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spoelblokken
door wim van bussel

een unieke dokumentatie van
vele gangbare en minder
gangbare een- en meerbandsafstemeenheden

Een documentatie
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van vele gangbare
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INLEIDING

Bezit u ook zo'n stapel spoelblokken,
waar u geen weg mee weet, omdat de
aansluitgegevens nergens te krijgen
zijn ? En loopt u dan ook maar met
plannen rond, het hele soepie in de
vuilnisbak te gooien ? Niet doen - Wel.
licht kunt u in deze documentatie ge
gevens over een ’paar spoelblokken
vinden, waardoor ze ineens weer waardevol worden l
Met deze documentatie pogen we niet
volledig te zijn : dit is totaal onmoge
lijk. Er zijn zó ontzettend veel spoelblokmerken in omloop en sommige
merken hebben zó ontzettend veel ty
pes
(zie Geloso I) dat dit boekje
wel 10 x zo dik zou moeten zijn
om alle gegevens te kunnen bevatten.
Het is echter wel zo, dat we getracht
hebben zo veel mogelijk merken ten
tonele te voeren. Zoekt u toevalliger
wijze de gegevens van een bepaald
type, dat niet vermeld is, dan zult u
toch naar alle waarschijnlijkheid hou
vast kunnen hebben aan de gepubli
ceerde gegevens van de andere
spoelblokken van dat merk.
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Alleen SPOELBLOKKEN hebben in deze
documentatie een plaats gevonden en
dan nog alleen die, welke bestaan
uit antenne- en oscillatorgedeelte.
Spoelblokken met pré-selectie 2fjn, be
houdens een enkele uitzondering, bui
ten beschouwing gelaten.
Ter vereenvoudiging hebben we in
fig. 1 een z.g. „mengschema" gete
kend zonder een spoelblok. In plaats
daarvan ziet u 6 aansluitingen, genum
merd (1) t/m (6). Bij elk -beschreven
spoelbloktype staat een weliswaar
schematische, maar toch zo natuurge
trouw mogelijk aansluitschema.
De nummers, die op de getekende
spoelblokken staan vermeld, corres
ponderen met de werkelijke spoelblok.
nummers. De cijfers' buiten- de spoel
blokken, met een cirkeltje erom, cor
responderen met de cijfers van het
mengschema in figuur 1.

ÉST”
044’

3

Wat u niet zult aantreffen, zijn de ge
gevens van losse antenne, en osclllatorspoelen, zoals die vroeger werden
gefabriceerd.
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U ziet: het kan niet missen. Eventuele
schakeiafwijkingen staan vermeld on
der „opmerkingen"
In het mengschema zijn drie condensa
toren getekend : C1 t/m C3. De juiste
waarden staan onder de beschrijving
van elk spoelblok. Deze condensatorwaarden variëren namelijk met elk
spoelblok.
Zoals u ziet, is de buis in het meng
schema een ECH42. Dit houdt niet in,
dat dit de enige buis is, die hier ge
bruikt kan worden. Integendeel ! De
volgende buizen kunnen ook worden
toegepast: ECH3, ECH4, ECH21, ECH41,
ECH81, UCH41, UCH42, 6K8, 6E8.
Iets over de spoelblokaansluitingen
Zo een spoelblok twee aard-aansluitlngen heeft, verbind die dan met (3)
-en (5) van het mengschema. Zorg, dat
deze twee aardpunten dicht bij de
duo-condensator liggen, opdat daar
vandaan twee korte, soepele verbin
dingen rechtstreeks naar de aardpun
ten kunnen worden gelegd. Dit komt
de gevoeligheid op o'e korte golf zeer
ten goede I
En zo een spoelblok slechts één aardaansluiting heeft, wel, dan geldt het
zelfde, maar dan voor één aansluiting:
een korte draad naar een aardpunt
dicht bij de duo-condensator en van
de duo een soepele draad naar het
zelfde aardpunt. Gebruik voor de aardleldingen afgeschermd draad, opdat er
slechts op één punt aarde wordt ge
maakt I
Houd de andere spoelblok-aansluitingen eveneens zo kort mogelijk. -Moch
ten desondanks toch gilneigingen naar
voren komen, vooral op <Je korte golf,
hang dan een stopweerstandje van ca
50—100 ohm in serie met hetioscillatorrooster.
Soldeer dit weerstandje

4

zo dicht mogelijk bij het lampvoetje.
Bij sommige spoelblokken is het zon
der meer noodzakelijk, dat zulk een
In
weerstandje wordt aangebracht,
die gevallen is dat bij de spoelblokgegevens apart vermeld.
Iets over de afregeling
Bij de afregelgegevens Is rekening ge
houden met het feit, dat de meeste
amateurs geen meetzender tot hun be
schikking hebben. Uitgegaan is van de
gedachte, dat de middenfrequenten
reeds enigermate juist zijn afgere
geld. Zo dat NIET het geval is wordt
het immers wel moeilijk een super af
te regelen zonder hulpinstrumenten I
Houd er met het afregelen altijd reke
ning mee, dat u allereerst het oscillatorgedeelte afregelt en daarna het antennegedeelte. Bij ieder spoelblok zijn
deze gedeelten aangegeven. Verder
ziet u aangegeven : de kernen en trim
mers, de kernen door de aanduiding
N en de trimmers door de aanduiding
T. Onder „afregeling" ziet u precies
vermeld, welke kernen en trimmers er
voor bepaalde bereiken moeten wor
den versteld. Herhaal de afregeling
van elk golfbereik een paar keer, voor
u tot een ander golfbereik overgaat!
Dit vermelden wij hier apart, omdat
dat onder de afregelgegevens niet is
vermeld.
We hebben getracht de gegevens zo .
duidelijk mogelijk te rangschikken en
ondanks de beknoptheid toch zo uit
voerig mogelijk te zijn. Mochten er
desondanks toch onduidelijkheden zijn,
schrijf dan even een briefje naar de
redactie I
We hopen, dat u veel nut zult hebben
van deze met zeer grote zorg samen
gestelde documentatie. I

Afregellng :

AMROH - TYPE 7U
Bereik :
16—51 meter
(5,9— 18,6 MHz)
175—585 meter (510— 1700 kHz) .
895—2175 meter
(138— 335 kHz)
m.f.-trafo's:

467.5 kHz.

OPMERKINGEN .
De antenne, en oscillatorkring bezitten
elk een afzonderlijke aardaansluiting
(contacten 3 en 6) ter voorkoming van
ongewenste beïnvloeding tussen oscillator en antennekringen. Verbind con
tact 3 langs de kortste weg met de
aardlip op de antennesectie van de
afstemcondensator en contact 6 op de
zelfde wijze met de aardlip van de
osclllatorsectie van deze condensator.
. Het spoelblok is voorzien van een gramofoon-radio-omschakelaar.

MIDDENGOLF
Met trimmers op afstem-C. Brussel IV
(198,5 m) af regelen. (Met kernerf N3 en
N4 Sundsvall (506 m) afregelen.
'KORTE GOLF:
Met trimmers T3 en T4 de 16 m band
afregelen.
LANGE GOLF :
Met trimmers T1 en T2 Kalundborg
(1224m) afregelen.Met kernen N1 en N2
Allouis (1830 m) afregelen.
Waarden der condensatoren In bet
mengschema : C1 =100 pF - C2 =
100 pF - C3 = 330 pF.

type 736 (AMROH)
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AMROH . type 148

Bereik: 4 banden, korte-, midden-, lan
ge golf; (zie type 736) vlsserljgolf:
55—178 meter (1.68—5,4 MHz).
m.f.-trafo's — 467,5 kHz
OPMERKINGEN: zie type 736.
ofregellng: MIDDEN GOLF : zie type
736 - KORTE GOLF: zie type 736.
VISSERI3 GOLF - met trimmers T5 en
T6 60 m af regelen (5 MHz). Met kernen
N5 en N6 143m. (2,1 MHz) af regelen
LANGE GOLF: zie type 736.
Waarde condensatoren mengschema :
zie type 736.
AMROH - type 448 * bereik 4 banden
12,8—22 meter (23,5—13,7 MHz)
(7,6—14 MHz)
21.5—39,5 meter
37.5—64 meter
(4,7—8
MHZ)
60 —190 meter (1,58—5
MHz)
m.f.-trafo'a — 467,5 kHz
OPMERKING: ook dit spoelblok bezit
2 afzonderlijke aardaansluitingen (C en
D), waarvoor hetzelfde geldt als voor
de types 736 en 148. Het spoelblok Is
voorzien van een gram./radlo-omscha-
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kelaar. BIJ dit spoelblok is geen antennerfilter benodigd.
Afrogelfng :
21
T1
T2
33
T3
62
T4
160
T5
21
T6
38
62
T7
T8
160
N1
14
24
N2
N3
40
N4
70
14
N5
24
N6
40
N7
70
N8

meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter,
meter
meter

(14,3 MHz)
(7,9 MHz)
(4,83 MHz)
(1,88 MHz)
(14,3 MHz)
(7,9 MHz)
(4,83 MHz)
(1,88 MHz)
(21,5 MHz
(12,5 MHz)
(7,5 MHz)
(4,3 MHz)
(21,5 MHz)
(12,5 MHz)
(7,5 MHz)
(4,3 MHz)

Waarde condensatoren mengschema :
C1 = 100 pF - C2 = 100 pF. Tussen
deze C en het rooster dient tevens een
weerstand van 100Q te worden opge
nomen. C3 = 470 pF. De duo-C wordt
bij dit spoelblok Iets afwijkend geschakeld, n.l. aan de twee schakelaardraden, gemerkt x en y.

ROBOT
TYPE 2003 M
Soreik : één band, 190—550 meter
(middengolf)
m.f.-trafo'a — 475 kHz
OPMERKINGEN : Het kleine spoelblokje
kenmerkt zich in het bijzonder door
de 1-gatsmontage. Er zijn drie typen
1-bands-superspoelblocs, nl. : de hier
beschreven 2003 M, de 2003 V voor de
visserijband (75—225 meter) en de
2003 T voor een tropenband, te begin
nen bij ca 50 meter.
Afregeling :
Met T1 bekend station onder aan de

schaal (± 203 meter) afregelen; met
T2 op max. geluidssterkte bijregelen.
Met N1 bekend station, bovenaan- op
de schaal (± 484 meter) afregelen;
met N2 op max. geluidssterkte bij
regelen.
Indien de juiste afstemming onderaan
de schaal zelfs bij geheel ingedraaide trimmer niet gehaald mocht wor
den, verdient het aanbeveling een
C van 10 pF (keramisch) over een van
de secties van de duo-C te schakelen,
zo daar nog geen trimmers op zijn
gemonteerd.
Waarde condensatoren mengschema :
C1 = 220 pF; C2 = 47 pF; C3 = 220 pF
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type 2003M (ROBOT)

ROBOT

Type : 3-bands superblok

met N6 bekend station boven aan de
schaal (± 500 m) afregelen
met N1 op max. geluid bijregelen
met N5 16 meterband op de plaats
brengen
met N2 op max. geluid bijregelen
met N4 Allouis (1830 m) afregelen
met N3 op max. geluid bijregelen

Bereik: 3 banden
korte golf
16— 60 meter
midden golf 190—-550 meter
lange golf
900—2000 meter
m.f.-trafo's — 475 kHz
Afregellng
met T2 bekend station onderaan de
schaal (± 203 meter) af regelen.
met T1 op max. geluidssterkte bijre
gelen
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Waarde condensatoren mengschema :
C1 = 200 pF C2 = 100pF C3 = 150pF
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TOROTOR Type 2 OF 4
Bereik : 4 banden
15— 30 meter
(korte golf)
30— 50 meter
(korte golf)
200— 580 meter
(midden golf)
1000—2000 meter
(lange golf)
m.f.-trafo's - 447 kHz.
OPMERKINGEN :
D© OF-serie van Torotor omvat 4 types
die voor normaal amateurgebruik in
aanmerking komen. Het zijn : 2 OF 4 en
2 OF 5, 3 OF 4 en 3 OF 5. De 2 voor
de OF-aanduiding geeft aan, dat hier
sprake is van een spoelblok zonder
pré-selecie, wat wel het geval is met
het type met een 3 voor de OF-aan
duiding. Een normaal spoelblok, dus
een zonder pré-selectie, bestaat uit
twee secties; een spoelblok met préselectie is opgebouwd uit drie sec
ties.
Het cijfertje 4 of 5 achter de OF-aan
duiding geeft aan, hoeveel golfbereiken het spoelblok heeft. De 2 OF4 is
dus een spoelblok zonder pré-selectie en met 4 golfbereiken, de 3 OF 5 Is

PRE8ECTIE
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Afregeling
Het spoelblok is verdeeld In twee sèctles, waarvan de sectie gelegen aan
de kant van de uitstekende as, het an
tennegedeelte bevat. De andere sec
tie is het oscillatorgedeelte. Per golfbereik is een an
tenne- en oscillaSö tortrimmer + een
13 " iS antenne en oscil'* - jïïlatorkern aanwezig.
Met de trimmers
js| worden de banden
bijgeregeld onder
aan de schaal en
NS
op max. ingesteld
8
en met de kernen de
banden boven aan de
schaal.

0 (D 0 ® ©
’(©)(©)(§)(©)(©)

DSC.

©

een spoelblok met pré-selectie en met
5 golfbereiken.
De spoelblokken met 5 golfbereiken
hebben banaspreiding op de volgende
golflengten :
41 en 49 meterband - 25 en 31 meterband, 16 en 19 meterband.
Ten overvloede zij nog vermeld, dot
het oscillator- en antennegedeelte van
een OF-spoelblok met pré-selectie in
niets afwijkt van een OF-spoelblok
zonder pré-selectie. Het hierbij afge
drukte Torotor aansluitschema met préselectie geldt dus eveneens voor de
OF-spoelblokken zonder pré-selectie,
met weglating van de derde sectie.
De plaats der kernen en trimmers op
het pré-selectlegedeelte komt over
een met die der kernen en trimmers
van oscillator- en antennegedeelte.
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Waarde condensato
ren In mengschema
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C1 = 100 pF, C2 =
50 pf (tussen deze C
en het rooster dient
tevens een weerstand
van 50 Q te worden
opgenomen). C3 —
100 pF.
9
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AANSLUITSCHEMA TOROTOR PRESECT1E
TOROTOR - type 2-OV en 2-OH
2-OV-4 :
16—51, 200—580, 1000—2000 m
2-OV-6 :
16—51, 200—580, 1000—2000 m
2-OV-8 :
13—35,
30— 90,
200— 580.
1000—2000 m
of:
16—51,
80—210,
1000—2000 m

200-580,
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typt 2.0V.2J0H (TOROTOR)

2-OV-4
2-OV-6
2-OV-8

OPMERKINGEN :
In principe Is er geen verschil tussen
de types OV en OH. De spoelvormen
zijn namelijk op pertlnax plaatjes ge
monteerd. die op hun beurt In horizon
tale of verticale toestand op de scha
kelaars zijn bevestigd. Type OV Is een
verticaal gemonteerd spoelblok en ty
pe OH is een horizontaal gemonteerd
spoelblok.

Afregellng:
De oscillatortrlmmers en kernen liggen
aan de rechterzijde, bezien vanaf de
aanslultpunten. Aan de linkerzijde lig
gen de antennetrlmmers en kernen.
De afregeling geschiedt bij deze spoelblokken op dezelfde wijze als bij de
spoel blokken, type OF.
Waarde der condensatoren
in mengschema
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m.f.-trafo's: 447 kHz.
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2 OH 4
2 OH 6
2 OH 8

C1 = 100 PF (tussen deze
C en het rooster dient te
vens een weerstand van 100
Q te worden opgenomen).
C2 = 50 pF - C3 = 100 pF.

GELOSO
TYPE N 1901
16— 52 m
190—580 m

(korte golf)
(midden golf)

m.f.-trafo's: 467 kHz
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OPMERKINGEN :
De AVC-aansluiting geschiedt bij dit
spoelblok niet zoals is aangegeven in
figuur 1. De roosterweerstand van 1
MQ en C1 vervallen. Van het spoelblok
loopt een leiding rechtstreeks naar het
stuurrooster en tevens loopt een apar
te leiding vanaf een andere aansluiting
van het spoelblok naar de AVC-leiding.
Afregeling :
T1 : oscillatortrlmmer middengolf
T2 . oscillatortrimmer korte golf
T3 : padder middengolf
T4 : antennetrimmer middengolf
T5 : antennetrimmer kortegolf

©

; ggdpil
spoelblok „GELOSO'*
Waarde der condensatoren In het
mengschema: C1 vervalt - C2 =100
pF, C3 = 500 pF.
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Bereik : - 2 banden :

1

0 (D © 0 <$
Tl

T2

T3

T4

T5

AANSLUITSCHEMA
PLAATS OER TRIMMERS
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GELOSO

©

TYPE N 1911-A

Afregeling :
padder middengolf
T2
o-sc. trimmer lange golf
osc. trimmer midden golf
T3
T4
osc. trimmer korte golf
ant. trimmer lange golf
T5
ant. trimmer midden golf
T6
ant. trimmer korte golf
T7
padder lange golf
T8

T1

Bereik - 3 banden :
16— 52 m
190— 580 m
750-2000 m

type N 1901 (GELOSO)

(korte golf)
(midden golf)
(Jange golf)

m.f.-trafo's - 467 kHz.
OPMERKINGEN :
AVC-aanslultlng (zie onder type N1901)

Waarde der condensatoren in het
mengschema - zie onder type N1901.
11

GELOSO Type N1912A
12%— 40 m
40 —130 m
190 —580 m

Bereik: 3 bnd
(korte golf 1)
korte golf 2)
(midden golf)

m.f.-trafo's : 467 kHz
OPMERKINGEN (zie onder N1901)
Waarde der condensatoren in het
mengschema: zie onder type N1901
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Afregellng :

T1
T2
T3
T4
T5

T6
T7
T3

pacfder midden golf
osc. trimmer midden golf
osc. trimmer korte golf 2
osc. trimmer korte golf 1
ant. trimmer midden golf
ant. trimmer korte golf 2
ant. trimmer korte golf 1
padder korte golf 2
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AANSLUITSCHEMA

Tl

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

PLAATS OER TRIMMERS
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type N 1911.A en N1912.A(GELOSO)

GELOSO

Type N1915

13— 27 m
27— 56 m
190— 580 m
750—2000 m

Bereik 4 bnd
(korte golf 1)
(korte golf 2)
(midden golf)
(lange golf)

m.f.-trafo's - 467 kHz
OPMERKINGEN :
Wanneer u het aansluitschema van dit
spoelblok goed bekijkt, ziet u, dat de
4
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aansluitingen hier weer enigszins ge
wijzigd zijn. Wat de AVC-aansluiting
betreft: zie onder type N1901.
Wat in de aansluiting van het spoelblok
veranderd is, is op de eerste plaats
de oscillatorsectie van de duocondensator. Deze is niet meer in de plaatkring, doch in 'de roosterkring opge
nomen. En op de tweede plaats : er is
gebruik gemaakt van speciale Geloso
duo-condensatoren, waar aparte korte
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type N1915 en 1916 (GELOSO)
12

golfsecties op zijn aangebracht. Deze
secties worden aan aparte aansluitin
gen aan het spoelblok aangesloten.
Het schema spreekt verder voor zich
zelf Typenummer van de duo-C: N833.
Afregeling :
T11
osc. trimmer korte golf 1
ant. trimmer korte golf 1
T12
osc. trimmer korte golf 2
T13
T14
ant. trimmer korte golf 2
osc. trimmer midden golf
T15
ant. trimmer midden golf
T16
T17
osc. trimmer lange golf
anf. trimmer lange golf
T18
padder midden golf
T19
T20
padder lange golf
Waarde der condensatoren:
C1 vervalt - C2 = 50 pF - C3 = 500 pF

GELOSO Type N1916 Bereik: 4 banden
13— 27 m
27— 56 m
55—170 m
190—580 m
m.f.-trafo's - 467 kHz

(korte golf 1)
(korte golf 2)
(korte golf 3)
(midden golf)

OPMERKINGEN - zie onder type N 1915
Afregeling :
T11 t/m T14 (zie onder type 1915)
osc. trimmer korte golf 3
T15
T16
ant. trimmer korte golf 3
osc. trimmer midden golf
T17
ant. trimmer midden golf
T18
padder midden golf
T19
padder korte golf 3
T20
Waarde der condensatoren
Zie onder type N 1915

GELOSO Type 2642 uit de serie 2640
Bereik - 3
13—27
26— 53
180—580

banden .
m
m
m

©
-®
©

3

(korte golf 1)
(korte golf 2)
(midden golf)
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AANSLUITSCHEMA

9

m.f.-trafo's - 467 kHz

8 iM/lUSp/

OPMERKING
Het is ondoenlijk, alle spoelbloktypen
die vallen onder deze serie uitvoerig
te behandelen.
Wij laten hieronder (l)
een lijstje volgen waarin de kenmer
kende verschillen, benevens het fa-
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Lijst v. kenmerkende verschillen v.d. spoelblokken
BEREIK
TYPE
voorkeur
cond.
mengbuis
nr
26—53
13 —27
762
2641
6BE6
idem
762
ECH42
2642
idem
1R5
762
2643
idem
6SA7
2644
762
190—580
16 —53
761
6BE6
2647
idem
761
1R5
2648
Idem
2649
ECH42
761
42,8—130
13,9—43
762
2650
6BE6
Idem
2651
762
ECH42
40,5—55,e
24,4—33,3
2652
6SA7
762
]

■■

OET.

serie 2640
(GELOSOÏ

2640-serle

180—580

750—2000

1 90—580
190—580
13

!
brieksnummer van de bijbehorende
duocondensator zijn opgenomen. De
middelfrequenties zijn bij alle spoelblokken : 467 kHz.
Het hierbij gegeven aansluitschema
geldt voor alle spoelbloktypes uit de
ze serie. Zie verder de opmerkingen
onder TYPE N1915.

Afregeling :
Bij de trimmers en kernen op de spoelblokken staat aangegeven voor welke
frequenties zij -dienen, benevens wel
ke tot de oscillator en welke tot de
antenne-sectie behoren.
Waarde der condensatoren
Zie onder type N 1915

3655

TwH

2
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Ni 764
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S
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AANSLUITSCHEMA

P rtri

< GELOSO PÉCfjf
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10_____________

9
J

342 /jroo /

Bereik: (zie onder tabel- boven aan
m.f.-trafo's - 467 kHz.
OPMERKINGEN : (zie onder serie 2640)
Afregeling: (zie onder serie 2640)

F
F
F
F
F
F

alle types
6SA7
alle types
6SA7
6SA7
6SA7
alle types

serie 1961 (GELOSO)
Waarde der condensatoren :
C1 vervalt — C2 50 pF — C3 250 pF

bereik

cond.
nr.
783
785
785
783
785
785
785

12,5—21
15 —28
15 —28
12,5—21
15 —28
13 —24
16 —53

21— 34
28— 52
28— 52
21— 34
28— 52
24— 45
53—185

34— 54
52—100
190—580
34— 54
190—580
45—140
185—580

190— 580
190— 580
700—2000
190— 580
700—2000
190— 580
700—2000

LIJST v. KENMERKENDE VERSCHILLEN v.d. SPOELBLOKKEN der 2660-serie
2664
2665
2666
2667
2668
2669

a
14

(E)UCH42
6BE6
DK92
(E)UCH42
6BE6
DK92

'
I

LIJST v. KENMERKENDE VERSCHILLEN v.d. SPOELBLOKKEN der 1961-SERIE

1961
1963
1965
1967
1969
1988
1989

©

1

GELOSO - type 1961 F (uit 1961-serie)

voorkeur
mengbuls

|

OET.

(OEM ALS SERIE 1961
WAARDE *1 DUOXOND.

type

;

6

9

serie 2630

i

821/C
821/C
821/C
821/C
821/C
821/C

14—52

14—43

190—580 1000—2000
idem
idem
43—130
190— 580
Idem
Idem

i

GELOSO - type 2660-serle
Bereik: zie tabel
m.f.-trafo's

467 kHz.

OPMERKINGEN :
Wat AVC-aansluitingen betreet,
zie onder „opmerking" type
Alhoe.wel ook bij dit
N1901.
spoelblok gebruik moet worden
gemaakt van de speciale Geloso duo-C (in dit geval 2 X 330
pF + 2 x 27 pF) is de aanslui
ting niet apart gehouden, zoals
bijv. bij de 2640-serie het ge
val is. Het aansluitschema ech
ter spreekt voor zichzelf.
Afregeling: zie onder serie 2640

S

O

4

l

3

o

serie 2660
(GELOSO) 6

- — L.F
OET.

p.u
”3T

Waarde der condensatoren
C1 vervalt, C2 50 pF, C3 500 pF.

TYPE 2621 uit de serie 2620
Bereik :
16
19
25
31
40
50
180

7 banden :
m (17,5—19 MHz)
m (14,8—15,7 MHz)
m (11,1—12,1 MHz)
m ( 9,4—10 MHz)
m ( 7 —7,65 MHz)
m ( 5,85—6,25 MHz)
m—580 m (517—1500 kHz.)

m.f.-trafo’s - 467 kHz.

OPMERKINGEN :
Deze serie omvat slechts twee spoelblokken, de 2621 en de 2622. Het eni
ge verschil tussen de twee types be
staat uit de mengbuis-voorkeur:
De 2621 kan het best gebruikt worden
met de ECH42 en de 2622 met de
6BE6, de 12BE6 of de 6SA7.
Zie verder de opmerkingen onder ty
pe N1915. Voor aansluitschema: zie
het schema van serie 1961.
Afregeling: zie onder serie 2640.
Waardor der condensatoren
C1 vervalt — C2 100 pF — C3 500 PF.

;

•<
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Uiterlijk is de uitvoering geheel ge
lijk aan het type N. (Let dus op de
ingegrafeerde B of N I)

SELOX — SELECT
TYPE N
Bereik 1 band :
180—560 m (middengolf)

Afregeling :
T1

OPMERKINGEN :
Het kleine éénbands superspoelblokje
wordt geleverd in twee uitvoeringen,
n.l. type N voor wisselstroomapparaten (hier wordt de oscillatorplaatkring
afgestemd) en type B (speciaal ge
maakt voor batterlj-ontvangers; hier
wordt de serievoeding voor de oscillatorplaat toegepast).

bekend station onder aan de
schaal (± 200 m) afregelen
T2 op max. geluidssterkte bijre
gelen.
N1 bekend station boven aan de
schaal (± 500 m) afregelen
N2 op max. geluidssterkte bijre
gelen.
Waarde condensatoren mengschema
C1 100 pF — C2 50 PF — C3 100 pF

1
ROOSTER

osc-

ANOOE
OSC.'

£3—@

blauw
groan

!

©
©

zwart

type B (HTF)

3659

I
©

®— ©

©

—©

©

©
type N (HTF)

U

SU PERSONIC
ALGEMENE OPMERKINGEN :
De spoelblokken van Supersonic ge
ven nogal eens moeilijkheden,
Niet
omdat ze niet goed zouden zijn, maar
omdat enige verschillende typen niet
van elkaar te onderscheiden zijn. Deze
typen zijn „Pretty" en „Pretty ECO".
Zoals de naam al zegt, is de „Pretty
ECO" heel anders geschakeld als de
„Pretty". Het nare is nu, dat er uiterlijk
totaal geen verschillen te bespeuren
zijn tussen deze twee spoelblokken.
De enige houvast is het feit, dat er
meer „Pretty's" dan „Pretty ECO's" in
omloop zijn. Mocht u dus zo'n spoelblokje hebben liggen en u wilt die
gebruiken, schakel hem dan eerst vol
gens de Pretty-aansluitingen Mocht u
dan geen resultaat boeken, wel scha
kel hem dan in ECO-schakeling.
Vervolgens zijn er nog een paar
spoelblokken, die ook niet van elkaar
te onderscheiden zijn en die een golfband meer hebben als de beide zo
juist genoemde blokjes : de „Pretty
B. E." en de „Pretty ECO B.E". Voor
deze beide typen geldt hetzelfde als
voor de beide eerstgenoemde spoel
blokken.
Teneinde zo uitvoerig mogelijk te zijn
op het verwarrende Supersonic-gebied, geven wij hieronder een lijstje
van enige kenmerkende bijzonderhe
den van elk spoelblok. Golfbereiken
e.d. worden in deze lijst niet vermeld;
die vindt u onder elk spoelblok apart.
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( 18—5,8 MHz)
(1600—520 kHz)
( 290—150 kHz)
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Bereik : 3 banden
16,7— 51,7 m
187,5—576 m
1035—2000 m

i

a
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Type „PRETTY"
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m.f.-trafo's : 455 kHz
OPMERKINGEN :
Het oscillatorgedeelte van de duocondensator is 'bij dit blokje niet met
de anode verbonden, zoals in fig. 1 is
aangegeven, doch met het rooster.

cn

£

©©
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De duo-condensator moet van trim
mers zijn voorzien (zie onder „afregeling").
Er zijn twee typen „Pretty" spoelblocs
in omloop, die met 3- en die met 4
schakelstanden. De extra schakelstand
(die sommige spoelblocs hebben) is
voor pick-up-schakeling. Ook wat aan
sluiting betreft, zijn er twee „Pretty"block-typen, die electrisch overigens
volkomen aan elkaar gelijk zijn. Beide
typen zijn hierbij weergegeven.
(Verzuim niet de „algemene opmerkin
gen" over de „Pretty" spoelblocs te
lezen I)

u

n.

met osc.-trimmer op duo-c korte golf
afregelen op 16 MHz (18,7 m)
met N2 en N5 middengolf afregelen
op 574 kHz (522 m)
met T1 en trimmer op ant.-sectie van
duo-C middengolf afregelen op 1400
kHz (214 m)

r*<
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IHi- i=F

1
QH
o
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©

T

Afregellng:
met N3 korte golf afregelen op 6,5
' MHz (46,2 m)

©

©

*k
||-----------

8

^Il-- — ©
©

4

©
©

met N6 korte golf afregelen op 6,5
MHz (46,2 m)
met N1 en N4 lange golf afregelen op
160 kHz (1860 m)

©

met T2 lange golf. afregelen op 265
kHz (1125 m)

LU

>

c
OL
CL

Waarde condensatoren mengschema :
C1 = 200 pF — C2 = 50 pF (het ver
dient aanbeveling met deze conden
sator een stopweerstandje van 50 Q
in serie te schakelen) —- C3 = 500 pF

O

T

©

SUPERSONIC Type „PRETTY ECO"
Bereik - 3 banden :
16,6— 52 m
(18—5,8 MHz)
korte golf
187— 579 m
(1604—518 kHz)
midden golf
1099—2000 m
( 273—150 kHz)
lange golf
18
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m.f.-trafo's - 455 kHz
OPMERKINGEN :
Het oscillatorgedeelte van dit spoelblokje bestaat uit de z.g. „Eco-schakeling". Dit houdt in, dat de schake
ling enigszins afwijkend is van de
schakeling zoals weergegeven in fi
guur 1.
Het is het beste een heptode te ge
bruiken bij de „Pretty ECO". De lijst
onder „algemene opmerkingen" geeft
aan welke buizen hiervoor het beste
te gebruiken zijn. Ook heptode-gedeelten van mengbuizen, waarvan het
triodegedeelte bijvoorbeeld gesneu
veld is, zijn zeer goed te gebruiken.
De schakeling ziet u hier afgebeeid.
Waarde van C1 : 200 pF.

SUPERSONIC Type „PRETTY B. E.'*
Bereik : 4 banden
16,7— 51,5 m
187,5— 576 m
1035—2000 m
46— 51,5 m

( 18—5,8 MHz)
(1600—520 kHz)
( 290—150 kHz)
( 6,5—5,8 MHz)

m.f.-trafo's : 455 kHz
OPMERKINGEN :
Dit spoelblok is wat aansluiting en af
regeling betreft volkomen gelijk aan
het spoelblok „Pretty".

SUPERSONIC Type „INDIA"
Bereik: 3 banden
( 23— 8 MHz)
13—37,5 m
35—105 m
(8,55—2,85 MHz)
185—582 m
(1,62—515 kHz)
m.f.-trafo's: 455 kHz

Afregeling:
met N2 en N5 middengolf afregelen
op 574 kHz
(522 m)
met T2 en trimmer op ant.-sectie van
(duo-condensator, middengolf afrege
len op 1400 kHz (214 m)
met N3 en N6 korte golf afregelen op
6,5 MHz
(46,2 m)
met T1 korte golf afregelen op
(18,7 m)
16 MHz
met N1 en N4 lange golf afregelen op
205 kHz
(1460 m)
Waarde condensatoren mengschema :
C1 150 pF — C2 vervalt1) — C3 vervalt
(De duo-condensator
mag sPechts
voorzien zijn van één trimmer, name
lijk die over de antenne-sectie).
') zie het kleine schema onder aansluitschema.

SUPERSONIC Type „PRETTY ECO B. E."
Bereik : 4 banden (zie onder „Pretty
B.E.".
m.f.-trafo's : 455 kHz
OPMERKINGEN :
Dit spoelblok is wat aansluiting en af
regeling betreft, volkomen gelijk aan
het spoelblok „Pretty ECO".

OPMERKINGEN :
Dit spoelblok is volkomen gelijk aan
het type „Pretty", echter met dit ver
schil, dat de lange golf hier vervangen
is door een extra korte golf.
Afregeling:
(Zie onder „Pretty")
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SUPERSONIC

Afregellng:

Type „CHAMPION"

Bereik - 3 banden :
16,7—51,7 m
187,5—576 m
1035—2000 m

( 18—5,8 MHz)
(1600—520 kHz)
( 290—150 kHz)

m.f.-trafo's - 550 kHz
OPMERKINGEN :
De AVC-aansluiting geschiedt bij dit
spoelblok niet zoals is aangegeven in
fig. 1. De roosterweerstand van 1 MQ
en C1 vervallen. Van spoelblok loopt
.een leiding rechtstreeks naar stuurrooster en tevens loopt een aparte
leiding vanaf een andere aansluiting
van het spoelblokje naar de AVClelding.

©

met kernen N3 en N6 k. golf
6 MHz ( 50 m)
op
met trimmer T 3en T6 k. golf
op
16 MHz (18,7 m)
met N2 en N5 middengolf
op
574 kHz ( 522 m)
met T2 en T5 middengolf
op
1400 kHz ( 214 m)
met N1 en N4 lange golf
160 kHz (1852 m)
op
met T1 en T4 lange golf
op
265 kHz (1125 m)

T

®

»

afregelen
afregelen
afregelen
afregelen
afregelen

Waarde condensatoren mengschema :
C1 vervalt1) — C2 50 pF — C3 150 pF
(Het verdient aanbeveling op de duocondensator geen trimmers aan te
brengen).
’) zie opmerkingen

n
0000
ANT.

OSC

/

afregelen

LP

NI

Tl

T4

N4

©0®©
N?

©

T2

T5

N5

©00®

©

UT

T 1

Tfi

Nfi

„CHAMPION"
SUPERSONIC
Type „COMPETITION" F—CH
Bereik - 4 banden :
16,6— 52 m
(18 —5,8 MHz)
korte golf 1
66,5— 200 m
(4,5 -1-5 MHz)
korte golf 2
187— 579 m
(1604—518 kHz)
midden golf
1099—2000 m
( 273—150 kHz)
lange golf
m.f.-trafo's - ± 550 kHz
Waarde der condensatoren in het
mengschema:
C1 200 pF — C2 50 PF — C3 500 pF.
20

Afregellng
Met kernen N1 en N2 korte golf, af
regelen op 6,5 MHz (46,2 m)
met trimmers T1 en T2 korte golf, af
regelen op 16 MHz (18,7 m)
N3 en N4 korte golf 2 afregelen op
1,8 MHz (165 m)
T3 en T4 korte golf 2 afregelen op
4 MHz ( 75 m)
N5 en N6 midden golf afregelen op
574 kHz (522 m)
T5 en T6 midden golf afregelen op
1400 kHz (214 m)

N7 en N8

lange golf afregelen op
163 kHz (1840 m)
T7 en T8 lange golf, afregelen op
263 kHz (1140 m)

afstemmen op 163 kHz en met N7 en
N8 bijregelen
afstemmen op 263 kHz en met T7 en
T8 bijregelen.
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N8

T8

T4

N4

ANT

00 0®
NB

T6
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00 0®
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V
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4
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N3

osc.

00 0®
NS

TS

Tl

NI
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PLAATS DER TRIMMERS

©

typ# COMPETITION F-CU (SUPERSONIC)
SUPERSONIC Type „COLONIAL 63"
Bereik : 6 banden
( 30— 15 MHz)
10— 20 m
( 20— 11 MHz)
15—27,2 m
( 7— 12 MHz)
25— 43 m
( 8— 4,5 MHz)
37,5— 67 m
(5,65—3,20 MHz)
53— 94 m
185—582 m
(1,62 MHz—515 kHz)
m.f.-trafo's : 455 kHz
OPMERKINGEN :
Dit spoelblok is uitgerust met pré-seAangezien de aansluitingen
lectie.
geheel anders zijn als bij de gewone
spoelblokken, is hierbij een speciaal
aansluitschema gegeven. Als afstemcondensator wordt een drievoudige
condensator gebruikt van 3 X 130 +
360 pF.
Afregellng :
met de trimmers 1 band 1 afregelen
op 27 MHz (11 m)
met de kernen 1 band 1 afregelen
op 17 MHz (17,5m)

0-‘-(É)

n

0-■-(§)
0—(®)

(ÉH-0
(§)-j-0
(©H-0

0-‘-(@)

(®H-0

0 • (§)
0 « (§)

(©) 1 0

0 « <§)
0 . ©
0 ■ ©

© 2 0

-AÜL

-iLt

(©) ’ 0

<D 3 0
0 ’ 0

PLAATS OER TRIMMERS

JSSu.

3904

SUPERSONIC type.,COLONIAL 63“
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met de trimmers 2 tand
op 18,5 MHz (16,2 m)
met de kernen 2 band
op 12 MHz (25 m)
met de trimmers 3 band
op 11,4 MHz (26,4 m)
met de kernen 3 band
op 7.6 MHz (40 m)
met de trimmers 4 band
op 7,5 MHz (41 m)

IT

"*"500

© ©

2 afregelen
2 afregelen
3 afregelen
3 afregelen
4 afregelen

met de kernen 4 band
op 5 MHz (60 m)
met de trimmers 5 band
op 5,4 MHz (55,5 m)
met de kernen 5 band
op 3,5 MHz (85,5 m)
met de trimmers 6 band
op 1400 kHz (212 m)
met de kernen 6 band
op 574 kHz (525 m)

m.p

ê

©
EF 41

ECH42
5

©'

©

-

SUPERS0NIC typeCOIONIAL'63"
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©
©

4 afregelen
5 afregelen
5 afregelen
6 afregelen
6 afregelen

i

'i

lijst van kenmerkende bijzonderheden der supersonic spoelblokken
Zie voor golfberelken e.d.
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de aparte spoelgegevens
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PRETTV

3

8

2X490 PF
met trimm.

65X60X30

PRETTY ECO

3

8

2X490 pF
met. trimm.

65X60X30

110

6BE6, 12BE6,
6SA7, 12SA7

INDIA

3

8

2X490 pF

65X60X30

110

als Pretty

CHAMPION

3

12

2X490 pF
zonder
trimmer

85X100X60

210

als Pretty

110

. I

!
:

'■

4

8

2X490 pF

85X60X50

130

als pretty

PRETTY ECO BE

4

8

2X490 pF

85X60X50

130

als

COMPETITION-F 4

16

2X130 PF
+ 360

120X100X60

280

als Pretty

36

3X130 pF
+ 360

225X115X60

6

i

6E8, 6K8, ECH81,
ECH3, ECH21, ECH
42, UCH42, 6J5,
6SA7, 6AU6, 6BE6
12AU6, 12BE6JT4
1R5

PRETTY BE

. COLONIAL 63

■

530

•

PrettyECO

....!
<
l

Mengbuis als
Pretty. HF-buis :
6K7, 6SK7, 1852
EF8, EF9, EF41
EF42, 6M7, 6BA6,
12BA6, IT4

1

»

RITRO

Type $-36

Afregellng :

Bereik: 3 banden

Met kernen N4 en N5 korte golf op
49,80 (P.CJ-) afregelen; met trimmers
op duo-condensator korte golf op 16
meier (19 MHz) afregelen;

korte golf
15— 50 m
(20—6 MHz)
midden golf
175— 570 m
(1710—525 kHz)
lange golf
800—2000 m * (375—150 kHz)

met N1 en N2 midden golf op
(Brussel-Frans) afregelen;
met T1 en T2 midden golf op
(Londen) afregelen;

Waarde der condensatoren In het
mengschema :
C1 = 50 pF — C2 = 50 pF (in serie
met deze condensator moet een stopweerstandje van 33 Q worden opge
nomen) C3 = 100 pF.

250 m

met N3 en N5 lange golf op 1500m
(Droitwich) afregelen
met T3 en T4 lange golf op 1225 m
(Kalundborg) afregelen

03C.

type S 36
(RITRO)

e

ANT.

ï

l

.©.©©© ©
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483 m

Afregelng:

MEGATRON Type 2169
Bereik: 3 banden
korte golf
18,7—57,8 m
( 16—5,2 MHz)
middengolf
197,5— 562 m
(1520—535 kHz)
lange golf
880—2003 m
( 340—148 kHz)
m.f.-trafo's - 473 kHz
OPMERKINGEN :
De AVC-aansluiting geschiedt bij dit
spoelblok niet zoals is aangegeven in
fig. 1.
De roosterweerstand van 1 MQ en Cl
Van het spoelblok loopt
vervallen.
een leiding rechtstreeks naar het stuurrooster en tevens loopt een aparte
leiding vanaf een andere aansluiting
van het spoelblok naar de AVC-leiding.

met T2 en T5 middengolf op 301 m
(Hilversum) afregelen;
met T5 max. sterkte bijregelen van
brussel-Frans (483) m;
met T1 en T6 lange golf op 1225 (Kalundborg) afregelen;
met T6 max. sterkte bijregelen van
telegrafie-statlon (rechts op de lange
golf-schaal)
met T3 en T4 korte golf op 20 m (15
MHz) afregelen;
met T4 sterkte bijregelen van P.CJ.
(49.80 m).
Waarde der condensatoren In het
mengschema :
C1 vervalt (zie opmerkingen) — C2 =
50 pF — C3 = 150 pF.
De oscillatorsectie van de duocondensator is bij dit spoelblok niet verbon
den met © (anode), doch met ©
(rooster) - zie figuur 1.

PLAATS OER TRIMMERS
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type 2169
(MEGATRON)
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STARLINE (G.I.C.)
TYPE 302
Bereik: 3 banden
16—

korte golf
55 m
(18,5—5,4 MHz)

midden golf
185— 560 m
(1600—530 kHz)
lange golf
810—2100 m
( 373—142 kHz)
m.f.-trafo's: 471 kHz.
OPMERKINGEN :
Oók dit spoelblok kan zonder meer In
flg. 1 worden Ingepast. Toch zijn er
twee kleine afwijkingen, n.l. de scha
keling van de beide secties van de
duo-condensator. Deze worden NIET
verbonden aan resp. de anode van
het osclllatorgedeelte en het stuurrooster van het antennegedeelte, doch
aan twee aparte aansluitingen op
het spoelblok (zie het aansluitschema).

Afregellng:
met T3 en T6 korte golf op
(15 MHz) af regelen;
met N3 en N6 korte golf op
(7,5 MHz) afregelen;
met T2 en T5 middengolf op
(1,2 MHz) af regelen;
met N2 en N5 middengolf op
(750 kHz) afregelen

20 m
40 m
250 m
400 m

met T1 en T4 lange golf op 1200 m
(250 kHz) afregelen;
met N1 en N4 lange golf op 1700 m
(176 kHz) afregelen.
Waarde der condensatoren In het
mengschema :
C1 = 100 pF — C2 = 50 pF — C3r =
100 pF.

PLAAIS DER TRMMEWS
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G. I. C. middengolf spoelblokje
Bereik : één band :
185—560 m (1600—530 kHz

r—®
AWt

5

m.f.-trafo's - 471 kHz-

■

osc.

Afregelfng :
met T2 en T1 middengolf op 250 m
(1,2 MHz) af regelen
met N2 en N1 middengolf op 400 m
(750 kHz) afregelen.

©

<s

0
NI

N2

I

Waarde der condensatoren In het
mengschema :

3666

!

C1 = 100 pF — C2 = 50 pF —{ C3 =
100 pF.

©

©.

middengolf spoelblokje

(6.I.C.)

IEYDS
TYPE B7
Bereik: 3 banden; zie „opmerkingen"
m.f.-trafo's - 470 kHz
OPMERKINGEN :
Ondanks het feit, dat van dit spoelblok geen gegevens bekend zijn be
treffende het bereik en de afregellng,
geven wij de aansluiting ervan toch
weer ten behoeve van diegenen, die
misschien zulk een spoelblokje hebben
liggen en er in het gehéél geen ge
gevens over bezitten.

||i

|

|

J_____3

2

I

osc.

ANT.

¥

type B 7
(LEYDS)

Waarde der condensatoren In het
mengschema:
C1 = 250 pF — C2 = 200 pF — C3 «
200 pF.
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1TAX

Type 123 en 123 P

Bereik : 3 banden :
16—

korte golf
50 m
(18,5—6 MHz)

middengolf
200— 545 m
(1500—550 kHz)
lange golf
1000—2100 m
( 300—142 kHz)
m.f.-trafo's - 472 kHz.
OPMERKINGEN :
Bij dit spoelblok mag het oscillatorgedeelte van de duocondensator NIET
in de plaatkring worden geschakeld,
zoals in figuur 1 is aangegeven, doch
in de roosterkring.
De duocondensator wordt dus niet met
aansluiting © van het spoelblok ver
bonden, doch met aansluiting (f). Op
het aansluitschema ziet u
1
dit aangegeven.
Afregeling:

5< —m

Merk „ITAX" - type 123 en 123 P

2

met T3 en T4 korte golf
op 19 m (16 MHz) af re
gelen
met N5 en N2 korte golf
op 54 m (6,5 MHz) afre
gelen
met T5 en T6 midden golf
op 212 m (1400 kHz) af re
gelen.
met N6 en N3 midden golf op 525 m
(575 kHz) afregelen;
met T1 en T2 lange golf op 1125 m
(265 kHz) afregelen;
met N4 en N1 lange golf op 1860 m
(160 kHz) af regelen.

2S

Type 123 en 123P „ITAX*
Waarde condensatoren mengschema:
C1 = 100 pF — C2 = 50 pF — C3 =
500 pF.

RENARD

Afregeling :

TYPE „CLIPPER"
16—

Bereik : 3 banden

korte golf
50 m
(18,5—6 MHz)

middengolf
200— 545 m
(1500—550 kHz)
lange golf
1000—2100 m
( 300—142 kHz)
m.f.-trafo's - 455 kHz
Waarde condensatoren mengschema:
C1 = 100 pF — C2 = 50 pF — C3 =
500 pF-

met T6 en T3 korte golf op
(16 MHz) af regelen;
met N6 en N3 korte golf op
(6,5 MHz) afregelen;

19 m

met T4 en T1 midden golf op
(1400 kHz) afregelen;
met N4 en N1 midden golf op
(575 kHz) afregelen;

212 m

54 m

525 m

met T5 en T2 lange golf op 1125 m
(265 kHz) afregelen;
met N5 en N2 lange golf op 1860 m
(160 kHz) af regelen.

ZIJ

0N<

®Hl

0N3

0n 0n 0n
0N«

0N5

0N6

0” 0" 0”
PLAATS OER
TRIMMERS

ü

type CLIPPER (RENARD) schakelschema

telefunken
Vele amateurs hebben de laatste Jaren de bekende Telefunken spoelblokken gekocht, die voor spotprijzen bij
dumpzaken te Amsterdam te krijgen
waren (en zijn).
Daar er meestentijds géén documen
tatie bij de spoelblokken geleverd
werd, zouden ongetwijfeld zeer vele
bezitters van die spoelblokken uit debrand geholpen worden, wanneer In
dit boekje óók de Telefunken-documentatie werd opgenomen.
Helaas echter: dit Is totaal ondoenlljk.
Ten eerste zou die documentatie een

volledig boekwerk beslaan en ten 2e
zouden er naar verhouding maar zèèr
weinig mensen er wat aan hebben,
omdat van elk spoelbloktype slechts
een paar honderd stuks in omloop zijn
gebracht. Verder zou van elk type
een aparte foto moeten worden afge
drukt, omdat deze spoelblokken géén
type-aanduiding hebben.
Ook dat zou nog moelijkheden geven
omdat vele typen bijzonder veel op
elkaar lijken en slechts in héle kleine
trekjes van elkaar verschillen.
Kortom:
elk spoelblok moet apart
door de bezitter worden uitgekiend.
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GÖRLER
Type: TA 351, TA 352, TA 353, TA 354
AT 355
bereik: 4 banden
TA 351
16 —30 m
28— 51 m
185—590 m
950—2060 m

18,75— 10 MHz)
(10.25—5,9 MHz)
(1620—510 kHz)
( 315—145 kHz)

TA 352
16— 30 m
28— 51 m
48—120 m
185—590 m

(18.75— 10 MHz)
(10,25— 5,9 MHz)
( 6,30— 2,5 MHz)
(1620—510 kHz)

/

TA 353
*13— 21 m
19— 32 m
30— 51 m
185—590 m

( 23—14,5 MHz)
(15,7— 9,4 MHz)
( 10— 5,9 MHz)
(1620—510 kHz)

TA 354
13— 21 m
19— 32 m
30— 51 m
48—120 m

( 23—14,5 MHz)
(15,7— 9,4 MHz)
( 10—5,9 MHz)
( 6,3— 2,5 MHz)

TA 355
11—17m
16—25 m
24—36 m
34—51 m

( 27,1—17,6 MHz)
(18,75— 12 MHz)
( 12,5—8,35 MHz)
( 8,85— 5,9 MHz)
0RUKT0EISEN

SPOELBLOK

m.f.-trafo's : 460 kHz
OPMERKINGEN :
Wat aansluiting en uitvoering betreft,
zijn de hierboven genoemde typen
aan elkaar gelijk. Ze zijn allemaal met
6 toetsen uitgerust. Het zijn de eni
ge spoelblokken met druktoetsen, die
Görler levert.
De typen TA 354 en TA 355 bezitten
geen Ingebouwde antenne-sperkring.
De eerste drie typen wel.

i

|

De pickup-schakelaar heeft twee stel
omschakelaars, waarvan er één even
tueel te gebruiken is om de hoog
spanning van de mengbuis uit te scha
kelen. Dit om eventueel doorlekken
van signaaltjes te voorkomen bij ge
bruik van de pick-up.
De duo-condensator (normaal type van
2 X 500 pF) wordt niet aangesloten,
zoals in het mengschema (figuur 1,
deel 1) wordt aangegeven, doch aan
twee punten op het spoelblok.
Bijgaande tekening toont deze twee
punten.
Afregellng
Het compartiment achter elke toets
herbergt de oscillator- en antenne
spoelen, die afgere
geld moeten worden.
Regel eerst de osclllatorkernen bij, daarna de antenne-kernen
Dit moet gebeuren op
de frequenties :
6)

V TA 351
$ kort 1: 16 MHz
kort 2: 9 MHz
midden: 1400
en 565 kHz
200 kHz
lang:
TA 352
korte golf 1 : 16 MHz
korte golf 2 : 9 MHz
korte golf 3 : 5,5 en 2,8 MHz
middengolf: 1400 en 565 kHz

i

TA 353

TA 355

korte golf 1 : 18 MHz
korte golf 2:12 MHz
korte golf 3 : 9 MHz
middengolf: 1400 en 565 kHz

korte
korte
korte
korte

TA 354
korte
korte
korte
korte

golf
golf
golf
golf

1 : 18 MHz
2:12 MHz
3 : 9 MHz
4 : 5,5 en 2,8 MHz

golf
golf
golf
golf

1 : 20 MHz
2:15 MHz
3 : 10 MHz
4 : 8 en 6 MHz

Waarde der condensatoren In het
mengschema :
C1 : 100pF — C2 : 50 pF (neem een
weerstandje van 100 Q In serie met
deze condensator op) — C3 : 500 pF.

• *.
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Gebruik uw

spoel blok

voor

een

GOEDE SUPER
BUIZENBEZETTING :
NUTTIG VERMOGEN :
TOONREGELING
AANSLUITING

Ten gerieve van diegenen, die een
goede AM-super willen bouwen, ge
ven wij hier de uitvoerige gegevens
weer van een niet te ingewikkeld
toestel, waarbij gebruik is gemaakt
van zeer moderne buizen.
Dit ontwerp is bijzonder geschikt voor
lieden, die een radio bezitten, die
wat aftands aan het worden is. Im
mers met behulp van het hier beschre
ven schema kunnen zij hun oude toe
stel weer prinsheerlijk moderniseren!

ALLE MOGELIJKE SPOELBLOKKEN
BRUIKBAAR
Ondanks het feit, dat de hier beschresuper is opgeoouwd uit „Megatron"onderdelen, zijn ook andere spoelblokken te gebruiken. Dit is juist de
bedoeling van dit ontwerp I
Elk willekeurig spoelblok kunt u er
in verwerken.
Hierbij moet u er op letten, dat de
spoelblok nummertjes, die In het hier
bij afgedrukte schema met de ECH81
als mengbuis (fig. 1a) staan, NIET
overeenkomen met het „algemene
mengschema" fig. 1, blz. 3. De in fig.
32

ECH81—EF89—EBF80—EL84—AZ41
5,5 WATT
TEGENKOPPELING
VOOR PICKUP

1a gebruikte cijfers slaan namelijk op
het Megatron-spoelblok.
Wanneer u
een ander spoelblok gebruikt en u
raadpleegt dus fig .1, laat dan de
nummers als volgt overeenstemmen.
1 van figuur 1a
= 1 van figuur 1
2
3
4
5, 6 en 7 =

f

i
i

!
;

2
4
6

i

l

3 en 5

i
I

Gebruik bij elkaar passende onder
delen ! Wanneer u een of ander
spoelblok wilt gebruiken, denk er dan
wel aan, dat SPOELBLOK, M.F.-TRAFO's
AFSTEMCONDENSATOR en de AFSTEMSCHAAL bij elkaar behorende onder
delen zijn, die volkomen op elkaar
zijn ingesteld ! Vooral het spoelbloK,
afstem-C en afstemschaal vormen een
eenheid, waar niet aan te tornen valt.

:
:'
:

i

Doet u dit toch, gebruikt u dus voor
een van die onderdelen een onder
deel van een ander merk, dan wordt
u, wanneer het toestel eenmaal af is,
vergast op vele fluitjes.... En u dan
maar zoeken en niet begrijpen hoe
het toch komt ,dat het toestel zo wei
nig selectief is___
'i.
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Figla

SPOELBLOK NUMMERS
Ant.oanst
2= Roost®*- H
3= Rooster Osc
*■ Anode Osc
6« AardeAnt.knng
6-= Ai/C. (Ner aarde)
7« Aarde Osc. kring

Of u heeft een apparaat, waar de
schaal totaal niet klopt.
Het gebruik van m.f.-trafo's van een
ander merk hoeft geen catastrofe te
zijn. Wanneer u m.f.-trafo's gebruikt,
die af te stemmen zijn op de goede
middenfrequentie, is er geen kou aan
de lucht. Bij gebruik van een megatron
spoelblok is de middenfreq. 473 Kc.
(In fig. 1a staat abusievelijk 471 Kc).
Denk nou niet bij u zelf: „ach wat,
het komt allemaal zo nauw niet", want
U bedriegt uzelf. Immers het luisteren
op de middengolfband is toch al geen
onverdeeld genoegen, vanwege de
hopeloze overbevolking. Helaas kun
nen we de aktlviteiten van al die gil
lende, loeiende en brullende stations
niet besnoeien, maar door te zorgen,
dat ons radiotoestel in topconditie is,
kunnen we maken wat er van te maken
is en kunnen we, zelfs 's avonds, een
of andere buitenlander rustig beluiste
ren zonder belaagd te worden door
fluitjes en gilletjes.

HET SCHEMA
De figuren 1a, 1b en 1c geven het
complete schema weer.
Figuur 1a is het menggedeelte, ter
verduidelijking is het spoelblok er niet
ingetekend. Figuur 3 toont het spoel
blok met de aansluitingen.
Onder figuur 1a ziet u het lijstje met
de corresponderende nummers.
Zoals u ziet, bestaat het menggedeel
te niet uit geraffineerde schakelingen.
Het antennesignaal komt, na afgesternd
te zijn door de variabele condensator
in de roosterkring van het heptodegedeelte, op het rooster. Gelijk met
het verstemmen van deze var. conden
sator, wordt de var. condensator In
de roosterkring van de triode moe
De beide condensatoren
verstemd.
vormen immers een duo.
-_>1sp
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Aangezien het triodegedeelte oscil
leert, zal de opgewekte frequentie
o.a. afhankelijk zijn van de stand van
de var. condensator. Deze frequentie
mengt zich met het antennesignaal op
het heptode-rooster en zie : op de
anode verschijnt de verschilfrequentie.
Deze verschilfrequentie blijft altijd con
stant. Immers, wordt de antennekring
verstemd, dan wordt oscillatorkring
dusdanig mee verstemd, dat de verschiffrequentie automatisch hetzelfde
blijft. Bij gebruik van Megatron onder
delen is deze frequentie 473 kHz.
Achter de mengbuis ziet u de eerste
m.f.-transformator geschakeld. In we
zen zijn dat twee afstemkringen, die
precies afgestemd zijn op de verschil
frequentie 473 kHz. Deze dubbele af
stemming-geeft grote selectiviteit.
Tenminste... als de beide kringen
goed op 473 kHz zijn afgestemd i En
daar mankeert het bij veel eigenbouw
Doc'n
toestellen nog weleens aan.
daarover staks.

We blijven nog even bij de mengbuis.
De kathode is gewoon geaard. On
danks dat krijgt de buis toch negat!eve
roosterspanning, omdat het voedingsgedeelte dusdanig is geschakeld, dat
het chassis, dus aarde positief i-: ten
opzichte van de —hoogspanning.
Hier komen we bij de uitvoering uit
voeriger op terug.
De kathode is dus positief ten opzich
te van het rooster. Ergo is het rooster
negatief ten opzichte van de kathode.
Simpel ! „Allemaal prachtig", zegt u
verveeld gapend „maar waarom wordt
er geen kathodeweerstand met een
kathodecondensator gebruikt, dat is
toch veel eenvoudiger ? of is dat te
duur soms ?"
Nee, dat is niet te duur, maar voor
hoge freguenties is het niet aan te
bevelen. En u wilt de korte golf toch
ook wel goed ontvangen, nietwaar ?
Mooi, dan zijn we er.
Het rooster is niet met een lekweerstand geaard, maar aan de AVC-leiding
gelegd. De term AVC wordt zo alge-

I

meen bekend geacht, dat niemand het
meer In zijn hoofd haalt die volledig
uit te spreken. Och arme echter de
lieden, die nog nimmer van die term
gehoord hebben, ze komen geen stap
verder.
Welnu, de AVC of Automatische Volu
me Controle zorgt er automatisch voor,
dat er geen te grote sterkte-verschillen tussen de diverse stations te ho
ren Is. We vermijden hier dus mee,
dat we, wanneer we het toestel vol
open hebben gezet om naar een bui
tenlander te zoeken, de oren ineens
van het hoofd voelen blazen', omdat
we, al zoekende, langs Hilversum heen
draaien. Nee, het sterke signaal van
een dichtbij gelegen station wordt net
jes onderdrukt.
Dit komt omdat ditzelfde signaal wordt
gelijkgericht en als regelspanning naar
de 'rooster van de ECH81 en EF89 ge
voerd wordt. De negatieve roosterspanning verandert dan, met als ge
volg : een veranderde mate van ver
sterking.
HET MF-GEDEELTE (fig. 1b)
De eerste m.f.-trafo zorgt voor een
selectieve afstemming. De selectiviteit
is echter met een enkele m.f.-trafo
nog te beperkt, we zoeken dus onze
toevlucht tot een tweede m.f.trafo.
Dit betekent dus : weer twee kringen
er bij. „Prachtig" jubelt u handenwrij
vend, „jofel toestelletje wordt het, ik
voel het al I" Goed gevoeld, Inder
daad, maar dié twee kringen extra be
tekenen ook extra verzwakking van
het signaal. Doch wees niet teleurge
steld, want we zetten er een buis bij
die de verzwakking opheft.
Deze buis nu is de EF89, een steile
h.f.-penthode. Ten einde h.f.-genereren
tegen te gaan, is in de roosterleiding
een stopweerstandje aangebracht van
200 O. Denk er aan : deze moet zo
dicht mogelijk bij het lampvoetje aan
gebracht worden, anders helpt het din-
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getje geen zier. Weinig valt er verder
van de m.f.-buis te vertellen, dan dat-le
als normale h.f.-versterker Is gescha
keld. De negatieve roosterspannlng
verkrijgen we hier op dezelfde wijze
als bij de mengbuis.
HET LF-GEDEELTE (fig. 1b)
Na de twee m.f.-trafo belandt het sig
naal op een van de beide diodes, die
in de EBF80 zijn ingebouwd en wordt
daar gelijkgericht. Hierdoor wordt het
signaal hoorbaar gemaakt.
Het nu laagfrequente signaal is nog
dermate .zwak, dat twee buizen nodig
zijn om het als een krachtig geluid de
kamer in te slingeren
Via de volumeregelaar van 0,5 Mn en
de toonregeling van 0,2 MQ belandt
het signaal op het rooster van de
EBF80, waar het flink versterkt wordt.
Om eventuele h.f.-restjes weg te wer
ken, Is een condensatortje van 100 pF
van de anode naar aarde geschakeld.

'^PHiLlPS'Toltrirnmers (aarden)
op een stovig metalen stripje
solderen met de.pen'fcarde)
De soldeerllppen van deze trimmers naar de
bestemde contacten op de schakolnar
K
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Het signaal rept zich voort: vla de
koppelcondensator en het stopweerstandje van 200 Q (denk weer aan de
korte verbinding met de bulsvoet I)
komt het op het rooster van de kracntige elndbuls, de EL84, en krijgt daar
zijn laatste behandeling.
De luidsprekertransformator zorgt voor
een juiste aanpassing en daarmee zou
de kous af zijn, ware het niet, dat een
gedeelte van het signaal wordt terug
gevoerd naar het rooster van de
EBF80. Hierdoor worden bepaalde fre
quenties tegengewerkt, waardoor an
dere de kans krijgen wat naar voren
te komen. Op deze wijze wordt een
sublieme weergave bereikt, wat bo
vendien te regelen is met de toonregelpotentiometer van 0,2 MQ.
Deze tegenkoppei-schakeling werkt
echter alleen goed, wanneer de Juiste
aansluitingen aan de secundaire van
de luidsprekertrafo zijn gebruikt. In
derdaad, dat kunt u zo een twee drie
niet zien, dat kan niemand zien. Geen
nood : sluit het zaakje gewoon aan en
wanneer het toestel af is, hoort u dl-,
reet of u goed gegokt heeft; zo u de
aansluitingen verwisseld heeft, komt
u dit ogenblikkelijk te horen door een
heftig gegil. Hup, de twee draadjes
aan de 5-Q-kant van de trafo los, even
omdraaien en hoor I Brilliant klinkt de
muziek thans I Ook bij de beide l.f.bulzen wordt de negatieve roosterspanning verkregen zoals bij de h.f.buizen het geval is.
DE VOEDING (Hg. 1C)
De voedingstrafo moet 2 X 280 volt
kunnen leveren bij 75 mA. De AZ41
richt de wisselspanning gelijk, waarna
het afvlakfllter. bestaande uit de bel
de 2 X 50 /*F electrolyten en de 4 kQ
(2 watt) de rimpels werwerkt.
Inplaats van de 4 kQ weerstand kan
ook een l.f.-smoorspoeltje worden ge
bruikt. Eigenlijk Is dat wel zo goed,
omdat In de weerstand meer energie
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<6 mm gat in beugel
en eventueel ook
een aslager

De aandrijfas

verloren gaat dan in de smoorspoel.
De minleiding van de hoogspanning Is
niet meteen aan aarde gelegd. Dit Is
gedaan om het chassis positief te krij
gen ten opzichte van de min. u weet
//el : om de vier buizen hun negatieve
'oosterspanning te geven.
Doordat de minleiding niet meteen aan
aarde wordt gelegd, maar via de weer
standen van 68- en 75 Q, moet de voedingsstroom deze beide weerstanden
doorlopen, met als gevolg een spanningsval over de weerstanden. Door
twee weerstanden te gebruiken, heb
ben we ook twee punten, waarvan we
de negatieve roosterspanning kunnen
ataemen. Nu moet u bij het monteren
er wel opletten, dat u de electrolyt van
50 /<F, die de beide negatiefweerstanden overbrugt,.op de juiste wijze aan
sluit, namelijk met de + kant aan aar
de I Doet u dat niet, dat Is-le rap naar
de bliksem I
17

DE OPSTELLING VAN DE ONDERDELEN
Foto's en bouwtekening geven een
duidelijk overzicht van de plaatsing
der diverse onderdelen. Zo u een Megatron-chassis gebruikt, is het al heel
gemakkelijk, want alle gaten zijn op de
juiste plaats geboord.
Houd u ook zoveel mogelijk aan het
bedradingsschema en zié vooral niet
de hier en daar aangegeven afscher
mingen over het hoofd !
AFSCHERMING
Een héél belangrijke afscherming wordt
dikwijls vergeten, namelijk de afscher
ming van de bodem.
Hiervoor is geen duur aluminium nodig
nee, een plaat karton, met zilverpa
pier beplakt, voldoet uitstekend.
Wanneer het toestel op de plaat kar
ton in het toestel wordt vastgeschroefd
wordt het zilverpapier netjes tegen
het chassis geaard. De gehele bedra
ding zit dan keurig netjes afgeschermd
in een gesloten doos.
Fig. 5 laat u een heel belangrijke af-

scherming zien : een plaatje blik of
bladkoper, dwars over de buisvoet
van de EF89 gesoldeerd. Op deze wij
ze worden de plaat- en roosteraanslultingen, die gemakkelijk op elkaar kun
nen inwerken, doeltreffend van elkaar
gescheiden.
In fig. 6 ziet u een minder gemakkelijk
zichtbare, maar toch zeer nodige af
scherming, namelijk aan de afstemcondensator. Het vaste platen-pakket van
de antennesectie is aan de rugzijde
met een apart plaatje koper of alumi
nium dichtgemaakt.
Het is niet zo'n ingewikkelde operatie
als het wel lijkt, want het kan een
voudig gebeuren door een rechtop
staande strip op het chassis vast te
zetten en het met een soldeerlip aan
het huis van de condensator te be
vestigen.

!
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Een paar zeer belangrijke afschermin
gen zijn een paar metalen afschermbusjes om de ECH81 en de EF89. Wan
neer u de lampvoetjes gaat kopen, iet
er dan op, dat er twee bij zijn, waar
de busjes omheen passen !

)
AWCHERM PLAATJE (blik)
: 3 cm Hoos
ye« «Oldrrcn

/
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BUISVOET
EF89
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DE BOUW
Schroef uitsluitend onderdelen op het
chassis vost. waarvan u zeker bent,
dat ze voor 100 procent goed zijn. Dit
lijkt een Ietwat rare opmerking, maar
het gebeurt maar al te vaak, dat tegen
deze regel gezondigd wordt met alle
nadelen vandien
Let er bij het monteren op, dat de
lampvoetjes in de juiste stand worden
vastgeschroefd
Het antenne-gedeelte verdient specia
le zorg. Als spoelblok is in dit ont
werp niet het bekende blok met de
trimmerplaat gebruikt. In de praktijk
is namelijk gebleken, dat deze trim
merplaat nogal eens moeilijkheden kan
geven, reden waarom wij het nieuwe
blok prefereren. BIJ dit spoelblok na
melijk, wordt gebruikt gemaakt van
de bekende Philips tol-trimmers. Deze
komen in stellen van'drie aan weers
zijden van het spoelblok te zitten. (Zie
de foto op blz. 35).
Nu wil dit alles niet zeggen, dat, in
dien u een Megatron spoelblok met
trimmerplaat bezit, u dit blok maar met
een minachtend gebaar in de vuilnis
bak moet storten, integendeel. Wel
licht bent u zo pienter, dat u totaal
geen moeilijkheden met de trimmer
plaat heeft. En aangezien de techni
sche kwaliteiten van beide typen even
goed zijn, is er geen reden om in uw
geval meteen maar een nieuwe aan
te schaffen.
\
Het spoelblok is gemonteerd. Mooi.
Nu worden vanaf de aardcontacten van
het spoelstel een paar dikke montage,
draden naar het chassis gelegd. Deze
draden vormen als het ware brugge
tjes. Op deze bruggetjes worden de
toltrimmers met de middenpennen ge
soldeerd. Op deze wijze zitten ze niet
alleen stevig vast, maar ze zijn ook
gemakkelijk af te regelen. De andere
aansluitingen van de bolletjes worden

met korte verbindingen met de bijbe
horende contacten van de golflengtêschakelaar verbonden (zie figuur 3).
Voor de rest spreken de bouwteke
ning en foto voor zichzelf. Gebruik
goede condensatoren en weerstanden.
V/at de condensatoren betreft: neem
voor de kleinere waarden (tot 500 pF)
de z.g. keramische condensatoren en
voor de grotere waarden de moderne
doopwikkel-condensatoren van een
bekend merk (W.F.M., Wima enz.).
Weerstanden kunnen ruis geven, neem
dus ruisarme, zg. opgedampte koolweerstanden (Belschlag).
Nu behoort u natuurlijk tot die enthou
siastelingen, die hele kisten vol oude
weerstanden en condensatoren hebben
„Altijd gemakkelijk ___" denkt u. In
derdaad, als u op de Noordpool zou
zitten en een noodzender in elkaar
moest frunniken, zouden die lekke con
densatoren en half zachte weerstanden
goud voor u betekenen. Bewaar die
onderdelen dus maar goed voor het
geval dat u eens in het barre Noorden
komt te vertoeven, doch koop voor
dit goede supertje maar een handje
vol nieuw spul. Wat kost dat nou nog ?

NOG IETS OVER VOEDING
Het leek ons het beste de meest ver
breide voedingsschakeling weer te
geven, namelijk die met dubbelfazlge
gelljkrichtbuls. Nu zullen er echter zon
der enige twijfel vooruitstrevende lie
den zijn, die de gelljkrichtbuls honend
van de hand wijzen, omdat ze bij de
tegenwoordig In opgang komende gelijkrichtcel zweren.
Zweer rustig, er Is niets op tegen, om
een cel in plaats van de gelljkrichtbuis te gebruiken, ja, zelfs is het mo
gelijk de cel rechtstreeks op het llchtnet aan te sluiten, waarbij alleen een
transformator voor de gloeispannlng
van de buizen wordt gebruikt.
19

Weerstanden
TOONREG.
10000 P

«

Ö!

1

O

0.2 M'

iöö?'

4 kn
1 Mn
50 kn
40 kn
22 kQ
1 oo kn
100 kn
50 kn
500 kn
200 kn
200 n
100 n
22 kn
68 n
75 n

VOLUME REG

X

\

E

\
300V Voed
A trafo

si

4V Voed trafo

220Vo .
Vüêd.traföl\

.middafta'-kinO»

ONDERDELENLIJST
1 chassis
1 voedingstrafo,
prim. 110—220 V
sec. 1X 4 V
1X 6,3 V
2X280 V
(75 mA)
1 uitg. trafo
prim. 5200 n
sec. 3—5n
5 buizen : ECH81
EF89, EBF80, EL84
AZ41
1 3-banden sp.blok
2 m.f.-trafo's,

2W
y4 w
y4w
1w
1w
1w
y4w
y4w
y4w
y4w
y4w
iw
y4 w
1 w
1 w

Condensatoren
3x
500 pF koker
2x
50 pF ker.
150pF ker.
1x
0,05/<F koker
6x
0,01 [xï koker
6x
1x
15 pF ker.
100 pF ker.
2x
0,015 fi? koker
1x
1x
50 ix? 25 V
2x
50 /xf 350 V
500 pF duo-C
2x
0,5 Mn pot.meter
met schakelaar
0,2 MQ pot.meter

473 Kc
1
1
4
1
5
5
3
6

473 Kc fluitfilter
bijbehorende
schaal
Novalvoeten,
2 m. afsch.bus
Rimlock buisv.
5-llps draadst.
aardlipjes
entrees
(1 m. fl.fllter)
Philips toltr. 30 pF
montagedraad
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In dit laatste geval moet wel worden
gezorgd, dat er geen netspanning op
het chassis kan komen te staan. Een
Graetz-seleencel moet dan worden ge
bruikt.
DE SCHAAL
Megatron heeft twee typen schalen
Ter besparing van kosten en ruimte
hebben wij het kleinste geprefereerd
Figuur 4 laat zien hoe de (niet bijge
leverde en dus apart te kopen) aan
drijfas en beugel moeten worden aan
gebracht. Ook de manier van snaaropleggen is duidelijk aangegeven.
TOT SLOT : HET TRIMMEN
Zo u zelf de gelukkige bezitter van een
trimzender bent, hoeven we u niet te
vertellen, dat het afregelen van een
super zonder goede hulpmiddelen nut
teloos werk is. En ook als u geen trim
zender heeft, zult u deze wijsheid wel
bezitten. Nochthans zult u, wanneer het
toestel af is, geen moment aarzelen om
actief aan de diverse kernen en trimmers te gaan draaien, met de gedach
te van „Je kunt nooit weten___" En
waarachtig, als u dan op een gegeven
moment vele stations luisterrijk door
krijgt, doorstroomt een majesteitelijk
gevoel uw gehele wezen. „Haha I"
denkt u, door het succes en de omstanders aangemoedigd, „even kijken
of er nog meer uit te halen valt___"
Een klein rukje aan een trimmer___
pfft... weg Is de gevoeligheid, totaal.
Drie avonden zwoegt u nog door, dan
beseft u voor de zoveelste maal, dat
het zonder hulpinstrument toch écht
niet gaat..
Alleen als de middenfrequenten al
goed zijn afgeregeld, is het mogelijk
de rest ook goed af te stemmen. En
dat is logisch, want aan de goed af
gestelde m.f.-trafo's hebben we dan
een stevig houvast. Draai dus nooit
zo maar aan de kernen van de m.f.42

trafo's om het geluld op deze wijze op
maximum sterkte te krijgen. U bent er
dan Immers nooit zeker van, dat u op
de juiste frequentie (in ons geval 473
kHz) bent afgesteld. Slechts wanneer
de middenfrequentie juist is afgere
geld, is het mogelijk de selectiviteit en
de gevoeligheid op maximum të
krijgen
Stel, dat de m.f.-trafo's goed zijn af
geregeld (met behulp van een trimzender bijvoorbeeld) hoe krijgt u dan het
spoelblok goed in de band ?
Wel, met behulp van de 6 Philips toltrimmers. Fig. 3 laat u zien voor welke
golflengten de trimmers dienen. Aan
de linkerkant ziet u de antenne-trimmers getekend en aan de andere
kant (rechts) de oscillatortrimmers.
Regel altijd eerst de osclllatortrlmmer

\

af, voor u aan de bijbehorende antennetrimmer gaat draaien I
Zorg, voor u gaat regelen, dat de
schaal goed Is afgesteld. Bij geheel
in- of uitgedraaide condensator moet
de wijzer dus precies aan de einden
van de schaal staan.
AFREGELING MIDDENGOLF
Zet de wijzer op 301 meter. (Hllversum) en regel met de mlddengolf-oscillatortrimmer en daarna met de middengolf-antennetrimmer bij tot max.
geluidssterkte.
Zet de wijzer op 483 meter (BrusselFrans) en regel met de m.g. antennetrimmer bij tot max. geluidssterkte.
Deze bewerkingen nog eenmaal her
halen:
AFREGELING LANGE GOLF
Zet de wijzer op 1225 meter (Kalundborg) en regel met l.g.-oscillatortrlmmer en daarna met de l.g.-ant.trimmer
bij tot max. geluidssterkte. Zet de wlj-

i

zer nu rechts op de schaal en zoek
een telegrafiestation. Regel met ant.trimmer bij tot max. geluidssterkte.
Bewerkingen herhalen.

meter (PC]) en regel met k.g. antennetrimmer bij tot max. sterkte. Herhalen.

AFREGELING KORTE GOLF

Maar nogmaals : BETER is het, het af
gebouwde toestel naar een betrouw
bare afregelinrichting te brengen, waar
men het apparaat voor 100 % afregelt.

Zet de wijzer op 20 meter. Regel hij
met de korte golf cscillatortrimmer en
korte golf ant. trim. Wijzer op 49.80

Want dan pas presteert het toestel wat
het kan presteren en dan ook pas
heeft u er voor 100 % plezier van !

i ■

\
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Een super van bijzonder goede kwaliteit
Er zijn mensen, wie het niet gauw
goed genoeg is. Welnu, voor dezul
ken is er nog een tweede ontvanger,
die aan hoge eisen voldoet.
De genummerde aansluitingen op het
schema komen overeen met die van
het mengschema op blz. 3.
De mengtrap is op de gewone manier
geschakeld. Andere mengbuizen, b.v.
ECH3, ECH4, ECH42, enz. kunnen na
tuurlijk ook worden gebruikt.
U moet er echter dan wel aan denken
andere waarden voor de kathodeen schermroosterweerstanden te gebruiken.
Het m.f.-bandfilter, dat op de mengtrap
volgt, is met bandbreedregeling uit
gevoerd. Deze regeling heeft twee
standen, n.l. „normaal" en „breed".
Het principe hiervan berust op het
verstemmen van de primaire- en se
cundaire kringen. Zetten we de scha
kelaar op „smal", dan regelen we de
m.f.-kringen op max. signaal af. Scha
kelen we hem „breed", dan gaat van
de ene kring een bepaalde capaciteit
af, terwijl deze capaciteit dan bij de
andere kring bijkomt.
Dit heeft tot gevolg, dat de eerste
kring nu een resonantiefrequentie (f,)
krijgt, welke hoger ligt dan de middenfrequentie (f0). De tweede kring is
nu natuurlijk op een lagere frequentie
afgestemd (f,). Het tweede bandfilter
blijft op (f0) afgestemd. Let er wel op
dat de bedrading naar de schakelaar
zo kort mogelijk Is. Is dit niet het ge
val, dan treden er onvermijdelijke verliezen op.
Nog een punt van belang is de scha
kelaar zelf. u moet er goed op let
ten, dat wanneer er overgeschakeld
wordt, de anode van de ECH81 niet In
verbinding kan komen met het rooster van de EBF80.
44

Dus desnoods een stukje van het schakelcontact afknippen of wegvijlen.
Achter de m.f.-versterker volgt de de
tector. Deze bestaat uit een diode
(triode als diode geschakeld) en een
triode en kenmerkt zich door opvallend
weinig vervorming. De gelijkrichting
van het hoogfrequentsignaal komt voor
rekening-van de diode.
Het aan de kathode van deze diode
ontstane l.f.-signaal wordt direct op
het stuurrooster gebracht van de in
anodebasis geschakelde triode. Aan
de kathode van deze buis ontstaat dus
weer een signaalspanning; deze wordt
uiteindelijk via 0,1 /uf naar de l.f.-versterker gevoerd. Dit terwijl de con
densator van 150 pF de hoogfrequentcomponent naar aarde afvoert.
Naast de l.f.-spanning aan de kathode
van de diode treedt ook nog t.o.v.
aarde een positieve gelijkspanning op.
Deze zou het rooster van de triode
positief maken, als de kathodeweerstand van deze buis er niet was ge
weest.'Nu blijft het rooster voldoende
negatief t.o.v. de kathode.
Als afstemindicator wordt een EM80
gebruikt, welke zijn stuurspanning van
de AVC-regelspannlng krijgt.
Deze laatste wordt verkregen van een
diode van de EBF80.
De l.f.-versterker kan een ieder naar
eigen smaak en portemonnaie maken.
Een kleine suggestie willen wij u nog
geven : Het eerste gedeelte van de
dubbel-triode is als l.f.-voorversterker
en het andere gedeelte als toonregeltrap geschakeld. De EL84 zorgt ervoor
dat we energie in onze luidspreker
krijgen, u ziet, het is weer eens een
kleine variatie op onze „doorsnee"
super.
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