zowel ten aanzien
van de zendinstallaties als wat de inrichting
der ontvangapparatuur betreft, en waarmee
de locale industrie haar Am. leermeesters al
beduidend voorbij heeft gestreefd.
Nagenoeg alle fabrikanten uit het Bondsgebied en West-Berlijn zullen aan de tentoon
stelling deelnemen, terwijl te verwachten valt
dat verscheidene technische nieuwigheden
aldaar worden uitgebracht.
De bezoeker zal omvangrijke inzendingen
aantreffen van de Duitse omroep en PTT en
ook de DARC (Deutsche Amateur Radio
Club) zal met een gevarieerde collectie ap
paratuur aanwezig zijn.
Er komt een „Televisiestraat”, waar men
een 40-tal verschillende TV ontvangers in
werking zal kunnen zien, w.o. enige wat in
richting betreft zeer bijzondere constructies.
Ook onderdelen en toebehoren, waarbij uiter
aard zeer veel FM materiaal, zullen rijkelijk
aanwezig zijn.^
NO. 6 - 1952
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ELEMENTEN DER ACOUSTIEK
door VICTOR J. SNEL
(V) Acoustiek van grote ruimtes
\7 OOR ruimtes, welke slechts voor
* één doei gebruikt worden, gelden
weer andere eisen dan voor de tot nu
toe behandelde salon of huiskamer; een
goed voorbeeld voor zo’n ruimte is de
bioscoopzaal.
De ontwerper of architect van een
bioscoopzaal is wel zeer zwaar aan ban
den gelegd, wat de vrijheid van ont
werp betreft, wil hij aan de eisen, wel
ke de acoustiek, de optiek en de eco
nomie hier stellen, voldoen. Wat men
van een goede bioscoopzaal verlangt, is
zeker geen kleinigheid; o.a. geluidskwa
liteit en geluidskwantiteit zullen voor
alle punten in de zaal practisch gelijk
moeten zijn, het beeld op het projectie
scherm moet van alle punten in de zaal
goed te zien blijven en dan rest nog de
opgave om een zo groot mogelijk aan
tal zitplaatsen te creëren in een betrek
kelijk kleine ruimte.
Afzonderlijk zou aan deze eisen wel
geheel te voldoen zijn, tezamen vormen
ze echter een zeer moeilijk op te lossen
probleem en ook hier weer ziet men zich
gedwongen om de ,.gulden middenweg”
te kiezen.
Wanneer we tot uitgangspunt nemen,
dat het aantal zitplaatsen zo groot mo
gelijk zal dienen te zijn, dan volgt on
middellijk dat dit direct afhankelijk, is"
van het totale vloeroppervlakte van zaal’
en eventueel balcons; dit nu staat weer
direct in verband meti de afmetingen
van de zaal en de bouwwijze hiervan.
Inzake de zaalafmetingen kan men
echter ook al niet geheel vrij handelen,
omdat dit weer gebonden blijkt te zijn
met de grootte van het projectiescherm
— on (dus met de lichtsterkte van de
film-installatie — max. output van de
geluidsapparatuur,
luidsprekervermogen, nagalmtijd, echo- en reflectiemoeilijkheden, ventilatie- en verwarmingsproblemen, enz. èn niet te vergeten,
constructiebezwaren van zeer grote
overspanningen en muren.
Enige zeer onaangename acoustische
verschijnselen, welke in een zaal kun
nen optreden, zijn: interferentie van twee
of meer golftreinen, focuspunten van de
geluidsgolven, geluidsschaduwen, reflec
ties en echo’s, benevens resonanties van
de wanden, plafond en vloer, of gedeel
No. 6 - 1952

tes daarvan, en van zich in de zaal be
vindende voorwerpen, s zoals verlichtingsarmaturen, verwarmingsradiatoren
enz.
Interferentie van twee golftreinen kan
zich voordoen, doordat de geluidsgol
ven, opgewekt door de geluidsbron, ieder
een eigen weg volgen en ergens op de
wanden gereflecteerd worden en elkaar
daarna kruisen. Op dit kruispunt kan
men een geluids vermindering tot
een minimum van volkomen opheffing
of een geluids vermeerdering tot
een maximum van verdubbeling meten,
al naar gelang de
sterkte van beide
geluidsgolven
én
- b
hun faze. Figuur 1
geeft hiervan een
voorbeeld, geluids
i^i
golf a volgt de weg
via I en wordt op
Fig. 1
de zijmuur gereflec
teerd, de andere ge
luidsgolf b volgt de weg via II'en wordt
eveneens gereflecteerd op een zijmuur,
in punt K kruisen deze twee golven el
kaar, terwijl punt B de geluidsbron aan •
geeft. Wanneer de wegen, welke beide
geluidsgolven afleggen, gelijk van lengte
zijn en de geluidsgolven van gelijke
sterkte (door ongelijke verzwakking,
veroorzaakt door absorptie, kan het
voorkomen dat ze niet van gelijke sterk
te zijn) daarbij van gelijke faze in punt
K, dan kan men op dit punt de dubbele
geluidssterkte van een geluidsgolf me
ten, terwijl bij 180° fazeverschil van
beide geluidsgolven in punt K het mi
nimum, dus volkomen opheffing te me
ten is.
Door sterkteverschil van de geluids
golven, fazeverschil en ongelijke weglerigte, kunnen allerlei tussenliggende
sterktes en zelfs een echo in punt K op
treden. Dit laatste verschijnsel zal zich
alleen kenbaar maken, wanneer het ver
schil in aankomsttijd meer dan 1/16 sec
bedraagt, overeenkomend met een ver
schil in weglengte van ongeveer 25 m.
Dus in zeer kleine ruimtes, waar zelfs
door reflecties dit weg-verschil niet voor
kan komen, is een echo niet waarneem
baar voor ons gehoor — te meten is zij
echter nog wel.
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Men kan nu de wanden, plafond en de
vloer zo zwaar absorberend maken, dat
reflecties niet meer mogelijk zijn en al
dus het optreden van interferentie en
echo’s bezweren. Echter uit constructief
en acoustisch oogpunt laat dit zich niet
verwezenlijken; immers, het zou een
veel te kostbare geschiedenis worden en
de zaal zou een veel te korte nagalmtijd krijgen, met als gevolg dat de ruim
te „acoustisch-dood” zou zijn.
Al is het dus niet goed mogelijk re
flecties te doen verdwijnen, wel is het
mogelijk ze zo te beheersen, dat ze niet
meer hinderlijk zijn. Men kan dit be
reiken door ze zo te „besturen”, dat ze
op plaatsen terecht komen waar ze geen
kwaad meer kunnen doen. Een veel
kleiner absorberend oppervlak volstaat
dan, terwijl voorts de mogelijkheid is
opengelaten om juist de reflectiewerking te benutten, om het geluid op
plaatsen te krijgen waar het langs de
directe weg niet kan komen.
Fig. 2 geeft een voorbeeld van de

,<É
'Fig. 2 -en 3, resp. links en rechts

'

r

plaatsing van de tweo zijwanden onder
een bepaalde hoek, zodat zelfs onder de
meest ongunstigste
omstandigheden
(aangegeven door lijn a) de golftrein niet
over de helft — dus de hartlijn van de
zaal — heen kan komen.
Interferenties zijn nu onmogelijk ge
worden, mits men er voor zorgt dat de
.achterwand reflectie-vrij is, zodat de
. geluidsgolven niet meer in de zaal te
rug kunnen komen na op de achterwand
te zijn geweest. Echo’s zijn echter nog
steeds niet bedwongen, al is de kans
dat ze optreden veel kleiner geworden.
Het is nl. nog mogelijk dat een directe
geluidsgolf en een gereflecteerde elkaar
kruisen.
Fig. 3 geeft een voorbeeld van de mo
gelijkheid van een echo in punt E, hier
kruist een gereflecteerde geluidsgolf een
directe golftrein.
De weglengte van het gereflecteerde
geluid is veel groter dan de lengte van
de weg die de directe geluidsgolf aflegt,
dus ook de tijd welke beide geluids
golven nodig hebben om, punt E te be
reiken is verschillend. Hier is dus een
echo mogelijk en deze is waarneembaar
wanneer het tijdverschil groter is dan
1/16 sec, wat, zoals reeds eerder gezegd,
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overeenkomt met een verschil in weglengte van ongeveer 25 m.
In een kleine zaal kan men dit ver
schil in weglengte wel beneden 25 m
houden, in grote za
len stuit dit echter
op moeilijkheden en
wordt dit opgelost
door ook het gedeel
te vóór in de zaal
reflectïevrij te ma
ken.
Soms heeft men
Fig. 4
rcflectiewerking no
dig om de geluids
golven op hoog gelegen balcons te krijken, in welk geval de delen van het
plafond welke hiervoor in aanmerking
komen nu sterk reflecterend worden
gemaakt. Fig. 4 geeft van het gebruik
van reflecterende plafonddelen ’n voor
beeld. Hier wordt dus het gedeelte tus
sen a en b reflecterend gemaakt, ter
wijl het gedeelte tussen b en c en ook
de achterwand sterk absorberend en
reflectievrij gemaakt worden om echo’s
te voorkomen. Do gestippelde lijn geeft*
een echo-mogelijkheid aan in punt A.
Ook ziet men soms — denk aan de
preekstoel in de kerk — dat een pla
fond hetwelk als reflector dienst doet,
de vorm heeft van een parabool: in fig.
5 is weergegeven hoe de geluidsgolven
zich dan gedragen. In bioscoopzalen
wordt dit systeem echter niet toegepast,
wel in concertzalen. Ronde of cilindri
sche plafonds zijn
natuurlijk zeer ris
kant, daar hier al
heel gauw kans be
staat op focuspun- , .
‘r

ten in de zaal. Koe- fa

pels mogen dus zeer
zeker niet voorkoFig. 5
men en ook pilaren,
welke een geluidsschaduw kunnen ver
oorzaken, moeten zoveel mogelijk ver
meden worden.
Totaalbeeld van het gebouw
Laten we het gebouw zelf nu eens
punt voor punt bekijken en met het dak
beginnen. Het dak moet vrijdragend zijn;
pilaren vormen een gezichtsbelemmering
en kunnen geluidsschaduwen veroorza
ken, die zijn dus taboe. Vanzelfsprekend
is dan een zeer zware dak-constructie
vereist met als gevolg dat door de mu
ren een zeer groot gewicht opgenomen
zal moeten worden, terwijl dit dan ook
nog het gewicht van het „aanhangende
plafond te torsen krijgt. Men past nl.
een extra plafond toe om 'een betere
geluidsisolatie te bekomen, een hoge
NO. 6 - 1952 •
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absorptie te verkrijgen en de kans van
resonantie van het dak te verkleinen.
Dit plafond is op ca. 1 m afstand van
het dak aangebracht en de tussenlig
gende ruimte wordt benut om het ven
tilatiesysteem en leidingen van ver
lichting enz. onder te brengen. Fig. 6
toont een plafond, dat letterlijk aan het
dak is opgehangen via metalen haken.
Deze haken zijn via trillingdempers aan
het dak en plafond bevestigd. Ook staat
het plafond niet in verbinding met de
muren, maar is hier enige cm’s vanaf
?P77X

Betondak

mmMm BfefP

I rr-'ï w ^ X

^

I

\

Trilling-dempende

Vj"“

Fig. G

Hf

Metalen

'vy//‘,

«Jiaj»en^

..

Fig. 7

gehouden, welke opening later afgedekt
wordt met een flexibel materiaal.
Een andere bevestigingsmethode is in
fig. 7 geschetst, hier wordt het plafond
via trillingdempende kussens, bv. van
rubber, aan de stalen H-liggers beves
tigd. Deze methode wordt zeer veel toe
gepast. Men kan een keuze maken uit
kussens van diverse stijfheden, verder
wordt ook hier weer het plafond vrij
van de zijmuren gehouden.
Het plafond kan zelf van geluidabsorberend materiaal vervaardigd zijn,
maar meestal dient het slechts als bevestigingslaag.
Speciaal „acoustisch pleisterwerk”
wordt wel toegepast als geen erg hoge
absorptie-coëfficiënt
Plafond
gevraagd wordb,
doch meestal wordt
toch wel gebruik ge
maakt van acoustiir-K.'AVX
.Ac.tec
ïlAT
b;
sche tegels.
Fig. 8 geeft een
Fig. 8
tweetal voorbeelden
daarvan, de eerste schets toont directe
bevestiging, de tweede geeft een idee
van indirecte bevestiging der tegels aan
het plafond. De laatste methode is na
tuurlijk het meest aan te bevelen, nl.
grotere absorptie en kleine kans op re
sonanties, speciaal wanneer de acoustische tegels van ongelijke vorm en
grootte gemaakt worden. Soms worden
in deze steunlatten nog de ventilatie
openingen verwerkt, zodat de luchtverversingskanalen een onzichtbaar geheel
vormen met het plafond (zie schets 9).
Het ventilatiesysteem is, zoals reeds ge
zegd, aangebracht tussen het plafond en
No. 6 - 1952

het dak, waarbij voorzorgen nodig zijn
tegen binnentreden van geluiden van
buiten of van de ventilator zelf. Mjen
heeft daarom een soort acoustisch labyaangebracht
rinth
v^ntiiatigkokgr (zie fig. 10). De ven
tilator is trillingvrij
gemonteerd aan de
!
buitenmuur; hier
omheen is nu licht
Fig. 9 .
dicht, maar niet in
verbinding met de muur of de ventilator,
het acoustisch labyrinth geplaatst.
Ook aan de andere zijde van het ven
tilatiesysteem zijn voorzorgen getrof
fen. Het einde van de ventilatie-koker
dat in de zaal uitmondt is van een kap
voorzien, welke met sterk absorberend
materiaal bekleed is (fig. 11).
Te sterke ventilatie is echter van zeer
slechte invloed op de geluidskwaliteit,
omdat dit afbuigingen van het geluids
veld kan veroorzaken, waarvan heel wat
onverwachte dingen het gevolg kunnen
zijn. Ook geldt
Dempinqskussens
dit voor sterke
verwarming,
omdat dit even
-eens krachtige
Ventilatiekoker. _
luchtopstijging
tengevolge
.jJ^AIs labyrinth
heeft. De mu
uitoevoerde koker
ren, welke dub
i Absorberend materiaal
bel zijn uitge
voerd om een
Fig. 10
betere isolatie
te verkrijgen tegen ongewenste geluiden
van buiten, hebben geen ramen in dit
soort zalen en een minimum aan deu
ren; verder zijn binnen- en buitenmuur
liefst nog op afzonderlijke fundamen
ten geplaatst. De ruimte tussen de twee
muren
kan
Ventilatie- j
eventueel nog
koker
Plafond
1 tgqet* met glaswol
worden opge^7 vuld, wat teAfechermkao/Absorberend materiaal^X VenS een gOe—

de warmteisolatie ople
vert; bij grote
zalen wordt dit echter slechts zelden
toegepast.
De zaalmuren zijn bekleed en deze
binnenbekleding heeft een absorberen
de taak om
Houten oeraamte
reflecties te
voorkomen en
-ir
de nagalmtijd
binnen bepaal
I
bl
-de grenzen te
houden. Uiter
aard geldt dit
Fig. 12
eveneens voor
Fig. 11

I
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dè deuren, welke overigens zo klein mo
gelijk gehoudfen moeten worden. Er be
staan diverse goede oplossingen om de
wanden geluidabsorberend en reflectie-vrij te maken en we zullen hiervan en
kele schetsen geven.
De eerste is weer de
-9J
■ .v
bekende toepassing
553
X
van acoustische te
gels op een lattengeraamte (fig. 12).
Het tweede voor
beeld is wel een
soort acoustische te
::
gel, maar dubbel en
-^•''Absorberend
met een luchtruimte
^jnattciaaL
tussen de twee la
gen, welke op af
Fig. 13
stand gehouden wor
den door een lattengeraamte. Deze tegelborden worden nu compleet tegen de
wanden gemonteerd; soms worden ze
zelfs uitdraaibaar gemaakt, o.a. in spe
ciale opnamestudio’s, om het absorbe
rend oppervlak te vergroten en dus ook
het totaal absorberend vermogen. Fig.
13 geeft hiervan een voorbeeld.
Ter voorkoming van ongewenste re
flecties, welke soms echo’s of interfe
rentie kunnen ver
Muur
oorzaken, worden
^yyyyyyyyy//yyy/y/yy///y
op de daarvoor in
aanmerking
ko
Muur
mende
plaatsen
profielwanden toe
gepast. De wan
den zijn dan samen
-gesteld uit uit
Fig. 14
stekende en in
springende delen, welke diverse vormen
kunnen hebben. Fig. 14 geeft een voor
beeld van. zo’n profielwand, opgebouwd
uit cubussen en cilindrische delen.
De afmeting b moet dan groter ge
houden worden dan de afmeting a, ter
wijl b tenminste 60 cm moet bedragen
om een gunstig resultaat te verkrijgen.
Soms wordt de vlakke zaalwand gebro
ken door het met opzet aanbrengen van
loges, al dan niet werkelijk te gebrui
ken, maar welke in ieder geval aan het
doel beantwoorden.
De vloer is gewoonlijk niet gevaarlijk
wat reflecties be
treft, de stoelen
welke op de vloer
b
zijn aangebracht
breken dit grote
oppervlak
vol
doende;
trillin
Fig. 15
gen worden via
de vloer niet zo gauw ,overgebracht als
de fundering goed is en bij redelijke
ondersteuning bestaat er ook geen groot

!ï§
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gevaar van resonantie van de vloer.
Toch moet de vloer geluiddempend be
kleed worden om de door lopen en voe
tengeschuifel veroorzaakte geluiden te
dempen.
Hiervoor liggen weer tientallen goede
oplossingen voorhanden en enkele van
de meest eenvoudige en goedkoopste
oplossingen zijn in fig. 15 en 16 ge
schetst.
c. stelt de betonnen of houten vloer voor;
b. een laag kurk ter dikte van ongeveer
4 a 5 cm, en
a. een laag rubber, karpet of soms ook wel
parket.

In fig. 16 vindt men een samenstel
ling van een „vloer-plafond” en hier
wordt wellinlinth als geluiddempend
materiaal toegepast.
a. karpet of parket.
b. rubber + 1 cm
dik.
c. wellinlinth
4 a 5 cm dik
d. betonvloerplafond
e. wellinlinth
2 a 2,5 cm dik.
f. acoustisch
pleisterwerk.

Fig. 16

Wellinlinth is een geïmpregneerd
hout-vezel product, gemengd met een
bindstof en onder hoge druk geperst.
Het materiaal is elastisch, heeft een ho
ge absorptie-coëfficiënt en een zeer
gunstige (geluids-)isolatieweerstand; het
kan ook direct over de houten balken
van een vloer gespijkerd worden.
Behalve deze vloeren vinden ook de
zogenaamde zwevende vloeren veel toe
passing, hier
is de vloer
Absorberend
■r materiaal
dus vrij van
V
a
de beton of
.
stenen vloer
\NN
(^a-jyiflsdwi8WuD9.
aangebracht XV
tocytaflf.apg
en de steun
X
'X/: •' Xf •-‘vili.rg
punten zijn
XX /A
hierbij trilling.
Stenen vloer/
-dempend
3uitgn-on binnenmuur
uitgevoerd
Fig. 17
(fig; 17).
Alle de zaal
inkomende en uitgaande pijpen van ver
warming enz. moeten van trillingdempende koppelingen voorzien zijn, om
trillingen ook langs die weg te verhin
deren de zaal binnen te treden.
Bij de bouw van zalen hebben we dus
met drie soorten materialen te maken:
le. Acoustisch reflecterende,
2e. Acoustisch absorberende,
3e. Acoustisch isolerende materialen.
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NIEUWE FREQUENTIES VAN
INDONESISCHE OMROEP
JAVA
Djakarta

Golflengte in meters
militair 25.49; 41.26; 60.7;
66.1; 115.4
civiel
19.80; 25 49; 41.26:
49.63; 60.7; 61.1;
115.4; 133.9
militair 88.5; 124.2
civiel
42.25; 59.2; 122.4
civiel
90; 132
civiel
76.05; 120
militair 92.59
civiel
75.37; 92.59; 121.6
heruitz. 72
heruitz. 128

Bandung
Djocja
Solo ...........
Semarang .
Scerabaja
Madioen
Djember
SUMATRA
Palembang
Padang
Eukit Tinggi
Medan
.............
Kutaradja
CELEBF.S
Bandjermassin .
Pontianak
Makassar
Menado .............
REST
Den Passar
Ambon .............

algem.

algem.

61.79
75.76; 129
59.66; 91.75
GO.85; 89.55
125

Werktijden
(Java-tijd)
0600—0800
1200—1700
1830—2300
indien Wajang - 0500

61.98
27; 61.66

Een niet onbelangrijk deel van de zendtijd
is bezet door het Ministerie voor Onder
wijs, o.a. voor een volledige SMP (Mulo)
cursus, taallessen enz., alles ter ondersteu
ning van de van overheidswege uitgaande
schriftelijke scholingscursussen.
Ofschoon de belangstelling zeer groot is,
optbreekt het hier helaas nog aan ontvan
gers die binnen het bereik van de massa
vallen In kampongs zit men te luisteren
mete ’n kristalletje en hoofdtelefoon. En om
de geringe output van ’n krlstaldetectortje
nog wat op te halen zonder lamp —
wel, we weten er alles van. En toch — men
bedenke dat electricitelt voor 95 #/o van deze
millioenenbevolking iets is wat men niet
heeft — zou daar iets op gevonden moeten
worden.
In deze richting kan de radiotechnicus nog
zeer belangrijk werk verrichten. En pro
ductieve vindingen doen!
Ir. C. J. GOUWENTAK

'M.fóo.ste.mcL
op de zijband

:

J

EVEN TE VROEG
BUURMAN: Luister’s hier, Jansen, die vertjoepte luidspreker van jou heeft me tot
twaalf uur wakker gehouden.
RADIONEES: Maar beste kerel, je had wer
kelijk nog 'n kwartiertje moeten wachten.
Zo tegen half één kwam er 'n moordprogramma door van de ,,Voice”.

:
.

ECHTGENOOT
,,Hallo kerel! In de put, nou dat je vrouw
er zo’n veertien dagen tussenuit is?”
„Wel, het bed-opmaken en het stofzuigen
is stierlijk vervelend, maar ik heb de radio
zowat aldoor aan en daarom mis ik er eigen
lijk niet eens.”
DAAROM
,,Waarom wil je nou weer met alle ge
weld omroeper worden?”
,,Ik heb voor eens en voor al besloten —
fluisterde meneer van Tutten
dat ik ’n
kans wil hebben om eens wat te zeggen,
hoe onpersoonlijk ook, zonder dat Cornelia
gelegenheid heeft om altijd het laatste woord
te hebben.”
SCHOTS
De gierigste vent van de hele aarde woont
in Kildare. Als-ie Zondagsmorgens afstemt
op de kerkuitzending en de predikant zegt
— „nu zal U gelegenheid word,en gegeven
om uw penningske te offeren, weest vrij
gevig” — draait die knaap z’n toestel af.
DE BESTE JAREN
HIJ (aan de lijn): Mag ik vanavond aan
komen?
ZIJ (tussen de kuchen in): Ek eb tso te
pak-èn.
HIJ: Houvast, wie weet zit er ’n nieuwe
QSL-kaart in.
NOG EEN SCHOTSE
„MacDougal McGregor is wel het meest
berekende individu dat ik ken,” zei een van
z’n vrienden.
„Hoezo” werd hem gevraagd. „Hij zegt” —
was het antwoord — „dat concert-uitzendingen hun geld niet waard zijn, omdat je
nooit een extra uit de artisten kunt krijgen.”
HOOG EN LAAG
„Van m’n vrouw kreeg ik ’n tweedelige
set voor mijn verjaardag.”
„Da’s niet mis. Op klankbord of in kast?”
„Waar praat je over, man! Natuurlijk in
'n etuitje — nagelschaar en tandenborstel.”

die 725.000 gulden opbracht

T-I IER een foto van ’n mobiele Fonolint-installatie, gerAA bruikt voor het bij elkaar kloppen van f725.000 voor
de Woningobouwlening van Bergen op Zoom. Links een
6 V omvormer voor hoogsp.voorziening van de verster
ker; geheel rechts een omvormer, eveneens 6 V primair,
waarmee de 110 V wissesltroom voor de gramofoonmotor
werd opgewekt. Het geheel was opgesteld in een politie
wagen, voorzien van een ingebouwde 10 W geluidsver
sterker, en was 20 dagen continu in gebruik met vijf
banden — waarvan 2 met muziek — zonder enig malheur.
“Sindsdien wordt met de Fonolint medewerkino verleent
aan de opvoering van het toneelstuk „Barabas”, wat in
middels al weer voor de derde keer „draaide" — aldus ’n
enthousiaste brief van RADIO VINK te Bergen op Zoom.
No. 6 - 1952
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£ „Leak Point One”. Interes
sant, omdat nu een verster
ker die doorgaat voor de
meest geperfectionneerde ter
wereld, ook hier entree zal
krijgen, is het bericht dat
Amroh de vertegenwoordiging
van H. J. Leak & Co Ltd zal
waarnemen.
De „Point One” TL/12 is ’n
2-delige 12 Watt „triple loop”
versterker met een residuele
vervorming van minder dan
0,1 "/o bij 1000 Hz, een frequentieomvang van 20—20.000 Hz
en een gevoeligheid van 148
mV. Het bromniveau ligt op
—80 dB bij 10 Watt output, de
dempingsfactor
(belastingsimpedantie/outputimpedantie)
is 42. Uitvoering van voor- en
eindversterker
beantwoordt
aan tropenspecificaties, de ho
ge technische merites worden
bevestigd door een rapport
van het Nat. Physical Laboratory.

Fonofix Bandrecorder. De
ze direct-voor-gebruik-gereed
Fonolint set is een zojuist uit
gebracht Amroh-product van
bijzondere allure. Het kan di
rect op de draaitafel van een
gramofoon worden geplaatst,
is met een enkele handbewe
ging ock weer direct te ver
wijderen en past zich, door de
flexibele koppeling, ook op
slingerende draaitafels aan.
Voorzien is in de mogelijk
heid tot versneld vooruit en
achteruit spoelen, terwijl een
bijzonder belangrijke nieu
wigheid gelegen is in de uit
voering van de opname/weergavekop. Deze is nl. uitgerust
met een verstelbaar magneet
je ter compensatie van remanent magnetisme in de kop
(ruis in de weergave!), ont
staan door overmodulatie of
stroomstoten. Paardenmiddelen
om de kop „leeg” te krijgen
worden hierdoor volkomen
overbodig. De wiskop is uit
gevoerd
met
permanente
magneet.
Het geheel wordt gedragen
door een huis van zwaar gietmetaal, dat absoluut trillingvrij is en van haast overdadi
ge sterkte. Dit en het vrij
kleine volume maken dat men
de „Fonofix” gemakkelijk kan
meenemen
naar
familie,
vrienden of club. Het appa
raat is ingericht voor 1/4 uui
spoelen.
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Germanium-dioden. Over
B.T.H. kristaldioden berichtte
ons „Intec mij.’
Den Haag
In hun nieuwe uitvoerings
wijze doen zij denken aan */>
weerstandjes ter lengte van
10 mm, bovendien is de me
chanische uitvoering nu ste
viger dan het vroegere glas
type. Er zijn nu een vijftal
typen, resp. CG1/C, CG4/C,
CG5/M, CG6/M en CG8/C, waar

van de max. piekwaarden
zijn: 80 v—50 mA, 100 V—50
mA, 30 V—30 mA, 50 V—30 mA
en 25 V—20 mA. Inw. weerst.
(+ 1 V): 250, 350, 350, 500 en
200 n; min. blokkeringsweerst.: 50 en 500 kn (—50 V), 20
en 100 kn (—10 V, 2 MOhm
(-3 V).
Typen CG5/M en CG6/M zijn
speciaal ontworpen voor TV.
De dioden zijn frequentielineair tot 10 MHz en met
kleine verzwakking practisch
bruikbaar tot 100 MHz.
£ Huishouder met bus. Bij de
tegenwoordige compacte bouw
zal het dikwijls wenselijk blij
ken Rimlock en andere miniatuurbuizen van een afschermbusje te voorzien.
,Cmch”
heeft daarvoor een Novalvoet uitgebracht, die i aar
wens leverbaar is met korte of
lange afschermbus. Het voet
je zelf is van steatiet met
uiterst degelijke contacten

van verzilverd fosforbrons, ’t
busje wordt met een bajonetsluiting op de opstaande rand
bevestigd. Voor ventilatie ïs
een ruime kopboring aange
bracht;
meegeleverd wordt
een spiraalveer, die tussen
bovenzijde buis en de top van
het busje geplaatst, de buis
onder lichte druk brengt, waar
door loswerken uit de voet
geëlimineerd wordt. (AmrohMuiden).

Q Unitors. Eveneens een B-L
product, werd dit „inter-unit”
koppelmateriaal speciaal ont
wikkeld voor gebruik in mi
litaire apparatuur. Opvallen
de eigenschappen zijn de ra
tionele constructie en grote
mechanische sterkte.
Van deze koppelblokken be
staan uitvoeringen met 4, 8.
12, 18 en 25 contacten. Op elk
stekerblok 2 verdikte pennen
voor 10 Amp., de kleine pen
nen mogen 3 Amp. voeren —

isolatieweerstand is berekend
op oen werkspanning van 500
Volt pen-tot-pen. De in de
Ingewalste
contactblokken
' busjes zijn van verend beryliumkoper. Contactpennen en
-busjes zijn genummerd.
Unitors kunnen eveneens
geleverd worden met metalen
schermkappen, voorzien van
kabelhals; resp. ter afdekking
van stekerblok of voor steker- en contactblok beiden.
Q Batterij-uitgangstrafo. In
de bestaande behoefte aan een
voor
uitgangstrafo
kleine
kampeerontvangers e.d. waar
het ruimteprobleem een rol
speelt, is thans door AmrohMuiden voorzien door de
Muvolett type 34.111.
Deze miniatuur uitgangstrafo met een aanpassingsimpedantie van 18.000—25.000 n
is geschikt voor buizen als de
DLll, DL21, DL22. DL25. DL41,
1I.B4, 1A5, KL4, KL5, etc.; se
cundair kan men een 3 of
5 n luidspreker aansluiten.

Door impregnatie met een
speciale vochtwerende was
soort is de trafo ook in bootontvangers uitnemend te ge
bruiken.
No; 6 - 1#52
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Philips Techn. Bibliotheek: ,,Boekenreeks over Electronenbuizen”.
Deel IV - boek I (H.F. en M.F. Ver
sterking, Menging en Detectie)
door Dr. B. G. Dammers, Ing. J.
Haantjes, J. Otte en Ir. H. van
Suchtelen. 1947. Ultg. Meulenhoff
en Co. N.V., Amsterdamr
Als regel pleegt men in deze rubriek be:
sprekingen van nieuw verschenen werken
aan te treffen en daarom lijkt een reeds vijf
jaar oud werk hier niet meer op z’n plaats.
Dat we het niettemin toch ten tonele voeren,
vindt z'n oorzaak in het feit dat door om
standigheden destijds een bespreking van dit
werk achterwege is gebleven.
Achteraf bezien heeft dit verzuim toch ook
nog een voordeel opgeleverd: we zijn nu nl.
waarde,
in staat geweest, de practische
bruikbaarheid en betrouwbaarheid van dit
werk te leren waarderen. Wie zich bezig
houdt met de constructie van ontvangers of
onderdelen daarvoor, of zich diepgaand toe
legt op voorbereidende studie voor werk
zaamheid op dit terrein, vindt in dit gedegen
werk een uiterst volledige bron van gegevens
en aanwijzingen. Strekking en draagwijdte
van dit deel volgen wellicht het duidelijkst
uit een korte samenvatting van de inhoud:
Hoofdstuk I — Enkelvoudige en gekoppel
de trillingskringen - Schakelingen ter ver
mindering van de paralleldemping - H.F. en
M.F. versterking.
Hoofdstuk II — Het mengen - Eigenschap
pen van osc. schakelingen — Schakelingen
voor een constante osc. spanning - Dim en-,
sionering van de osc. schakelingen met paTerugwerOveroscllleren
rallelvoeding
king van osc. op de ingangskring - Enige
gevolgen van de looptijd - Frequentieverschuivlng.
Hoofdstuk III — Bepaling van de paddingkromme - Berekening van de kringconstanten - Correcties op de berekende paddingkromme.
Storingsverschijnselen
Hoofdstuk IV
H.F. en M.F. versterkbuizen - Mengbuizen FluitMeting der storingsverschijnselen
tonen.
Detectie - Verschillende
Hoofdstuk V
Diodedetector onder
detectorschakelingen
verschillende omstandigheden
De totale omvang van het werk is 445 pag..
terwijl de uitvoering, evenals bij alle delen
F-di?
uit deze serie, boven alle lof staat.

BOEKBESPREKING
..Guide to BBC stations”. Uitgave:
Iliffe and Sons Ltd - Londen. Prijs
2 sh.
Dit is de zesde druk van een door de re
dactie van de „Wireless World” samenge
steld overzicht van omroepzenders, met op
gave van golflengten resp. frequenties en
zend ver mogen.
Van de MG en LG zenders worden de in
Europa werkende stations vermeld, van de
KG zenders het totale register. Ook zal men
er een opgave van Europese UKG zenders
en van Consol- en standaardfrequentiestations
in aantreffen.
In strijd met de overeenkomst van Kopen
hagen in de lucht zijnde zenders (numeriek
weinig minder dan de helft!) zijn met cur
sieve letters aangegeven. Alle informatie is
naar de stand op G Juli '51 en werd ge
toetst aan frequentiemetingen van het Tatsfield-contrölestation der BBC.
„The Radio Handbook”, Ned. be
werking door dr. J. Gijzen. Uit
gave: P. H. Brans, Antwerpen.
Om dit bekende en populaire Am. jaar
boek ook in het bereik te brengen van hen
die de Engelse taal (misschien juister gezegd
het Am. Idioom) niet of .onvoldoende mach
tig zijn, moet redactioneel èn wat de finantiële kant betreft ’n heel ondernemen zijn ge
weest. Stel U voor een boek van 30 X 21 cm,
in stevige linnen band, compact gedrukt met
kleine letter en dan nog 368 pag. omvattend
— boordevol informatie voor de KG en UKG
zendamateur en diens tegenhanger: de SWL
(amateurband-luisteraar). Wie dit gebiedsdeel
van het radio-amateurisme wil versaan zal
zich geen beter fundament kunnen aanscliaffen, want in het „Handbook” vindt men de
totale en absolute weerspiegeling dezer vel
den.
Deze vertaling is naar de 1949-editie van de
Am. uitgave, technisch volstrekt onberispe
lijk, maar in streektaal. Hier en daar dus
zegswijzen, die boven de Schelde misschien
niet altijd begrepen worden.

:

„Elektrotechnik in Bildern. Deel
I en II. door g. Büscher. Uittgave:
Franck’sche Verlagshandlung, te
Stuttgart.
Als er ’n equivalent bestaat voor „slapend
rijk worden” dan moet dit, dunkt mij, wel
zijn: „technicus worden door plaatjes kij
ken”. Natuurlijk, de koper van dit boek zal
van de illusie afstand moeten doen om zich
als ingenieur of „zelfs maar” als technicus
te vestigen, maar dat hij ’n knap eind in de
techniek kan doordringen via de hier gebo
den wijze van plaatjeskijken, is — mits ook
de verklarende bijschriften worden ingedron
ken — een absolute zekerheid.
Voor goed begrip: dit boek is geen beeld
roman noch ’n mallotig „technisch” verhaal
tje. Het is een studieboek en wat dit betreft
’n puik studieboek. Ondanks — nee dank
zij die Jacobsladder van pakkende plaatjes.
• Deel I is een invoering tot het wezen en
de practische toepassing der electrotechniek,
deel II voor de helft aanvulling daarop en
voor wat de resterende tekst betreft ’n ver
klarend beeld van electromedische appara
tuur, telefonie, omroepradio en televisie.
Beide delen besluiten met een hoofdstuk
eenvoudige formules en berekeningen; men
kan die voer gezien houden, m'aaY bij ieder
die zich enige moeite wil geven gaan ze er in
als---- plaatjes.
Lv

..Televlslon Servicmg”, door W.
H. Buchsbaum. Uitgave: Prentice
Hall Ine. New-York 1950.
De practische toepassing van TV dateert in
de States al van de Jaren vóór de oorlog.
Aangezien het daar toegepaste systeem gro
tendeels geliik is aan dat, waar we hier mee
te doen hebben, valt te verwachten dat een
gespecialiseerd werk over installatie en ser
vice van TV aDoaraten, gebaseerd oo de daar
ganbare toestellen en schakelingen, ook
voor onze TV technici bruikbare stof moet
bevatten.
Nagenoeg de helft van he+ 3<»o oag. tellende
werk is gewijd aan de ,.theorie”, doch in
werkelijkheid wordt h;er <=taoc«?ewii7.e aan de
hand van tal van fabrieksschakelingen en
foto’s de tv ontvanger en de gang van het
signaal ontleed.
De tweede helft omvat installatiewenken
en afrpooiopopvens en besluit met systema. tisch foutzoeken.
De schrijver geeft blük. precies te weten
aan welke ge^ev^ns do tv installateur en
«•.ervieeman behoefte hebben. H*>t ie alleen
jammer, dat het boek iets te vroeg afgeslo
ten en één der laatste vorderingen der tv
techniek juist heeft gemist, nl. de thans al-
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'T' IJDENS de opening van de tentoonstelL ling ..Bezige Handen”, die in het kader
van het 50-jarig bestaan der Staatsmijnen
in Kasteel Hoensbroek werd gehouden, toon
de de directie grote belangstelling voor onze
inzending.
Op bovenstaande foto geeft onze contact
man, de heer J. G. Elshout, een uiteenzet
ting over de radio-unit VE 240 uit de in dit
nummer beschreven regeleenheden aan:
de President-Directeur der Staatsmijnen Dr
_ Ir Ch. Th. Groothoff en Ir Brand.

i

I
:
■i

Zoals ook de onderste foto laat zien, ston
den de Uniframe-ontwerpen in het brand
punt der belangstelling. Van links naar
rechts de heer Èlshout, nog juist zichtbaar
de heer Van Oyen van het Comité voor
Nuttige Vrijetijdsbesteding der Staatsmijnen
en Dr Ir Groothoff.
Mevrouw Rottier en de Adjunct-Directeur
Ec. Drs A. C. J. Rottier, ontvangen hier
enige inlichtingen over het zelf bouwen van
radic-apparaten van onze technische advi
seur, de heer C. J. Bakker.

-V-''- ■

gemeen toegepaste booster- of efficiency-^
diode. Dit risico loopt echter elke schrijver*
die zich met een zo snel ontwikkelende lechF-dij
.niek bezig houdt
„Funktechnik ohne Ballast” door
Ing. Otto Limann. 2e druk. Uitg.:
Franzis Verlag, München.
„Plaatjes met Praatjes” zou men dit ori
gineel opgezette studieboek kunnen noemen.
De pagina’s zijn gesplitst in één kolom figu
ren en één kolom tekst. Elk begrip, e.k on
derdeel is door een ïl.ustratie' toegelicht. De
bijbehorende tekst is bondig doch du.delijk.
Beginnend bij de atoomtheorie, arriveert
men na ca. 3S0 figuren bij gecombineerde
AM/FM ontvangers. Enkele practische nomogrammen èn een uitgebreid overzicht van —
uiteraard Duitse — literatuur. Het werk leent
zich zonder twijfel tot serieuze studie en
dat, zoals de titel zegt, zonder overbodige
F-dij
ballast.
„Hilfsbuch
fiir
KatodenstrahlÓsziliografie” door Ing. Heinz
Richu r. ::0ü bladz., 176 fig., 79 oscillogramrnen (foto’s), 12 tabellen.
Uitg.: Franzis Verlag, München.
(Verkrijbaar bij de MK).
Al staat de beste kathodestraaloscilloscoop
ter beschikking, men kan pas het volle pro
fijt van dit vrij kostbare instrument trekken
indien men volledig op de hoogte is met de
grote verscheidenheid van toepassingsmoge
lijkheden en de hiervoor vereiste hulpapparaten en meetmethoden. In de leerboeken
treft men in het algemeen wel een meer of
minder volledige behandeling aan van de
KSO-zelf, maar hoe men nu met zo’n appa
raat moet werken wordt nauwelijks aange
roerd, hoogstens worden enkele voorbeelden
gegeven van de meest voor de hand liggende
gebruiksmogelijkheden.
Zoals de titel reeds doet verwachten voor
ziet het hier te bespreken boek geheel in de
behoefte van de KSO-gebruiker. Wie met
meetinstrumenten omgaat meet op de hoogte
zijn met hun constructie, werking en typi
sche eigenschappen, zodat hij kan beoordelen
voor welk soort metingen een bepaald in
strument al of niet geschikt is: welke maat
regelen in acht genomen moeten worden
om meetfouten te voorkomen en ongewenste
beïnvloeding van de onderzochte schakeling
te vermijden. Wij rekenen het dan ook tot
een verdienste van dit boek dat de behan
deling van inrichting en werking van de
KSO in de eerste plaats is gericht op de voor
de
gebruiker vereiste
feitenkennis.
Hierbij is ruime aandacht besteed aan de —
te stellen
al naar de omstandigheden
eisen voor de tijdbasis, waarvan een groot
aantal verschillende schakelingen wordt be
sproken. Ook worden enkele belangrijke
hulpapparaten beschreven zoals electronische
schakelaars, tijdmarkeringsmethoden. e.d.
Een apart hoofdstuk is gewijd aan alge
mene gebruiksvoorschriften, het testen van
een complete KSO wat betreft zijn eigen
schappen en het interpreteren van de op
het scherm verschijnende beelden, toege
licht met gefotografeerde osci’.logrammen
(totaal 79 stuks) Het derde hoofdstuk om
vat 63 bladzijden en behandelt een groot
aantal toepassingsmogelijkheden waarvan wij
noemen: frequentiemetingen. fazemetingen,
onderzoek van lange electrische leid!ngen, ’t
opnemen van maenetiseringskrommen en
frequentie-karakteristieken alsmede buiskarakteristieken. onderzoek van radio-ontvangers en versterkers, FM- en AM-oscillatoren;
metingen op electro-acoustisch gebied en nog
veel meer, te veel om hier op te sommen.
No. 6 - 1952

In het laatste hoofdstuk wordt een zestal
KSO’s van verschillend type beschreven
(Duitse fabrieksapparatcn), terwijl tevens
aanwijzingen en een schakeling voor een zelf
te bouwen KSO worden gegeven.
Om een zo groot aantal practische gege
vens en wetenswaardigheden op het gebied
der oscillcgrafie in een betrekkelijk klein
bestek samen te brengen moest de schrijver
zich uiteraard beperkingen opleggen. Door
duidelijke uiteenzetting van de grondbegin
selen, zonder echter in te gaan op uitwer
king der detailpunten is o.i. een gunstig com
promis tot stand gekomen tussen ,,breedte en
diepte” der behandelde stof. Zowel technici
als gevorderde amateurs, beschikkende over
voldoende practische ervaring en theoretisch
inzicht om zelfstandig een principeschakerling uit te werken, zullen in dit boek- juist
datgene vinden wat zij voor hun experimen
ten nodig hebben. Het is jammer, dat som
mige figuren niet geheel nauwkeurig zijn
getekend terwijl in enkelen een fout voor
komt. Zo is bv. in fig. 57 (blz. 51 labu'ievelijk de positieve zijde van het voedingsgedeelte aan „aarde” getekend, terwijl te
vens de negatieve kant aan chassis ligt. In
fig. 24 (blz 27) heeft de tekenaar z<ch ver
gist bii het ..overhalen” van de coörd!naten
van de rechts-getekende sinuskromme: de
linkse kromme werd daardoor een „misluk
te” sinus!
H. R.
„EmpfangerschaUungen der RadioIndustrie” dor»»- Ing. H. Lange en
Ing. H. K. Nowisch. Meulenhoff en
Co. N.V., Amsterdam.
Deel III dezer serie-uitgave van het Deutscher Funk-Verlag (366 pag.) bevat de scha
kelingen van een groot aantal Duitse fabrieksontvangers uit de jaren van vlak voor
en direct na de oorlog, waaronder een aan
tal bestemd voor aansluiting op een „Drahtfunk”-net.
Ti'teraard is dit een uitgave die welhaast
uitsluitend op de werkplaats is afgestemd en
van oositieve waarde voor reparateurs Voor
de Ned. serviceman is Deel III wegens ge
makkelijk te vatten redenen niet belang
rijk.
..Das
Taschenlexikon
für den
Messpraktiker” door Dipl. Ing. R.
Marchgraber. Uitgave: Maandblad
,,Das Elektron” - Ling (Oostenrijk)
Prijs Zw. frs 8.
In 366 pag. — formaat 10 X 14 5 — laat de
schr. hierin een 2000 electrische meetpro
cessen van allerlei aard de revue passeren.
Deze formidabele reeks, welke aanvangt met
spanningsbepaling en eindigt met een serie
e'.ectro-acoustische metingen, is onderver
deeld in een 20-tal rubrieken. Door de tekst
heen verwerkt vindt men bijzonderheden en
vaak ock afbeeldingen van typische meet
apparatuur, terwijl aan het geheel een invoe
ring tot de meetpractijk en een bespreking
der electrische eenheden vooraf gaan.
Ongetwijfeld een zeer handig werkje —
voor de practicus als compacte naslagbron
en voor studerenden ter oriëntering i.z.
Lv
meetmogelijkheden en meetwijze.

Lv
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WISSELSTR00MMET1HG VOLGENS DE THERMO-METHODE
door F. A. van der Weel
Wie

geen wisselstroommeter bezit vindt hier een meetmethode

aangegeven die tot navolging roept - een proef kost niets j
men in het bezit van een mA me
I S ter,
waarvan de eigen weerstand
slechts enkele Ohms bedraagt, dan kan
deze worden gebruikt voor het meten
van wisselstroom van elke willekeurige
frequentie. Hetgeen hiervoor benodigd
is, is zeker te vinden in de oude rommelkist en kost dus niets.
Hier volgt allereerst een manier om
het te „leren”. De meter moest beslist
zonder shunt of serieweerstand zijn, dus
„open” aan de contactpunten van de spiraalveertjes. Men neemt een oude gloeidraadweerstand, waarvan de draad be
staat uit een soort nikkel; de dikte van
Fig. 1
Deze proefinstelling
dient om het kunstje te
leren

•:

:

de draad doet niet ter zake en enkele
centimeters ervan is reeds voldoende.
Men verbindt aan het einde een stukje
koperdraad (van ongeveer dezelfde dik
te) door beide draden over een klein
gedeelte in elkaar te draaien. Nu de
vrije uiteinden aan de reeds eerder ge
noemde contactpunten van de meter, ’t
koperdraadje aan de plusaansluiting.
Dan het in elkaar gedraaide stukje ver
warmen door er bv. een brandende luci
fer onder te houden — voorzichtig, want
bij zeer gevoelige meters slaat de wijzer
door. Dat is dus een zg. thermo-ele
ment.
Wil men van deze methode het best
mogelijke gebruik maken, dan van even
tuele nog andere voorhanden zijnde
gloeidraadweerstanden de beste uitge
zócht, want er zit onderling nog wel
verschil in. Een draad van ongeveer 0,1
mm doorsnede voldoet het beste. Is het
draadje wat dikker, dan kan dit over
enkele millimeters wat dunner worden
gemaakt, het koperdraadje evenzo. Dit
met het oog op het vlugger en gemak
kelijker warm worden.
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Beide draadjes nu aan elkaar lassen,
door ze eerst een paar slagen in elkaar
te draaien en dan (met een koolstaafje
of transformator) aan elkaar laten smel
ten. Is dit gelukt, dan verduidelijkt fig.
2 de rest.
Verder is nodig een stukje draad van
een verwarmingselement (kookplaat,
soldeerbout of dergelijke), dikte naar
gelang van de te meten stroomsterkten.
Dit draadje in het laspunt van het thermo-element spannen, doch indien de
uitslag van de meter te gering is, maakt
men er een klein spiraaltje van enkele
windingen van (bv. om een naald) en
schuift dit om het thermo-element heen.
Hiermede is de gevoeligheid voor de
meter enigszins te regelen. Het best is de
dikte der verwarmingsdraad zo te kie
zen, dat bij max. stroomdoorgang deze
Definitieve vorm
van ’t aan de mAmeter te verbinden
thermo-element. De
bovenste klemmen
dienen voor aanslu’t;ng van
het
meetinstrument, op
de onderste wordt
de te meten wis
selstroom aangelegd

Fig. 2

10

el

nikkeldraad-5***

0

niet gloeiend komt te staan, want daar
mede is de levensduur gemoeid. Mocht
de meter een iets te grote uitslag geven,
dan kan deze worden gereduceerd door
er een stukje weerstanddraad mede in
serie te zetten.
Is zo een en ander naar bevrediging
samengesteld, dan wordt om het geheel
een klein kastje gemaakt, dit ter voor
koming van afkoeling van de verwar- .
mingsdraad tijdens metingen. Na gereed
komen van het geheel wordt dit met
behulp van een goede mA meter geijkt.
x De schaalverdeling is niet gelijkmatigMet een meter van 0.2 Amp. had ik een
volle uitslag bij 0,3 Amp. stroomdoor
gang in het verwarmingsdraadje en bij
de lucifersproef met een 10 mA meter
van 6 Cl een volle uitslag, dus 60 mV.

/
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RADIO-EMIGRANTEN
De vorige keer had ik reeds geschreven
en ik herhaal het nu weer, dat radiotechnici-emigranten-naar-Australië niet moeten
denken, dat ze hier met open armen ontvan
gen zullen worden. Any way not in Queensland. Ik weet niet hoe of de situatie in het
Zuiden is, maar hier is het lastig, zeer lastig
zelfs. Misschien gaal het makkelijker in het
Zuiden, maar daar speelt het huisvestings
probleem zo'n rol, dat het er ook niet meer
leuk is. Electro-monteurs, die, behalve hun
diploma’s (waar niet al te veel om gegeven
wordt) ook nog behoorlijke getuigschriften
kunnen laten zien over een periode van min
stens 5 (vijf) jaar, maken een kans, maar
moeten er op rekenen, dat ze na verloop
van enkele maanden een examen voor hun
,,ticket” moeten a ileggen.
A. J. AARSSE
Woody Polnt

:
i

'
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LUISTERBIJDRAGE EN ONTVANGST IN
RANDGEBIED
Uw artikeltje over radiobelastingsmnclijkheden geeft mij aanleiding er eens de aan
dacht op te vestigen, dat geen radlooelasting
verschuldigd is voor een toestel, waarmee
uitsluitend golven beneden de 200 m (?) te
ontvangen zijn. Ik ben er van overtuigd, dal
dit nog lang niet algemeen bekend is.
Voorts ls geen belasting verschuldigd voor
een auto-radio, door radiohandelaren in hun
wagen aangebracht om daarmee cliënten de
werking te kunnen demonstreren.
Wanneer men op deze zaken geen acht
slaat wordt zonder blikken of blozen de
nlet-verschuldigde belasting opgeëist. Ik
vraag mij af, waarom d i t niet strafbaar is
en het omgekeerde wel.
Tevens nog een opmerking naar aanleiding
van uw reactie op de ervaringen van dhr
Aarnoudsen (RB 2—pag 75), waarbij op de
voorgrond gesteld dat ik niet in de gelegen
heid ben de verschillende RB-ontwerpen te
gen elkaar te vergelijken. Uit uw antwoord
meen ik echter op te maken, dat U niet be
seft hoe bitter slecht de ontvangst der Ne
derlandse zenders in deze streken (n.b. in
de wintermaanden en dan ’s avonds — eigen
lijk wel is. Ook de steunzender Hoogezand
brengt maar weinig verbetering, aangezien
deze gestoord wordt door een op dezelfde
frequentie werkende Deen en een lage interferentietoon het luisteren vaak zeer on
aangenaam maakt.
Al uw Hi-Fi ontwerpen zijn hier dan ook
helaas onbruikbaar, alleen ’n toestel met ten
top gevoerde selectiviteit en grote gevoe
ligheid heeft ’n kans. Dit geldt natuurlijk
evenzeer voor fabriekstoestellen, want ook
daarmee is de ontvangst belabberd.
Onze hoop blijft gevestigd op een (spoe
dige!) 'omzwaai naar de 3 m band — AM
of FM doet er wat ons betreft niet toe, wel
echter een vrij kanaal.
Als er niet spoedig wat gebeurt, zullen
hier steeds meer mensen op centrale over
gaan (wat PTT warschijnlijk geen. de radiohandel daarentegen veel pijn zal dóen).
Winschoten
L. FOREMAN
VERRUIMING VAN HET TOONBEREIK
In het Oostenrijkse tijdschrift „Radio Technik” heeft kortgeleden Ing. Frich Gregor
de vraag opgeworpen of vergroting cq. ver
ruiming van het toonbereik wel noodzake
lijk zou zijn. In het Februari-1951 nummer
publiceert de redactie een schrijven van de
vakman Kerl. Tetzner. Ook deze behoorde.
NO. 6 - 1952

60 jaar gevestigd
OUDE MOLSTRAAT 18
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Reparatie aan
Meetinstrumenten

haag|
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Voor Aankoop ol Reparatie I
TELEFOON 116227

DEN HAAG

Philips kristaldiode OA50 (1N34) ......... 4.75
m.f. transf. 10 x 25 x 40 mm
per stel 6.—
(voor 446-464 Kc of 464-482 Kc
duo-cond. 45 x 45 x 45 mm 6.50
TWA uitgr.transf. 8000/20.000 Ohm ___4.15
Luidspr.raster metaal 160 x 160 mm .. 0 70
Aiio r.ypes radiobatt. steeds vers voorradig
AMROH - GELOSO - MEGATRON SETS
Grote sortering ie klas onderdelen
tegen lage prijzen
Starline MG spoelbloc 40 x 40 x 50 mm 5.50
Geniet U nog niet van FM? Velen doen
’t wel, want zij schaften, zich zo’n prima
Philips unit aan van f 39.50, geh. compl.

RADIO ALWAYS SUCCES
FERD. BOLSTRAAT 34 - AMSTERDAM Z.

Speciale

aanbieding

gebruikte

TELEFOON TOESTELLEN
TAFELTOESTEL ................................. .
TAFELTOESTEL met inductor ... .
Idem stroomlijnmodel ...................... .
DUITSE VELDTELEF.TOESTELLEN'
in bakeliet koffer, pracht uitvoe
ring, slechts .................. ’......................
LOSSE INDUCTORS, ook als electriceermach. te gebruiken f 2.50 en
LOSSE MICROFOONS ........................
Grote dubbele ALARMSCHEL ....

f 2.50
- 4.50
- 6.50

I

!
- 6.50
- 3.50'
- 1.25
- 5.—

HAVEKA

TELEFOON 2765
HAVENSTRAAT 34
HILVERSUM

WITTE KAT
.AN O DE BATTERIJ E N
Bekend om hun lange levensduur en
geruisloze ontvangst
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HIJ WON HET VAN ALLEN
De
radio-vakman en amateur
constateerden in de practijk
het meesterschap
van de

Daarom wordt de PIFCOmeter geprefereerd!
Wij maken U
attent op de

PIFCO
Universeel

reeds

Piico-Prijsvraag
Zorg dus tijdig in het bezit
te zijn van deze meter en
let op de annonce in RBJuli!

Radio-meter

20.50

Prijs

nu

Radio Buizen - Opnieuw uitgebreide sortering
11.50 6SN7GT . 12.50 12A8GT .
5U4G .... 9.50 6D6
10.50 6AT6 ___ 7.20 6SQ7GT . 9.50 12SA7GT
5Z3
7.50 6F6G ....
9.50 6A8GT .. 11.50 12K7GT
5Y3GT
10.50 6K7GT ..
9.— 6AT6 __ 8.50 12SQ7GT
5X4GT
8.50 6Q7GT ..
9.— 6X4 ......... 8.50 12K7GT..
6BA6 .
9.75 6R7GT .. 10.— 6Y7 ......... 8.— 12K8GT .
6BE6 .
9.— 6SK7GT . 10.50 6X5GT .. 9— 12Q7GT..
6J5GT.
14.— 6SA7GT . 10.50 6V6GT .. 11.50 12BE6....
6J6
12.— 6K8GT .. 10.50 12BA6----6AQ5 .
9.75 6E5
6C5
8.— 6SG7 .... 9.50 12AT6 .. 8.50 12SN7GT

Speciale Juni aanbieding

.

buizen
6R7
6L7
6J7
6B8
6SK7
6SF5
6SF7
6K7

6C5
6N7
6AC7
6V6
12SR7
12SH7
12SC7

7.50
12H6
12A6
12C8
807
1625
5Z4
EL50

6.50

5 GULDEN

1T4
1R5
1S4
1S5
1A5
1A7
1D6
1U5
4D1
6U5G

AF3
AF7
AL4
AL5
DF22
DF25
RENS1284
REN'31291
REN924
RE074P

12.50 25L6GT . 10 —
10.50 25Z5
9.50
10.50 25Z6
9.50
9.— 35A5
10.50
8.— 35Z4
8.75
12.— 35Y4
10.50
9.— 35Z3
10.50
9.75 35Z5
9.—
8.50 35W4 ___
8.50
11,
75
10.—
EBC3
DC25
DCH25
ECL11
DAC21
AZ12
CBC1
EL6
CC2
EL11
CF7
EF6
CK1
EF9
CF3
EZ4
B424
EFtl
1561
E446
4654
E447
EB4
KDD1

S^ANDAARDBUIZEN uit voorraad leverbaar
EL12
E424 .... 8.401 ECH42 .. 8.50 ABC1 ....
8.5' EF42 .... 14.— EK2
EP.T.1 ....
9.75 EF40 .... 11.— ECH3 ....
6.50 EFM1
.. 11.— EI,33
ECC40 .. 12.75 ACH1....11,— ECH4-------- 8— ECH11 .. 11.— EM4
ECK41 ..
8.50 AK2 .... 11.—j EF41 ....
7.25 EBF11
.. 9.75 EM34

i

11 —
11 —
8.59
8.5"
8.50

78 .
7Y4
7Z4
35L5GT
50L6GT
50B5GT
42
43
80

10.50
12.50
10.50
. 10.—
. 10.—
. 9.75
8.50
8.50
8.—

KL1
KF3
4 GULDEN
AZ1
AZ11
CY1
CY2
EZ2
EZ12
1805
i

RES964
E443H
C443
C453
S453
CBL1

8.50
8.50
7.25
7.25
8.50
11.—

# MEGATRON 3-banden SUPER-SET ƒ 27.50 #
ALS RECLAME leveren wij U de MEGATRON-VOEDING (260 V—65 mA) voor f 10.85
Zendingen onder rembours door geheel Nederland

;

f

ELRA

■i

ZWART JANSTRAAT 38
TELEFOON 44038

R'DAM

RADIO DE JONG

■

•

?

ZEIST - TELEFOON 4768 OUD ARNIIEMSEWEG 207
DE ONDERDELEN SPECIAALZAAK BIEDT AAN #

STaRLINE 4 BANDEN PRÉ-SELECTIE SET
met Visserijband (zie RB Mei)

(halve

prus) F 46.50

WU kochten nogmaals, maar nu een zeer grote partij, van deze buitengewoon mooie sets
Neemt nu Uw kans, dit komt nooit weer.
Verder ALLE AMROH ONTVANG- EN VERSTERKER SETS
UNITRAN MATERIAAL
DUMP SETS enz.
GELOSO
TOROTOR
Nog enkele
Verzending door geheel Nederland onder rembours boven f 25.— franco
prijscouranten - Gelieve voor techn. vragen enz. postzegel voor antwoord bij te sluiten
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oorspronkelijk tot diegenen, die van mening
waren dat verruiming van 12.000 naar 15.000
Hz van weinig nut en zelfs ,,te veel van het
goede” zcu zijn. Argument: We kunnen aan
de onderzijde toch niet verder!
T. vertelt dat er in W. Duitsland in de
laatste maanden bijna 600.000 ontvangers met
UKG voorzetapparaat (resp. ontvangstmoge
lijkheid) zijn afgeleverd, waarvan ongeveer
de helft opgesteld op plaatsen die door een
FM zender worden bediend. De andere helft
heeft zich dus voor de toekomst gedekt__
De invloed van deze (relatief geringe) hoe
veelheid toestellen op de luisteraars is nu
reeds verbluffend: men heeft zich vastbeslotén van de ..keldertoon” zoals men het
daar zegt, afgekeerd. De AM-FM ontvangers
hebben in het algemeen een beter verzorgd
1-f gedeelte en de mensen gaan weer „luis
teren’’. Een constructeur van een der grote
W.Dultse fabrieken heeft verteld, dat men
de basweergave van de door zijn fabriek
gebouwde
standaardontvanger zou gaan
herzien. De tijd van het ,,boem-boem” is
daar dus wel definitief voorbij.
Het blijkt, dank zij de invloed van de FM
techniek, dat men nu ook geen kans meer
ziet om de muzikale waterleiding 12 uur pet
dag te laten stromen, omdat de veel be
tere weergave de luisteraars noodzaakt zich
meer intensief met het programma bezig te
houden. Dit houdt ir dat de programmaleiding in nieuwe richting moet gaan den
ken en veel meer aandacht aan de stof zal
moeten schenken dar. tot dusver werd ge
daan.
Na acht maanden ondervinding meende T.
de gestelde vraag ,,is een verruiming van het
toonbereik noodzakelijk?” zonder voorbehoud
met „ja” t.e moeten beantwoorden.
Ing. J. v. ZUTPHEN
Amsterdam

ONTVREEMD OF VERMIST:
Indien één of moer van genoemde voorwerpee
herkend worden, gelieve men de signalerende autoritelt hiervan onverwijld in kennis te stellen.

Comm. v.
PHILIPS - type B 247 - no. 3691
Pol., Hoofd Just. Dienst, ’s-Gravenhage.
type BX 400 A - no. 50118 PHILIPS
Groepscdt. Rijkspol., Nunspeet - d.d. 117125-1951.
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Wat er in dat kleine schuurtje achter
het huis al niet uitgedokterd is.
Handige knapen die vader en zoon
Van oen oude dumpmachine heeft hij
een blinkende wegscheurende racer
gemaakt, die door zijn vernuftige con
structie zelfs de mannen uit het vak
met. de oren doet klapperen .
Maar cijfer junior cok niet weg.
Die rijdt om zo te zeggen in het wiel
spoor van senior.
Eerst bouwde hij (met vader samen)
een zeepkistrenwagen waarmee-ie een
slordige twaalf eerste prijzen in de
wacht sleepte en nu maakt hij (weer
met vader samen) een super-de-luxe
autoped.
Twee handige knapen die je om een
boodschap kunt sturen.

!v

hl

miM
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Geen wonder, dat ze samen één lijfblad heb
ben : Handig Bekeken, h ■t hobbyblad voor
vaderen zoon. een maandelijkse frisse douche,
een blad vol nieuwe ideeën en bouwconstructe's voor een leder die geen (wee linkse
iianden heeft.

'
»

Dce als zij en neem HB er bij.

IMPULSEN
' Vrruolg van-ptiy. 165)
Technische details werden niet verstrekt,
maar uit gewaarmerkte attesten over opmer
kelijke ontvangstsuccesscn blijkt wel, dat. men
Hier niet aan een 1 April-grap behoeft te
denken.
KRUIMELTJE - ..Mama, zet U die
i'adio nou toch af.” Zouden ze het eindelijk
beginnen te snappen daar in Hilversum?
RECTIFICATIE
In de advertentie van de fa. Rotor te Am
sterdam uit Radio Bulletin Mei (pag. XIII)
werd een prijs genoemd van f75.— voor de
ontvanger type X42A. Dit moet zijn f 175.—.
In de advertentie van de fa. Ronette te
Amsterdam uit Radio Bulletin Mei (pag. III)
vielen helaas enige woorden in „pastei” (zo
de drukker dit noemt). We nemen echter aan
dat U begrepen heeft, dat de acoustischc
perfectie van de „Miniweight”-pickup even
onbetwistbaar is, als het feit dat deze nog
°
kost van even superieure kwamcitsfabrikaten van buitenlandse origine.
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BEGINT
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Een abonnement kost nog geen 2 cent
Vraagt inlichtingen
per dag.

I!.!!

HANDIG BEKEKEN

.
ii

HET HOBBY-BLAD voor
VADER en ZOON

’

!

Bij de radiohandel, kigskèn én
huisvlijizaken verkrijgbaar

;)'■
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ALLES VAN A-Z VOOR ZELFBOUW EN EXPERIMENT

HET IS DE HOOGSTE TIJD HEREN!!

BOUW NU

UW WW VERSTERKER 10 WATT BAJLANS
VOLGENS MK ONTWERP HV 210 C
MK Bouwmap E-l ad f 0.90

De versterker met ongekende mogelijkheden. Heel geschikt voor Uw gezellige zomeravondjes met ’n dansje in de tuin of op de club! Ieder zal de p-rachtige weergave roemen
HIER DE ONDERDELEN:
2.20
4 Rimlock huishouders .....................
0.35
Chassis ..............................
1 „P" buisvoet Amroh
...................
7.90
1
Zekeringhouder
plus
zekering
Mu-volt voedingstrafo P 141
1.3*
250 mA ...................................................
2 x 280 V 100 mA ......................... - 23.50
2 Eleetrolyten 32 • 32 m.F. 450 Volt .. - 9.—
Mu-volt smoorspoel type 1005 .
6.25
1.30
2 Montagebordjes
................................
Muvolett smoorspoel 6006 ...........
3.—
5 Radiobuizen: 2 x EF40. 2 x EL41,
AZ1 .......................................................... - 45.—
Mu-Zed uitgangstrafo type U70-B - 32.50
5.—
11 Condensators
Mu-Zed faze-omk.trafo type BI42 - 9.25
21
Weerstanden 15/0.5 Walt, 6/1 Watt - 2.91
Vitrohm physiol. sterkteregelaar,
Montagediaad .afschermkous, 2 entype A ..................................................... - 9.25
trec’s, 1 mike 1 gram. aansluiting,
Pot.meter 0.5 Mn z. schak., Vitr. - 1.50
mont.boutjes, soldeerlipjes, soldeer.
Idem 15 kOhm m. schak. Vitrohm - 3.—
3 knoppen, snoer en steker
versterker Saat bouwen, bouwt U dan deze „HAUDVOORUIT” versterker voor werkelijkheids-weergave!!!
SPECIALE ONDERDELEN voor de

„BR0MFIETS-RADI0"
VOEDINGSTRAFO
Novccon U 80 K ....................
UITGANGSTRAFO
Novocon U 81 ...........................
WESTINGHOUSE SELEENCEL HT 48 ...............................
MU-CORE SPOEL type 402-N
PEERLESS „BANTAM"
LUIDSPREKER

f 11.50
9.75

- 11.50
- 2.90
- 19.80

Onderdelen voor ’f super voorzetje UN 8

te gebruiken met het Uniframe o ritwerp UN-1
en UN-2 en elke normale gramofoonversterker
UNIFRAME chassis 2 x UF001, 4/002
en 2/UF004 met benodig
f 4.de mont.boutjes
1 Minlcorc spoelblok 736 m'MF trafo's51/52 -24
8.35
1 Novocon afstemcond. DC 203 . .
1.10
2 Rimlock buisvoeten ..........................
- 17.—
2 Radiobuizen ECH42 en EAF42 ...
3.33
10 Condensators
.....................................
1.48
10 Weerstanden 6/1 Watt. 4/0.5 Watt
1.30
2 Montagebordjes
.................................
0.50
3-7 lips montagesteunen
..................
0.10
1-3 lips ïnontagestcun ..........................
0.24
2 Entree’s ....................................................
8.50
Eventueel: 1 Sudell afstemschaaltje

A.VALKENBERG

KINKERSTRAAT 250*258, TEL.83678-84416 AMSTERDAM
Jt!Ê& nWmNNEDmAND HpfJ VQLföNBlQG

Ui

-

A

TOP IN SORTERING, KWALITEIT EN SERVICE
VALKENBERG

HET, „PREFAB” ADRES!!

„PREFAB” onderdelen hebben thans wel hun betrouwbaarheid alom bewezen!
Vandaar dat de verkoop zich dan ook steeds uitbreidt. „PREFAB” onderdelen z(jn

GOED

EN GOEDKOOP!

„PREFAB” spoelblok 3 banden op schak. .. f 5.25
„PREFAB” stel MF trafo’s 472 Kc .............
•*.25
„PREFAB” afstemcondensator 2 x 465 nF ...
5.35
„PREFAB” grote afstemschaal m ooghouder - 7.05
„PREFAB” montagedeel ..........................................
„PREFAB” fluitfilter ..............................................
Voedingstrafo 2 x 280 V 60 mA ........................
Smoorspoel 60 mA .....................................................
Electrolyt. cond. 2 x 16 MF 450 V ....................
5 Radiobuizen: 2 x ECH21-, EBL21, EM4, AZ1 ..
Montage-onderdelen: 4 buisvoeten, condensotors, weerstanden, 4 knoppen, 2 pot.meters,
3 entree’s, 5 m mont draad, 30 boutjes, mont.
steunen, 2 schaallarnpjes, snoer en steker - 20.70
A

Mooie noten gepolitoerde
in lichte of donkere uitvoering
In luxe uitvoering donker .......

KASTEN
... f57.—
... - 67.50

LUIDSPREKERS
- 20.—
PEERLESS type „Scout”
- 25.75
type „Orchestra”
PHILIPS type nr. 9752 m. klankverstr..........- 25.50
17.—
type nr. 9746
F. W BRADFORD perm. dyn. luidspreker - 22.45

Nu zijn ze er!! „Taylor” Montrose Universeel Meetinstrumenten
7 meetbereiken voor wissel- en gelijkstroom en spanning t.w. 0-6-30-150-300 V
0-30 mA - 300 mA en 3 Amp., circuit test voor het doormeten v. spoelen etc.
Precisie weekijzer instrument. Zeer handig formaat, afm. 9.3 x 9.2 x 4.3 _cm
met meetsnoeren
'f 37.50
_. ._ .

HET INSTRUMENT VOOR DE AMATEUR, DAT TE BETALEN IS!!!

i

■

i
!
-
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„TAYLOR” MEETBRUG type 110 A - cap. en weerst. 0 0012-0.012-0.12-1.2-12 en
120-1200-12 kOhm - 120 kOhm en 1.2 en 12 Mohm
f 1 62.50
120 MFD.
„TAYLOR” UNIVERSEEL MEETINSTRUMENT type 88A uit voorraad leverbaar
20.000 Ohm/Volt - spiegelschaal - meswijzer - 74 meetIn houten kast
bereiken plus buzzer.
Wisselspann. 1—5000 V - 11 trappen
Gelijkspanning 0,1—5000 V - 13 trappen.
Gelijkstroom 0.05—500 mA. 1—2.5 en 10 Amp. in 15 trappen
Wisselspanning 0.25 mA - 10 Amp .in 13 trappen - Weerstand 1 Ohm5 Mohm in 5 trappen. - Decibels —20 tot +75,4 in 9 trappen.
Extra bereiken: 0—0.1 Volt gelijkspanning. - Met adaptors 315 C en 313 D
capaciteitsmetingen 0.001—100 MF in 4 trappen en inducties van 0.2 tot
Nauwkeurigheid 2 °/o op DC volts tot 7 Vo op
20 en van 2—200 Henry’s.
weerstandsbereik op het midden der schaal.
f 295.Inclusief meetsnoeren en draagriem .........
GRATIS VERKRIJGBAAR: „Prefab” schema - Ronette overzicht van Mike’s en pick-ups
Ritro Batterij super schema. .

HET GROOTSTE RADIO-V ERZENDHUIS IN NEDERLAND
Verzending door geheel Nederland (boven f25.— franco) onder rembours
Te bereiken met LUn 17 vanaf C.S. Iedere conducteur kan het U wUzen!
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KINKERSTRAAT 250-258

TEL.83678-84416 AMSTERDAM
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Radio „Rotor"
•

KINKERSTRAAT 53

AMSTERDAM

TELEFOON K 2900—85315

POSTGIRO 466928

Vanaf Centraal Station met Lijn 17, 7de halte uitstappen, kruising BilderdUkstraat
ZIET OOK ONZE ETALAGE POTGIETERSTRAAT 61 TE AMSTERDAM
ONTVANGER TYPE 50, prima geschikt voor de TV band en FM band. Prima resultaten
en een geweldig succes. Reeds door ons omgebouwd v. d. populaire prijs van, f 25.
LampenTbezetting: '6SH7, 7193, 6K7, VT501 als eindlamp. Lsp.sterkte. Zelf kunt U de
Set ook ombouwen. Prijs met bovenstaande buizen f 20 —. Zonder buizen f 6.—.
Gmbouw-schema i 1.—.
R 1137 A. Ontvanger van 2% tot 3.70 mtr. 7 buizen met balans mengtrap, 4 x M.F.,
+ EB34, 1 x L.F. lamp, is met trimmers geschikt voor de TV band. Uitgebreid schema.
Wordt voor verzending
Cmbcuw-principe-origineel. AM-FM.
Prijs schema f 1.—.
getest. Prijs van deze set f41.75. PLUG voor deze set f0.80.
R 39. V.H.F. ontvanger met 6 buizen, 3 M.F., EF50, pre-selector., ARTH2 menglamp,
6J7 M.F., 6Q7 diode L.F., 6J7 laagfreq., 3-voudige cond Prima fijnregeling. Bereik
50—55 Mc, is 5—6 mtr. Geijkte schaal in Mc. Prijs f 57.50.
70 cm ONTVANGER, in alm. bakje, gesch. v. d. buizen 2 x 9004, zonder lampen. Prijs f3.50
DYNA MOTOR, loopt op 125 of 220 Volt, met aangebouwde vertragingskast en schakelr el ais, Prijs f 25.Koptelefoon 50 n ___f 6.75
FM magneet
Mier., Freischwing systeem,
f 5.—
Keelmicrofoon
- 3.50
Rubber antennevoet .. - 1.50
Is met koptelefoon snoer
3.50
Koolmicrofoon
gesch. v. staafantenne
Prijs f4.50
METERS
f 0.50
Diverse metalen chassis
5 mA .
f 6.50
Jones-plugs, leverbaar per pen ---- * 0.10
50 mA .
- 5.50
Voor 19 Set plugs zie vorige advertentie
150 rii'A ‘
- 3.50
f 7.75
3-delige antenne
2,5 Amp.
- 3.50 (Thermo)
3 Amp.
- 3.50 (Thermo)
Ook te gebruiken als werp-hengel

LAMPEN (hagelnieuw)
EL2
6.— EBF2 .... 6.— VU111 .... 5.— 6K7G ....<!
1R5
8.— 6SN7 .... 9.75
EH2 ..;... 4 — OD3 ......... 5.80 5R4
7.— 6SL7 .... 10.75
9.— 6B8G .... 6.— 1T4
4654
4.75.1625
...7.59! STV280/40 15.— 1 6SH7M .. 5.— 1S5 ......... 7
EL11 .... 6.—1807 ......... 10.—I6K8G .... 6.— 717A
.... 5.— I 7C5 ......... 7.8C
3
SCHEMA’S (origineel en ombouw)
0.90
165 Ealans omb. en org. l.—
R 1155 ...
1.75 •Geluldontvanger
0.90
50 Ombouw
1
T H54
Tijd-basis .........
1.75
50 Origineel
1.20
R 107 ........
2.—
ANTENNE-SCHEMA’S
71 Ombouw
1.— 25 Set ...
0.90
1
1.—
2 mtr. antenne
71 Ombouwbedrading . 1 —
MK 1-........
1.—
71 Origineel
1.20
3 mtr. antenne
1.20 21 Set ...
1,
18 Set orhtaouw
1.
Dumptabel
0.85
TV antenne ...
18 Set origineel
1.—
Ree. 78 ...
0.90
12 Watt Balans
38 Set
versterker schema l
0.90
TV-schema, 3-delig .. 2.50
48 Set
...........
0.90
19 Set MK III
2.50
Schema trimzender — 1
R1137A omb. .. 1
19 Set MK II .
2.50
BeeldoRtvanger
0.90
Gelieve bij het bestellen van schema's het bedrag te storten op giro-rekening no. 466928,
of over te maken in postzegels.
Dit bespoedigt de verzending.
Wü 'Verwachten EF9 voor f 3—.

AZ1 f 2.50. Zie hiervoor onze volgende advertentie

Voor VERDERE MATERIALEN en ONDERDELEN* zie vorige advertentie.
Zie voor X42A/de rectificatie in dit nummen
■■

DOET JOUW UMPJNATUURUJK.||p
IK KLAUTER
HET NOG ?

ui

NAAR BOVEN

k>

OM DAAR
SIGNALEN

WACHT UK HOOR
MUZIEK HET LUKT
EEN RADIO!

kom MEE;
OlEKAMTUIT
IK ZAL MET
MUM LAMP
ZWAAIEN' f

TE GEVEN

|

DE BATTERIJ
. Zxdz&mJcÜM&m.
IX v-

MET DE TIJGER

n
i

RADIO-MARCO - HAARLEM

NASSAULAAN 10 - TEL. 11433
GIRO 400183

1;
ECLATANT is het succes met het nieuwe schemaboekje KAMPEER-RADIO
inhoudende zeer duidelijke, eenvoudige werkschema’s voor: 1- 2- en 3-lamps batterijtoestellen, tegen fantastisch lage prijzen. - Wij garanderen succes en goede werking.
De compl. bouwsets (incl. lampen, doch zonder kast, luidspr. en batterijen) kosten:
1-lamps f 13.75, 2-lamps f 17.95, 3-lamps f 33.50. Schemaboekje 75 ct. (verz. postz. te zenden)

'

RESTANT-POSTEN LUIDSPREKERS
ROLA perm. dyn., 12 cm
f 10.50
ELAC perm. dyn. + trafo (12^4 cm) - 12.50
W.B. perm. dyn. + trafo, 18 cm 6 Watt speaker

;

TESLA perm. dyn., 18 cm (6 Watt) f 15.—
CRAFT perm. dyn., 14 cm (4 Watt) - 11.50
................................................ deze maand - 17.50

De bekende zeer steile H.F. penthode VR65 = CV118 = SP61 (S = 8.5 mA^V)

£

i

Wij gaan door met onze EXTRA-VOORDELIGE aanbieding van:
f 2.50

3 Stuks f6.75

12 stuks f 24.—

DUMPBUIZEN 100 °/o goed (bëperkt)
AF3, AL4, EF6
VR54 (= 6HG, .. 2.50
12H6 ....
1.50
VU111 ..
4.50
EF50 ....
3.50
EF54 ...
__ 4.50
ARP12 . .
.... 2.25
ARP18 .
4.25

AZ1, 1823, 1805, 373 3.50

PV200/600 (2 x 600 V 200 mA) 6.—

5.—

ATP4
EBC33
EF36 .
6F6, 6V6GT ....
6N7
6SN7

2.50
3.95
3.—

5.25
4.75
7.50

6K6G
6SR7 ....
6SH7 ....
6SK7
6L7, 6B8
6SA7

4.75
5.25
3.75
4.75
5.25
5.—

6J5
12A6, 12SH7 ..
12SR7, 12SL7
12SK7, 12SA7
6K7 (metaal)
3 stuks .........

4.25
5.—
6.—
5.—
4.25
11.25
• 1

Nog enkele stuks 6AC7, 6AK5, 6AK6, 6AG5 per stuk f 7.25
PHILIPS AUTO-ANTENNE m. kabel
dubb. ONTSTORINGSCOND.
ELCO 16 M F. (buis 1.75, 3 st. 4.50, 12 st.
NOISE-LIMITER (BC624) + buis 12H6

7.25
0.75
15 —
2.25

AEROVOX BLOKJE 3 X 0,1 M.F.......... 0.95
K.W.U. METERTELLER (toerenteller) 1.95
El. dyn. MICROFOON (miniat. conus)
3.25
speaker

DUO- of TRIO-CONDENSATOR, 2 of 3 x 50 pF. voor KG liefhebbers .......
DUO-CONDENSATOR 2 x 15 pF, een juweeltje voor FM, TV (verliesvrij)
38 SET z. schak. en ATP4, mèt 4 x ARP12, in orig. bak en draagriemen
18 SET sloopzendertje (pracht materiaal)
38 SET idem doch zonder 4 x ARP12 f 6.95
GELIJKR. APP. met cuprox-cel en dubbele afvlakking, 220/125 V—6 V 14 A
KOPTELEFOON (dump) f 5.75
LOSSE KOPTELEFOONSCHELP (compleet)
0.55
0.95
3.25
2.75
3.25

TELEFOON-PLUG
...............
TELEFOON-SNOER ...............
L F. SMOORSPOEL 70 mA
L.F. SMOORSPOEL 60 mA
LUIDSPR.-TRAFO 7000/5 n

| SCHEMA’S 18 SET ONTV. of ZENDER 60 Ct.

I ;

i;

0.95
2.25
10.95
3.95
7.50
1.85

!

4.—
LUIDSPR.-TRAFO 22.000/5 n
3.50
GLOEISTR.TRAFO 6 V 1 A.
0-4-6 V 3 A.......... 3.95
2 x 280 V 100 mA 14.50
VOEDING
2 X 280 V 150 mA 20.—
38 SET 60 Ct.

t

! :
!

(Zend s.v.p. postzegels) I

Verzending door geheel Nederland onder rembours (boven f25.— franco)

UW SPECIAAL ADRES VOOR RADIO-,
VERSTERKER- en ELECTRA ONDERDELEN IS

HALLO! RADIO-AMATEURS!

RADIO „DE JACOBSSTAF”

BUNTLAAN 78
Telefoon K 3438—8132

:•

DRIEBERGEN
- Giro 540952

De zaak, waar de baas zelf als amateur
LUIDSPREKERS - GRAMOFOONS
is begonnen
RADIOMEUBELEN EN KASTEN
£ AMROH - GELOSO
GEREEDSCHAPPEN
0 TOROTOR - RONETTE - MEGATRON
ANTENNE-MATERIAAL
£ MK UITGAVEN
* Stort 10 cent op onze giro en wij zenden U omgaand onze uitgebreide prijscourant,
waarin U o.a. vindt toegelicht een gratis spaarsysteem, waardoor U kosteloos naar
eigen keus bij ons kunt kopen.
* Zendingen boven f20.— franco thuis onder rembours * Technische inlichtingen
geven wij geheel gratis, mits 10 cent postzegel voor antwoord bijgesloten.
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Nieuwste AMROH artikelen!

■

SPOELSTEL 148 met m.f. trafo’s
736
411/541
411/541 60—70 MHz ..
148 f 24.25; 736 ....
SPOELEN 901/902/931/932 .. per stuk
„
533 2-banden .............
402-N 1 band MG .
B 04 Oscillatorspoel .
DF-i Diodefilter ...
M.F. TRAFO’S 51/52 per stel ...
„
81 of 82, 18 MHz
M.F. FILTER op entree, type 221
DUO-CONDENSATOR 23028 (DC)
,,
23026 (DC)
SUDELL SCHALEN (4 uitvoeringen)
PIN-UP SCHAAL 4033 (3 of 4 bnd)
CORONASCHAAL 4037 (3 of 4 bnd
MEETZENDERSCHAAL B 201 ...
TRAFO’S P120B of P150 60 mA __

i-i

.

l
i

!

p(
u

f 32.25
- 24.—

TRAFO’S P120D 60 mA270 Volt ..
f 12.50
P141 100 mA 280 Volt ..
- 23.50
P130 160 mA 300 Volt ..
- 28.75
P127 60 mA 350 Volt ..
- 19.80
UITGANG Muvclett 18—25 kOhm
3.75
7000 3 Of 5 Ohm - 3.75
5.45
,.
U 85 S 7000/2/5/8 Ohm ..
,,
U 81 K 11-36 kn/2,2-6 Ohm - 9.75
U 80 K 216-29 kn 2-12 Ohm - 11.50
U 70 B, 5-7-10 kn/
2l/,-500 Ohm - 32.50
CHASSIS:
3.95
Pm-up|
. . . f 5.95 Corona ...
... - 7.90 Uniframe I - 0.65
HV-210C
III- 0.50
Bantam
... - 2.95
V - 0.60
II - 0.50
Uniframe
Uniframe IV - 0.08
9.25
FAZE-OMKEERTRAFO BI-42 .......
9.25
Vitrohm Phys POT.METER A ...
BALANS-INGANG BI 101 ............... - 18.75

- 27.85

- 10.30
- 15.75
- 3.50
4.90
2.90
6.25

0.85
8.75
5.85
2.45
8.35
7.‘10

- 8.50
- 16.95
- 14.50
- 24.75
f 15.50

Onze nieuwe catalogus nr. 27 is vers ch enen! U ontvangt hem
na inzending van 10 cent franco huls.
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NATUURLIJK ZIJN OOK ONZE ARTIKELEN NIEUW!!
KOOPT UW ONDERDELEN IN EEN ONDERDELENZAAK
Geen verkoop van radiotoestellen!!
Prijzen strikt vrijblijvend!!
UW ADRES VOOR AMROH SPECIAAL ONDERDELEN!!!

:
CEINTUURBAAN 127-129 - TEL. 93047 - AMSTERDAM Z.

n

Postgiro 313800

Gem. Giro 2210

t:
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Elecironisch Vademecum

li
i •

HET

VOLLEDIGSTE NASLAGWERK OVER RADIO

COMMUNICATIE TECHNIEK
GELUIDSFILM
ACOUSTIEK
STERKSTROOM EN VERLICHTINGS
TECHNIEK

V
'

i

Geschikt

voor

technici,

amateurs en studerenden
•

■

■

ft

800 bladz. - 646 afbeeldingen en tabellen

l'

If

Gebonden
Best.nr. 885

in

geheel

linnen

band

Prüs f 13.50

i

I

HILFSBUCH FüR KATHODENSTRAHL OSZILLLOGRAFIE
EEN ONMISBARE HANDLEIDING VOOR EEN IEDER DIE MET EEN OSCILLCGRAAF WERKT OF DAARMEE VERTROUWT WENST TE GERAKEN
200 bladz. - 176 figuren en foto’s - 12 tabellen
79 oscillogrammen fJ3 50
Best.nr. 883

I
1

U.M. DE MUiDERKRING - BUSSUM -

GIRO 83214
TELEFOON 5600

XI
AémI

!■

r
BUIZEN

30-70% BENEDEN CATALOGUSPRIJS

BUIZEN

;i:
i •

Gegarandeerd nieuw, zonder gebreken of afwijking — 80.000*in voorraad!

I

A409
4.— DC25 .
A411 . .
4.— DCH25
A415 . .
4.— DF21 .
A441 ___ 4.— DF22
ABCl
8.50 DF25 .
ACH 1
. 11.— DK21
ADI .
. 8.— DL21 .
AF3
4.
E424 .
AF7
4,
E428 .
AL4 .
5.— E438 .
AL5
5.— E446 .
AR8
3.— E499 . .
ARP12
2.50 E443H
ATP4
3.50 E453 . .
CBC1
5.— E463 . .
CC2 .
4.— EAF42
CF3
3.50 EBC33
CF7
3.50 EBF2 . .
CK1
5.— EBL.1

AZ1
; Idem
: (Siemens,
i AZll
EZ4
EZ11
EZ12
1805 . .
1823 ..

3.50
4.—
7.—
5.—
4.—
8.75
7.25
5.—
5.—
5.—
5.—
5.— ,
8.50
8.50
8.50
7.75
5.50
6.—
9.—

EBL21 .. 9.25 : ELL1
5.—
ECC40 .. 12.75 EM4 ..
7.75
ECH3 ... 6.75 KK2 .
8.—
ECH4 .... 8.75 KL1
3.50
ECH21 .. 9.75 UAF42
7.75
ECH41 .. 7.75 UBL1
8—
ECH42 .. 7.75 UBL21
10.—
8.—
ECL11 . . 5.— TJCH4
. . 5.— | UCH21
10.—
EF6
EF9
.. 5.— | UCH41
7.75
EF40 .... 11
UCL11
11,
. 14,
8.50
EF42
UL41
. 5.75 1 UM4
8.50
EF50
EFM1
•
8.— VR53
3.50
.. 6— VR54
3.—
EL6
.. 5.— , VR56
3.50
EL11
.. 6.— VR65
2.50
EL12
.. 8.50 ! 1C5
4.
EL41
EL42 .... 8.501 1A5 (DL21) 4

5.—
2004 (AZ4 met pennen)
5.—
2504 (AZ4 met pennen)
1883 (80 met nokkenvoet) — 5.—
RGN1404 (750 V/100 mA,
(enkelfas.) 2.75
RGN4004 (2 X 350 V/300 mA) 7.75
FW4 (2 x 500 V/250 mA) ----- 7.75
4654 (9 W eindpenth. 6.3 V
nokkenvoet) 4.—

2.75
3.50 j
3.75
4,
3.75
5.—
3.75
3.75

807

| 1LD5 ___
1LN5 ....
1 1R5 ...........
, 1S4 ....
1S5
i 1T4
| 3S4
6A7 ....
6B7
6B8
6BAG ___
6BE6 ....
6K8
....
6J5 ...........
6K7 ...........
6L6 (st.)..
6L7 ...........
6Q7
6R7

4.—
4.—
8.—
7.—
7.—
7.—
9.75
9.—
7.—
6.50
8.50
9.75
6.50
7.50
3.50
7.50
5.—
5.50
5.50

6SA7 . . 8.—
6SK7 . . 6.50
6SL7 . . 7.50
6SQ7 . . 8.75
6SR7 . . 8.75
7.50
6V6 ...
. 7.—
12A6 .
' 12A8 . . 9.75
. 8.50
I 12BA6
. 9.75
12BE6
12K8 .... 8.20
12SA7
. 10.50
25L6 .... 10.50
.50B5 .... 9.75
'
|
1
i
I
.

(voor „Williamson”
sterker) 7.50

VCR97 ___ 35.—
RGN1064
3.75
CY1 .... 3.75
UY1N .. 4.50
VU111 .. 4.50
VU134 .. 4.50

;;
Ü
!

ik

!

i

•'

1i
i

ü:

ver

;

j
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5CP1 .... 25.—
5U4
___ 9.—
5X4
.... 10.50
5Y3
.... 7.50
6X5
___ 9.—
' 35W4 .... 8.50

i:f

I i
Megatron «P R E F A B« Set I 27.50
Schaal m. oogh., 3-bnd spoelblok, MF trafo’s,
fluitfilter, duo-cond., chassis plus schema

li:

Compl. met alle benodigde onderdelen incl.
buizen en afstemoog, zonder luidspreker

vi
’

ƒ 84.50
Voor deze set een zeer mooie gepolitoerde
kast voor de pr^js van ƒ 57.—

1$

m
ii

DRAAISPOELMETERS
0—0,5 mA
0— 1 mA
0— 30 mA
0— 50 mA
0—100 mA
0—150 mA
0—500 mA
0— 1 A
0—10 A

5,5 cm diam...........................
5,5 cm diam..........................
5,5 cm diam............................
idem vierkant, in doos
8 cm diam.
5,5 cm diam.
8 cm diam.
8 cm diam.
8 cm diam.

f 10.—
- 10.—
4.75
5.75
7.50
4.75
7.50
7.50
- 10.—

THERMOKOPPELMETER
0—0,5 A .... f4.75

0—3 A ....

f

4.75

WISSELSTROOMMETERS
0—14
0—15
0—30
0— 4
0—40

V
V
A
A
A

5,5
8
16
8
8

cm
cm
cm
cm
cm

diam.
diam.
diam.
diam.
diam.

f 5.50
- 12.50
7.50
- 12.50
- 12.50

DANKELSCHIJN
Vanaf c.S. lUn 4 hoek Lutmastraat

:

■

.1

18 SET Batterüsuper met vier 2 V buizen,
2 MF trafo’s, 465 Kc, enz.
f 14.—
In zwarte uitvoering ............. .
- 16.—
Zeer mooie grijze uitvoering
38 SET (Walkie-Talkie) compleet
62 SET met VCR97, 16 X VR65 enz...........
MICROFOONS: kool of dyn.....................
KOPTELEFOON
..............................................
Met microf., pilotenlype ............................
SEINSLEUTEL
..................................................
EXIDE ACCU 2 V—12 Au ............................
DUO-CONDENSATOR 465 pF ...............
TRILLERS, 6 en 12 Volt, Am. fabr.
passend in 80-voet .....................................

AMSTERDAM Z.
TELEFOON 28642

,1!
;; •

f 17.50
" 70.—
3.75
4.75
6.75
3.25
5.50
3.—

, 1$

II
i
■

2.50

VAN WOUSTRAAT 182
POSTGIRO 511924
Amstelstation bus E

XII
■

*
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REKENSCHIJVEN

heeft men niet nodig om te zien dat wij met onze BOUWSETS BELANGRIJK
VOORDELIGER zijn dan onze collega’s in de grotere steden.
Het is dan ook geen toeval dat dagelijks grote orders naar Amsterdam, Den Haag
en Rotterdam gaan.

HOE DIT MOGELIJK IS?

.

Onze eigen radiokastenfabriek, lage bedrijfskosten en scherpe inkopen, door grote
omzet stellen ons in staat bouwsets samen te stellen, die in kwaliteit boven alles
uitsteken en lager zijn in prijs.

Si

OOK U KUNT HIERVAN PROFITEREN!

f.

£ ELNORA BOUWSET type 2950, compleet met hoogglans gepol. kast, 17 cm
luidspreker, voeding, 5 Rimlock E-buizen, Pin-up 736 spoelblok met M.F
chassis en alle onderdelen ......................................................................................... f 152.—
Q ELNORA BOUWSET type 2100 met sleutelbuizen ............................................ - 148.75
0 ELNORA BOUWSET type 2926 met grotere kast, 20 cm luidspr. en afstemoog - 175.50
- 172.25

0 ELNORA BOUWSET type 2621 met sleutelbuizen, verder als 2926 —

Vraagt ons gratis folder met 14 verschillende bouwsets
ALS EXTRA RECLAME: De PREFAB SET, bestaande uit schaal met ooghouder,
3-banden spoelblok, M.F. trafo’s, fluitfilter, geboord en gespoten chassis, met uit
gebreid bouwschema f 27.50
PREFAB SET met alle onderdelen, buizen (geen surplus), afstemoog, 20 cm luid
spreker en zeer mooie gepolitoerde kast, dus geheel compleet ............................ f 152.—
ALLE BETERE MERKEN RADIO-ONDERDELEN uit voorraad leverbaar
Zendingen boven f 25.— franco rembours en als topgarantie NIET GOED, GELD TERUG

RADIOTECHNISCH BUREAU - VLAMINGSTR. 29 - TEL. 3566 - Giro 316961

KR ANENBUÜG GOUDA

r

EEN NIEUW
OMVANGRIJK
STANDAARDWERK
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TRANSFORMATOREN

*5

EN

•?

SMOORSPOELEN
*
fïlij

i

,
;

286 bladz. - 158 afbeeldingen
Best.nr. 884
Prijs
gebonden

24 tabellen

F. 22.50

In de Duitse taal geschreven
HET MEEST VOLLEDIGE EN GEHEEL OP DE PRACTIJK GERICHTE
WERK OVER HET WIKKELEN EN ONTWERPEN VAN TRAFO’S
........................................ GESCHIKT VOOR VAKMAN EN AMATEUR ........................

Die Röhre im UKW-Empfanger
Jn dit boek worden de problemen behandeld die met de ontvangst van
/
FM signalen verband houden. Terwijl talrijke berekeningen zijn gegeven
die bij het ontwerpen van FM schakelingen van belang kunnen zijn.
128 bladz., 74 afb., 3 tabellen. Best.nr. 882 f. 5.75
GIRO 83214
TELEFOON 5600

U.M. DE MUIDERKRING - BUSSUM -

V
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40 JAAR-’S-SPITS

!

SPECIALITEITEN
FACON koker elco’s 100 mfd 25 Volt f 0.98
FACON
50 mfd 25 Volt - 0.70
FACON*
25 mfd 50 Vo t - 0.70
Bulgin inbouwschakelaar met sleutel - 3.45
Bulgin
,,
„ enkelpolig
om - 2 40
Bulgin
,,
„ dubbelpolig om - 2.70
Bulgin
,,
„ enkelpolig
aan/uit - 2.10
Bulgin
,, druk-trek .... -3.10
Bulgin 2-polige plug en contrabevest. - 3.80
Bulgin 3- „
„
„
„
- 4.15
Bulgin 6-......................
„
- 5.10
Keram. draadsteunen 5x3 contacten - 1.35
Keram. draadsteunen 9x3 contacten - 2.15
- 8.75
Meetzenderspoel compleet
Triumf uitgangtrafo 7000-3-5 Ohm .. -2.19
- 2.19
Triumf smoorspoel 70 mA
Heeft U het BRANS VADEMECUM 1952
reeds? - Levering uit voorraad f 12.75

TEPPAZ ARTIKELEN:
een klasse apart!
Teppaz gram.chassis m. elec. dyn.
p.u.................................................
Teppaz gram.combinatie m. inge
bouwde versterker, prima
luidspreker enz , vele mo
gelijkheden, bijzonder goe
de weergave, in zeer mooi
edelhouten meubel, geheel
compleet ...............................
Teppaz koffer gramofoon m. inge
bouwde versterker en Fer
rivox luidspreker, geheel
compleet ...............................
Teppaz losse gram.motor m/plateau
Teppaz electro magn. Pick-up —
Teppaz microfoon-tafelstandaard
Teppaz idem verstelbaar ...............
Teppaz grote microfoon standaard
verstelbaar ..........................
Teppaz 10 Watt versterker In extra
kleine uitvoering .................

f 139.50

Speciaal aanbevolen

LUIDS PREKERS

!
!;
'

KR ACHTLUID SPREKERS
Ferrivox 8 Watt . . f 49.75
Idem
12 Watt
. - 105.—
Jensen
9 Watt .... - 65.—,
Muslc Alpha 10 Watt - 67.50,
Normale TOESTEL%
LUIDSPREKERS
.
Music Alpha 20 cm
doorsnede z. trafo f 16.—
Idem 16 Vi cm
- 12.95
Idem 12*^ cm
- 12.25
F.W. 20 cm ...
- 20.30
Rola
8 cm ...
- 13.50
Idem 20 cm ...
- 19.75

i
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MICROFOONS
Mymex tafelmicrofoon
ra. standaard ......... f 79.50
Mymex dynamische microfoon met
ingebouwde schakelaar ................. f 99.50
B en O dynamische microfoon — - 78.95

(•

ALLE soorten RONETTE MATERIAAL
steeds uit voorraad leverbaar
NU is de tUd voor draagbare ontvangers
Wij hebben een uitgebreide collectie
Komt, ziet en overtuigt U

- 590.—

- 575.—
- 83.95
39.75
19.95
26.95
66.
- 325.

!

ANTENNE-MATERIAAL
Sonorite dunne kamerantenne — f 0.57
0.75
Idem dikkere uitvoering .:
0.85
Idem dubbele uitvoering ..
Coaxiale kabelaansluiting, haaks .. - 2.40
3.40
Idem met 2 spruiten ............................
Geïsoleerd antennedraad per doos.
van + 15 meter ................................... - 1.50
Wisi Auto-antenne met kabel ......... - 18.90
Pyrex H.F. invoerlengte 10 cm — - 5.—
0.89
Pyrex antenne isolator ........
0.69
Pyrex kamerantenne-isolator
1.90
Pyrex glazen ei-isolator ........
-10.
Pyrex grote stand-off. 12 cm

.?
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• ALLE AMROH ARTIKELEN steeds uit voorraad leverbaar #

AL onze artikelen zijn NIEUW en met GARANTIE!!

AURORA KONTAKT KONTAKT KONTAKT
VIJZELSTRAAT 27-29
Tel. 34062

AMSTERDAM

WAGENSTRAAT 49
Tel. 117267

OEN

HAAG

STATIONSSINGEL 8
Tel. 49700

VOORSTRAAT 2
Tel. 16662

ROTTERDAM

UTRECHT

i

XIV

MK RADIO MARKT
AAN6KBUDCN
A 1974a Am.
„Ficor”,
dubb.
omvormer, input 12 Volt, 8 A
output 275 Volt, 110 mA, 500
Volt 50 mA f 15.—;
zes stuks
„Unitran” verst, trafo’s. Voeding: type E10P59, pr. 110-130220 V, sec. 2 X 600 V, 230 mA,
neg. roostersp. 70 V, 2 x 3,15 V
, 3 A, 4—5 V, 3 A; smoorspoel:
type 10C10, 300 mA, 90 n; balangsuitg.: type S66U41, max.
OUtp. 35 W, 2 X EL6, etc., 40—
14.000 Hz. Bal.ing : S10A16.
Kath. ruisfilter: type 50 F.R.
Kristal p.u. filter, type 3 F.L.;
„Philips” 25 W lsp., type 9801,
f70__• Totaal f 135__
Staar”

A 1986 Oude Megatron 2 krin- A 2001 Eng. Decca ontv. portager z. lampen f 10.—; Ph. 2 V ble batt. en netsp., 3 golfber.
accuradio type 628B f 50, speelt
prima; Ph. BX 370U 1100. , z.g. a 2002 Pin-up super z. kast m.
\ êt.-ToTi IKK—,
wharfèdale3
lï£=j
A.1987 TV Gee indicator unit
m. pr. beeldbuis, type 62 RF
unit, type 27, samen f 100.m ,000
__
A 1988 Waldoip
radio
type
139.50 r. v. koffertoest., ook v.
lichtnet 220 V.
__________
. ,oon _ .. .
.

Thorens gram.motor, 78 toeren,
regelb., z.g.a.n. f40.------ ---------------A 2003 Weg. emigratie: Grundig drukknop super 495 W m.
3 lsp en nw FM bU,zen u st.
v mv f 550 .
• nw* 155°A 2C34 Compl. jrg. 1935 t/m 1951
gjS»
3 x EB34, nw. in metalen bak, __
' _ ’
_______
prijs f 70.
event. r. t. comA 2C05 Hickok meetz. 100 kHz
pl. 19 set in bak.
—S0 MHz, outp. meter (dB
A 1990 Kodak Brownie Reflex schaal, mod. verzwakker enz.
i. r. v. Kerkhof en Werner TV f 125.—; Verst. 40 W balans
EF50, 6SN.7, 2 X 807—5Z4 ,div.
of Am. boek.
aanpas mA meter etc. f75.„
,
A 1991 Stolz opn. en \viskop v.
.

roarg-iootcnS' .SÊ3P7 J°-. bandrecorder t25~ <nw')—
Fre' nell?^ dUm lT cm“o -; * 1092 Div.
radio-onderdelen. crof £ 225 - R107 ontv m g.
50 m 2-aderig plastic micro- L«st °P aanvraag.
f' £f235’“’. *1155 °ntv- in Qnn^;
diobelCi(5^*)univereeefnïiieëttnstr., type 442, 5000 n per V, op
pertinaxpl. 25 x 16 cm m. 18
Belling and Lee klemmen, A.C.
0—600 V, D.C. 0—1500 V, M.A.
0—150 mA, D.B. + 4 —44 dB,
0—2 Mohm f45.

A 1993 3-5 gram-micr. verst. z.
kast m- EF6’ 6.N7 en EL41 f 45 —:
nw*
strijkbout (ongebr.)
merk Ruton, resp. f 10.
------------------------------------A 1994 Tape-recorder i. pr. st.
geh. compl. voor opn. en weer
gave f 350.

A 2037 Koffergram. motor met
plateau f 5.-

snSlrenelfT35-°‘:dlng' ^
______________1_1_________ —samen f8.—: EL.6 z.g.an. f6.—;
A,o9“1enZ-gva'e,
^Jï''J'in'ïii’ÏS
voorzien v. el. dyn. p.u. met
vraf°’ 78 omw* P/mln name en wèereave f 2.50; MeS110—250 V.
instrumenten f 1.25.

----------------------------- --------V1136 Magn. recorder of dieSeS
MVe"PlateaU
°
-------—
V1137 DK91 e. r. t. UCH21,
(nw.).

A 1976 „Advance” meetz. 1950
100—120 Mc, z.g.a.n., min. prijs
f250.
A 1977 Fonolint tape-recorder
A 1978 Wegens emigratie: Nw.
4 V glasaccu f 17.50.

>
t-s

A1979 Spoed
Batt./AC/DC 3
bnd. 5.+1 super. afm. 26 x 18 x
9. ingeb. ant., min. buizen en
toest 2 mnd. oud. Prima. Uit.
prijs f100.
1R5T nw. f6
A 1980 „Klangfilm” L.S. 50 W
m. bekr. en Siemens dvn. mier.
m. bijbeh. trafo, beide in pr.
st. Hoogste bod gevr. boven
f 100.

V.

-* ' .

A 1981
verst.
z. m.
elco’s’
f 225.-

Unitran trafo’s v. 25 W
m. toonfilter, gem. op
chassis incl. pot.m. en
gereed v. verdere' afbouw

■

A 1982 Compl. 19 set MK 11 m.
schema’s en uitg., 5 Ohm speaker, f 75.—.
r

A 1983 In g. st. Ph. platenwisselaar, 220 V, 78 omw., type 2972
—61, zonder cassette f 90.—.
A 1984 Compl. 19 Set MK II m.

vangers' in orig. st.. m. res.
buizen. Hoogste bod.

A 2008 2 radio’s, merk Ferrostat, type 1001 m. afstemoog
en univers. m., 10 meetb.. +
weerst.,
m., alles nw. t.e.a.b.;
A 1995 19 Set zonder 817, VoltStarline
pre-sel. set m. volle
meter, zendersp. met nw. 10pens plug f 40.—; MK 4349 zon doe., ongebr. f35.der EF8, lsp., bedrading, ver
der compl. f 70.
samen f 100.— A 2009 Ph. cond. 2 x 1 */, H.F.,
werksp. 1550 V, nw. f8.—; afA 1996 Batt. super m. lsp. zon schermst. m. voet v. DG 9/4,
nw. f 9.—; Westinghouse dump
der sch., z. kast f60.dr.sp.meter 300 mA f 2 75; idem
A 1997 MK Modelsuper z. kast dump dr.sp.meter 9 A f2.75;
Ph.
afst.cond. 3 x 496 pF f2.50.
en lsp., nw. tegen hoogste bod
boxen f 95.—.
-------------------------------------------------GEVRAAGD
A 1998 z.g.a.n. EL3 f 5.—; z.g.
a.n. trafo P120 v. staande mont.
*13.—; z.g.a.n. scheltrafo f4.—; VU29 Compl. 19 set in bak
f75.
in één koop f 20.
„
A WS9 Radarchassis m. 5 m.f. V1130 Radio Bulletin no. 3 '47.
trappen op 10 Mc, compl. met
buizen, prima voor TV f 35 —; V 1131 Dual snijmotor (33-78 t.)
div. balans ingangstrafo’s, voe- r. t. scheik.-verzameling (w.o.
ding 2 x 450 V en gloeisp. ± 50 br. stopflesjes, kolven,
f 15.—; voed. 10 + 10 V 10 A chem , enz.) vrijwel alles nw.
f 10.—; Div. 0—1 mA meters--------------------------------------- “
meter 0—3000 V f7.50; ker. voet V 1132 Lampvoet RL12P35; 2 pr.
voor 813 f7.50; 2 omvormers m.f. trafo’s 456 Kc.
13 V, nikkelijzer accu’s v 2,4------------------------------------V, p .st. f8.—; Duitse triller- V1133 In g. st. Stolz bandreunit 2,4 V m. res triller f 12.50; corder z. verst,
1 opname-plateau (4 kg) voor-------------------------------------- ~
Dual 45 U motor f 17.50: 1 Ph. V1134 Onderdelen v. MK 4350
gram. voor 2 snelh.. in kast, of derg. toestel. Event. reeds
*yoe HX 303A. ongebr. nw. pr. gebouwd.
_
voor f 140.—: ant. stroom
* 198
meter 0—4 A, nw. f 10.—.
V1135 Pr. 20 W verst. m. lsp.
jevt. z. buizen, met microfoon. OA/vv „
x
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Kleinigheden die van

_H

GROOT
belang zijn

:

. . in het bijzonder voor BASWEERGAVE
Hondcrd-en-één kleinigheden beïnvloeden de
prestaties van een uitgangstransformator,
details, die U zo op het oog niet kunt beoor
delen, maar die op het eerste gehoor maar al
te duidelijk merkbaar worden.

!

De nieuwe Mu-ZED U 85 K heeft naast een attractief uiterlijk: vele goede
karaktertrekken, waarvan onderstaande curve getuigt. Bij de weergave
van de lage frequenties is namelijk — dank zij de hoge primaire zelfinducticï — een zeer belangrijke winst geboekt, die deze redelijk geprijs
de U 85 K op gelijk niveau brengt met veel duurdere uitgangstransformatoren.
De moderne wikkelmethode en impregnering en de onwrikbare beves
tiging der aansluitlippen verschaffen deze transformatoren een grote
bedrijfszekerheid, terwijl de afschermende werking van het metalen
huis gemakkelijke montage in compact gebouwde versterkers en ontvan
gers mogelijk maakt.
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Moderne electrische centra
les ... grootse voorbeelden fj
van technisch kunnen, die
onmerkbaar en onfeilbaar
hun aandeel leveren om aan
de steeds groeiende vraag
naar electrische energie te
voldoen.
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Mu-VOLT voedingstransformatoren zijn krachtstations-in-hei-klein, even
modern van opzet, even bedrijfszeker en net zo goed voor hun taak
berekend als de grotere broers.
De luxe P150 en de lager geprijsde P120D hebben alle goede eigen
schappen van de befaamde Mu-VOLT familie.
Zware, ruim gedimensioneerde ijzerkern met zeer geringe warmteont
wikkeling, grote isolatieweerstand (beproefd op 3000 V) door zorgvuldig
wikkelen en doeltreffende constructie der aansluitlippen, gewikkeld vol
gens moderne methoden, waardoor een afzonderlijke statische afscher
ming overbodig wordt.

,

VOIT
P 1 50
;

!

I

f 15.50

P 120

% Compacte bouw mogelijk door de
afschermende werking van ’t huis.
• Stevige aansluitstiften in pertinax
grondplaat.
# Afwezigheid van spanningvoerende delen boven het chassis ver
groot de veiligheid.
Prim.: 127—220 V

f 12.50

# Universele montagebeugels maken
montage in diverse standen mo
gelijk, waarbij de dubbelzijdige
gravering der opschriften steedsleesbaar blijft.
# Aansluitlippen onwrikbaar in het
etiket bevestigd.

Sec.: 2 X 270 V 60 mA; 4-7-6,3 V 3 A; 4—5 VIA
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