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Een nieuwe schakeling voor radio-versterking. ')
Door Ir. A. H. de Voogt.

In bijgaande figuur is afgebeeld een typische schakeling, welke 
eenigen tijd geleden door mij met succes werd toegepast.

De condensator van een trillingskring (hetzij raam, of gekoppeld 
aan een antenne) is verbonden met de roosters van twee audions,

a

(1 en 2), welke volmaakt symetrisch geschakeld zijn. De anode- 
ketens bevatten ieder een hoogen weerstand w (waterweerstand)

*) Nederlandsch octrooi aangevraagd.
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soortgelijk gebied zou kunnen worden aangevuld, meen ik hier- 
mede te kunnen volstaan, waarbij ik overigens mijne opvatting 
gaarne voor een betere geef.

H. Hoekstra Jr.

Weer het CCC-station.

Omtrent dit station kan ik nog mede- 
deelen, dat volgens een Duitsch bank- 
werker, die heeft mee geholpen aan 
het opbouwen van den ijzeren toren 
van het veelgenoemde ccc-station, het 
station zich bevindt (heeft bevonden ?) 
in de bosschen van Cleve, nabij den 
weg die van Asperden naar Cleve loopt 
en zooals aangegeven op het hierbij 
zijnde schetsje.

Volgens zijn beweren, waren de zend- 
draden stersgewijs aan een ring op den top van den toren ver- 
bonden.

J. H. o. d. V.
t. i. s.

Clivt.

Constructies voor Amateurs.

Variabele Condensator.
Een zeer eenvoudige, en toch goedwerkende variabele conden

sator is de volgende. Men beplakt een lampeglas aan de binnen- 
zijde met bladtin; doch niet over de geheele lengte, maar tot op 
de helft (B). Aan de 
buitenzijde nu, laat 
men er een precies 
passend blikken busje 
(A) (b.v. van choco- 
lade croquettes) om- 
heen glijden dat de 
lengte heeft van het 
lampeglas. Hieraan soldeert men een meenemend snoertje (p) 
terwijl het contact met de binnenbeplakking wordt verkregen, 
door tusschen bladtin en glas een blank koperdraadje in te
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