Bouwbeschrijving kristalradio
LET OP!

De zwarte ferrietstaaf in dit pakket is breekbaar. Voorzichtig uitpakken!

Gefeliciteerd met dit bouwpakket. Je kunt hiermee
een radio bouwen die geen batterij nodig heeft.
In deze bouwbeschrijving staat stap voor stap wat je
moet doen.
Bij iedere stap staat een hokje , maak bij iedere
stap die je doet het hokje zwart. Je weet dan precies
waar je bent gebleven.



Stap 1: Heb je alles om de radio te bouwen?
Gereedschap

Andere dingen

• Kleine schroevendraaier met kruiskop (PZ1)
• Gewone schroevendraaier
• Tang met een platte bek of een sleutel voor M4moertje (7 mm)
• Kniptangetje
• Striptang
• Schaar
• Pen
• Priem
• Hamer en drevel OF soldeerspullen

• Stukje (schilders)plakband
• Bakje om de onderdelen in te doen
• Een goede tafel, stoel en voldoende licht zodat je
ziet wat je doet.
• Een radiozendamateur of een andere deskundige
die je kan helpen.

Voorkom dat de kleine onderdelen zoek raken: laat het zakje met onderdelen nog even dicht!
Hieronder zie alle onderdelen die in het bouwpakket zitten.
Grondplaat

Spoelvorm

Ferrietstaaf
Bouwschema
Draad
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Bindbandjes

Condensator (560 pF)

Schroeven (M4 x 25)

Hulsjes

Kraalringen

Spijkertjes

Moeren M4

Oortelefoonaansluiting

Kartelmoeren

Beugeltje

Schroefje
Kristaloortelefoon
Diode (Ge)

Weerstand (27K)



Stap 2: Solderen of spijkeren?
Je kan er voor kiezen om de onderdelen te solderen of te spijkeren. Solderen geeft de beste verbinding, maar
de spijkerverbindingen zijn ook betrouwbaar. Deze beschrijving gaat over de spijkermanier.



Stap 3: Wel of geen bouwschema?
In het bouwpakket vind je ook het
bouwschema van jouw radio.
Als je wilt kan je dit schema uitknippen en op
de bodemplaat vastplakken. Je ziet dan nog
beter hoe de verschillende onderdelen met
elkaar zijn verbonden.
Extra tip
Eventueel kan je met een holbuisje de zes
gaatjes uitstansen. Doe dit zeker als je de
verbindingen gaat solderen.



Stap 4: Spoel wikkelen
Het wikkelen van de spoel is een nauwkeurig werkje. Leg de wikkelingen zo dicht mogelijk tegen elkaar.
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Pak spoelvorm en het draad. Begin met de draad ongeveer 10 centimeter
door het gaatje te steken dat het dichtst bij de sleuf zit.
Haal het via de sleuf terug en steek het nog een keertje door het gaatje
zodat de draad goed vast zit.

Wikkel de draad tot het kleine gaatje op de
buis (3 centimeter).
Bij dit gaatje plak je de draad vast met een
stukje plakband.
Maak nu een lus van ongeveer 5 centimeter en
draai de draden in elkaar.

Hierna wikkel je
weer in dezelfde
richting verder tot je
bij het tweede gaatje
komt. Hier haal je de
draad twee keer
doorheen.
Je hoeft de draad
nog niet af te
knippen.



Stap 5: Bindbandje aan ferrietstaaf bevestigen
Bevestig een bindbandje op 2 centimeter van een uiteinde van de ferrietstaaf. Dit
bandje is de 'knop' waarmee je de zenders kunt opzoeken.
Trek het bandje goed aan, maar let op dat je de staaf niet breekt. Knip het
bindbandje zo af dat ongeveer 2 centimeter overblijft.
Steek de ferrietstaaf in de spoel.



Stap 6: Spoel op plankje vastzetten
De spoel zetten we met de twee andere bindbandjes vast. Steek de bandjes aan de bovenkant door het
plankje en via de andere gaten weer naar boven.
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Zet de spoel vast en knip de uiteinden van de
twee bandjes af.
De ferrietstaaf kan nu door de spoel
schuiven, maar er niet meer uit vallen.



Stap 7: Onderdelen in een bakje doen
De spoel is nu klaar en we gaan beginnen met de opbouw van de bodemplaat. Doe de onderdelen uit het
kleine zakje in een bakje.



Stap 8: Schroeven, ringen en moertjes
Als eerste neem je de twee M4-schroeven en steekt deze van onderaf door de
bodemplaat.
Doe hier dan een kraalring op (let op dat de 'bolle' kant naar beneden wijst) en
draai hier de moertjes op.
Draai ze nog niet te vast, straks moeten er nog draden onder de ringen komen.



Stap 9: Vier hulsjes
Steek de vier hulsjes in de in de gemarkeerde
gaatjes.
Tip 1
De gaatjes zijn precies groot genoeg. Eventueel kan
je de bovenkant van de gaatjes met een priem wat
groter maken.
Tip 2
Gebruik eventueel een klein hamertje.



Stap 10: Aansluiting oortelefoon
Op de foto's zie je de aansluiting voor de oortelefoon. Monteer eerst het witte hoekje met de kleine schroef en
daarna het chassisdeel met de draden (misschien zijn ze wat te lang en moet je ze korter maken).
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Stap 11a: Spoel aansluiten (midden)
Als eerste nemen we de draden van de middenaansluiting van de spoel. Dit wordt straks de
antenneaansluiting.
Knip het lusje open en verwijder van de twee draden de isolatie en draai de draden in elkaar. De twee draden
komen samen onder het ringetje. Zet dit vast met het M4-moertje.



Stap 11b: Spoel aansluiten (aarde)
Nu is de draad waarop straks de aarde wordt
aangesloten aan de beurt.
Knip de lange draad van de spoel op lengte (niet te
kort!) en verwijder 9 tot 10 centimeter van de
isolatie.
Draai het blanke deel van de draad eerst om de
schroef (onder de ring) linksonder en ga daarna
door naar het eerste hulsje. De draad moet hier
ongeveer 1 cm in.
Met het M4-moertje zet je de draad nu vast onder
de ring.
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Stap 11c: Spoel aansluiten
De derde aansluiting van de spoel komt in het aangegeven hulsje. Verwijder
de isolatie zodat de draad zeker 1 cm in het hulsje gaat.
Zet de draad nog niet vast, er komen nog meer draden in het hulsje.



Stap 12: Extra draad
Strip van de draad die je over
hebt een stuk van ongeveer 5
cm en verbindt hiermee de
twee onderste busjes.



Stap 13: Nog maar drie onderdelen
We hoeven nu alleen nog mar de onderdelen te bevestigen die in de hulsjes komen. Je kunt deze solderen of
spijkeren. Deze bouwbeschrijving gaat over de spijkermanier. Om een goede verbinding te krijgen is het
belangrijk dat er in ieder hulsje vier draadjes uitkomen. Dit betekent dat voor ieder hulsje een extra draadje
moet knippen.



Stap 14: Condensator
Hier zie je hoe de
onderste aansluiting
van de condensator
wordt aangesloten. Het
uitstekende draadje is
het extra draadje.

Klem de draadjes
voorlopig vast
door een spijkertje
in het hulsje te
drukken. Sla de
spijker echter nog
niet vast!
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Stap 15: Diode
De diode scheidt het geluidssignaal van het radiosignaal.
• Bij het aansluiten van de diode moet je er voor zorgen
dat de draden wat gebogen zijn zodat je de diode niet
uit elkaar trekt als je de draden vastzet.
• Op de diode zit een zwart streepje, dit komt aan de
kant van de oortelefoonaansluiting.
• Vergeet ook hier niet het extra vierde draadje en klem
de draden voorlopig vast door een spijker in het busje
te drukken (nog niet vastspijkeren).



Stap 16: Weerstand en oortelefoonaansluiting
De weerstand er voor dat je de stroom van het
geluidsignaal wordt omgezet in een spanning
die je in het oortelefoontje kunt horen.



Stap 17: Controle
Controleer of alle onderdelen op de juiste plaats zitten en of in ieder busje vier draden uitkomen.



Stap 18: Draden vastzetten
De draden in de hulsjes
zet je vast met de
spijkertjes.
Als je het idee hebt dat de
draden niet vast genoeg
zitten. Doe dan een extra
los draadje in het hulsje.
Timmer de spijkers
voorzichtig vast. Gebruik
hierbij een drevel, dikke
bout of scharnierpen.
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Stap 19: Radio aansluiten
Je hoeft nog maar drie dingen aan te sluiten:
1. De antenne. Dit is een zo lang mogelijke draad die je zo hoog mogelijk (het liefst buiten ophangt).
2. De aarde. Dit is een draad die verbonden is met een waterleiding of een buis van de centrale
verwarming.
3. De oortelefoon of versterker. Dit doe je door de stekker in de oortelefoonaansluiting te steken.
Door ferrietstaaf te verschuiven kan je een sterke zender opzoeken.
Belangrijke waarschuwingen:
Voor we uitleggen hoe het nu allemaal werkt, twee belangrijke waarschuwingen:
Bij onweer maak je de antenne los en zorg je er voor dat de antennedraad helemaal
buitenshuis ligt.
Sluit je kristalradio niet aan op het stopcontact.

En hoe werkt het nu eigenlijk?
De radio die je net hebt gebouwd is eigenlijk een kopie van de allereerste radio-ontvangers. We hebben alleen
wat modernere onderdelen gebruikt.
Een radiozender zendt eigenlijk twee verschillende signalen uit. Als eerste de draaggolf die zich door de lucht
kan voortplanten met daarbij als tweede het eigenlijke geluid (muziek of spraak).
De spoel zorgt er samen met de condensator voor dat het juiste radiosignaal uit alle radiosignalen wordt
gefilterd. Door de ferrietstaaf in of uit de spoel te schuiven verandert de waarde van de spoel en daarmee de
frequentie die wordt doorgelaten.
We hebben nu het radiosignaal dat bestaat uit een draaggolf en een geluidssignaal. De diode zorgt er voor dat
het geluid uit de radiogolf wordt gehaald. We noemen dit detecteren. De diode werd vroeger ook wel kristal
genoemd, vandaar de naam kristalradio.
Tenslotte wordt in de oortelefoon het elektrische geluidsignaal wordt omgezet in echt geluid.
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Het schema

Hoe kan ik zoveel mogelijk ontvangen?
Hiervoor zijn een goede antenne en een goede aarde belangrijk. Dat een goede antenne zo hoog en zo lang
mogelijk moet zijn zal wel duidelijk zijn.
De uitleg over de aarde is wat moeilijker en eigenlijk ook weer niet: Als je bezig bent met elektriciteit dan
hebben we het altijd over twee ‘polen’. Denk hierbij aan een batterij, het stopcontact, maar ook de bliksem.
Ook een radiosignaal zit tussen twee polen: De lucht en de grond, dit is de aarde.
In een gewone radio zit een versterker die het radiosignaal kan versterken en hierdoor genoeg heeft aan een
heel klein radiosignaal. Deze kristalradio heeft geen versterker en daarom moet er een goede aansluiting zijn
tussen de grond (de aarde) en de lucht (via de antenne).
Water- en verwarmingsleidingen hebben een goede verbinding met de aarde en zijn daarom geschikt voor de
kristalradio. Je kan ook experimenteren met een draad die in een sloot of in nat gras ligt.
Je zult merken dat je ’s avonds een betere ontvangst hebt dan overdag. Dit komt doordat radiogolven zich dan
beter voortplanten.
Op de aansluiting voor de oortelefoon kan je ook een setje computerspeakers. aansluiten, je hoort dan nog
meer stations.

Tot slot
Ik hoop dat je veel plezier hebt gehad met het bouwen van deze kristalradio. Ik ben erg benieuwd naar je
opmerkingen en ideeën. Dit kan via chris@dorna.nl. Kijk ook eens op mijn website www.kristalradio.nl. Hier
staan ervaringen van andere bouwers en interessante links.
Chris Dorna
PE1DZX
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