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Ook dit jaar vindt U bij ons de
nleuwste cadeaux. Voor Uw zoon
bijv. een bouwdoos (Electr. of Radio). Voor
Uw vrouw een lampje. Voor Uw ouders een
broodrooster, theelichtje, luidspreker enz Voor
U zelf een goed meetinstrument!
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TELEFOON 46723

BIJ HONDERDEN
: HANDELAARS IN
VOORRAAD,
VRAAGT GRATIS
DE MONSTRATI E

i

TELEFUNKEN „KRACHTSPREKERS"
geven voldoende geluidsvolume voor ZALEN
met maximum 500 ZITPLAATSEN indien direct
aangesloten op een ontvangapparaat met eenigszins ruime einalamp, ZONDER VERSTERKER, dank
zij ingebouwd „ultra-effect" luidspreker-systeem
met NEGENvoudig rendement en „NAWI"-membraan.
Prijs type Ela Kll W (voor wisselstroom,
alle spanningen), compl. / 160.Prijs type Ela Kll G (voor gelijkstroom,
220 Volt), compl . /126.-
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LOSSE SYSTEMEN:
Ela L 48 (als in krachtspreker) belastbaar met max. 5 Watt. . . .
Ela L 49
„ 20 ,
.*»
Ingangstransformator
Passende inbouwgelijkrichter Ela B 844 voor L 48 of L 49, compleet
met lamp RGN 2004 ..........................

/ 75.—
„ 170.—

1

„ 12.50

„ 40.-

BIJ BESTELUNG OPGEVEN OF KRACHTSPREKER OF
SYSTEEM MOET AANPASSEN AAN TRIODE OF PENTHODE.

TELEFUNKEN
VERT: DOOR NEDERLANDSCHE SIEMENS MIJ. N.V. ■ HUYGENSPARK - ’s-GRAVENHAGE
—^

j

1
,

».

I 111.I .1

23 NOVEMBER 1934
i

v.

o'-

W*1

mt
!:i|k

TWAALFDE JAARGANG

I.IIIIJI III

No. 47

RADIO-EXPRES
WEEKBLAD VOOR RA DIO

EL EC RAF IE EN-TELEFONIE

r

■

• I •.

j&sV'

w ■
OFFICIEEL ORGAAN
VAN DE NEDERLANDSCHE
VEREEN1GING VOOR RADIOTELEGRAFIE.
VERANTWOORDEUJK HOOFDREDACTEUR: J. CORVER.

fc:

U[V
V \R

V-V

fiii’:’■

:

;Vi

BUREAUX VAN REDACTIE
EN ADMINISTRATE: LA AN
VAN MEERDERVOORT 30.
DEN HAAG
TEL. 332112, GIRO 99225

DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN VRIJDAG.
Do abonnementsprijs bedraagt, bij vooruitbetaling, f 3. — per halfjaar voor hot binnenland en 15.— voor hot bultonland, par postwlssol of par
Giro 99225 in to zenden aan hot bureau van Radio-Expres, Laan van Meerdorvoort 30, Dan Haag. — Loss* nufnmefs f 0.25 per stub.
Correspondentie, zoowel voor administrate als Redactie, gelieve men te zenden aan het adres: Laan van Meerdorvoort 30, 's-Gravenhage.
Hot auteursrecht op den volledigen inhoud wordt voorbehouden volgens de Wet op het Auteursracht van 23 September 1912, Staatsblad No. 308.

Foutieve schakelingen.
Wat men bij toestelontwerpen
moet vermijden.
Na de algemeene opmerkingen in het
artikeltje „Elke lamp haar plaats” in
R.-E. No. 37, Over het gevaar van phantasie-schakelingen met lampen, en de beschouwingeri in R.-E. No. 44 over de fouten, waartegen de moderne lampenfabricage den strijd heeft moeten aanbinden,
zal er wel belangstelling voor bestaan,
wanneer wij eens meer in bijzonderheden
treden over een aantal schakeldetails, die
in het licht der nieuwste ervaringen prin
cipieel verkeerd zijn te achten. Wij maken
hierbij gebruik van een serie gegevens,
afkomstig uit de Telefunken-laboratoria.
1. Teruggekoppelde plaatdetector'.
Hierbij kan in het algemeen niet gelijktijdig worden voldaan aan de eischen van
goede detectie en tevens van soepele te
rugkoppeling.
De instelling als plaatdetector brengt
toch mede, dat men de lamp door groote
negatieve roosterspanning kleinen plaatstroom laat nemen, zoodat zij werkt in
een gedeelte der karakteristiek met ge
ringe steilheid. Geeft men zooveel terug
koppeling, dat genereeren optreedt, dan
heeft een plotselinge vermeerdering van
anodestroom plaats, want de gemiddelde
roosterspanning wordt door de gelijkrichting der zelfgegeneerde trillingen minder
negatief, d.w.z. dat het werkpunt zich
verplaatst naar- een steiler deel der ka
rakteristiek, waar het genereeren al door
geringere terugkoppeling zou worden on-

derhouden dan noodig was om het genereeren te doen beginnen. Men krijgt dus
een niet-geleidelijken, maar harden over
gang in genereeren (met een „klap”) en
dooden gang. Dat is principieel het geval voor elke instelling eener lamp, welker werkpunt niet in het steilste deel der
karakteristiek lag.
Door aanwezigheid van weerstanden
en capaciteiten in plaat- en schermroosterkring kan de plotselinge stroomverandering bij overgang in genereeren ook
nog aanleiding geven tot schommelingen
in en uit genereeren, hetgeen verergerd
wordt als de neg. rsp. van een kathodeweerstand wordt afgenomen; de lamp
dreigt te gaan „kikkeren”.
Plaatdetectie met terugkoppeling is als
een physische tegenstrijdigheid te beschouwen, dus eigenlijk als iets nonsensicaals. Dat er vroeger toch soms schijnbaar vrij behoorlijke resultaten mee verkregen werden, ligt vermoedelijk hieraan, dat men er lampen met zeer geringe
roosterruimte voor gebruikte, die al bij
vrij zwak genereeren in roosterstroom
liepen, zoodat de daaruit voortspruitende
demping den „klap” verzachtte.
2. Vaste terugkoppeling. Er zijn in den
loop der jaren allerlei methoden bedacht
en vele octrooien daarop verleend om te
rugkoppeling zoo in te richten, dat die'
— eenmaal ingesteld — voor een geheel
golfbereik constant zou blijven. Zulke
methoden moeten evenwel al aan zeer
bijzondere voorwaarden voldoen, willen
zij practisch een niet-instelbare terugkop
peling tot iets bruikbaars maken.
De versterking van een kring is in het

algemeen afhankelijk van L: Cr (L ==
zelfind., C = cap., r = verliesweerstand),
terwijl dit door normale iriductieve terug
koppeling wordt L : (Cr —■ MS) waarin
M = wederzijdsche inductie en S = steilheid der lamp. Gemakkelijk is in te zien,
dat wanneer MS dicht nadert tot de
waarde van Cr (dicht voor den rand van
genereeren), heel kleine verschiHen van S
al zeer groote verschillen in versterking
of overgang in genereeren kunnen veroorzaken. Behalve dat vervanging van
lampen en veroudering van lampen het
effect in de war kan sturen, kunnen bijv.
ook kleine gloeispanningsvariaties funest
worden.
Men zou met de gewone terugfcoppelingen zeker niet op meer dan bijv. 3voudige versterking mogen instellen om
de noodige stabiliteit te behouden.Uit den aard der zaak gefdt dit voor
fabriekstoestellen. Het is o.i. iets anders,
wanneer men in een eigen gebouwd toestel een als regel vast ingestelde, maar
steeds nastelbare terugkoppeling aanbrengt. Volgens onze ervaring kan deze
zeer goed en nuttig werken om de
selectiviteit op de kortste golven der
meetbereiken te verhoogen.
3. „Microfonisch effect” als gevolg van
toestelconstructie. Eigenlijk vatten wij
tegenwoordig onder de benaming „microfonisch effect” allerlei verschijnselen samen, die ten deele maar weinig te maken
hebben met het oorspronkelijke verschijnsel, waaraan die naam gegeven werd.
Het microfonisch effect werd het eerst
waargenomen bij direct verhitte lampen,
waar de dunne, gemakkelijk in trilling
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gerakende gloeidraad zelf kathode is.
Stond de sterk geluid gevende luidspreker gericht op de eerste lampen in een
toestel, dan brachten de geluidsgolven
het inwendige dier dampen en vooral den
gloeidraad in trilling; de afstandveranderirigen tot het rooster deden plaatstroom variaties ontstaan, die versterkt.
werden en den luidspreker weer bereikten. Het geheel gilde door deze microfonische terugkoppeirng, evenals wanneer
men luidspreker en microfoon, met een
versterker er tusschen, dicht bij elkaar
brengt.
Soortgelijke effecten kunnen ontstaan
door terugkoppeling van magnetische
velden, maar ook doordat de te dunne en
veerkrachtige platen van den afstemcondensator door een ingebouwden luidspre
ker in trilling worden gebracht.
Een middel om microfonisch effect van
lampen te onderscheiden van microfo
nisch effect van den condensator ligt in
het volgende. Het lampen-effect doet zich
het sterkst voor als men het toestel precies in afstemming brengt; het is n.l. een
effect van amplitude-modulatie. Het condensatoreffect ontstaat het sterkst even
ter weerszijden van de afstemming, omdat men hier met frequentie-modulatie
heeft te doen. De oscillator-condensator
in supers is bijzonder gevoelig.
Ofschoon indirect verhitte lampen uit
den aard der zaak minder kans leveren
op microfonisch effect, zijn er toch genoeg inwendige deelen, die er aanleiding
toe kunnen geven. Men dient nu die
lampen, die het meeste gevaar opleveren,
zooveel mogelijk buiten de directe geluidsuitstraling door den luidspreker te
zetten.
Het minst gevaarlijk zijn gelijkrichtlampen en eindlamp. Het grootste gevaar
leveren die lampen op, welke na de
sterkteregeling volgen en waarachter nog
aanzienlijke versterking komt. Zeer gevoelige .apparaten te maken, met groote
... versterking, waarbij alleen op de eerste
lamp sterkteregeling plaats heeft, is derhalve gevaarlijk. Voor toestellen met meer
dan 4 lampen heeft het aanbrengen van
laagfrequente sterkteregeling ook om
deze reden veel belang.
Een bijzonder verschijnsel, dat zich het
vorig jaar sterk heeft voorgedaan, betrof
de binode, welke uit een diode-triodecombinatie bestond. De versterking was
hier wel haast altijd zoo groot, dat aan
zienlijke : overbelasting der eindlamp
mogelijk was. Men kon de sterkteregeling
tusschen het- diode- en triodegedeelte der
lamp practisch nooit op maximum brengen zonder een soort van gehuil en gegil
te verwekken. Daaruit volgt, dat het bij
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de toestellenconstructie ook van belang
kan wezen, de sterkteregeling zoo in te
richten, dat een al te ver gaande over
belasting der eindlamp niet mogelijk is.
3. Microfonisch effect door niet stabiele schermroosterspanning. Een voordeel van de hoogfrequentpenthoden boven
de schermroosferlampen vormen 'de min
der critische eischen, die aan de juiste
waarde der schermroosterspanning wor
den gesteld. Men kan deze spanning toevoeren via een serieweerstand en heeft
geen potentiometer noodig. Voor de hfr.
penthode als roosterdetector is een eenvoudige serieweerstand zelfs beter.
Zoodra men evenwel een gewone hfr.
penthode of varipenthode voor sterkte
regeling gebruikt, is een potentiometerschakeling voor de schermroosterspan
ning toch weer zeer gewenscht. Verhooging der neg. rsp. heeft n.l. verkleining
van den schermroosterstroom ten gevolge, zoodat de via een enkelen serie
weerstand aangelegde spanning sterk
oploopt. In de eerste plaats wordt daardoor de sterkteregeling veel minder effectief dan men volgens de waarde der aan
gelegde neg. rsp. zou verwachten. Tevens
doet zich evenwel nog de onaangenaamheid voor, dat zich soms hiermee een verhoogd microfonisch effect van een toe
stel voordoet.
Dit is bijv. speciaal het geval, wanneer
in een super zoowel een hfr. of menglamp
en een middenfrequentlamp voor automatische sterkteregeling wordt gebruikt.
Is de schakeling der midden frequentlamp
niet vrij van het geschetste euvel, dan
blijft voor sterke signalen de versterkingsgraad van het toestel na de meng
lamp grooter dan normaal gewenscht zou
wezen. De practijk heeft geleerd, dat dan
blijkbaar onder invloed der groote signaalsterkte mirofonisch effect optreedt
van lampen, die daar anders vrij van zijn.
Hierin ligt nog een bijzondere reden
om in gevoelige supers met meer dan 4
lampen de automatische sterkteregeling
niet slechts op de eerste, maar ook nog
op een volgende lamp te laten werken.
Anders ontstaat de schijn van lampdefecten, die inderdaad niet behoefden op te
treden. Bij verwaarloozing dezer waarschuwing ontstaat een toestel, dat met
bepaalde, uitgezochte lampen misschien
goed werkt, maar bij vervanging van
lampen steeds gevaar oplevert voor onaangenaamheden.
(Wordt vervolgd).

*
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Koolplaatjes en koolkorrels
voor microfoons.

Naar aanleiding van het antwoord op :
een vraag van M. V. te Roosendaal kan
ik U het adres geven van koolkorrelskoolplaatjes en speciaalgruis ypo.r vuliing I
van micfophoons,. n.l. de N.V. Huistele.phoon Maatschappij, Frederikstraat,. den , >
Haag. Prijs van de korrels is 25 cent per :
vuliing van een mic. uit een bijv. oude
• telephboncombinatie. Het gruis is ' te
krijgen in 2 soorten, grof en fijn („We- \
ka” ?); prijzen zijn ongeveer 25—40 cent
per gram.
.
- j •!
Ik vervaardigde met een combinatie
van grof en fijn gruis een microphoon
type Reisz. Over de resultaten ben ik
zeer tevreden, behoudens eenigszins
ruischen. Kunt U mij daartegen een mid- .j
del geven ? Of is eventueel sterker opvullen gewenscht ?
»
Als sluitpfaatje gebruikte ik mica, dat I
ik speciaal dun gespleten heb, door
een waterstraal op de scherpe ka'nten te
laten vallen.
Den Haag.
H. LUBBERS.
!
* * *

ij

De Ned. Weerstandenfabreik REO
geeft ons de volgende adrcssen op:
Ph. J. Schut, N.V., Keizersgracht 684
te Amsterdam-C.
N.V. Telefoonfabriek Berliner, 0.
Amersfoortscheweg 99, Hilversum.
Ned. Huistelefoon Mij., Weteringschans
189, Amsterdam-C. Frederikstraat 17, den
Haag. Boteringestraat 10, Groningen.
Reederijstraat 1, Rotterdam.

VONKJES
Het merkwaardige geval doet zich
voor, dat in sommige deelen van Engeland geklaagd wordt over sluieringsverschijnseleni van den nieinven Droitwichzender, die Daventry heeft vervangen,
terwijl men van Daventry nooit zoo iets
opmerkte. Beweerd wordt, dat het antenne-systeem van Droitwich er schuldig
aan zou zijn.
In den Duitschen omroep is Op verzoek
der dagbladen het persnieuws sterk ingekort.
Straatsburg doet proeven met een 40
kW zender. Rennes volgt met een even
sterken zender nog deze maand op *
288,6 m.
I
I
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Frankrijk telt altijd nog maar ruim 1.6
millioen ingeschreven luisteraars, waarvan bijna de helft te Parijs. Zijn^de meeste
ontvangers niet aangegeven, of zijn er
werkelijk zoo weinig?
Naar wij vernemen heeft de Directie
der N.V. Philips Gloeilampenfabrieken,
als huldeblijk een Philips luxe radiotoestel
640 A ten huize van de leden dre Uiverbemanning laten plaatsen.

De nieuwe selectiviteit-verhoogende schakeling van den heer
Stoet.

r

Zooals dikwijls het geval blijkt te zijn,
is ook deze schakeling in principe niet
nieuw. Men vindt haar reeds besproken
in een artikel van Ir. H. L. M. Huydts in
Radio-Nieuws No. 9 van 1928, getiteld:
Het cirkeldiagram voor den LC-kring met
enkele toepassingen. Onderaan biz. 262
staat de schakeling geteekend en bespro
ken na de behandeling van het zoogenaainde schema-Idzerda. De grafische
beschouwingswijze door middel van een
cirkeldiagram geeft een helder inzicht in
de wijze van werken der beide schakelingen.
Dat de heer Stoet de aandacht vestigt
op deze tot nog toe ongebruikelijke
aanpassingsmethode, zal hopelijk vele
amateurs tot experimenteeren aanzetten.
Ir. P. C. TISSOT VAN PATOT.
. * * *
De heer C. Schong, radiotechnicus te
Dordt, schrijft ons:
Naar aanleiding van het artikel over
de koppelmethode met smoorspoel, instede van het Idzerda-condensatortje,
moet mij de volgende overweging van het
hart, waarbij ik mijn meening gaarne voor
een betere prijs geef.
Voor hoogere frequenties dan de eigen
frequentie van de smoorspoel gedraagt
deze zich als een capaciteit, voor lagere
als een zelfinductie.
Daar de eigen frequentie van een
smoorspoel voor omroepdoeleinden liefst
lager is dan de te ontvangen omroepfrequenties, krijgen we dus daarbij altijd
een smoorspoel, die door een condensator
mag worden vobrgesteld; ergo, de nieuwe
• koppeling is dus principieel dezelfde als
de Idzerda-koppeling. Het in R.-E. no. 46
beschreven gedrag openbaart zich m.i.
pas boven de eigen golf bij de smoor
spoel.
.Het inductief karakter kan men dus
verkrijgen door instede van een gebruike-

lijke hfr. smoorspoel een honigraatspoel
te nemen, waarvan de eigenfrequentie niet
onder 1500 kp (niet boven \ = 200 m)
ligt. Waarschijnlijk is dit ook de bedoeliiig van den heer Stoet geweest.
In het klein gedrukte gedeelte zijn vergissingen gemaakt.
C. SCHONG.
Aardappelmarkt 13, Dordrecht.
* * *
Er zijn inderdaad vergissingen in den
tekst ontstaan. In de middenkolom op
pag. 574 Ieze men:
in regel 8: hooger i.piv. lager;
in regel 10: lager i.p.v. hooger;
in regel 13: rechts i.p.v. links;
in regel 10 van onderen: hooger i.p.v.
lager;
in .regel 6 van onderen: lager i.p.v.
hooger.

Een gloeistroombatterij met
langen levensduur.
De Leclanche met luchtdepolarisator.

In Amerika is in den laatsten tijd een
gloeistroombatterij in gebruik genomen,
die bijzonder geschikt is voor radiotoestellen op plaatsen, waar men geen gelegenheid heeft om accu’s te laden en
waar anders kostbare droge cellen noodig
zouden zijn.
Eigenlijk is deze Amerikaansche batterij
niet nieuw, want het is een gewone
Leclanche-cel, bestaande uit een glazen
pot met salammoniak-oplossing, waarin
een geamalgameerde zinkstaaf staat als
negatieve pool en een koolstaaf als posi
tive pool; alleen is de koolstaaf hier van
zeer bijzondere kwaliteit.
Men .weet, dat elk dergelijk element
lijdt aan polarisatie, waardoor reeds bij
zwakke stroomlevering na heel korten tijd
de klemspanning daalt. Dit komt doordat
zich aan de koolpool waterstof vormt, die
door de vloeistof heen naar de zinkpool
gaat eri daarop een huid van gasbelletjes
vormt, die de chemische werking tusschen
vloeistof en zink erg verzwakt. Daarom
wordt in de Leclanche cellen voor electrische bellen enz. de koolpool omgeven
door een zakje met een stof, die zuurstof
ontwikkelt en z.g. als depolarisator dient;
de bedoeling is, de zich ontwikkelende
waterstof te binden met zuurstof en zoo
onschadelijk te maken, aangezien zich
dan weer water vormt. Voor meer dan
kortstondige en telkens onderbroken
stroomafname helpt dit niet, omdat de
waterstof sneller ontstaat dan zij gebon-
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den wordt. De depolarisator Ioopt achter,
werkt wel na eenige rust, maar niet voortdurend en direct.
Veel snellere depolarisatie blijkt verkregen'te worden met een koolpool van
zeer speciale, poreuse kool,- waarin dus
veel lucht is vervat. Men behoeft dan die
pool niet meer met bijzondere stoffen te
omgeven. De lucht in de koolstaaf bevat
zuurstof en deze blijkt voldoende aanwezig te zijn om de zich ontwikkelende
waterstof te binden. De lucht in de kool
pool wordt automatisch vernieuwd: de
koolpool „ademt”.
Cellen worden gemaakt, die 4'/2 kg
wegen en bij niet meer dan 1 A gedurende
8 uur per dag ongeveer 500 ampere-uur
leveren, waarna het zink moet worden
vernieuwd. Goed schoon gehouden, kan
de kool drie maal zoo lang worden gebruikt. De spanning per cel is open 1.45
volt, in gebruik 1.2 volt. Men moet elken
keer bij in gebruik stelling met een gloeistroomweerstand eerst ongeveer 10 min.
instellen op zeer kleinen stroom om het
„adem”-proces in te leiden. Daarna wordt
uren lang de benoodigde stroom geleverd.
Er worden ook anders samengestelde
cellen en ook droge cellen gemaakt met
luchtdepolarisatie.

De piezo-electrische pickup.
Welke waarde voor den

sterkteregelingspotentiometer?
Toen wij in R.-E. No. 35 een bespreking
gaven van de Rothermell Brush-kristalpickup, hebben wij reeds1 de aandacht
gevestigd op de aanwijzing van den
fabrikant om vooral niet een te lage
waarde voor den sterkteregelingspotentio
meter te gebruiken. Ook de heer Veldhuis
heeft daar in R.-E. No. 38 nog eens op
gewezen.
Aangezien de pickup, die een kleine
trillingsgenerator is, in dit geval een
capacitieven weerstand vormt, in tegenstelling met den inductieven weerstand
van een electro-magnetische pickup, doet
zich het omgekeerde voor van hetgeen
bij de gewone pickup het geval is; daar
toch is men erop voorbereid, dat een te
kleine regelweerstand de hooge tonen
schaadt; bij een kristalpickup zijn het
juist de lage tonen, die door een te
kleinen weerstand worden geschaad.
Nu gaf de fabrikant een waarde op
van den potentiometer die 500.000 ohm
zou moeten zijn en ook de heer Veldhuis
kwam tot die waarde.
Inderdaad hebben ook wij daarmee in
bepaalde gevallen goede resultaten bereikt.
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Enkele lezers kwainen nu intusschen met
de klacht, dat de Brushi-pickup te weinig
briljant zou wezen en een overmaat van
lage tonen zou geven. Dit gaf ons aanleiding om nog eens met verschillende
. versterkers proeven daarover te doen.
Het resultaat daarvan is geweest, dat wij
. in verscheidene gevallen een tamelijk
critische waarde vondeh voor den poten* tiometer. Het geval deed zieh n.l. voor,
dat bij vergrooting van den potentiometer
niet alleen de lage tonen sterker werden,
maar tevens de hooge tonen zwakker. De
weergave wordt dan inderdaad verre van
** briljant.

Vermoedelijk is dit een gevolg van de
ingangscapaciteit van den versterker. In
de figuur werkt de pickup als generator
ten opzichte van weerstand ac. Staat nu
het glijcontact van den potentiometer in
zoodanigen stand, dat de stukken ab en
be beide een vrij groote waarde vertegenwoordigen, waarbij de ingangscapaciteit
C van de lamp parallel staat aan be, dan
-’zal C voor de hooge tonen een vrij aanzierilijke verzwakking kunnen veroorzaken.
Men kan dan een veel betere verhouding voor de sterkte van hooge en lage
tonen verkrijgen door den potentiometerweerstand kleiner te kiezen dan 500.000
ohm. In bepaalde gevallen moesten wij
tot 200.000 teruggaan of zelfs tot 100.000
om de gewenschte verhoudingen te bereiken bij de meest gewenschte sterkteinstelling.

De fabricage van Erresradiotoestellen.
Wij hebben onlangs een bezoek gebracht aan de fabriek te Den Haag, waar
de firma R. S. Stokvis haar Erres-radiotoestellen vervaardigt, het bedrijf der N.
V. v. d. Heem en Bloemsma.
Het moderne fabriekstoestel vereischt
voor zijn vervaardiging zeer moderne
werkmethoden om voor de tegenwoordige prijzen deugdelijk en goed te kunnen
zijn. Snel moet een groot aantal appara
ten vervaardigd kunnen worden en daar
voor is fabricage noodig aan den loopen
den band.
Wanneer men in een fabriek die werkmethode ziet, waarbij al de onderdeelen
voor een apparaat telkens in een verza-
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melbak op den heel langzaam langs een
lange rij werktafels getrokken band ziet
zetten en dan waarneemt hoe — meest
door meisjes — het monteeren geschiedt,
lijkt dit heel eenvoudig. Aan elke tafel
wordt een kleine groep van eenvoudige
handelingen verricht; een condensator
wordt op het chassis geschroefd, daarna
weer op den band gezet op weg naar het
volgende meisje, die bijv. de afgeschermde spoelen op het chassis zet; weder gaat
het verder en bij de volgende halte komen
er een paar weerstanden en een transformator bij. Zoo groeit het toestel van
plaats tot plaats. Eindelijk is men aan het
soldeeren der draden toe, zoodat men aan
het einde van den band ten slotte compleet gemonteerde chassis ziet afleveren.
Daar $taan eenige ingewikkelde controleposten opgesteld, die met £6n handbeweging bijv. een 13-tal spanningen en1
stroomsterkten controleeren met opgezette dummy-lampen, zoodat men weet,
dat de geleidingen alle compleet zijn. Op
een volgenden post komen werkelijke
lampen in het toestel en aan de hand van
meteraanwijzingen heeft instelling van
bandfilters en middenfrequentkringen
plaats, zoodat een super hier zijn werke
lijke eenknopsafstemming krijgt. Niet
minder dan tien controle-meetposten zijn .
in het werk voor deze laatste handelingen.
Zooals gezegd, lijkt dat heel eenvou
dig. Maar wat er aan organisatie en voorbereiding voor noodig is, kan men bij het
wandelen langs zoo’n band slechts vermoeden. Om uit het magazijn de bakken
met complete onderdeelen, ook weer door
meisjes, te kunnen laten vullen, moet het
magazijn geregeld aanvoer krijgen van
die onderdeelen. Groote, zware machines
verwerken beneden het plaatijzer op maat
voor de chassis; andere machines ponzen
er met een slag al de gaten in. Gelijktij
dig is men boven op een aparte afdeeling
bezig met het wikkelen van spoelen en
transformatoren, met een precisie, onder
metercontrole, waardoor elk spoelstel tot
op een onderdeel van een procent (Vio
pCt.) gelijk wordt gemaakt aan het an
dere. Verbazend interessant is het bijv.
te zien, hoe men in zulk een fabriek fijn
litzedraad soldeert met een fabelachtige
zekerheid. Helaas zijn zulke methoden al
leen uit te voeren met speciale daarvoor
bestaande hulpapparaatjes.
Parallel hiermee worden in de houtbewerkingsafdeeling onder oorverdoovend
lawaai platen triplex verzaagd, van gaten
voorzien en van een traliewerk, waar
later de luidspreker achter komt, groeven
erin gefraisd, de kasten in elkaar gelijmd,
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om daarna met celluloselak bespoten, afgeschuurd en hoogglanzend gepolitoerd te
worden. Ook deze meubelfabricage 'heeft
plaats aan den loopenden band.
Dat alles moet in snelheid van werken
nauwkeurig a°an elkaar passen om te
zorgen, dat nergens het werk stokt door
tekort aan de onderdeelen en aan 'het
materiaal, waaraan men daar toe -is.
Draaicondensatoren maakt de Erresfabriek niet zelf, maar ze worden een voor
een beproefd en onderling geljjk ge
maakt. Overigens wordt zooveel mogelijk
ernaar gestreefd, de onderdeelen ook zelf
te fabriceer-en, zoodat men hier alleszins
van Nederlandsch fabrikaat mag spreken.
Is het chassis eenmaal in de reeds afgewerkte kast geplaatst, dan passeert elk
apparaat nog eens een proefkamer, waar
het op werkelijke ontvangst op verschil
lende golflengten, op toonkwaliteit enz.
wordt onderzocht, voordat het in de bekcnde kartonnen verpakking voor verzcnding gereed gemaakt wordt. Ook wor
den af en toe nog steekproeven uit de ter
verzending gereed zijnde apparaten genomen voor een zeer uitvoerige laboratoriumcontrole.
Laboratorium en technisch bureau vormen de „hersens” van het bedrijf. Behalve dat hier nieuwe typen worden ontworpen en daarna geheel voor de moderne fabricage uitgewerkt, wordt op het
laboratorium met een prachtcollectie Ge
neral Radio standaardmeetapparaten,
toongenerator, gemoduleerde oscillator
enz. het product, dat men maakt, door de
steekproeven is het oog gehouden.
De overige hulp- en controle-apparaten
zijn eigen fabrikaat, terwijl er ook een afdeeling instrumentmakerij is. Tot de in
eigen bedrijf vervaardigde hulpmiddelen
behoort o.a. ook een fabriekszender,
waarmee gelijktijdig 12 golflengten tusschen 15 en 200 meter via afgeschermde
kabels aan de controle-apparaten worden toegevoerd. Bij de ijking en metingen
is bescherming over dit groot aantal golflengten, onafhankelijk van eenige antenne-ontvangst onmisbaar.
Werkwijze en totale equipeering der
fabriek kenmerken zich door volledige
aanpassing aan de meest moderne
eischen. Er komt dan. ook een wezenlijk
mooi product door tot stand.
jin a

WAT IS ER NIEUWS
AAN TOESTELLEN EN
ONDERDEELEN?
Invincible afstem-eenheid HC 201 W.
— Over het.-nut van gecombineerde een-
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heden van bij elkaar passende draaicondensatoren en spoelen voor het ombouwen en moderniseeren van oudere
toestellen behoeven wij niet veel meer te
zeggen. De N.V. de Groot en Roos te
Amsterdam zond ons een dergelijke eenheid ter beproeving, samengesteld uit
twee Bulgin-Holland-spoelen en den 2voudigen draaicondensator type 200/A,
te zamen gemonteerd op een chassis van
12 X 20 cm, waarop ook reeds een
speciaal voor dit toestel gewijzigde
Bulgin-schakelaar is bevestigd en verbonden.

k

i

r

De Bulgin-Holland-spoelen zijn eenvoudig uitgevoerde, maar electrisch uitstekende litze-luchtspoelen; zoowel het
primaire als het secondaire spoelstel
heeft een inductieve koppeling, het eerste
voor de antenne, het tweede voor den
plaatkring der hoogfrequentlamp; evenals
van de roosterwikkelingen wordt bij overschakeling van „lang” op „kort” ook van
de koppelwikkelingen een gedeelte kortgesloten; het secondaire spoelstel bezit
bovendien • een terugkoppelwikkeling. In
de voorzijde van het chassis zijn de
noodige gaten aangebracht, ter weerszijden van den in het midden staanden
knop voor den schakelaar, ten einde
rechts een terugkoppelcondensator (J. B.
„Dilecon”) en links een regelweerstand
te monteeren, waarmee men de neg. rsp.
eener varilamp kan regelen.
Bij deze afstemeenheid behoort een
brochure over de Hollandspoelen met
schema’s en uitgewerkte bouwplannen.
Daarin is niet alleen aandacht geschonken aan het gebruik van dit materiaal
voor een wisselstroomtoestel, maar ook
voor een ontvanger met accu-lampen.
Voor het laatste deel wordt een afzonderlijke eenheid als type HC201G gebracht, uiterlijk geheel gelijk aan de
HC 201 W, met eenige wijzigingen in de
aansiuitklemfnen.
Een bijzonderheid van de Holland
spoelen is,, dat de schermkappen voor de

spoelen zoo zijn gemaakt, dat zij tevens
de spoellichamen centreeren. Het kan
daardoor niet voorkomen, dat de eene of
andere spoel wat scheef komt te zitten of
uit het midden, waardoor een verschil in
zelfinductie zou ontstaan.
De condensatoren zijn van goed uitgevoerde trimmers voorzien en de schaal is
dezelfde als in R.-E. no. 44 do.or ons besproken, met golflengte-ijking, die bij de
. spoelen der eenheid past.
Het is een goed uitgevoerd geheel, en
de practijk heeft reeds bewezen, dat er
werkelijk een 2-krings-3-lamps-toestel
mee is te maken, dat aan hooge selectiviteitseischen voldoet.
Nicofer-spoelen. — Een spoelstel met
een nieuw type ijzerpoederkern is de
Nicofer-spoel, die ons door Red Star
Radio, den Haag, ter bespreking werd
gezonden. Het kernmateriaal verraadt
reeds door zijn gewicht, dat het buitengewoon veel ijzer bevat. De spoeltjes, die
in kleine schermbusjes zijn geplaatst, nemen verbazend weinig ruimte in en bezitten een zeer lagen ‘hoogfrequentieweerstand. Aangezien den fabrikant gebleken
is, dat elk aanbrengen van aftakkingen
op zoo kleine spoeltjes een vrij aanmerkelijk verlies meebrengt, zijn ze bestemd
voor directe sperkringkoppeling. Met
spoelen van deze kwaliteit wordt men in
dat opzicht natuurlijk voor bijzondere
vraagstukken bij den toestclbouw gesteld, omdat de bedwinging van neigingen tot zelfgen-ereeren moeilijker wordt.
Wij hebben de spoeltjes practisch kun- .
nen beproeven in een apparaat met twee
gescheiden afstemcondensatoren, waar
door zoowel de selectiviteit der afzonderlijke kringen als de stabiliteit der schakeling, zoowel bij eenige verstemming als •
bij volkomen gelijke afstemming kon
worden nagegaan. Met 2-krings-afstemming bleek geheel zonder terugkoppeling
een absoluut bevredigende selectiviteit
verkregen te worden en ook een zeer
goede geluidsterkte met drie lampen.
Voor de practijk is uit den aard der
zaak terugkeer tot twee afzonderlijk afstembare kringen juist met zeer goede
spoelen absoluut af te raden! De scherpte
der afstemming van elken kring afzon
derlijk maakt >het zoeken van een station
zeer moeilijk en alleen door eenknopsafstemming is dit in orde te brengen. Als
proef op de spoelkwaliteit was de methode evenwel overtuigend.
Ferranti gelijk- en wlsselstroom-meter.
— De Gooische Radiohandel te Hilversum zond ons een meetinstrument in etui,
bestaande uit een draaispoelmeter met 1

.-

593
mA vollen uitslag, waarbij ingebbuwd
voorschakelweerstanden voor het meten
tot 3 volt, 15, 150 en 300 volt gelijkspanning, shunts voor 7.5, 30,-150 en 750 mA
gelijkstroom en- een Westinghousemeetcel, zoodat ook wisselspanningen tot 15,
150 en 300 volt gemeten kunnen wordeny
-benevens wisselstroom tot 1 mA. Voorts
■heeft de meter een kleine, ingebouwde
batterij met spanningsregelaar, waarmee
direct afleesbare metingen aan weerstanden tot 50.000 ohm kunnen worden gedaan. De spanningsmetingen kunnen nog
uitgebreid worden met behulp van uitwendig aan te sluiten voorschakelweer
standen, terwijl weerstandmetingen tot 30
megohm mogelijk zijn, met een uitwendig
aan te Ieggen spanning van 600 volt.

De wisselspanningsmeting kan o.a. gebruikt worden voor.het bepalen der uitgangsenergie van een radiotoestel. Wanneer een spanning van E volts wordt ge
meten aan een impedantie van R ohms,
is de energie E2: R in watts. Aangezien
het kan voorkomen, dat men wisselspanning wil meten aan een impedantie,
waardoorheen ook gelijkstroom .vloeit,
kan een cylindervormige condensator van0.5 txF. bijgeleverd worden, die als. tusschensteker in een der leidingen past,
waarmee de gelijkstroom buiten. den me
ter wordt gehouden.
De gelijkstroom-nauwkeurigheid komt
overeen met de eischen voor Britische
lste graads-instrumenten, de wisselspanning nauwkeurigheid met de eischen voor
2de graads instrumenten, d.w.z. binnen . \
2 % bij vollen uitslag voor alle- frequenties beneden 4000 Hz. Afwijkingen "van
eenige beteekenis ontstaan pas boven %
6000 Hz.
is
Bijgeleverd wordt een dubbelsnoer met
alligatorklemmen en een paar geT&oleerde
pennen, waarmee men contact diep in een
toestel kan bewerkstelligen.
Tulleners kwartskristal voor zenders.
— Wij ontvingen ter beproeving van den
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kwartskristalslijper, den heer /. Ph. Tulleners te Veur een der door hem vervaardigde en in den handel gebrachte 80
m-kristallen.
Het is een plaatje van 2 cm in het vierkant, dat bijzonder nauwkeurig geslepen
blijkt te zijn op een dikte van 0.525 mm
met geen grootere totale dikte-variatie
dan 0.006 mm.
De frequentie, opgegeven op 3618 kHz,
bleek bij nauwkurige nameting 3632,87
kHz te bedragen, overeenkomende met
een golflengte van 82.58 m.
Het kristal is zeer actief, zoodat het
gemakkelijk genereert bij schakeling tusschen kathode en rooster eener lamp, met
alleen een lekweerstand parallel. Andere
frequenties dan de bedoelde komen niet
te voorschijn.
Wij mogen zeggen, dat dit TuIIerierskristal aan hoogere eischen voldoet dan
men veelal aan aangeboden amateurkristallen kan stellen.

VEREENIGINGSNIEUWS
= VAN DE N.V.V.R. =
Om van plaatsing verzekerd te zijn,
zorge men, dat Vereenigingsberichten
uiterlijk Dinsdagsmiddags in het bezit
der Redactie zijn, Laan van Meerdervoort 30 den Haag.
De jaarlijksche contributie voor de
N. V. V. R. bedraagt f 8.- .
De Ieden ontvangen de organen
Radio-Nieuws en Radio-Expres (weekblad) gratis.
Aanmelding bij den Secretaris-penningmeester, den heer B. Slikkerveer,
Obrechtstraat 104, Den Haag, Gironummer 80856.

Afdeeling Hilversum.

Op Woensdag 28 Nov. om 8 uur is er
in Huize Kamps een lezing, te geven door
Ir. Varekamp.
Deze lezing gaat uit van de B. R. A.
(Comite ter bevordering van het radioamateurisme). Behandeld zal worden:
Doel en streven der B. R. A.
Demonstratie van een superheterodyne.
De nieuwe Ultima lampen. Demonstratie
met een kathodestraal-oscillograaf.
De avond belooft dus zeer interessant
te worden.
Wij rekenen dus op U.
D. G. BOERMA, Seer.
Afdeeling Amsterdam.

Clublokaal Keizersgracht 722.
Tot ons groot genoegen hebben wij
den heer Swierstra bereid gevonden, om
voor ons op 27 Nov. a.s. een causerie en
demonstratie te houden over: „De nieuwe
radiolampen en haar gebruik.”
Wij behoeven U hiervoor geen opwekking te zenden, want zooals altijd, zal het
wel weer stormloopen.
Deze voordracht heeft echter niet in
ons clublokaal plaats, doch in de Philips
demonstratie zaal aan de Heerengracht
270 om 8.15 precies.
Belangstellenderi kunnen uitnoodigingen bekomen bij onzen Secretaris den
heer Melse, Buiksloot 440 en verder bij
den heer J. D. Nieuwenburg, Molenbeekstr. 281 en voor zoover aanwezig,
’s avonds aan de zaal.
Het spreekt vanzelf dat ook introductie
door de Ieden is toegestaam
Op 13 Nov. j.l. heeft de heer Erik
Schaaper voor onze afdeeling een cau
serie en demonstratie gehouden over de
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nieuwe Unit, F spoelen, storingspantser
*
tegen tramstoring etc., nickel aluminium |
luidspreker en nieuwe bouwdoos.
De 'heer S. 'begon zijn- voordracht met
een overzicht te geven van de verbeteringen aan de spoelen, gedurende den
laatsten tijd.
Tot voor korten tijd hadden de spoeien nog al eens van vocht te lijden en ook
de minder goede isolatie materialen, hadIf
den als gevolg een variatie in de geluidsterkte en .selectiviteit.
Thans bleek de heer S. er in geslaagd
te zijn, een spoel samen te stellen, die
bovengenoemde bezwaren ondervangt.
Ook de toepassing van trolitoel is een 1 \
groote vooruitgang, aangezien dit ongevoelig voor vocht is.
Van de gegevens, ons door spreker verstrekt, bleek de F spoel bij meting een
;
gunstiger beeld, dan dat der z.g. ijzerkernspoelen te hebben.
Bij de demonstratie waren wij o.a. ook
in de gelegenheid, de nieuwe Unit met
zenderschaal te probeeren.
Het resultaat was verrassend, aange
zien elk station met de aanduiding op de
zenderschaal overeen kwam.
Ook de toepassing van het storings- pantser, dat in combinatie met gewone
sterkstroom loodkabel een zeer afdoend
afweermiddel is tegen tram en div. huisstoringen, vond veel belangstelling.
Zooals altijd wist de heer Schaaper
door zijn geestige opmerkingen en interessante mededeelingen ons den geheelen
avond te boeien.
Nadat de voorzitter, spreker had bedankt voor dezen Ieerzamen avond en de
Ieden voor de groote opkomst, werd besloten met een hartelijk applaus.
HET BESTUUR.

KORTEGOLF-EXPRES

VOOR DEN AMATEUR
Het kwartskristal stuurt een
100 watt-lamp.
Zonder overbelasting van het
kristal.
De te Parijs gevestigde amateur Don
khnondo Ruspoli beschrijft in QST van
lovember een methode om een kristal% .

VAN DEN AMATEUR
gestuurden eenlampszender te maken
voor aanzienlijke energie.'.
Hij is er .zelfs in geslaagd, op 40 meter
een plaatenergie van 200 watt toe te passen, terwijl de lamp door een kristal werd
gestuurd, de frequentie vqlkomen .stabiel
was, ook als men de voedingsiijnen naar
de anteqne liet slingeren, ofschoon de,
hoogfrequeiitstroom, door het kristal"

slechts 75 mA bedroeg. Hij beschou\yt
200 mA als de grens voor een kristal op
40 mj.vele amateurs nemen, zooals mep
weet de.veilige grens bij 100 mA aan.
Om het door Ruspoli toegepaste systeem duidelijk te maken, gaat hij eerst
de schakelingen na, die met den kri$taloscillator verwant zijn. De inwendige capdciti.eve terugkoppeling door de elecr
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troden-capaciteit eener lamp kan geen
oscillaties verwekken, zoo lang de roosterkring een zuivere weerstand is (fig. 1

?

i
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wordt deze grens bereikt voordat de lamp
haar voile excitatie krijgt.
Hetgeen de schrijver nu doet om een
lamp door een kristal te doen sturen bij
grootere excitatie dan het kristal mag
leveren, is in principe weergegeven in fig.
2. Dit wordt in bet artikel in Q.S.T. de
„R”-schakeling genoemd.
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A). Met een afgestemden LC-kring tus
schen rooster en kathode (fig. B) heeft
men de bekende tptg-schakeling (tuned
plate tuned grid <= Huth-Kuhn-schakeling). Het is de met resonantieverschijnselen begaafde impedantie van den trilIingskring LC, die het ontstaan van trillingen in deze schakeling mogelijk maakt.
Zoo vormt in het schema van den kristaloscillator (fig. 1 C), waarin alleen de
gebruikelijke lekweerstand niet is geteekend, het kristal de in den roosterkring
vereischte impedantie.
De terugwerkirig van eventueele trillingen in den .plaatkring, via de inwendige lampcapaciteit, op de impedantie
tusschen rooster, en kathode, vormt de
voor de trillingsopwekking noodzakelijke
roosterexcitatie. De sterkte dezer excitatie
hangt van de plaat- en rooster-impedanties af. Te sterke excitatie geeft slecht
ren dement.
Bij de t.p.t.g.-schakeling wordt gewoonlijk de excitatie geregeld door de
miate van verstemming tusschen roosteren plaatkring; hei kan ook geschieden
door aftakking op de spoel.
Bij den kristaloscillator wordt behalvt
plaatkringverstemming ook wel weer
stand aangebracht, de antennekoppeling
versterkt, de plaatspanning verlaagd of
edn capaciteit in serie met het kristal
geschakeld.
d^ecds is een overmaat van excitatie te
v$*Jtttjgen en steeds zijn er middelen om
die.j.excitatie binnen zekere grenzen te
houden.
Wil men evenwel een kristaloscillator
laten werken- met een groote lamp en
hooge spanning, dan stelt de maximale
hfr.. strpom, dipn men door het kristal
durft te laten gaan, de. grens en dan

Parallel met het kristal, waarmee een
kleine variabele capaciteit in serie staat,
ligt een LC-kring. De schakeling is dus
ten deele' t.p.t.g., ten deele kristaloscillator. De t.p.t.g.-werking kan versterkt of
verzwakt worden door de afstemming
van den LC-kring. De sturing door het
kristal (en tevens de belasting van het
kristal) kan meer of minder verzwakt
worden met den seriecondensator. Bij
deze schakeling bestaan drie instellingsmogelijkheden: zuiver t.p.t.g., zuivere
kristalsturing of een willekeurige ver
houding van gemengde sturing („R”klasse).
Gaat men na, hoe de opgewekte fre
quence door de plaatafstemming wordt
bei’nvloed, dan vindt men de in fig. 3 onb
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derscheiden mogelijkheden. In 3 A geeft
de lijn T-T aan, hoe de frequentie bij t.p.
t.g. geheel met de plaatafstemming mee
verandert en de lijn SS, hoe zij bij zuivere
kristalsturing over een groot gebied onafhankelijk is van de plaatafstemming.
Met een „R”-schakeling volgt de fre
quence over een 'bepaald bereik van de
plaatafstemming de t.p.t.g.-lijn om even
wel op een ibepaald punt (zie fig. 3 B,.C
en D) op de kristal-lijn over te gaan en

die te volgen tot A, B of C om daarna
weer zeer plotseling de verandering volgens de t.p.t.g.-lijn te gaan hervatten.
Hoe groot het horizontal (kristal)- *
gedeelte van de frequentiekromme zal
wezen, hangt af van de verhouding, die
men heeft ingesteld tusschen kristalexcitatie en L-C excitatie. Het stabiliteitsgebieci is grooter naar mate men' meer
kristalexcitatie kan geven, maar de stabiliteit binnen dat gebied is volgens Ruspoli
steeds vrijwel gelijk aan de stabiliteit bij
zuivere kristalsturing.
Vermindert men de kristalsturing tot
Vio van het totaal, met daarbij °/10'
LC-sturing, dan rekent Ruspoli, dat men
ook ongeveer 10 maal'grootere energie
kan sturen dan anders met het kristal veilig zou gaan.
Voor demonstratie en voor proeven in
een vliegtuig bouwde de schrijver een
zender volgens fig. 4 en hij beschrijft in
het kort de afregeling.
Zll
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Ci = kleine 3-plaats variabele condensator,
van ongeveer gelijke capaciteit als de kristalhouder.
C2, C3 = 500 (ipF variabel.
Ci, Cs — 2000 fi,uF.
Co, C7 = 2000 ,«mF of grooter.
Ri = 2000 ohm.
Li = 9 windingen1 met katoen omsponnen
draad van 0.3 mm; zie den tekst.
Lo = 6 windingen % inch koperbuis, spoel
diameter 6.25 cm.
L3 = 5 windingen als L2.
G = thermo mA meter 0—250 mA.
A = antenne-ampfcremeter 0—3 A.
Men heeft een werkelijk goed 40-m
kristal noodig, aangezien een kristal, dat
ook in nabij gelegen fxequenties wil
trillen, verspringingen zou geven. Er
wordt geen volledige LC-kring gebruikt,
maar een afgepaste smoorspoel, zooais
in een t.n.t.-schakeling- (tuned-not-tuned,
d.w.z. afgest. plaatkring, en smoorspoel
in den roosterkring). Men begint met een
controle-ontvanger precies in te stellen
op de kristalfrequentie. Daarna wordt
condensator Cx op nul gedraaidi dus de
kristalsturing geheel uitgeschakeld, waar- .
na men kan aanvangen met het pasklaar
maken van de smoorspoel. Deze heeft de.
juiste waarde als de zender net .tot
oscilleeren is te brengen in de kristalfreque.ntie met eenigszins - ontstemde
antenne, dus weinig belast. Bij afge-^
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stemde antenne moet het stelsel net niet
Weer willen oscilleeren. De frequentie
• wordt op den controle-ontvanger gecontroleerd.
Pit alles en ook hetgeen nu volgt, dient
te geschieden met lage plaatspanning,
dus ver beneden de voile energie voor
de lamp.
Na de bepaling der juiste grootte van
de smoorspoel wordt de plaatcondensator op zoo grooten stand gedraaid, dat
het genereeren ophoudt, maar tevens de
condensator in serie met het kristal wat
ingedraaid, zoodat het kristal gedeeltelijk
mee in functie komt, waarna de plaatcondensator langzaam weer wordt verkleind. Nadert men de kristalafstemming,
dan zal de roostermeter stroom aanwijzen, die toeneemt tot een bepaald punt,
waar de meter plotseling terugvalt. Aten
zoekt instelling op een punt vlak voor
dezen val.
Trommelt men met de knokkels op de
frontplaat en blijft de toon in den con
trole-ontvanger constant, dan is de stabiliteit goed. Hoort men toonvariaties van
de interference, dan moet condensator Cr
.grooter worden gesteld.
Om de energie te kunnen opvoeren,
moet Cj evenwel zoo klein wezen als met
goede stabiliteit te vereenigen blijkt. De
stroomaanwijzing van den roostermeter
(hfr. meter in serie met het kristal) zal
dan laag wezen en de energie mag nu
door opvoering der plaatspanning wor
den verhoogd tot aan de grens, die men
zich gesteld heeft voor een als veilig
aangenomen kristalstroom.
Gebleken is, dat zonder eenig bezwaar
voor het kristal, meer dan 100 watt kon
worden gestuurd gedurende maanden.
De smoorspoel voor 40 m bestond uit
9 windingen dun draad op een vorm van
2/2 cm diameter. Als men de windingen
eerst dicht op elkaar windt, kan men
later bijregelen door de uiterste windin
gen wat uit elkaar te trekken. Bijzonder
critisch is de smoorspoel niet. Het bleek
mogelijk, verschillende kristallen in den
zelfden band te gebruiken met dezelfde
smoorspoel.

RADIO-EXPRES
1. De k.g. ontvanger voor den amateur
moet vooral niet duur zijn en zoo eenigszins mogelijk met normale onderdeelen
gebouwd kunnen worden.
2. De bouw moet beknopt zijn, de totale afmetingen liefst klein, maar de on
derdeelen moeten eenvoudig verwisseld
kunnen worden.
3. Aangezien de ontvanger bij een zender gebruikt moet kunnen worden, is
groote stabiliteit der instelling gewenscht,
ook bij toepassing eener uitschakelmethode tijdens het zenden, terwijl eveneens
kruisspreken mogelijk moet zijn.
4. Het „zoeken” van1 een signaal dient
eenknops te geschieden en andere regelingen mogen geen invloed hebben op de
afstemming.
5. Groote beschikbare versterking is
gewenscht, maar men moet voor zwakke
signalen ook langdurig met koptelefoon
kunnen luisteren zonder hoofdpijn te krijgen door bijgeluiden, brommen, ruischen,
microfonisch effect enz.
6. Bij normale bediening moet geen
straling in de antenne optreden.
7. Het golfbereik moet met zoo gering
mogelijk aantal spoelen continu zich uitstrekken van
10—200 meter, liefst met
ingebouwde spoelen.

mogelijkheid om denzelfden ontvanger if\
oOk op gelijkstroom te kunnen aansluiteh,
1 i
zeer gewenscht.
Ziehicr een tiental eischen, welke zich
stellig nog wel laten uitbreiden en aan!
vullen. Ze neerschrijven is gemakkelijk
genoeg. Ieder, die er zijn eigen ontvanger
eens aan toetst, zal tot de conclusie moeten komen, dat we van verwezenlijking
van het totaal dezer idealen nog ver zijn
T
verwijderd, en dat 'hier nog een groot '
stuk practisch arbeidsveld braak ligt.
De heer Brouwer, met wien we al die
wenschelijkheden, die hij zelf had opgesteld, bespraken, voegde er bij:
„Wie in staat zou wezen, thans een toestel te bouwen, dat volkomen aan al de
genoemde eischen voldoet, verdiende wel,
dat hij in eens in aanmerking gebracht
werd voor het geheele „Werafonds”.
De practische werkelijkheid is, dat de
nu te beschrijven ontvanger er even min
aan voldoet als de twee nummers te voren 'beschrevene, maar dat in elk dezer
gepoogd is om althans enkele punten te
verwezenlijken en de andere zoo min
mogelijk uit het oog te verliezen.
Compacte bouw, met geheel ingebouwde voeding, vermijding van kostbare onderdeelen door ook oud, nog aan^
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De u. k. g. ontvanger op
wisselstroom.
Ontwerp F. Brouwer PAoBZ.
Nu St. Nicolaas nadert, mogen wij wel
eens met een wenschenlijstje komen.
Wat zouden we eigenlijk van een amateur-kortegolf-ontvanger verlangen, als
we het eens allemaal slechts voor het
zeggen hadden ?

8. De amateurbanden moeten voldoende breed zijn.
9. Groote selectiviteit is gewenscht,
maar zij moet liefst regelbaar zijn om
noodelooze bemoeilijking bij „zoeken-” te
voorkomen.
10. De voeding moet geheel uit het
lichtnet betrokken kunnen worden, waarbij wisselstroom hoofd?aak is, maar de

wezig materiaal bruikbaar te 'doen/,zijn
en toch daarmee een ‘hoog nuttig effect''
te bereiken, is ’hier 'hoofdzaak geweest.
Principe-schema.
Het principesehema is, wat de hoofdzaken betreft, weinig verschillend- van
dat, hetwelk in het dooi* PAoNF gebouw- ,
, de toestel is tdegepast. ■/r/ ; « •
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Er is een gewone hfr. penthode als hfr.
lamp, toegepast, een 'hfr. penthode als
roosterdetector en een direct verhitte 6
watt-penthode als eindlamp.
Een proef met een afgestemden antennekring, waarvoor een aparte draaicondensator kon worden aangebracht, leverde ook hier niet voldoende resultaat om
erop door te gaan. Wil men zulk een
kring eenigszins „scherp” houden, dan
moet een zoo klein seriecapaciteitje in de
antenne worden gebruikt, dat veel geluid
verloren gaat en daardoor, in verband
met de verhoogde selectiviteit, de bediening bij „zoeken” heel lastig wordt.
Voor de uitwisselbare spoelen op 4
pens Eddystone-spoelvormen werd hier
het hoogfrequenttransformator type gekozen. Op de spoelvormen werd aan de
bovenzijde een klemschroef aangebracht
als 5de verbinding, n.l. met de plaat der
hfr. lamp. De verbinding aan de boven
zijde maakt slechts een heel kort snoertje
noodig.
De lekweerstand voor de detectorlamp
kon, door de afzonderlijke spoelwikkeling
voor de plaat der voorafgaande lamp,
zonder meer parallel aan den roostercondensator worden geplaatst. Deze laatste
is zeer klein, n.l. 25 /a/aF.
Voor de terugkoppeling werd in het
ontwerp uitsluitend vertrouwd op de regeling, welke men verkrijgt door de
schermroosterspanning te varieeren.
Als laagfrequente koppeling tusschen
de detectorlamp en de eindlamp is een
smoorspoel toegepast, met koppelcondensator en variabelen lekweerstand voor
sterkteregeling. Een goede koppelsmoorspoel is goedkoop te verkrijgen als men
er de secondaire van een ouden laagfrequenttransformator voor gebruikt.
Plaat- en schermroostervoedingen voor
de detectorlamp zijn deugdelijk ontkoppeld. De eenigszins eigenaardige waarden van sommige condensatoren, als 0.6,
1.5 en 1.6 /aF. vinden hun oorsprong in
het gebruik van oude typen, waar de
gemeten waarden bij gezet zijn. Men
weet, dat het niet noodig is, zich daaraan
te ‘houden.
Tot het tegengaan der doordringing
van hfr. trillingen in de eindlamp is de
eigengemaakte hfr. smoorspoel HS2 aangebraoht en een weerstand van 40000
ohm voor het rooster der eindlamp. De
smoorspoel bestaat uit ongeveer 70 win
dingen dun, met katoen geisoleerd koperdraad op een ribbenvormpje van on
geveer 3 cm diameter. De toegepaste
middelen zijn practisch voldoende gebleken; er is geen spoor van randgehuil of
van handgevoeligheid van het telefoonsnoer.

De uitgang voor luidspreker of telefoon
is „stroomloos”, ten einde zonder gevaar
voor de eindlamp verwisseling mogelijk
te maken.
Selectiviteit en bandspreiding.
Wat is hier gedaan voor bandsprei
ding? Er is een zeer kleine afstemcondensator gebruikt, die ongeveer 65 /a/aF.
is geworden; bij is n.l. gemaakt van een
ouden omroepcondensator door zoowel
van de vaste als van de losse platen de
helft weg te nemen en daarna het pakket
losse platen zoodanig op de as te verschuiven, dat ze weer midden tusschen
de vaste kwamen. Er werd een condensator voor gebruikt met een zeer goede
Iagering, die onwrikbaar is en licht loopt.
Op den condensator werd de altijd nog
als prima te beschouwen Utility fijnregelknop gezet; maar als schaal, die bij dezen knop een volledigen halven cirkel beslaat, werd iets van eigen maaksel aan
gebracht, met 10 cm diameter, waartoe
de wijzer van den fijnregelknop moest
worden verlengd. Het raampje werd er
af geknipt en een metalen stuk aangesoldeerd, dat als een meswijzer over de
groote schaal loopt met zoo ruime verdeeling, dat de 100 deelstreepjes ongeveer 3 mm van elkaar liggen. Met den
meswijzer kan men kleine onderdeelen
van een graad aldus nog aflezen.
De-spoelen zijn als volgt samengesteld:
20 m band; roosterspoel 7 windingen,
gespatieerd in de groeven van den Eddystone spoelvorm, primaire winding 7 win
dingen, direct onder de roosterspoel,
evenzoo gespatieerd;
terugkoppeling
eenige windingen zeer dun draad in een
ingezaagd groefje tusschen de beide andere wikkelingen in.

Fig. 2. Hoe het toestel er uit ziet.

40 m band; roosterspoel 23 windingen,
gespatieerd als boven; primaire 6 dergelijke windingen, onder de vorige, voortr
gezet door met emaildraad van 0.5 mm
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het onderste eindje van den spoelvorm vol
te wikkelen; terugkoppelwikkeling als
boven.
80 m band; roosterspoel 32 windingen
door tusschen elke 2 groeven Op den
spoelvorm nog een winding tusschen te
leggen; primaire ongeveer 32 windingen
dunner emaildraad daar onder, waarvoor
de groeven over dat deel van den spoel
vorm kunnen worden weggevijld; terug
koppeling als boven.
De aantallen terugkoppelwikkelingen
dient men door probeeren vast te stellen.
Met deze spoelen zijn de afstembereiken als volgt:
Spoel 1 19—28 m band 42°—49°.
Spoel 2 36—61 m* . band 35°—48°:
Spoel 3 67—104 m band 50°—72°.
Men ziet, dat nog een behoorlijke band
spreiding is verkregen, maar dat tusschenspoelen noodig zijn om overlappende meetbereiken te maken.
De inductieve koppeling, met primaire
wikkelingen geheel in het verlengde der
secondaire, draagt beslist bij tot een
goede selectiviteit, ofschoOn bet niet ze-^
ker is, dat ook grootste geluidsterkte is
bereikt. Het zal de moeite loonen- om de .
in R.-E. No. 44 vermelde spoelconstructie
uit QST ook eens te probeeren.
Bouw van het toestel.
. Bij vele amateurs bestaat nog een
zekere angst voor gebruik van wisselstroomlampen in u.k.g-toestellen en
stellig voor ingebouwde voeding.
Geconstateerd mag worden, dat het
toestel even rustig is als eenig apparaat
met accu-lampen, dat uit een los plaatstroomapparaat wordt gevoed.
Wei is het belangrijk gebleken, niet te
veel te vertrouwen op middenaftakkingen
van gloeistroomtransformatoren. Een
variabel midden op een potentiometer van
30 ohm, instelbaar met een.knop aan de
arhterzijde van het toestel zorgt, dat geen
gebrom optreedt, doch slechts zacht geruisch.
Voorts is een plaatstroomcombinatie
zonder aangebouwde smoorspoel toege
past. Als smoorspoel wordt de daarvoor
bestemde wikkeling van een andere
kleine plaatstroomcombinatie gebezigd,
terwijl de netwikkeling en hoogspanningswikkeling van die tweede combiT
natie zoodanig in serie zijn geschakeld
met de smoorspoel, dat een 3-celiig filter
kon worden gevormd (zie principeschema).
Als bouwmethode is chassisbouw toe-:
gepast, waartoe een houten onderstuk is
gemaakt, dat met rood koper is bekleed,
terwijl ook de trolit frontptaat aan de
binnenzijde met koper is belegd.
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Boven op bevinden zich afstemcondensator, antenne-smoorspoel, detectorspoel,
al de lampen, voedingstransformator,
afvlaksmoorspoel en uitgangssmoorspoel,
terwijl ook tegen de frontplaat nog de
weerstanden voor grof- en fijnregeling
der terugkoppeling zijn aangebracht.
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Fig. 3. Bovenvlak, frontplaat cn achterzijde
van het toestel.

Onder het chassis vindt men alle afvlakcondensatoren, ontkoppelingsweerstanden en condensatoren, hfr. smoorspoel, lfr. koppelsmoorspoel, sterkteregelingsweerstand
(bedienbaar met
knop op rechterzijwand), potentiometer
over de gloeidraden (instelbaar met knop
op de achterzijde) en potentiometer voor
de regeling der schermroosterspanning
van de hfr. lamp (instelbaar eens voor
altijd aan den onderkant van het toestel).
Aan de achterzijde bevindt zich een
netschakelaar en op de frontplaat zitten
twee verklikkerlampjes, aangesloten op
resp. gloeistroomwikkeling der gelijk-
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richtlamp en der ontvanglampen.
In het midden van de benedenverdieping van het chassis is een ruimte gespaard, waar een aparte afstemcondensator voor de antenne-spoel plaats kon
vinden met een knop op de frontplaat,
recht onder den eigenlijken afstemknop.
Zooals reeds werd opgemerkt, is om
practische redenen die antenne-afstemming weer opgegeven.
Resultaten.
In vergelijking met oudere ontvangtoestellen zonder hfr. lamp, dus met detector
en 1 of 2 laagfrequent, is dit een geweldige vooruitgang. Behalve dat cfe hfr.
lamp straling voorkomt en toch altijd ook
op hooge frequenties nog versterking
geeft, maakt zij de terugkoppeling en de
afstemming onafhankelijk van de antenne.
De aparte weerstand voor fijnregeling
der terugkoppeling, waarvoor 1/1 Ode van
de waarde van den grofregelweerstand
was genomen, bleek geen vol komen succes. De fijnregelweerstand moet grooter
zijn. Dat ligt hieraan, dat weerstanden
van 50.000 ohm nooit werkelijk continu
regelbaar zijn, maar gewoonlijk in een
25- of 30-tal trappen; nu zijn bovendien
de meeste weerstanden min of meer
logarithmisch, dus de trappen ongelijk;
daardoor zijn zelfs bij 30 trappen altijd
eenige daarvan grooter dan 1/1 Ode der
totale waarde en dan geeft een weerstand
van l/10de der waarde geen voldoende
tusschenregeling. Men moet dus of geheel
evenredig verdeelde weerstanden zoeken,
of den fijnregelweerstand grooter nemen.
Een zeer bijzondere mogelijkheid doet
zich voor, als men het toestel overmatig
sterk laat genereeren. Dan ontstaat een
superregeneratief effect, dat voor telefonie-ontvangst phenomenale resultaten
oplevert.
Uitvoering
voor Indie?

voor

gelijkstroomnetten

Het thans beschreven toestel is evenals
dat van PAoNF. uitsluitend voor wisselstroom.
Nu kan evenwel met de in R.-E. no. 41
besproken gelijkwisselstroomlampen van
Philips, althans voor 220 volt, practisch
elk schema ook voor gelijkstroom worden
uitgevoerd en wel zoo, dat men willekeurig op gelijk- of wisselstroom kan
aansluiten, terwijl er bij een 3-lamper ook
nog wel een mogelijkheid is om er zelfs
ook op 110 volt gelijkspanning nog mee
te werken.
Dit is iets, dat een oplossing geeft voor
een vraagstuk, dat ons uit Indig in den
laatsten tijd een paar keer is voorgelegd.
De practische uitvoering met de daar-

voor bestemde lampen staat op ons
bouwprogramma, zoodat wij hopen, er
binnen niet te langen tijd op terug te
kunnen komen.

Kristalliseeren van het dubbel-

zout TA. KA. NA.
Door J. PH. TULLENERS.

*

II.

In een vorig artikel in R.-E. schreef
ik reeds, dat op het kristalliseeren van
het Tartras-Kalico-Natricus nader door
mij teruggekomen zou worden.
Het spreekt vanzelf, dat we voor
piezo-electrische proefnemingen met een
TA.KA.NA-kristal over een zeer zuiver
en helder kristal de beschikking moeten .
hebben.
Evenals bij kwarts een kleine onzuiverheid in de kristallisatie reeds van nadeeligen invloed kan zijn op de goede •
werking van het kristalplaatje, zoo zullen
ook onzuiverheden zooals luclitblaasjes,
inzetsels en barsten in het veel zachtere
TA.KA.NA. een funeste uitwerking heb
ben op de werkzaamheid en functie van
laatstgenoemd kristal als piezo-electrische
generator van laagfrequentc wisselspanningen.
In de eerste plaats moet er dus bij het
kristalliseeren op gelet worden, dat de
waterige oplossing van het TA.KA.NA.
gedurende het kristallisatieproces zoo
zuiver mogelijk wordt gehouden. In de
oplossing mogen bij voorkeur geen stof- .
deeltjes of andere onreinheden vallen.
Dergelijke verontreinigingen kunnen in
het kristallisatieproces een aanmerkelijke
storing te weeg brengen, ja zelfs het
behoorlijk opgroeien van een kriStal
ernstig benadeelen.
Dit euvel kunnen we voorkomen, door
de steenen schaal met platten geglazuurden bodem te overdekken met een porceleinen of geglazuurd aarden deksel.
De steenen schaal of bak, welke niet
poreus mag zijn (dik glas is ook goed)
wordt nu gevuld met een warme verzadigde oplossing van Tartras-KalicoNatricus in gedistilleerd water. Een goed
recept is: in 200 cm3 water wordt 100 cm3.
kristalzout bij een verhitting van 90°
Celsius opgelost. Onder voortdurend
roeren zullen de stukjes TA.KA.NA.- •
kristal snel oplosscn. Daarna wordt het
bakje met de oververzadigde oplossing
op een rustige en koele plaats gezet, dus
b.v. in een onverwarmd vertrek, waarvan
men weet, dat de temperatuur er des
nachts langzaam zal dalen in evenredig-
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heid met de dalende temperatuur buiten.
Bij voorkeur kunnen deze proeven dus in
de wintermaanden met succes genomen
worden. ’s Zomers echter moeten we om
een zeer langzame en regelmatige afkoeIing van 90° tot 0° Celsius te bewerkstelligen, van ingewikkelder hulpmiddelen, b.v. van automatische temperatuurregelaars, controlemeters en temperatuurbox, gebruik maken.

Fig. 3

.

V

H

Wanneer men dan ook in het gelukkig
bezit is van een temperatuurbox, bestaande uit een celotex of masonite doos van
binnen met asbest bekleed, dan zal men
door de langzame afkoeling, welke in
deze ruimte plaats heeft, ook zeer groote
en zuivere kristallen kunnen laten kristal
liseeren. De temperatuur in de box wordt
direct na het inplaatsen van het kristallisatiebakje op een temperatuur van 50°
Celsius gebracht. Deze temperatuur wordt
gedurende 1 uur gehandhaafd, waarna
men het verhittingselement buiten werking stelt en de box 24 uur aan zijn lot
overlaat.
Wanneer men geluk heeft, vindt men
na dit specia.Ie kristallisatieproces een
beperkt aantal groote TA.KA.NA.-kris
tallen. Hoe minder men er vindt, des te
grooter en des te moqier zijn de exeinPlaren, want een groot aantal kristallen
groeien altijd kris en kras door elkanderheen eri daar hebben we natuurlijk niets
aan.
Een oververzadigde oplossing van
kristalzout zal echter niet altijd direct na
afkoeling tot kristallisatie geraken en het
kan soms zelfs gebeuren, dat de vloeistof
reeds de temperatuur van de omgeving
heeft aangeriomen, zonder dat er zich
kristallen hebben gevo'rmd. Dit verschijnsel treedt n.l. op, wanneer geen verdamping van de verzadigde oplossing heeft
plaats gevonden. Meestal wordt de
kristallisatie ingeluid met het zich vormen
van kleine drijvende kristallen aan de
oppervlakte van de vloeistof. De tjedoe-^,
ling is, dat zich slechts enkele drijvende
kristallen vormen, welke bij grooter wor
den zoo in gewicht vermeerderen, dat ze

niet meer kunnen drijven en naar den
bodem zakken om daar tot verdere ontwikkeling te komen. De warme vloeistof
bevindt zich in een gei'soleerde bak, waarvan de bodem bij voorkeur plaatselijk
kan worden afgekoeld. Het kristalliseeren
van enkelvoudige alleenstaande kristallen
wordt dus bevorderd door plaatselijke
afkoeling in de vloeistof. Ook kan men
in een afgekoelde oververzadigde oplossing van Tartras-Kalico-.Natricus door
het inwerpen van eenige kleine reeds gevormde kristallen, kristallisatie in ’t leven
roepen. De ingeworpen kristallen zullen
reeds na eenige uren van een grootte
van 3 mm tot 10 mm of grooter uitgegroeid zijn.
Figuur 3 geeft een beeld van een eenvoudige temperatuurbox voor de genoemde proeven. Het deksel D van hout,
kurk, celotex of iets dergelijks, vormt een
goede warmte-isolatie, welke nog vergroot wordt door een asbest binnenbekleeding A. Het steenen bakje B bevat
de TA.KA.NA. oplossing.
In laboratoria beschikt men b'ovendien
nog over een installatie, waarmede men
den atmosferischen druk in de kristallisatieruimte kan verlagen of verhoogen.
De bak met verzadigde oplossing wordt
dan onder een glazen kolf geplaatst,
waaruit men de nog aanwezige lucht
wegpompt.
'
Tot zoover dus wat het kristalliseeren
betreft. Thans iets over de verschillende
kristalvormen, welke bij het kristalliseeren
van TA.KA.NA. kunnen voorkomen.
Reeds meermalen had ik tot mijn verwondering opgemerkt, dat feitelijk van
een vasten kristalvorm geen sprake kon
zijn, daar er verschillende figuren gevormd werden, zooals dat met sneeuwkristallen het geval is. De oorzaak hier- .
van is te zoekeii in temperatuursverschil,en in den damp of vloeistof zelf gedurende het kristalliseeren. Figuur 4a geeft
|
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Fig. 4a. Eerstc vorm van op zijde gezien.
een zij-aanzicht van den oorspronkelijkeri
TA.KA.NAi-kristalvorm en figuur ,4b laat
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nbgmaals het kristal in zijn geheel zien.
Wanneer men kristallen volgens figuur
4b verkrijgt, dan kan men er op rekenen,
dat de E-as a b langer is dan de mecha
nische as c d.
o?tl»c)ie <»■!>

Fig, 4b. Ecrste vorm in zijn geheel gezien.
Kristallen van dezen vorm groeien
steeds op het basisvlak d e f g.
Figuur 5a laat het grondvlak van den
tweeden vorm van kristallisatie zien. De

; Optuckc'a.b.

;

Fig. 5b
.........
..
Xnstalhsat.e ,s u.tgegaan van het vlak
* c hbe d en we kunnen aannemen, ,dat
>ree krls‘allen volgens figuut 4a met de
vlakken d e f g aan elkander zijn gegroeid. TA.KA.NA.-kristallen welke vol
gens deze figuur en op dit basisvlak
kristalliseeren, zijn in de richting van de
mechanische as N en E as grooter dan
in de richting van de optische as, welke
laatste dan steeds loodrecht op de kristallisatiebasis staat. In tegenstelling met
figuur 4a, waar de optische as de grootste
lengte van alle assen heeft. TA.KA.NA.kristallen volgens figuur 5b groeien meer
in de richting van de E en N as. Zoo
werd door mij gemeten een kristal vol
gens figuur 5b: optische as 14,6 mm,
electrische of breedte-as 13,3 mm en
mechanische N of E2 as 5,1 mm.
Men moet echter nu niet denken, dat
we deze vormen geregeld waarnemen;
dat Js geenszfns het geval en we kunnen

mm

.
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gerust nog wel van een derden hoofdvorm spreken volgens figuur 6a. Zeer
duidelijk kunnen we bij dezen vorm waarnemen, dat we buiten de kristallisatiebasis nog 8 vlakken hebben.
Figuur 6a toont den derden vorm
zuiver transparant zonder inzetsels, terwijl fig. 6b het basisvlak van onderen
*

ii

*

o—g = 1 mm.
g—k = 0,5 mm.

e—m= 0,5 mm.
i—d = a—b
k—h = 10,7 mm.
De gearceerde vakjes, loopende van a
tot k en van x—rh, zijn vlakjes, die hun
beteekenis hebben en waaruit men kan
afleiden of men met een rechtsdraaiend
of een linksdraaiend kristal heeft te
maken. Dit verschijnsel heeft zijn optische
beteekenis. Overigens zijn de kristallen,
welke deze afwijkingen vertoonen, zeer

Tenslotte nog even terugkomende. op
den kristallisatie-vorm van figuur 5b, zij
vermeld, dat enkele exemplaren van

f
§

L.

Fig. 10

in nim

X.
Fig. 6a

JL

?■

V,

X

Ji.
Fig. 6b. Basisvlak.

laat zien. De afmetingen van een proefkristal waren b.v.:
1° optische as
a—b =11,9 mm.
2° E2 as
a—J = 7,1 mm.
3° Electrische as
f—I = 12,3 mm.
en verder
b—c = 3,3 mm.
a—f = 6,6 mm.
c—d = 5,9 mm.
f—o = 1 mm.
d—e = 1,2 mm.

v

onderen gezien den vorm van figuur 10
vertoonen; in dit geval heeft het kristal
11 vlakken en soms wel 13. Dit is dus
wel een zeer eigenaardige afwijking,
welke ik onmogelijk kan verklaren. AUe
TA.KA.NA.-kristallen hebben de eigenaardigheid, dat ze van onderen hoi zijn
zooals figuur 9 dat zeer duidelijk laat
zien. Men -behoeft dus nooit te vreezen,
dat een kristal aan den bodem blijft zitten, daar het kristal zicll trapvormig van
binnen naar buiten opbouwt. In een volgend artikel hoop ik nog terug te komenop de factoren, welke een maat van het
piezo-electrische effect der verschillende
assen aangeven.

-

..

•
.
•

Veur, 19 Nov. 1934.

Fig. 9

actief. De figuren 7, 8 en 9 geven nog
een beeld van afwijkende kristallisatievormen.

toteetACH

Rotterdam.
R. C., Rotterdam. — le Zie hiervo'or R. E.
1934 No. 13 De impulsmeter en No. 15 de
Volumemeter.
2e. Zie R. E. 1934 No. 43.
Dordrecht.
A. V., Dordrecht. — Kerndoorsnede 5X5
cm, raamopening 10 X 7,5 cm. Transformatorblik. Primair 375 windingen 2,25 mm. Secunclair 24 windingen 10 mm. 'De secundaire kan met voordeel bestaan uit eenige
draden parallel met een totaal doorsnede gelijk aan die van een draad van 10 mm. Nog
beter is: eenige windingen parallel van koperband.
Den Haag,
F. H., Den Haag. — le. Het wordt hoog
tijd dat u; de lampen, te beginnen met de

eindlamp, eens door nieuwe vervangt.
2e. Een weerstandskoppeling is geschakeld
zooals bijgaande figuur aangeeft.
IO*QoOyHyli F

HISi"

*28cr

n.

1

+nif>,

\

— r. ip.

3e. Probeert u eens een condensator van
1000 a 3000 /4/4F over de secundaire van den
L. F. transformator te plaatsen.

H. W., Den Haag. — Het schema van den
zeefkring is door de fabriek niet gepubliceerd.
Vermoedelijk is het een gewone afgestemde.
kring, met een aftakking voor de antenne.
C. W. Th., den Haag. — 1. De beschreven
balansversterker kan zeker achter een dubbel-diode-triode zonder verdere versterking
vol geluidsvolume geven. Vermoedelijk moet
de geluidsterkte nog flink teruggeregeld'
worden.
2. De. bedoeling is inderdaad midden gloeir
stroom te aarden.
3. De condensatoren aan den luidsprekeruitgang zijn niet beslist noodig; waarde minstens 1 /wF.
- 4. Wanneer met een condens.ator van 10.000
,u/jF over de klemmen van den luidspreker het
>
geluid van de BS5Nfvan Arim npg steeds te
schel is, ligt dit vermoedeluk aan onjuiste . :f
aanpassirig tusschen eindlamp en luidspreker.

■ V'T
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Dan is het ook met geen enkele tooncorrectie
•voldoende weg te werken zonder schade voor
de geheele weergave en moet dus in den
luidspreker (of diens transformator) de correctie worden gezocht.
J. B., den Haag. — Wij vreezen, dat uw
vermoeden, dat de lampen geleden hebben
door het aansluiten van het stuurrooster aan
de scherinroosterspanning, inderdaad juist is.
Op grond van het gezonden schema, dat, op
een teekenfout na in het p.s.a. gedeelte, juist
is, kunnen we ons niet voorstellen, welke
andere oorzaak er voor uw moeilijkheden zou
zijn.
Nijmegen.
H. d. L., Nijmegen. — Primair 2000 windingen 0,15 mm. Secundair 50 windingen
1 mm.
Amsterdam.
P. R., Amsterdam. — Waarschijnlijk zult u
met het storingsfilter wel beter resultaat verkrijgen. Zou het tevens niet mogelijk zijn, den
invoer aan de andere zijde van het huis aan
te brengen ? Hierdoor toch wordt deze in
voer ± 15 m korter.
J. M. D., Amsterdam. — Het brommen kan
zeer goed ontstaan doordat de verhoogde
spanning ook voor hfr. lamp en detector geldt
en hier verschijnselen van strooi-electronen
worden opgewekt, terwijl de hoogere span
ning feitelijk alleen op de eindlamp veel nut
heeft voor sterker geluid. Wij zouden u dus
aanraden, de weerstanden, die de spanningen
voor de eerste lampen verlagen, thans te vergrooten.
•
A. H. v. d. W., Amsterdam. — Het door u
geteekende schema voor een 5-meter-toestel
is geheel hetzelfde als van den in R. E. no. 24
van dit jaar (K.G. Expres) beschreven 5 m
zend-ontvanger.
Men kan dit schema inderdaad als een
tusschenvorm tusschen ultra-audion en z.g.
Split-Hartley beschouwen.
Ook in R. E. no. 27 vindt u hetzelfde
schema in de K.G. Expres terug.
_ A _ _ , Schalkhaar.
G. A. S., Schalkhaar. — De grootste fout
zal wel liggen in de gebruikte magneten,
waarvan het magnetisch veld niet sterk genoeg is. Hier moeten magneten gebruikt wor
den, die speciaal voor dit doel zijn vervaardigd.
Haastrecht.
G. C. t. B., Haastrecht. — De bedoelde

cel die bij u een hooge spanning tusschen
kathode en groeidraad doet ontstaan, bedenkelijk wordt, als die spanning boven 50 volt
moet komen.
Preciese gegevens omtrent dit soort versterkers hebben wi] niet. Ten deele zijn ge
gevens te vinden in het werk „Tonfilm” (Sy
stem Klangfilm-Tobis) uitgegeven bij S. '
Hirzel te Leipzig.
Eindhoven.
J. P. 0., Eindhoven. — Zie in de eerste
plaats het antwoord aan H. A. E. te Hoensbroek. Over de middelen om den photoceltusschenversterker in een geval als het uwe
geheel bromvrij te houden, hebben wij geeri
ervaring.
/
SChiebroek.
T. M. B., Schiebroek. —: Voor zoover wij
weten is een dergelijk bureau aan de T. H.
niet verbonden. Wend u zich eeris tot de Afdeeling Natuurkunde en Electrotechniek, der
Technische Hoogeschool, Kanaalweg 2b,
Delft.
Arnhem.
D. R., Arnhem. — Beide genoemde sche‘ ma’s zijn vrijwel gelijkwaardig. Het eerste is
'voor bodemmontage; het tweede voor chassis-.1
bouw.
Groningen.
J. de J., Groningen. — De parallel gaande
toepassing van beide nieuwe lampentypen
berust op verschillende inzichten der- constructeurs; Het is niet mogelijk; in een paar
woorden te zeggen, in welk geval de eene
en in welk geval de andere voorkeur verdient.
Niemand heeft daaromtrent tot dusver vol
doende ervaring. Verder verwijzen wij U naar
het artikel in R. E. No. 35 van dit jaar, pag.
405—407 en naar het artikel in het vorig num
mer, pag. 585.

moet roosterdetectie, inpiaats van plaatdetectie toegepast worden. Indien u deze verand&•
ringen aanbrengt, zal het toestel wel soepeler
werken.
Zierikzee.
C. J. P., Zierikzee. — Uw vraag is door
ons aan den heer S. ter beantwoordig doorgegeven.
Den Dolder.
A. J., Den Dolder. — Omtrent het u.ic.g.toestel verwijzen wij u naar het slot van het
betreffende artikel in dit nummer.
Niekerk.
L. v. d. Z., Niekerk. — Tegen de storing
van- den Roemeenschen zender op 1875 m is
aan de ontvangzijde practisch niets te'doen.
Dubbeldam.
L. A. M., Dubbeldam. — Wij beschikken
niet over een schema, van dit toestel. Vraagt
u bij de N.V. Philips Radio een gebruiksaanwijzing aan, wellicht is het u aan de hand
daarvan mogelijk, na te gaan welke onderdeelen ontbreken.
Hilversum.
M. J. H., Hilversum. — U zult eens moeten
meten of de gloeiSpanning inderdaad te hoog
is. Deze meting moet gebeuren, terwijl de
lampen branden. Waarschijnlijk zal de span
ning slechts. weinig hooger zijn dan geoorloofd, zoodat met een laagohmigen weerstand
kan volstaan worden, eventueel een variabele
weerstand.
Utrecht
H. V., Utrecht. — Lampen van het type
E446 zijn ongetwijfeld uitstekend bruikbaar
als hoogfrequentversterkers, ofschoon met het
oog op de volumeregeling de .voorkeur is te
geven aan het type E447 (varipenthode). Als
wij uw vraag goed begrijpen, is de kwaal bij
u evenwel deze, dat de detector „dichtslaat”
bij sterkteregelaar ingesteld op maximum
geluid. Wij vermoeden, dat de oorzaak hiervan is gelegen in zelfgenereeren van den h.fr.
trap bij instelling op maximaal geluid. Dit kan
ontstaan door te hooge schermroosterspanning of door nog bestaande parasitaire koppelingen. De u gegeven raad om den vasten
kathode-weerstand te vergrooten, zou ook
een middel zijn tegen zelfgenereeren; waar
dit niet geholpen heeft, .is het eens te probeeren met verlaagde schermroosterspanning.

V. S., Groningen. — Daar de gelijkrichtlamp blijkbaar in orde is, wordt het verschijnsel van gedurende het bedrijf zakkende
anodespanning waarschijnlijk veroorzaakt
door toenemenden lekstroom in een der afvlakcondensatoren. U kunt dit controleeren
door een meting uif te voeren met om de
beurf vervangen condensatoren.
Baam.
W. B., Baarn. — U zult alleen den weer
stand voor de neg. rsp. der eindlamp, die nu
250 ohm is (dat is wel z£er Iaag!) moeten
vergrooten tot 800 a 1000 ohm.

ffissrass • «■*»,
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F. I., Baarn. — Wanneer de gramofoon. op

In hett0gebruilhtae1zef ZieVervoor" hrttSS*
formatorrecept .nV. E. .931 Nos. 30 en 31.

leiding van een geaarde kfscherming
de/^n"^“psve “

Hoensbroek.
H. A. E., Hoensbroek. — Wij achten het
vrij zeker, dat u enkel met een E462 tusschen
photocel en 50 watt-versterker onvoldoende
versterking verkrijgt.
De waarden der weerstanden en de geheele
inrichting hangen mede af van den aard der
photocel (hoog of laag vacuum) terwijl de
methode van spanningsto’evoer aan de photo-

sterker vlak bij de pickup gebruikt kunnen
worden, waardoor de Op de lijn gebrachte
sterkte flink boven de opgepikte bromspanning komt.
Beetsterzwaag.
D. J., Beetsterzwaag. — Ten eerste behoort
de terugkoppeling aan den aardkant van de
roosterspoel geschakeld te zijn en ten tweede

Haarlem.
B., Haarlem. — Vermoedelijk wordt het
fluiten bij inschakeling van het toestel ver
oorzaakt door verschijnselen, die in de hfr.
* lamp optreden, als deze nog niet voldoende
plaatstroom neemt en de schermroosterspan
ning te hoog blijft. Toevoer der scherm
roosterspanning via een potentiometer helpt
vaak.
Dat een weerstand voor het rooster der
eindlamp niet helpt, komt hierdoor, dat het
hier een langfrequent verschijnse! betreft,
voor welks onderdrukking aan het rooster der
eindlamp een nog . veel hoogere weerstand
noodig zou zijn. Beter is, de oorzaak der
kwaal weg te nemen.

m
VOOR WERKELIJK ZUIVERE EENKNOPS-AFSTEMMlNG GEBRUIKT
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Prijs 2*voudig .

MIDGET CONDENSATOREN.
,

.

«

£ 4.20;

3-voudig •

.

v
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i f 6,20

Vraagt gratis Prijscourant bij Fa. H. R. SMITH, Amsterdam
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..Werkwijze voor het maken van gelijkrichter'elementen voor
tocstellcn voorhet gelijkrichten van electrische wisselstrcomen”.
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THE WESTINGHOUSE BRAKE & 8AXBY
SIGNAL Co. Ltd. te Londen zoekt koopers of licentienemers voor haar bovenstaand octrooi. Gedrukte octrooibeschrijvingen verkrijgbaar bij de heeren Ir A. E. Jurriaanse en Ir. J.
Knoop Pathuis, Octrooibezorgers, Daendelsstraat 12 te ’s-Gravenhage, die belast zijn met doorzending van brieven van reflectanten.

QKatu nr

r

Te koop gevraagd hoorn luidspreker
voor* groot vermogen, gebrulkt docb in goede staat,
nuttige energie ca. 20 A 30 watt.
Brieven onder No. 251 bureau van dit blad.
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LUXE BAND RADIO-EXPRES 1933
Schaaper’s
Nieuwe Schema W6
Op Schaaper’s nieuwe Zenderschaal toestel heeft U
iedere zender zo maar voor het instellen, zonder
zoeken. Uw vrouw kan het ook; de bediening is even
eenvoudig als van een radio-centrale. Als de zenders
van golf veranderen is het inzetten van een nieuwe
schaal voldoende om hun nieuwe plaats aan te geven.
En de tot op slechts enkele KH. nauwkeurige ijking
blijft altijd geldig.
W6 is het selectiefste tweekrings toestel. Een nieuwe
meetmethode van Erik Schaaper maakt het mogelijk
de spoel in het toestel met alle aanhangsels zoals
lampvoeten, condensatoren, lampen en antennes te
meten. Ook Yerliezen van slechts 2% van de totale '
waarde kunnen nu met zekerheid worden vastgesteld.
Daarom is iedere nieuwe Schaaper spoel twee maal
selectiver dan een oude, een Unit van twee spoelen
dus nog vier maal selectiever. En die hoge selectiviteit wordt zonder vervormende terugkoppeling
bereikt!
De geluidszuiverheid is phenomenaal. Diode detectie,
vervormingsvrije Schaaper Toonfilterversterkingl 50 mF
ontkoppeling en een 9 Watt Eindlamp. Beter kan het
niet, vergelijkt U zelf maar.
De bouwaanwijzingen zijn zo naiiwkeurig dat U alleen
dan fouten kunt maken, als U ze wilt maken. En dan
is er altijd nog de coulante Schaaper-garantie. Bouwt
dus het nieuwe Schaaper W 6-toestel. Prijs van de
complete, desgewenst gemonteerde bouwdoos f 68. —.

voor hen, die hun losse ex. willen iatsn inhinden.
Prijs f 1.40 afgehaald,
f 1.55 franco per post.

[
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Levering uitsluitend n& inzending van het bedrag
aan het bureau van Radio-Expres.
LAAN V. MEERDERV. 30, DEN HAAG, GIRO 99225

Een waarlijk PRACTISCH boek voor den
zendenden amateur:

f

Het Draadloos Zendstatioi,
door J. CORVER.
Prijs ing. f 3.75. 4de drak. fn prachtband f 5.00.
Uit de pers:
NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANTx
Deze uitgave geeft een heldere en duidelijke uiteenzetting over de moderne zender- en lampentechniek,
zonder dat het een brok droge theorie is.
De eenvoudige en toch grondige behandeling van
de stof door den heer Corver is iederen radio-amateur
genoeg bekend.
.... van onschatbare waarde voor hem, die iets wil
weten van de zendtechniek.
ALGEMEEN HANDEI.SBLAD«
Een practische handleiding voor den amateur, zonder
direct een leerboek te willen zijn.

*

Dit is een boek nagenoeg zonder formules*
Alleen de noodzakelijkste berekeningen worden
op zeer eenvoudige wijze uitgevoerd.
De verschijnselen worden helder omschreven
en verklaard.

1.1. Uitgevers-Maatschappij voorheen H. VEENSTRA.
's-GRAVENHAGE.
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1 Superheterodyne

3 Geluidloze afstemming met neonlicht

2 Ultra kortegolfbereik

4 Automatische fadingcorrectie

1) Alle toonaangevende buitenlandse fabrieken
- en Erres Radio eveneens - bouwen superhetero
dynes, omdat een toestel van dat type zelfs na
jaren en jaren nog voldoening schenkt.
2) Met een Erres toestel is ontvangst uit de gehele wereld nu inderdaad mogelijk. Op de ultra
korte golf kunt U Amerika, 't Vaticaan, Marokko....
e.d. beluisteren.
3) Het neonbuisje geeft de juiste afstemming
aan, dus geen onvolkomen weergave door foutieve afstemming mogelijk.

4) Het wegzakken van de muziek van buitenlandse stations op de korte golven is bij Erres
toestellen verdwenen ; door de automatische
fadingcorrectie blijft het geluid constant.
Hoort in ieder geval een Erres toestel, voor U
een besluit neemt. Reeds voor f 98.- kunt U zich
een K.Y. met ingebouwde luidspreker aanschaffen; een superheterodyne van f 130.- af. Het afgebeelde toestel is K.Y. 137 van f 225.-. Laat U
eens demonstreren en bespreekt met den Erres
agent de betalingswijze.

ERRES RADIO
NEDERLANDS FAB RI K A AT VAN R. S. STOKVIS & ZONEN

WEARITE
AFGESCHERMDE IJZERKERN
muntcn uit door:

Hooge zelfinductle (255.000 m.b.) bij
ufterst klelne eigencapaciteit (4,5 m. mf.)
Door de aanwezigheid van een ijzerkern is het mogelijk geweest
dc ohmsche weerstand laag te houdcn (ca. 300 ohm).
5x1

1f

De WEARITE H. F. SMOORSPOELEN zijn verkrijgbaar in twee typen:
1. Met bovenaansluiting, door middel van
snoerverbinding, type H F P A

afgeschermde

PRIdS 0 2.50
PRMS fl 2.25

2. Zonder bovenaansluiting, type HFP
we*

Wij jwaarschuwen ervoor, dat er momenteel H.F. Smoorspoelen in den
handel zijn, waarbij het uiterlijk der WEARITE smoorspoelen met
pijnlijke nauwgezetheid is geimiteerd, doch waarvan de electrische eigenschappen
verrc achterstaan bij de origineele WEARITE Smoorspoelen

■

Men lette daarom op de naam „WEARITE" op elke Smoorspoel!

■

N.V. ALGEMEENE RADIO IMPORT MAATSCHAFPIJ
Surinamestraat 15
Bm Haag

ALLE HOUT IS SEEN TIMMERHOUT

Weer een schrede voorwaarts
met onze Voedingscombinatie
D. A. G. 300
Primair 125 en 220 V.
Sec. 2 X 300 V. 60 mA.
2X2
V. 6 Amp.
4 V. 2 Amp.
Smsp. 50 H. 60 m A

Zoo ook met accu’s. Vraagt
daarom Uw winkelier de

„AJAX ACCU”
De accu met verzwaarde pla
ten, zuurweger, draaghandle.
De eenige accu met
schriftelijke garantie en

slechts ff 3.75

Primaire statisch afgeschermd. Secondaire gezekerd (2 X 60 m A)

Prijs f 11,—
N.V, BESRA

AMSTERDAM O.

SCHEMA’S GRATIS

SINUS TYPE W. 90/35
met ingebouwden
electrodynamischen
luidspreker

!
;

ff 88.00

!•
;

Waar niet verkrijgbaar, wende men zich tot:

Prijs zonder
luidspreker

VERKOOPBUREAU

f 79.50
I*.'"*

.

&

Postbus 48
__

• -

firm IIDOERHOF
& VAN DIJK, Zeist
de la Reylaan 37/39
Telefoon 3455
(na 6 uur 2188)

