Bouwbeschrijving kristalradio
Van harte gefeliciteerd met dit bouwpakket. Je kunt
hiermee zelf een radio bouwen die geen batterij nodig
heeft. Op de foto hiernaast zie je hoe jouw radio eruit
gaat zien.
In deze bouwbeschrijving staat stap voor stap wat je
moet doen.

Stap 1: Heb ik alles?
Bij het bouwen heb je de volgende dingen nodig:







Kleine kruiskopschroevendraaier



En natuurlijk een zendamateur of iemand met verstand van radio’s die je met raad en daad bijstaat.

Kniptangetje
Bakje om de onderdelen in te doen
Wasknijper
Het is verder belangrijk dat je een goede tafel
en stoel hebt en voldoende licht zodat je ziet wat je doet.

Hieronder staat een foto met alle onderdelen van het bouwpakket.
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Stap 2: Afstemcondensator bevestigen
De afstemcondensator is het onderdeel waarmee je straks de radiofrequentie kunt kiezen waarop je wilt luisteren.

Steek de afstemcondensator vanaf
de onderkant in de behuizing.

Schroef de condensator met twee
schroefjes vast.

Zet de knop op de
afstemcondensator en zet deze vast
met het derde schroefje.

Hiernaast zie je het elektrische symbool voor een afstemcondensator. Dit symbool staat ook op de
bovenkant van de blauwe behuizing.

Stap 3: Veertjes bevestigen
Dit is het lastigste deel van het bouwen. De veertjes hebben een dikke en een dunne kant. Steek de veertjes met
de dunne kant van bovenaf in de behuizing en draai deze een beetje vast.

Stap 4: Draden van afstemcondensator bevestigen
Klem de twee draden van de afstemcondensator vast onder de twee
veertjes. Het kan nodig zijn om de veer van onderaf VOORZICHTIG
een stukje door het gat te trekken. Doordat je een draadje onder de
veertjes klemt kan deze niet meer uit de behuizing vallen. Let er op
dat de twee draden nergens tegen elkaar komen.
Op de foto is aangegeven welke veer je NIET hoeft te gebruiken.
Voor de zekerheid kan je onder deze veer toch een stukje draad
klemmen.

Stap 5: Spoel aansluiten
Samen met de afstemcondensator vormt de spoel de afstemkring. Zo’n
afstemkring laat alleen maar één bepaalde frequentie door. Leg de
spoel in de behuizing en klem de draadjes onder de veertjes. Op de
behuizing staat het elektrische symbool voor een spoel:
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Stap 6: Diode aansluiten
De diode is het glazen onderdeeltje met twee aansluitdraden. De
diode heeft de eigenschap dat het stroom maar in één richting
doorlaat. In de radio wordt de diode gebruikt om het geluidsignaal
te scheiden van de draaggolf. We noemen dit detecteren. Het
elektrische symbool voor een diode is:

Stap 7: Oortelefoon aansluiten
Op de twee omcirkelde aansluitingen sluit je de draadjes van de
oortelefoon aan. Op de foto is te zien dat deze aan de bovenkant
zijn vastgemaakt, je kunt ze ook aan de onderkant vastzetten.
Hierdoor zit de draad niet in de weg als je aan de knop draait.
Het oortelefoontje is speciaal gemaakt voor dit soort ontvangers en
omdat er een kristal in zit is het bijzonder gevoelig.
Hieronder staat het elektrische symbool voor een oortelefoon

Stap 7: Aarde en antenne aansluiten
Hierna sluit je eerst de
antenne aan. Dit is de lange
gele draad die je zo hoog
mogelijk moet ophangen.

Symbool voor een antenne
(wijkt iets af van het symbool
op de behuizing)
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De laatste draad die we aansluiten is de rode aardedraad. Deze sluit je eerst aan
op de radio. Het andere eind maak je met behulp van een wasknijper o.i.d. vast aan
een koperen waterleiding of een stalen buis van de centrale verwarming.
Dit is het symbool voor de aarde, ook dit symbool wijkt iets af
van het symbool op jouw radio. .
Door aan de afstemcondensator te draaien kan je een sterke
zender opzoeken.

Waarschuwingen
Voor we uitleggen hoe het nu allemaal werkt, twee belangrijke waarschuwingen:

Bij onweer maak je de antenne los. Zorg er voor dat de bliksem niet via de antennedraad naar binnen kan komen
(als je de antenne buiten hebt opgehangen)

Sluit je kristalradio nooit aan op het stopcontact.
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En hoe werkt het nu eigenlijk?
De radio die je net hebt gebouwd is eigenlijk een kopie van de allereerste radio-ontvanger. We hebben alleen wat
modernere onderdelen gebruikt. Bij het bouwen heb je de verschillende schemasymbolen al gezien. Hieronder staat
het hele schema:

Een radiozender zendt eigenlijk twee verschillende signalen uit. Als eerste de radiogolf (draaggolf) die zich door
de lucht kan voortplanten met daarbij als tweede het eigenlijke geluid (muziek of spraak). Dit signaal wordt
opgevangen door de antenne.
De afstemcondensator zorgt er samen met de spoel (afstemkring) voor dat de juiste radiogolf uit alle radiosignalen
wordt gefilterd. De ontvanger die je hebt gebouwd heeft een bereik van ongeveer 500 Kilohertz tot ongeveer
1.700 Kilohertz.
We hebben nu het radiosignaal met daarbij het geluid. De diode zorgt er voor
dat het geluid weer uit de radiogolf wordt gehaald. We noemen dit ook wel
detecteren. De diode is een moderne uitvoering van een zogenaamd kristal.
Hiernaast zie je hoe deze er vroeger uitzag.
Tenslotte wordt in de oortelefoon het elektrische geluidsignaal wordt omgezet
in echt geluid.

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 (wordt ook wel eens de
ether genoemd) en de grond, dit is de aarde.
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In een gewone radio zit een versterker die het radiosignaal kan versterken en hierdoor genoeg heeft aan een heel
klein radiosignaal. Onze 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 onze
kristalradio. Je zou ook eens kunnen experimenteren met een draad die in een sloot of in nat gras ligt.
Je zult ook merken dat je ’s-avonds een betere ontvangst hebt als overdag. Dit komt doordat radiogolven zich dan
beter voortplanten.
Omdat de ontvanger werkt op het hele kleine beetje energie dat door de antenne wordt opgevangen is het geluid
dat je hoort erg zwak. Op de klemmen waar de oortelefoon op is aangesloten kan je eventueel ook een PCluidspreker aansluiten.

Tot slot
We hopen dat je veel plezier hebt gehad met het bouwen van deze kristalradio. Deze
workshop werd verzorgd door radiozendamateurs van de Bossche Radio Amateur Club
(www.radioclub.nl). Dit is een afdeling van de landelijke Vereniging Experimenteel Radio
Onderzoek Nederland (VERON, www.veron.nl). Deze radiozendamateurs hebben examen
gedaan om zelf zenders te mogen bouwen en gebruiken op die radiofrequenties die aan
de radioamateurs zijn toegewezen.
Als je meer wil weten over kristalradio’s, kijk dan eens op www.kristalradio.nl. Meer
technische informatie staat op www.crystal-radio.eu. Als je geïnteresseerd bent in
elektronica dan is een bezoekje aan www.circuitsonline.net zeker de moeite waard. Hier
is altijd wel iemand die je kan helpen bij het bouwen van je (eerste) schakeling.
De Bossche Radio Amateur Club
www.radioclub.nl
info@radioclub.nl
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