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Daar de inhoud van dit werkje betrekking zou kunnen
hebben op schakelingen en/of constructies, geheel of ten
dele door. een Ned. octrooi beschermd, zij er op ge
wezen, dat in deze gevallen de Octrooiwet toepassing
daarvan anders dan voor experimenteel en eigen huis
houdelijk gebruik, niet toestaat.
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Inleiding
In dit deeltje van de serie „Dr. Blan’s practische radioproeven” zijn weg en middelen
aangegeven, die u in staat zullen stellen een verouderd toestel in technisch opzicht te
herzien of m.a.w. te moderniseren.
Nu lijkt het ons niet van belang ontbloot eerst \ begrip verouderd onder de loupe te
nemen, aangezien de opvattingen daarover allesbehalve gelijk zijn.
De een noemt een toestel verouderd omdat de selectiviteit te wensen overlaat, een ander
zoekt het in het ontbreken van KG ontvangst. Het belangrijkste argument is echter,
wanneer de werking van het apparaat bezien in het licht der huidige mogelijkheden en
eisen te wensen overlaat. En daar e.a. zich als volgt laat samenvoegen: krachtige, onge
stoorde en klankrijke ontvangst van een groot aantal omroepstations, is het vrij een
voudig uit te maken of uw toestel in technisch opzicht afgedaan heeft.
De herziening kan meer of minder ingrijpend zijn en dienovereenkomstig de uitgaven.
Men zou zich dus kunnen beperken tot het hoogstnoodzakelijke, n.l. de afstemkringen
en men late het overige zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat.
Want in negen van de tien gevallen is het noodzakelijk de afstemming van het apparaat
te verbeteren, hetgeen het aanschaffen van een stel nieuwe spoelen betekent, eventueel
aangevuld met bijpassende afstemschaal en draaicondensator. Vooropgesteld dat de buizen
zich in een redelijke staat bevinden. En dan de weergavekwaliteit, die wordt in het
toestel hoofdzakelijk bepaald door het laagfrequent deel van ontvanger plus de luid
spreker.
In dit boekje worden u tal van ombouwmogelijkheden voor rechte ontvangers en voor
gelijk- en wisselstroomvoeding aan de hand gedaan.
Succes is zeker, mits u de aanwijzingen letterlijk opvolgt.
BUSSUM, Januari 1952.
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Tweekringers

Voor het op peil brengen van oudere —
soms ook verouderde — tweekringers die
uit bepaalde overwegingen of uit gebrek
aan voldoende fondsen niet door een
nieuwe vervangen kunnen worden, wordt
steeds weer onze belangstelling inge
roepen. Het geven van aanwijzingen per
brief heeft ook z’n bezwaren, vandaar dat
de hierna volgende bladzijde!! aan dit
immer actueel blijvende onderwerp ge
wijd zijn.
Wel moet dan één ding even in het licht
worden gesteld: er kan onmogelijk van
ons worden verlangd, dat we stuk voor
stuk alle soorten ontvangtoestellen de
revue laten passeren. Dat zou een onbe
gonnen taak zijn.
We bepalen ons dan hier tot de klassieke
schakeling van dit toesteltype dat voor
herziening dan wel als voorbeeld voor
andere typen dienst doet.
Het euvel van de meeste toestellen is, dat
zij niet selectief genoeg meer zijn en de
geluidskwaliteit bovendien uit
gesproken slecht is. Behalve
verouderde spoelen zijn de bui
zen dan veelal ook schuldig.
Zonder nieuwe moderne buizen
valt er nu eenmaal niet veel te
verbeteren aan de genoemde
tekortkomingen. Is men besloten
over te gaan tot het aanschaffen
van nieuwe buizen, dan zou men
al heel dwaas doen niet direct
moderne 6,3 V typen te nemen.
Levert de voedingstransformator 4 Volt
inplaats van 6,3 V, dan zal daarin ook
voorzien moeten worden. De trafo wordt
daartoe gedemonteerd, door de kemblikjes die om en om in de spoel zijn ge
stoken er uit te nemen. Tel nu uit hoe
veel windingen de gloeistroomwikkeling
bestaat, deel dit getal door 4 en ver
menigvuldig dit weer met 6,3. Het ver-

BBDÖTHEEK
'RV.H.R,'
"v

schil tussen het eerst verkregen en laatste
getal geeft aan hoeveel windingen draad
er aan de 4 Volts gloeistroom wikkeling
moeten worden toegevoegd.
Volg dezelfde windingsrichting, de las bij
voorkeur solderen.
Een goede ontkoppeling van de kringen
is nodig om te ver
hinderen dat de ver
kregen selectiviteitsverbetering niet weer
verloren raakt door
demping of instabili
teit. Gebruik als ontkoppelcondensatoren
dan ook in geen ge
val oude 1-2 of 4 pF
% papier condensatoren, maar neem daar
voor niet inductieve koker typen van
0.1 nF.
Het zal opgevallen zijn, dat in de nieuwe
schema’s geen spoor te ontdekken valt
van de misschien nog in het oude toe
stel aanwezige laagfrequent trafo. In de
eerste plaats zijn l.f. trafo’s — en vooral
die oude beestjes — dingen die men zeer
wantrouwend tegemoet dient te treden.
Daarbij komt dat door het algemeen ge
bruik van penthodebuizen de l.f. trafo
geheel op de achtergrond werd gedron
gen. Een penthode toch geeft een aan
zienlijk grotere versterking met minder
vervorming dan die oude triode met l.f.
trafo oplevert.
Vanzelfsprekend grijpen wij dan naar de
zoveel eenvoudige en goedkopere weerstandversterking om de detector met de
1.f. versterker te koppelen. Indien de
eindbuis ook een penthode is, dan is er
voor uit het lichtnet gevoede toestellen
geen enkele reden om meer dan één buis
laagfrequentversterking te gebruiken.
Maakt, zoals soms nog het geval is, een
magnetische luidspreker deel uit van het
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toestel, dan is verdere verbetering vol
maakt doelloos, daar hiervan in de weer
gave toch niets te bemerken zou zijn.
Anders is het echter, als nu ook de oude
luidspreker vervangen wordt door een
electro-dynamisch of permanent dyna
misch type.
Bepaalde tonen en wel speciaal die van
bassen, trommels en pauken, die wat
eerstgenoemde luidspreker betreft, net zo
goed niet behoefden te worden uitgezon
den. Zekere geluids-enceneringen uit
acoustische decors zullen dan eveneens
behoorlijk voor de dag komen cn wel des
te beter naarmate de beschikbare energie
• in de anodekring van de eindbuis.
Hieruit volgt dat het gedrag van een ED
of PM luidspreker sterk- afhankelijk is
van het type eindbuis en het blijkt inder
daad dat voor goede weergave een anodeenergie van 9 Watt wel een eis is. Derge
lijke eindbuizen nemen evenwel veel meer
stroom dan de vroegere oude typen en
daarop is het voedingsapparaat meestal
niet berekend. Wil men dus een EL 3 of
EL 41 gaan toepassen, dan zit er niet an
ders op dan ook nog een „zwaarder” p.s.a.
samen te stellen, want om verschillende
redenen blijkt het niet mogelijk het oude
p.s.a. te verbeteren. Zoals hiervoor reeds
opgemerkt, zijn er twee soorten Electrodynamische luidsprekers, n.1. die met per
manente magneet en die met electromagneet, de zgn. bekrachtigde typen.
Een PM type wordt op dezelfde wijze
aangesloten als een magnetische luid
spreker.
Bekrachtigde luidsprekers daarentegen
bezitten 4 aansluitingsdraden, twee daar
van gaan naar de luidsprekerbussen en
de twee andere, corresponderend met de
veldspoel, moeten aangesloten worden op
een bekrachtigingsapparaat dat bij een
bepaalde spanning een gelijkstroom van

een zeker aantal milli-ampères door de
veldspoel stuurt.
Inplaats van met een afzonderlijk bekrachtigingsapparaat kan de bekrachti
ging ook op andere geriefelijker wijze
plaats vinden n.1. door de veldspoel op te
nemen in de -f- of — leiding van het
p.s.a. en wel inplaats van de smoorspoel
of er direct achter, de door de buizen
opgenomen stroom vloeit dus door de
veldspoel van de luidspreker. Duidelijk is
het dat de weerstand van die spoel een
hinderpaal is, die alleen ten koste van
spanningsverlies valt te overwinnen. Een
rekensommetje om dit te verduidelijken.
Stel dat de door het p.s.a. geleverde span
ning aan de ingang van de veldwikkeling
275 V bedraagt en dat de door de ont
vanger opgenomen stroom 50 mA be
draagt. Volgens de wet van Ohm is E =
1 X R zal bij een weerstand van 2000
Ohm een spanningsvermindering op
treden van (I) 0,05 X (R) 2000 = (E)
100 V. De voor het toestel beschikbare
plaatspanning bedraagt dus nog maar 175
Volt. Willen we de buizen niettemin toch
de gebruikelijke 250 Volt toevoeren, dan
zal de spanning .vóór de veldwikkeling
met 75 Volt verhoogd dienen te worden
m.a.w. de voedingstrafo moet 75 Volt
meer leveren dan normaal.
Zonodig kan nu dus de juiste voedings
trafo gekocht worden. Trafo’s worden
sinds jaar en dag uitgerust met een gloei stroomwikkeling, waarop de gloeidraden
van de wisselstroómbuizen kunnen wor
den aangesloten, naar gelang buizen met
6,3 of 4 Volt toegepast worden lette men
op de spanning van de gloeistroomwikkeling. Enkelvoudige gelijkrichting wordt
reeds lang niet meer toegepast, dus zal
de trafo twee hoogspanningswikkelingen
(2 X 260 V of 2 X 350 V) moeten be
zitten. Vervolgens noemen we nog de
(meestal 4 Volt) wikkeling voor de plaatstroom lamp. En nu nog iets van belang:
De aanmerkelijk betere geluidskwaliteit,
opvallend merkbaar aan de uiterste delen
van de toonschaal zal er licht toé leiden
dat eventueel „brom” lastige proporties
gaat aannemen. Inplaats van electrolytische afvlakcondensatoren van 8 nF of
de oude 4 |.iF papiercondensatoren wordt
in het nieuwe p.s.a. de afvlakking met
2 X 16 nF uitgevoerd.
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ANTENNE]
KRING

AFSTEMMING VOLUME

DETECTOR DET.enLF KOPPEL
KRING
BUIS
ELEMENT

TERUGKOPPELING

Als schema kozen we een klassieke twee
krings „rechtuit” voor wisselstroomvoeding, met Mu-Core „900” spoelen en 4
buizen; t.w. hoogfrequentversterker, detector/laagfrequentversterker, eindbuis en
voedingsbuis, genummerd II t/m V.
In de schemasleutel zijn, zoals gebruike
lijk, waarden aangegeven voor conden
satoren en weerstanden, echter is de tabel
deze keer niet volledig. Verschillende
weerstandswaarden worden n.1. bepaald
door de te gebruiken huistypen.
En voor zover geschikt, zijn die buizen
opgenomen in tabellen, waarbij dan tege
lijkertijd de voor dit type geldende waar
den, alsmede de aansluitgegevens zijn
vermeld.
In het algemeen zal dit dus, mits de
buizen in goede staat verkeren, weinig

EIND
LUID
BUIS SPREKER

Fig. 4
Blokschema van de
tweekrings ontvanger

TOON

moeilijkheden kunnen opleveren.
Bij de eindbuizen is het even opletten
dat de juiste waarde voor de kathode
weerstand wordt gekozen. Hier komen
o.a. weerstandswaarden voor van 90 en 170
Ohm. De eerste waarde is te verkrijgen
door het parallel schakelen van een 100 en
een 1000 Ohm weerstand. De tweede wordt
gevormd door parallel schakelen van 200
en 1200 Ohm.
Is de eindbuis nu bijv. nog een van het
direct verhitte soort en dus tevens roet
een 4 Volts gloeidraad (E 443 H, C 453
e.d.) dan R 13 en C 17 laten vervallen, in
de plaats daarvan worden R 16 en C 22
geschakeld tussen de middenaftakking van
de gloeistroomwikkeling en het chassis
(aarde).

HET SCHEMA
De antenne is in de Middengolfstand via
de seriecondensator C 2 met de antenne
spoel 901 verbonden. In de Langegolfstand
gebeurt dit via C 1. Het afstemmen van
deze kring geschiedt met de afstemcondensator C 4. De regeling van de ver
sterking van de hoogfrequentversterker
vindt plaats met de potentiometer R 3.
R 2 bezorgt deze hf buis haar minimum
aan negatieve roosterspanning, wanneer
R 3 op nul waarde is gebracht.
R 1 en R 4 vormen een spanningsdeler
waarvan de schermroosterspanning wordt
betrokken, terwijl schermrooster en ka
thode geaard zijn via niet inductieve
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koke^pondensatoren C 6 en C 21. Koppe
ling met de detectorkring geschiedt d.m.v.
C 7. De anodegelijkspanning wordt via de
hoogfrequentsmoorspoel L 1 toegevoerd.
De detectorkring is normaal geschakeld
en wordt met C 11 afgestemd; de terug
koppeling wordt geregeld d.m.v. een
potentiometer (R 5) parallel aan de terugkoppelspoel. Het filter C 14-R 9-C 15 ont
doet het lf signaal van hf spanningen,
voor dat dit aan het rooster van de eind
buis wordt toegevoerd.
Om het vervormingspercentage zo laag
mogelijk te houden is er lf tegenkoppeling toegepast. Een deel van de uitgangs-

X

Flg. 5
HET SCHEMA
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SCHEMASLEUTEL
CONDENSATOREN

c1
C 2-12 ...
C 3-8-9-10
c 4-11
C 5 .

330 pF keram.
47 pF keram.
3-30 pF luchttrimmers
(Philips)
afstemcond. Novocon DC202
3-30 pF luchttrimmer met
15 pF keram. parallel

WEERSTANDEN
C 6-13-21 •
.
0,1
Tubcap
C 7-15 ...
470 pF keram.
C 14 ........
100 pF keram.
C 16
. 0,02 (0,022)
Tubcap
C 17-22 ..............
50 jj,F elco 25 V werksp.
c 18 ...................... 2000 (2200) pF Tubcap
C 19-20 ..............
32 of 16 jj,F elco 450 V
C 22 + R 16 alleen indien buis IV een direct
verhit type is.

R 3
R 5
R
R
R
R
R

6
7
9
11
12

15 kOhm pot.meter met
schak. (Vitrohm curve I)
50 a 200 kOhm pot.meter
(Vitrohm curve I)
2,2 MOhm
33 Ohm
10 kOhm
1 kOhm
680 kOhm

R
R
L
L
T
T
S
Z

14
15
1
2
1
2
1
1

.....................
100 Ohm
.....................
470 Ohm
- h.f. sm.spoel (Amroh F4)
- Muvolett 6006
- voedingstrafo Muvolt P120B
- luidsprekertrafo Amroh, type U85
- netschakelaar (op R3)
- smeltveiligheid 0,5 A
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Foto 1. Zo kan ook Uw toestel worden

spanning wordt via R 15 van de secun
daire van de uitgangstransformator af
teruggevoerd naar de kathode van de
detectorbuis. De zeer kleine waarde van
R 7 geeft een verwaarloosbaar gelijkspanninkje tussen kathode en rooster (via
chassis en afstemspoel) van de detector
zodat de detectorwerking hierdoor niet

wordt beïnvloed. Doordat deze buis ech
ter in het tegenkoppelingscircuit is opge
nomen, wordt door deze schakeling ook
de vervorming, welke in de roosterkring
optreedt, verminderd.
Het voedingsgedeelte is geheel normaal,
zodat hierover niets bijzonders valt op te
merken.

MONTAGE AANWIJZINGEN
Om te voorkomen dat men naderhand
moeilijkheden ondervindt, is het gewenst
alle onderdelen van te voren goed schoon
te maken en de aansluitcontacten met
de soldeerbout opnieuw te vertinnen. Het
is vanzelfsprekend dat men van eventueel

weer te gebruiken oude onderdelen de
zekerheid moet hebben dat die geheel in
orde zijn. In ’n twijfel geval doet men
beter het onderdeel waartegen verden
king berust door ’n nieuw exemplaar te
vervangen of indien daartoe de moge-
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lijkheid bestaat, het vakkundig te laten
controleren.
Een juiste opstelling van de spoelen,
buisvoeten enz. is heel belangrijk en zo
enigszins mogelijk, moet de hier gegeven
chassisindeling worden aangehouden. Het
chassis maken we van lVz a 2 mm dik
aluminium, volgens de op blz. 21 afge
drukte werktekening. Wel zo eenvoudig
is het een pasklaar chassis te gebruiken,
bijv. type 91.021 „Universeel” van Amroh. Daarin behoeven we dan alleen nog
de bevestigingsgaten voor luidsprèkertransformator en afstemcondensator te
boren.
\
Om moeilijkheden door „sluipkoppeling”
te voorkomen, is het nodig een afschermschot onder het chassis aan te brengen,
waardoor onderdelen en bedrading van
antenne en detectorkring volledig van
elkaar zijn afgeschermd, zodat de kansen
op ongewenste genereerneigingen tot een
minimum zijn gereduceerd. Dit scherm
moet men wel zelf maken, het beste van
een strip aluminium, waarvan de totale
lengte is, 206 mm bij een breedte van
58 mm en een dikte van 1 mm. Fig. 6
toont de uitslag van zo’n schermplaatje
met daarin aangegeven de maten enz.
Behalve de drie gaatjes voor bevestiging
van het scherm zelf, moeten er ook drie
grote gaten worden geboord: één voor
doorlaten van de schakelaar as, één voor
bevestiging van de h-f smoorspoel (L I)
UITSPARING VOOR BOUTEN EN MOEREN

- >'■f
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Fig. 6. Maatschels van het afschermschotje
cn één voor doorvoer van anode en
schermroosterleiding van de h-f buis (II).
Verder worden er twee inkepingen ge
vijld voor het doorlaten van de zijsteunen
van de schakelaar, twee voor doorvoer
van de gloe.'stroomleidingen resp. de ver
binding van R 2 en R 4 met de sterkteregelaar en tenslotte nog twee ter plaatse
waar het scherm over de bevestigingsbouten van de afstemcondensator loopt.

12

Na het plaatje met behulp van een blik
schaar of figuurzaag op maat gemaakt te
hebben, de gaten en uitsparingen met
boor en vijl aangebracht te hebben, kan
het schermpje op de gestippeld aange
geven vouwlijnen worden omgezet, het
geen in de bankschroef of eventueel tus
sen een paar blokjes hout heel goed te
doen is. In het linker gedeelte van fig. 6
is met een apart figuurtje de juiste vorm
getekend, de daarin aangegeven letters
a-b-c-d-e corresponderen met dezelfde
letters in de uitslagtekening van deze
schermplaat.
Uit foto 2 en de bouwtekening valt dui
delijk op te maken hoe dit scherm is aan
te brengen n.1. dwars door de golfbereikschakelaar heen.
Wanneer de voorbereidingen zover zijn
gevorderd kan worden aangevangen met
het plaatsen van de onderdelen.
Indien voor het bevestigen van de grotere
stukken, zoals voedingstransformator enz.
meerdere
bevestigingsgaatjes
in
het
chassis aanwezig zijn, dan is het ook zaak
die delen met het aantal daarvoor be
stemde montageboutjes vast te zetten en
vergenoege men er zich niet mee dit te
doen met twee of nog minder boutjes.
Het monteren van de onderdelen is niet
gebonden aan een bepaalde volgorde, wel
kan men het beste beginnen met het be
vestigen van de buis voeten (let vooral
op de juiste stand), entrees, draadsteunen,
soldeerlipjes en de smoorspoel (bijv. type
6006), vervolgens wordt de afstemcondensator gemonteerd: Denk er vooral aan de
condensator te monteren met de platen
gesloten, dus dichtgedraaid, want, het ook .
maar iets verbuigen van de platen kan
de selectiviteit volkomen in de war
sturen.
Verder verdient het aanbeveling de ver
bindingen aan de vaste platen A en B
(C 4—C 11) evenals aan het aardcontact
C aan te brengen, nog voordat de con
densator op het chassis wordt vastgezet.
Nadat de spoelen, electrolytische conden
sator, luidspreker- en voedingstransfor
mator op hun plaats zijn bevestigd, kan
men het scherm en de golfbereikschakelaar aanbrengen. Laatstgenoemde wordt
gedeeltelijk los genomen, zodat het achter
ste segment verwijderd kan worden,
waarna men het scherm aanbrengt. Daar-

Foto 2
Het schakelnarcompartiment met
het schermplaatje

na wordt het los genomen segment weer
op zijn plaats gebracht, het sluitbeugeltje
met zijn schroefjes vastgezet, waarna
scherm plus schakelaar, in het chassis
worden gemonteerd.
Tenslotte de beide potentiometers R 3 en

R 5; het laatste onderdeel is de afstemschaal, doch uit practische overwegingen
is het gunstiger die te monteren wanneer
de bedrading van het apparaat geheel is
voltooid.

PRACTISCHE RAADGEVINGEN
Nadat al de onderdelen, op de hiervoor
aangegeven wijze, op het chassis zijn ge
plaatst, kan begonnen worden met het
maken van de verbindingen. Alvorens
hiertoe over te gaan nog enige practische
aanwijzingen en wel speciaal voor hen die
zich nooit eerder aan het bouwen van een
ontvanger waagden.
A.

!

i

Montagedraad, dit moet beslist blank,
vertind, koperdraad zijn van circa
1 mm dikte dat we isoleren met isolatiekous (lak- of plasticbuis). Ook
is er draad in de handel met een
het zgn.
opschuifbare isolatie
Pushbackwire — hetgeen ook is te
gebruiken, hoewel met isalotiekous
in de regel een nettere afwerking
wordt verkregen.
B 1. De verbindingen, deze worden langs
de kortste weg, tussen de te ver
binden punten aangebracht. Speciaal
geldt dit voor hoogfrequentvoerende
leidingen, in het algemeen dus roos
ter- en plaatverbindingen van de
buizen II en III. In de bouwteke-

ningen is omreden van duidelijkheid
daar niet steeds rekening mede ge
houden.
Hoe minder extra montagedraad er
wordt verwerkt tussen de onder
delen, des te beter zal het toestel
werken en er ook netter uitzien.
B 2. Elke verbinding die is gelegd, wordt
in de bouwtekening met gekleurd
potlood doorgehaald. Men voorkomt
daarmee dat er leidingen worden
vergeten.
C 1. Het solderen, alle verbindingen wor
den gesoldeerd, waardoor lostrillen
zoals bij geschroefde aansluitingen
niet meer mogelijk is. Moet er in
een bepaald geval toch worden ge
schroefd dan de moer met een drup
peltje lak borgen.
C 2. Solderen, mag uitsluitend gebeuren
met harskernsoldeer, speciaal is het
„Superspeed” tin aan te bevelen, dat
in oranjekleurige pyramidedoosjes
verkrijgbaar is.
Wanneer de soldeerbout goed ver
tind en heet is, gaat het solderen als
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vanzelf en zyn andere vloeimiddelen
overbodig.
D 1. De soldeerbout
meestal zal 'een
electrische worden gebruikt — moet
goed schoon zijn, de punt geheel
blank dus zonder zwarte plekjes.
D 2. Laat de bout goed heet worden, een
niet electrische boven een spiritusof gasvlam en strijk intussen met
„Superspeed” soldeer over de punt,
tot dit smelt en zich aan de bout
vasthecht.
D 3. De soldeerbout is heet genoeg, wan
neer het soldeer onmiddellijk smelt

DE AFSTEMCONDENSATOR
(in gedeeltelijke doorsnede)
waar
we
Het
onderdeel
tijdens het monteren steeds
bij moeten denken, dat het
de rotor
draaiende deel
altijd tussen de vaste
ge.
platen — de stator
draaid moet zijn.
A en B zijn de aansluitcontacten voor de vaste pla
ten. De beide met A genum
merde punten behoren tot
hetzelfde platenpakket, even
als B-B. De zgn. aardveer-C
is het gemeenschappelijke
aansluitpunt voor de draai
bare platenstellen.
In gemonteerde toestand be
vinden de contacten A-B-C
zich onder (op deze afbeel
ding links).
Fig. 7b. Symbolische voor
stelling van een tweevoudige
afstemcondensator
(dikke
lijnen) waarin tevens de
aansluitpunten zijn aange
geven.
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bij het aanraken met de bout en de
hars „rook” afgeeft. Het tin aan de
bout moet dan glanzend en dun
vloeibaar zijn, zo nu en dan de bout
met eèn doekje vlug afvegen.
E 1. De te solderen contacten, moeten
absoluut schoon zijn: vernikkelde
soldeerlippen
worden
afgekrabd,
evenals oude en geoxydeerde, ver
tinde en vercadmiumde aansluitlippen.
E 2. De te solderen plaatsen moeten
beiden vertind zijn anders is hech
ting onmogelijk. Dit vertinnen kan

Foto 3. Het montage voorbeeld

E 3.

F 1.

F 2.

F 3.

tegelijk met het eigenlijke vastsolde
ren geschieden, doch beginners doen
beter, de beide bewerkingen na el
kaar te verrichten.
Het vertinnen geschiedt door de
reeds vertinde bout tegen de soldeerplaats te houden en juist op de
plek waar de bout raakt wat „Superspeed” te laten smelten.
Het solderen, men laat wat tin op
de bout smélten en brengt deze
druppel óp de soldeerplaats, waar
alles dan samenvloeit.
Houdt de bout er niet langer op dan
voor het uitvloeien nodig is, want
vele onderdelen worden door over
dadige warmte er niet beter op.
Tijdens het afkoelen moet alles on
bewegelijk blijven, door bewegen
ontstaat een minder sterke las; bij
het stollen van het tin wordt de
oppervlakte plotseling dof. Men
wacht dit moment dus altijd af.

F 4. Een goede las heeft een gladde op
pervlakte en bevat maar weinig tin.
F 5. Het solderen van condensatoren en
weerstanden moet met enig overleg
geschieden. Wanneer de aansluitdraadjes n.1. te kort worden afge
knipt verandert bij het solderen de
waarde door de te grote plaatselijke
verhitting van het inwendige. Daar
om: de draadjes niet te kort af
knippen.
F 6. Afgeschermde leidingen moeten al
tijd geaard worden, dit kan gedaan
worden door een stukje dun vertind
montagedraad stevig om de einden
te draaien. Een andere oplossing is
de afschermmantel aan de einden
enige centimeters los te maken en
aan een geschikt aardpunt te sol
deren. Door direct te solderen aan
de afgeschermde leiding bederft de
isolatie.

BEDRADING
Eerst thans kan worden begonnen met
het eigenlijke bedraden, waarbij we be
ginnen met de gloeistroomverbindingen,
dit zyn de leidingen die, komende van de
klemmen Or6,3 Volt (of 0-4 V), op de

voedingstransformator, gaan naar de con
tacten 2 en 3 aan de buisvoeten H — III —
IV, die voor buis V komen van de klem
men 0-4 Volt - 1 Amp. (of 0-5 V). Denk
er aan dat de 4 V aansluiting voor buis
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V het draadlusje is dat opzij uit de trafospoel komt. Er is geen enkel bezwaar
tegen de gloeistroomleidingen in elkaar te
draaien.
Vervolgens vereisen de volgende verbin
dingen nog enige toelichting.
A. De verbinding, gemerkt A, die wij
reeds vooraf soldeerden aan de vaste
platen A van de afstemcondensator
(C 4), wordt verbonden met contact
5 van de antennespoel 901.
B. Verbinding B komende van B (C 11)
gaat naar 5 van de detectorspoel 931.
C. Dit is de verbinding die werd ge
maakt aan de aardveer C op het
frame van de afstemcondensator en
nu gesoldeerd moet worden op de
soldeerlip tussen 901 spoel en buisvoet II.
In de bovenaanzicht tekening van deze
ontvanger (fig. 10) is de verbinding A
op de afstemcondensator aangesloten op
de top -9- (het rooster) van buis II,
wordt voor buis II een type gebruikt,
waarbij 9 aan de voet is uitgevoerd, dan
behoeft men verbinding A niet te maken.
Contact 9 van buisvoet II wordt dan
rechtstreeks verbonden met 5-901 spoel.
Hetzelfde geldt voor de rooster aanslui
ting van buis III. Roostercondensator C 12
monteert men dan tussen 5-931 en 9 van
buisvoet III, de roosterlekweerstand R 6
tussen 9 en liet dichtstbijgelegen aardpunt.
Is buis III een type met aan de top uit
gevoerd rooster dan is die verbinding als.
afgeschermde leiding uit te voeren. C 12
en R 6 kunnen dan worden ondergebracht
in de roosterschermkap.
Vervolgens moeten de verbindingsdraden
gemaakt worden tussen de spoelen en
golfbereikschakelaar, waarvan die het
dichtst bij het chassis liggen het eerste.
Het aansluiten van de buisvoeten vereist
vooral speciale aandacht, aangezien de
volgorde van aansluiten in vele gevallen
aj zal wijken van die in de bouwteke
ning. Men dient dus steeds de tabellen op
de pagina’s 45 t/m 52 te raadplegen.
Het zal opgevallen zijn dat er voor enige
weerstanden — o.a. R 1-2-4-8-10-13 — in
de bouwtekening geen waarden zijn aan
gegeven. De ontbrekende waarden zyn in
de buizentabellen, voor ieder type af
zonderlijk vermeld.
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Wanneer het maken van de verbindings
draden en het aanbrengen van de weer
standen en condensatoren is gebeurd, zo
als aangegeven wordt in de bouwteke
ning, dan zal men geen moeilijkheden
ondervinden.
Tenslotte het lichtnetsnoer, wanneer voor
R 3 een potentiometer wordt gebruikt met
tweepoligG aan/uit schakelaar dan kan
enerzijds het netsnoer met beide polen
daarop worden aangesloten, terwijl anderszijds de daarvoor in aanmerking
komende aansluitingen van de voedingstransformator — 0-220 of 0-127 — daar
aan worden verbonden.
Is R 3 met een enkelpolige aan/uit scha
kelaar uitgevoerd dan één pool van het
netsnoer direct aan de -O- aansluitklem
van de voedingstransformator verbinden,
de tweede pool van dit snoer via de aan/
uit schakelaar met de 220 V (resp. 127 V)
klem.
De chassis doorvoering moet voorzien
worden van een rubbertule, terwijl het
snoer, om los trekken tegen te gaan,
m.b.v. een snoerklem aan het chassis
wordt vastgezet.
In een enkel geval zal het misschien nog
eens voorkomen dat een direct verhitte
eindbuis, met 4 Volt gloeidraad wordt
gebruikt.
Dergelijke buizen hebben geen kathode
(contact 4) en R 13 en C 17 behoeven
dan niet te worden gemonteerd.
Negatieve roosterspanning wordt in zo’n
geval verkregen d.m.v. R 16 - C 22, te
monteren tussen chassis (aarde) en de
zich tussen de O- en 4 Volt gloeistroom
klemmen bevindende 2 V aansluiting.
Aarding van de gloeistroomleiding —
contact 2 buisvoet III — mag dan niet
plaatsvinden.
Het overige gedeelte van de bedrading en
het monteren van de verschillende weer
standen en condensatoren is niet gehou
den aan een bepaalde volgorde. De trim
mers worden, zoals in de bouwtekening is
te zien, op de draadsteunen bevestigd.
De met E-P-Q-S en T gemerkte leidingen
corresponderen met die in de tekening
van het bovenaanzicht. De juiste aanslui
ting van E wordt bepaald door de spreek spoel weerstand van de te gebruiken
luidspreker, resp. 2, 5 of 8 Ohm.
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Fig. 8. Opstellingsplan voor de inrichting van het chassis
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DE LAATSTE HAND

I

Zijn dc voorgaande wijzigingen zorgvuldig
toegepast, geen verbindingen vergeten of
foutief aangebracht — een korte inspectie
is niet overbodig — dan moet het om
gebouwde toestel het hoogste lied uit
galmen — tenzij onverhoopt zich com
plicaties mochten voordoen, b.v. in de
vorm van een genererende hf lamp; zie
daarover blz. 53.
Heeft men de beschikking over een voltmeter dan, alvorens de buizen in de
houders te plaatsen, eerst de gloeispanningen even controleren, met ingezette
plaatstroombuis (V) meten of anode en
schermrooster — contacten 7 en 8 — van
II—III en IV spanning krijgen.
Nadat nu het toestel eerst weer wordt
uitgeschakeld, kunnen de andere buizen
er worden in gezet, wanneer dan tevens
de luidspreker, antenne en aardleiding
aangesloten zijn, moet na wederom in
schakelen het toestel geluid kunnen
geven.
Voor dat nu het toestel wordt afgeregeld
moeten we eerst de juiste faze van de
tegenkoppeling controleren: bij kort
sluiting van R 7 moet de geluidssterkte
groter worden. Is dit niet het geval, dan
de leidingen P en Q naar de primaire
van de uitgangstrafo van aansluiting ver
wisselen. De afregeling is zeer eenvoudig.
Men begint met de afstemcondensator en
schaal in te stellen en wel zodanig dat
de eindstand van de wijzer samenvalt met

het einde van de horizontale lijnen op de
glasplaat. Breng dan de golflengte scha
kelaar in de middengolfstand — links
om — en'zoek een station op in de buurt
van 200 m. Dan bijregeling van de trim
mers C 5 en C 10 op grootste geluids
sterkte, gelijktijdig ervoor zorgend dat de
wijzerinstelling voor dit station klopt.
Daarna de onder in de spoelen aan
wezige MG-kemen instellen op een sta
tion omstreeks 600 m. Tenslotte nog even
de juiste stand van genoemde trimmers
controleren, waarna het LG bereik aan de
beurt komt. Hier worden de trimmers C3
en C 9 afgeregeld op Kalundborg, de LGkemen boven in de spoelen op Allouis.
Stelt men het op prijs om ook het frequentiegebied van 280-400 kHz te explo
reren, dan is het natuurlijk beter om de
trimmers op ca. 800 m af te regelen. De
terugkoppeling wordt tijdens ontvangst
bijgeregeld met R 5. Bij eerste inbedrijfsstelling van het toestel verdient het
echter aanbeveling om te experimenteren
met verschillende instellingen van C 8,
totdat men een stand heeft gevonden,
waarbij de terugkoppeling zo soepel mo
gelijk werkt voor beide golfbereiken.
Denk eraan dat bij gebruik van een
andere antenne telkens de antennetrimmers iets moeten worden bijgeregeld.
Voorts kan het voordeel hebben om bij
toepassing van een flinke buitenantenne
C 2 een kleinere waarde te geven.

17

f
1

ONDERDELENLIJST
Mu-Core spoelstel: MG - LG 901/931
of VG - MG 902/932.
Golfbereikschakelaar: 2 plaatjes met
minimaal 2 secties en 3 standen per
plaatje; cat. no.: 48.044.
Afstemcondensator: D C 202 (23.026).
Chassis: „Universeel” 91.021 met afstemschaal DT 99 (glasplaat 4034) of
chassis 91.025 met afstemschaal „Sudell” 4028 (glasplaat 4028 K). Ook
met de combinatie: afstemcond. D C
201 (BTN 32 L) schaal 4025 (glasplaat
4025 K) of schaal 4023 (glasplaat
4024 K).
Luidsprekertransformator: 34.028 (U
85) primair 7000 Ohm secundair 2-5-8
Ohm.
34.029 (U 82) primair 3500 Ohm voor
„U” buizen.
HF smoorspoel LI (F 4).
Voedingstransformator P 120 B: 2 X
260 V - 60 mA.

4 of 6.3 V - 3 A voor buizen II t/m IV.
4 of 5 V -IA voor gelijkrichter.
Smoorspoel: 6 a 10 Henry - 60 mA
type 6006 of 6010.
4 buisvoeten, model afhankelijk van
toe te passen huistypen.
Electrolytische condensator 2 X 32 pF/
450 V (eventueel 2 X 16 pF).
50 pF/25 V (eventueel 25 pF) of groter.
2 Entreés.
4-3 dl. bedradingssteunen.
1-5 dl. bedradingssteun.
1 poten tiom eter 220 kOhm (0.25
MOhm) zonder schakelaar. Vitrohm.
1 potentiometer R 3 met aan/uit scha
kelaar, waarde wordt bepaald door
buis II. Vitrohm.
Weerstanden, condensatoren en trim
mers volgens schemasleutel.
Montagemateriaal.
Luidspreker:
Peerless,
Wharfedale,
Amroh „22”.

Wanneer bepaalde onderdelen door nieuwe vervangen moeten worden, dan worden
de in deze tabel genoemde merken en typen aanbevolen.

I'olo 4

Een proef model in
achteraanzicht

HET CHASSIS
Figuur 10 toont de uitslag van het
ontvanger chassis, dat het beste uit een

plaat aluminium — 250 X 330 mm, bij
een dikte van 1% a 2 mm — gemaakt
Fig. 10

.
:
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kan worden. Figuur 10 laat de opstelling
voor de onderdelen zien, waaruit dan
tevens blijkt welke gaten geboord of ge
zaagd moeten worden.
Op de chassis uitslag zijn n.1. enige gaten
meer aangegeven dan normaal nodig zul
len zijn, b.v. een extra entree voor de
veldbekrachtiging van een electro-dynamische luidspreker. Bevestigings- en
doorvoergaten voor de afstem condensator
zijn niet aangegeven, aangezien die be
paald worden door het te gebruiken type.
Voor de huishouders zijn twee maten
aangegeven: 38 mm voor zij contact en
31 mm voor sleutelbuis voeten. Past men
Rimlockbuisjes toe. dan is de diam. 20
mm. Ook kan men gebruik maken van
de speciale verloopplaatjes.
Met een centerpons of doorslag worden
de plaatsen van de gaten op het alumi
nium aangetekend. De kleine gaten kun
nen direct geboord, de grotere gaten
voorgeboord worden. De grootste gaten
worden met de figuurzaag, eventueel met
een cirkelsnijder uitgesneden. Het ver
dient aanbeveling bij het boren en zagen
van de grote gaten spiritus of petroleum
als smeermiddel te gebruiken.
Door de chassisplaat op een stuk zink te
bevestigen wordt het bramen voorkomen
en krijgt men gaten met scherpe randen.
Met een blikschaar worden vervolgens de
vier rechthoekjes uit de hoeken van de

plaat geknipt. Het zetten van het chassis
kan het beste met de zetbank van de

t
HAROHOUTEN BLOKJES
BV. BEUKEN

\

Fig. 10a. Omzetten in de bankschroef met een
rubber hamer of een blokje hout.
V

loodgieter gebeuren. Wil men ook dat zelf
doen, dan worden de voorgetekende lijnen
van de om te zetten kanten, aan de
binnenzijde van de plaat, met een scherp
puntig voorwerp diep ingekrast. Even
tueel met een beitel licht doorgetikt. Ver
volgens wordt de plaat met de binnen
zijde en langs de om te zetten lijn, op
de rand van een recht afgesneden metalen,
plaat gelegd. De overstekende rand wordt
door lichte slagen met een houten hamer
geleidelijk over de gehele lengte omge
slagen, totdat deze volkomen glad en
rechthoekig ligt. Het omzetten tussen twee
stukken hoekijzer in een bankschroef is
echter te prefereren.

PRESTATIES
De ver doorgevoerde afscherming heeft
tot heilzaam gevolg, dat hoegenaamd
geen moeilijkheden zullen worden onder
vonden om de h.f. trap uit genereren te
houden, zelfs indien een h.f. buis met
grote steilheid zou worden toegepast.'
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Selectiviteit en gevoeligheid zijn uit
stekend voor wat men op dit gebied van
een tweekringer mag verwachten.
De weergavekwaliteit is uiteraard uit
stekend en beslist fraaier dan van de
gebruikelijke eerste klas supers.

*•

KLANKREGELING
Wanneer men voorkeur geeft aan een
regelbare toonregeling dan kan die wor
den uitgevoerd op de wijze zoals de fig.
11 en 12 dat in beeld brengen.
In de meeste gevallen zal men de rege
laar niet meer in het chassis kunnen
onderbrengen, zodat daarvoor een ander
plekje gezocht moet worden. Heel ge-
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Fig. 11
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schikt is bijv. de linkerzijwand van de
toestelkast.
Wel moet men de reeds aanwezig zijnde
tegenkoppeling laten vervallen. Contact
4 van buisvoet II komt dan rechtstreeks
aan aarde (chassis), waardoor R 7 en
R 15 overbodig worden.

ItcTi
•MS

Schcmaslculcl
R 17 - 18 - 0.68 MOhm
R 19 - 0.47 MOhm pot.meter
C 23 - 470 pF keram. cond.
C 24 - 1000 pF koker
C 25 - 100 pF koker

Practische uitvoering

De potentiometer R 19 kan men met een
5 delig bedradingssteuntje op een mon
tage beugeltje monteren. De voor deze
schakeling benodigde weerstanden R 17R 18 en condensatoren C 23-C 24 cn C 25

worden daarop bevestigd volgens de in
fig. 12 aangegeven volgorde. Tenslotte
voeren we nog de drie verbindingsdraden
naar de in de bouwtekening gemerkte
aansluit punten 1-2-3.

R19
C24

-*

E>

C25

[1K' &E-

Fig. 12
Uit de figuur blijkt tevens heel duidelijk hoe
eenvoudig het bouwen van een radiotoestel
eigenlijk wel is.
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GRAMOFOON AANSLUITING

i

baar worden uitgevoerd en zeker door
hen die de ontvanger ook gebruiken voor
het weergeven van gramofoonplaten.

Een pick-up aansluiting .kan als volgt
worden aangebracht. In het Universeel
chassis is gelegenheid voor het monteren
. van een entree en een enkelpolig omschakelaartje. Dit omschakelaartje ver
bindt men met de afgeschermde roosterleiding R 6 en C 12 eveneens met de
pick-up entrée. De onderzijde van R 6 —
aardkant — gaat naar kathode -4- van
huishouder II, in de kathodeleiding van
die buis komen een kathodeweerstand
R 20 (1500 Ohm) met daaraan parallel
een electrolytische condensator C 26 (50
pF/12 V). Het zal hierbij opvallen dat de
tegenkoppeling bestaande uit R 7, R 5
evenals verbinding S verdwenen zijn. Dit
is nodig, wil de Radio-gram. schakeling
niet te gecompliceerd worden. In het al
gemeen zal de klankregeling toch regel

nr

C12

II
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R 6

r>4

C|26
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Fig. 13
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BEKRACHTIGING E.D. LUIDSPREKERS
hebben over een voedingstranformator
die secundair 2 X 300 Volt of 2 X 350
Volt levert.
De veldspoel wordt in serie met de afvlaksmoorspoel L 2 opgenomen of komt
daarvoor in de plaats.

Voor het geval dat men de beschikking
heeft over een Electro Dynamische luid
spreker met hoogohmige veldspoel van
ca. 1000 a 2500 Ohm kan men deze
veldspoel uit het voedingsgedeelte van de
ontvanger bekrachtigen.
Als regel moet men dan de beschikking
gram.

Voorbeeld:
Veldspoel 1000 Ohm—voedingstrafo 300 V.
Veldspoel 1500 Ohm—voedingstrafo 300 V tevens vervalt L 2.
Veldspoel 1800 Ohm—voedingstrafo 350 V.
Veldspoel ca. 2500 Ohm—L 2
vervalt, voedingstrafo 350 V.
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Fig. 14

De veranderingen die in de bouw
tekening ontstaan voor het maken
van een gramofoon aansluiting.
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DE TWEEDE LUIDSPREKER
In bepaalde gevallen zal er de wens zijn
ook nog een tweede luidspreker aan te
sluiten, hetgeen men dan het beste doet
volgens fig. 15.
Met behulp van de enkelpolige omschakelaar S 1 kan de toestel luidspreker in
of uit worden geschakeld; in de uitstand
komt een klein weerstandje in functie,
— ca. 2 a 5 Ohm te maken van bijv. een
stukje weerstandsdraad — dit ter voor
koming van het defect raken van de luidsprekertransformator resp. eindbuis (IV)
voor geval de extra luidspreker is uit
geschakeld, met schakelaar S 2 kan dan "
de tweede luidspreker aan of uit worden
geschakeld.
SA-KJW

EINDBUIS
[

UITGANGSTRAFO
O
O

^aacundalr

primair 5R

Foto 5
Bij deze Wharfedale luidspreker bevinden de
beide spreekspoel aansluitingen zich op een
montage stripje.

EXTRA
LUIDSPREKER

Fig. 15

VISSERIJ- EN 80 m AMATEURBANDEN

.

Wie deze ontvanger met visserijbereik
zou willen uitvoeren, vindt in de figuren
16a en 16b de schakeling van de 902/932
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spoelen aangegeven. Merk op, dat C 5 en
C 10 niet meer aan chassis zijn verbon
den, maar parallel over een deel van de
bijbehorende spoel staan. Verder is C 2
komen te vervallen, C 1 is direct tussen
antenne en schakelaarsectie A aange

bracht. C 5 en C 10 zijn de VG trimmers,
de kernen voor dit bereik zitten onderin
de spoelen. C 3 en C 9 zijn voor MG be
reik, de kernen bovenop de spoelen.
Montage en afregelingen zijn zoals hier
voor reeds werden aangegeven.

ALLEEN MIDDENGOLF
verpakt zijn, dan zal men onmiddellyk
opmerken, dat hier inductieve antennekoppeling wordt toegepast.
De schakeling volgens figuur 17a levert
iets groter selectiviteit, waarvoor dan wel
weer wat aan versterking wordt opge
offerd.
Plaatselijke omstandigheden zullen hier
dus moeten uitmaken welke schakeling
de voorkeur heeft.

Stelt men geen prijs op visserij- of lange
golf ontvangst, dan is deze ontvanger ook
met twee stuks 402-N spoelen, voor alleen
middengolfontvangst, uit te voeren.
De golfbereikschakelaar en het schermplaatje evenals C 2-3 en 9 vervallen, het
geen de schakeling dus aanmerkelijk ver
eenvoudigt.
Vergelijkt men het gewijzigde principeschema met de schema’s die bij 402-N
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Fig. 18
De voor 402-N spoelen gewijzigde
bouwtekening.

aarde

402-N
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Fig. 18 toont de veranderingen in de
bouwtekening. Door het wegvallen van de
afschermplaat moet aan L 1 een andere

naai

R3

plaats worden gegeven, hetgeen wij deden
door die hf smoorspoel tegen de achter
wand van het chassis te monteren.
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GELIJK-WISSELSTROOMVOEDING
Omdat bij serievoeding geen voedingstransformator benodigd is, worden de
gloeidraden van de ontvang- en gelijk richterbuizen in serie met een passende
voorschakelweerstand tussen de polen
van het lichtnet geschakeld.
De totale spanning over de gloeidraden

De volgorde van de serieschakeling moet
dan zo worden gekozen dat de netbrom
zo gering mogelijk is. Daarom is de gloeidraad van buis II direct met het chassis
verbonden. In de serie keten kunnen ook
de schaalverlichtingslampjes worden op
genomen. Wanneer men nu de schake110-120-127 V

Fig. 13
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001/j
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Fig. 19. De schakeling van het voedingsgedeelte wanneer de ontvanger op een 220 Volt wissel- of
gelijkstroomnet wordt aangesloten.
Fig. 20. Deze schakeling aanhouden voor een 110 of 127 Volt lichtnet.

van de buizen is dan gelijk aan de som
van de gloeispanning van de afzonderlijke
buizen. Het verschil tussen die spanning
en de lichtnetspanning moet dan door een
serieweerstand of regulatorbuis worden
opgenomen.
Voorwaarde is echter dat de gloeistroom
van alle in serie geschakelde buizen ge
lijk is.

lingen nader bekijkt dan blijkt, dat de
min van het voedingsgedeelte aan een
zijde van het lichtnet ligt.
Hierdoor komt tevens alles wat geaard
moet worden ook aan een zijde van het
lichtnet. Het is dus duidelijk dat de ont
vanger niet direct met aarde mag worden
verbonden.
Om het toestel nu toch te kunnen „aar-

■

Serie
Comb. mA

Schaallampjes

II

III

V
(voor 220V)

IV

! serieweerst.
voor 220 V

1

A
B
C
D

200 5V-2X6890D 6.3V-EF9
6.3V-EF6/9
100 38V-2X8095D 12.6V-UF9 ;i2,6V-UF9
100 38V-2X8095D 12.6V-UF21 i 12.6V-UF21
100 38V-2X8095D 12,6V-UF41 i 12.6V-UF41
1
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33V-CL4 . 20V-CY1
55V-UBL1 50V-UY1N
55V-UBL21 i 50V-UY1N
45V-UL41 31V-UY41

I

30W-750 Ohm*
5W-320 Ohm**
5W-320 Ohm**
10W-610 Ohm**

.

■

.

den”, schakelen we een koker conden
sator ca. 50.000 pF tussen de aarde aan. sluitbus én het toestelchassis. Vanzelf
sprekend mag ook de antenneserie con
densator niet ontbreken. Verder dient
men de nodige voorzorgen te treffen dat
men met geen enkel metaaldeel van de
ontvanger in aanraking kan komen, want
110-120-127V
£

s

G

Serieweerstand voor de combinatie B-fC
110 V: a. voor de ontvangbuizen: 300
Ohm-5 W; b. voor de UY 1 N + 2 X 8095:
20 Ohm-1 W. 127 V: a. voor de ontvang
buizen: 470 Ohm-6 W; b. voor de UY 1
N en 2 X 8095 D: 190 Ohm-3 W.

VI

Serieweerstand voor groep D bij 110 V:
a. voor de ontvangbuizen: 400 Ohm-5 W;
b. voor UY 42 en 2 X 8095: 210 Ohm5 W; by 127 V: a. voor de ontvangbuizen:
570 Ohm-6 W; b. voor UY 42 en 2 X
8095: 380 Ohm- 5 W.

Z1

Z2

32/j

2,

zelfs op de schroefjes van de knoppen
kan netspanning komen te staan.
Ook bij het aansluiten van antenne en
aardleiding mag men, bij aangesloten net
spanning, het chassis niet aanraken. Aan
de afvlakking worden bij G/W ontvangers
ook hogere eisen gesteld, zodat C 19 en
C 20 tot 50 pF vergroot moeten worden.
Serieweerstand voor combinatie A net
spanning 110 V: 175 Ohm-10 W; 127 V:
260 Ohm-15 W. Gelijkrichter CY 2, gloeispanning 30 Volt.
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Fig. 21
Bij wisselstroomnctten met lage spanning is
het volgens deze schakeling mogelijk span
ningsverdubbeling toe te passen en op deze
wijze een hogere anodespanning voor de ont
vangbuizen te verkrijgen.
Een gelijkrichterbuis voor spanningsverdub
beling is de CY 2.

I

* Combinatie A: serieweerstand kan.
worden vervangen door de stroomregulator C 1 voor 220 V netspanning,
en C 2 voor 110 V of 127 V. Voor de
comb. A vervalt de Temco weerstand.
** Voor de combinatie B-C en D is in
het gloeidraadcircuit een Temco weer
stand aangegeven waarvoor de serie
weerstand R met 200 Ohm werd ver
minderd. In de tabel is voor B-C-D
die 200 Ohm reeds in mindering ge
bracht.
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Ombouw batterijontvanger
Naast de liefhebbers van kampeerontvan
gers bestaat er nog een groep radio
luisteraars die, doordat hun woning niet
is aangesloten aan een electrisch net,
noodgedwongen behoefte hebben aan een
batterijontvanger.
In zo’n geval is men aangewezen op een
zuinig apparaat, dat niettemin voldoende
gevoeligheid bezit om een flink aantal
omroepstations behoorlijk te kunnen ont
vangen en daarbij voldoende geluidsvolume kan afgeven.
Om aan deze eisen te voldoen moet met
de batterij-energie uiterst zuinig worden
omgesprongen.
Een gewone tweekringsontvanger met hf
versterker en teruggekoppelde roosterdetector vindt dan ook nog steeds goede
perspectieven om aan het gestelde doel te
beantwoorden.
Voorwaarde tot succes is hierbij dat men
de afstemkringen zo verliesvrij mogelijk
uitvoert, hetgeen betekent dat men goede
spoelen moet gebruiken. Let er op dat
alle onvermijdelijke demping (door lekweerstanden, overgangsweerstanden in de

bedrading en afstemkringen) tot een mi
nimum blijft beperkt, dan kan een ge
voeligheid bereikt worden, die met een
super met gelijk aantal buizen kan wed
ijveren, terwijl de selectiviteit nog heel
redelijk is.
Het hier te beschrijven ombouwschema
is wat de spoelen betreft gebaseerd op
de Mu-Core „900” spoel series. De toe te
passen buisfuncties zijn een hf versterker
(II), roosterdetector (III) triode lf voorversterker (Illb) en eindbuis (IV).
Hoewel het gebruikelijk is, om in een
tweekringer de roosterdetector direct te
laten volgen door de eindbuis, is hier nog
een lf versterker tussengevoegd om zo
doende ook het volle eindvermogen te
kunnen bereiken bij betrekkelijk zwakke
signalen.
Door deze extra versterking zijn we
tevens in de gelegenheid de antennekoppeling voor maximale selectiviteit uit
te voeren, terwijl we ook nog enige tegen koppeling toe kunnen passen, hetgeen de
weergave kwaliteit merkbaar ten goede
komt.

Foto 6
Dit toestel is reeds
speelklaar.
Gemonteerd in een stijlvolle
„Thermoflux" kast,
met als luidspreker
een Wharfedale, Peerless of het type „22",
van Amroh waarborgt
deze combinatie een
uitstekende geluldsweergave en is tevens
een lust voor het oog.
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HET $CHEMA
De schakeling is zo eenvoudig mogeljjk
gehouden — eenvoud is immers het ken
merk van het ware — en het schema be
hoeft dan ook weinig commentaar.
Sterkteregeling en instelling van de
terugkoppeling geschieden door variatie
van de schermroosterspanning resp. van
de hf buis (II) eii de detector (III) door
middel van potentiometers (R 10 voor
voluroeregeling R 9 voor terugkoppeling).
Aangezien deze potentiometers alleen ge
lijkspanning voeren, is men geheel vry
wat hun plaatsing aangaat, desgewenst
kunnen ze op elke willekeurige plaats op
chassis of in de kastwand bevestigd
worden. Genoemde spanningsdelers zijn
over de anodespanningsbron geschakeld
‘en gebruiken dus stroom; dit heeft de
consequentie dat ook de anodespanning
moet worden uitgeschakeld wanneer het
apparaat niet in bedrijf is. Hiervoor is
dubbelpolige
een
aan-uit-schakelaar
noodzakelijk (S A-B) welke gelijktijdig
gloèi- en anodespanning in- en uit
schakelt. Heel practisch is het om voor
een van de potentiometers een Vitrohm
te nemen met dubbelpolige uitschakelaar.
De trimmer C 13 wordt eens en vooral
zodanig ingesteld, dat instelling „op het
randje van genereren” over het gehele
MG bereik binnen het regelgebied van
R 9 valt.
De van de gebruikelijke schakeling af- 1
antennekoppeling
wijkende
verdient
eveneens nadere toelichting. Bjj toepas
sing van de normale schakeling met een
enkele antenne-koppelcondensator staat
men voor het probleem, dat bij betrekke
lijke vaste koppeling (grote C) de sterkste

zenders overbelasting veroorzaken. Dit
probleem van de overbelasting werd op
gelost door de antennekoppeling in twee
stappen te variëren. Op eenvoudige wijze
kan dit verwezenlijkt worden, doordat de
golfbereikschakelaar drie standen heeft.
Hiervan zijn nu twee standen voor MG
en de derde voor LG gebruikt.
In die eerste stand heeft men MG ont
vangst met betrekkelijk vaste antenne
koppeling, zodat de zwakke zenders be
hoorlijk doorkomen. In de tweede stand
is de koppeling zoveel zwakker, dat voor
de sterkste zenders (bij ons zijn dat Hil
versum I en II) geen overbelasting op
treedt. In de derde stand wordt voor LG
een afzonderlijke koppelcondensator in
geschakeld, welke voor alle zenders be
hoorlijke ontvangst verzekert. Bij de
andere schakelaarsecties zijn de contacten
van de eerste twee standen gewoon door
verbonden.
Tenslotte is C 21 aangebracht om para
sitaire koppelingen via de inwendige
weerstand van de anodebatterij te voor
komen. Men zal hiervoor bij voorkeur
een papiercondensator gebruiken, aange
zien een electrolytische een niet te ver
waarlozen lekstroom heeft, welke dus als
nutteloze extra-belasting voor de batterij
fungeert.
In dit licht bezien behoorde C 20 eigenlijk
ook een papiercondensator te zijn, doch
aangezien dit type in waarden van 4 a 8
p.F niet alleen schaars is, maar bovendien
erg omvangrijk, hebben wij op deze plaats
een electroliet gebruikt. Wel is het zaak
dat men een exemplaar van prima kwali
teit neemt.

CONSTRUCTIE
Opstelling der onderdelen blijkt vol
doende uit de gegeven afbeeldingen, zo
dat we ons hier kunnen beperken tot het
aangeven van enkele belangrijke punten,
waaraan men zich bij de montage dient
te Houden.
'
'
Wij monteerden het apparaat op een
chassis, zoals dat door Amroh voor de
,bandleider” als standaardchassis in de
handel wordt gebracht. Desgewenst kan
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men het gedeelte, waarop oorspronkelijk
de voedipgstrafo moet worden bevestigd,
er afzagen, zodat een compact geheel kan
worden verkregen.
Bij het bedraden van de afstemkringen
denke men er vooral aan, dat alle met
„aarde” verbonden onderdelen niet op
willekeurige punten aan het chassis
mogen worden bevestigd, maar slechts
aan het gemeenschappelijk aardpunt D

I
:
j

2'L.F

!

Rils
0.1 Ma

c

toppet:

El

Rl0»Q22Ma.

C15=100dF

Fig. 23. Opstelling van de onderdelen boven op. het chassis.
moeten worden verbonden.
De gloeidraden van detector en h.f. ver
sterker mogen direct bij de huishouder
(eenzijdig) aan chassis worden verbon
den, ook de trimmer C 5 kan aan een
afzonderlijke soldeerlip op het chassis
worden gesoldeerd.
Bij de 901-spoel lopen de leidingen van
de contacten 4 en 5 naar de afstemcondensator tot boven het chassis; het
rooster van de h.f. versterker (9) wordt
met een kort eindje draad direct aan de
bovenaansluiting van C 7 verbonden.
Voor buizen waarbij 9 niet aan de top is
uitgevoerd, komt die verbinding tussen
9 van de buisvoet en contact 5 van de
901 spoel. Ook de trimmers C 6 en C 11
worden direct boven de afstemcondensator gesoldeerd. De roosterleiding van de
detectorbuis moet afgeschermd worden.
Men gebruike hier ruim zittende af
schermkous met zeer verlies-arm isola
tiemateriaal, liefst trolituul of keramische
kralen als isolatie voor de binnen
geleiden

C 15 en R 1 worden in de roosterschermkap gemonteerd, het andere einde van de
afgeschermde leiding .wordt op contact 5
van de 931-spoel aangesloten; de afschermmantel zelf aan een op ’t chassis
bevestigde soldeerlip. Ook hier geldt, voor
een buis met 9 aan de huishouder, C 15
en R 1 rechtstreeks verbinden tussen 5931 en 9 van buis III.
Ook buis Hlb krijgt een afgeschermde
roostertop leiding, indien een type wordt
gebruikt met 9 aan de top. ’ii Schermkap
is hier overbodig. De afscherming dient
hier voornamelijk om de rooster-gloeidraadcapaciteit te vergroten, om zodoende
de onderdrukking van h.f. spanning te
bevorderen. In dit verband is het gunstig
R 5 in het afschermkous aan te brengen
(let echter op goede isolatie, zo nodig
eerst een eindje isolatiekous over de
weerstand schuiven). Overigens zij nog
verwezen naar de instructies op blz. 13.
Voor de buizen III en Illb waarbij het
rooster zich niet bovenop de ballons be
vindt, zal een afgeschermde roosterleiding
in de regel niet nodig zijn.
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Foto 7
HET PROEFMODEL
Het toestel kan eventueel ook
worden uitgerust met de minia
tuur zenderschaal met horizon
tale glasplaat.

met transformator die aanpassing geeft is
natuurlijk noodzakelijk.
Voor sommige eindbuizen ligt de aanpassingswaarde op ca. 20 kOhm. Wanneer
de juiste transformator ontbreekt wordt
de aanpassing bij benadering verkregen,
indien een 5 a 6 Ohm luidspreker wordt
aangesloten op de 2 Ohm secundaire van
een trafo die berekend is voor 7000 Ohm
primaire impedantie. Een 7,5 tot 15 Ohm
luidspreker moet dan aangesloten worden
op de 5 Ohm (voor 2 Ohm luidsprekers
geldt het bekende recept: 45 % van het
windingaantal van de secundaire ver
wijderen).
Volledigheidshalve vestigen wij er nog
eens de aandacht op, dat batterijontvan-
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op een behoorlijke aardleiding
moeten worden aangesloten om maximaal
effect te bereiken. De capaciteit van
chassis en aanhangende batterijen t.o.v.
aarde is immers veel kleiner dan van nettoestellen, waarbij het chassis via de
capaciteit van voedingstransformator en
netleiding aan aarde ligt. Is geen werke
lijke aardverbinding beschikbaar, dan kan
men met succes een zg. tegencapaciteit
toepassen door een eind draad over de
grond uit te leggen. Gebruikt men de
batterij-ontvanger in tuinhuisje, boot of
op kampeertocht, dan is zeer stevige
montage der onderdelen en inbouw in
een degelijk, waterdicht kastje voor
waarde om teleurstellingen te voorkomen!

j

,

DE VOEDING
Voor de gloeistroom-voeding van de ont
vanger met 1,5 V buisjes, lijkt op het
eerste gezicht het droge schel-element de
aangewezen stroombron, maar er zijn be
zwaren. Zonder op de details in te gaan,

Fig. 24
Onderzijde gaat
n?t zo open.

kan gezegd worden, dat, in verband met
de optredende polarisatie, dit type cle
ment feitelijk voor een kortstondig ge-

bruik bestemd is en dan gedurende zeer
lange tijd in staat is zijn taak te ver
vullen. Gaat men het langere tijd achter
een gebruiken, dan zal de spanning merk
baar dalen. Zet men de zaak na een nacht
rust weer aan, dan begint ’t weer op een
veel hoger spanningsniveau. Gunstiger
wordt de zaak, wanneer men enige dezer
elementen parallel schakelt, daar de be
lasting per element hierdoor gunstiger
wordt.
Voor de gloeidraden dus: 3 of 4 elemen
ten parallel.
Zolang de nieuwe, zeer kleine in Amerika
ontwikkelde elementen, die in de gehoor
apparaten gebruikt worden, schaars en
duur zijn, nemen wij de z.g. dikke staafëlementen.

Foto 8. Hoe de diverse onderdelen in de schakeling „liggen" valt duidelijk te zien op dit onder
aanzicht. Er is plenty bewegingsruimte en in de gegeven opstelling geen kans op valse koppeling.
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Anodespanning
De elementenfabrieken in ons land leve
ren blokken van 90 V, die afmetingen
hebben van ca 21 x 13 x 7,5 cm en waar
mede men zeker 3 maanden kan luisteren.
Een kleinere uitvoeringsmogelijkheid be
staat in ’t stapelen van z.g. pen-lite
elementen, die in kokertjes van 2 stuks
■verkocht worden. Men vouwt een kar
tonnen doosje, dat zowel aan de boven
kant als aan de onderkant open kan,
plaatst daarin 6 rijtjes van 10 elementjes,
kop aan staart, d.w.z. om en om met de

kop naar beneden en omhoog, verder laat
men ze om en om hun kartonnen huisje
behouden; ze zijn dan allen geïsoleerd.
Eerst verbindt men ze aan de ene kant
door; dan klapt men het dekseltje toe,
keert de doos om en soldeert de andere
zijde door, terwijl men ook de toevoerdraadjes aansoldeert; zodoende ontstaat
er een pakje van ca 9 x 14 x 5 cm, waar
uit we 90 Volt halen. Het doosje kan
meermalen gebruikt worden.

GOLFBEREIKSCHAKELAAR
De golfbereikschakelaar behoort tot een
•der voornaamste organen, gezien de
.nauwe verbinding met de vitale toestel•onderdelen als spoelen, afstemcondensator en buizen. De schakelaar kan dan
ook als knooppunt van het centrale
zenuwstelsel beschouwd worden.
Belangrijk is het dus, bij het aanschaffen
zich te verzekeren van een kwaliteits
product bij voorkeur dus een Novocon.
In het schema en de bouwtekening is

het type 48.052 aangegeven. Het kan ech
ter voorkomen dat men nog de beschik
king heeft over een ander soort schake
laar, waarvoor nu in fig. 25 twee van de
meest voorkomende schakelaarplaatjes
zijn afgebeeld. De bij de schakelaar con
tacten geplaatste letters en cijfers cor
responderen met de zelfde, in de bouw
tekening geplaatste tekens. Het monteren
van één van deze typen zal dus geen
moeilijkheden kunnen opleveren.

TOEPASSING ANDERE BUIZEN
In deze batterijontvanger kunnen ook de
nieuwe rimlock- en miniatuurbuisjes
worden toegepast. Zelfs de oude „K”
serie is niet vergeten!
Alleen bij de toepassing van de rimlockbuizen zijn geen principiële wijzigingen
in het schema nodig. Bij de miniatuuren „K” serie-wordt de neg. roosterspanningsweerstand R 13 in waarde ge. wijzigd, zoals op blz. 50 aangegeven bij
de betreffende eindbuizen. De scherm-
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roosterspanning van de miniatuurserie is
lager (67% V) dan bij de gebruikelijke
typen. Bij de eindbuizen is hierin voorzien
door het schermrooster (contact 4) aan C
in het bouwplan te verbinden, waardoor
dit niet meer met -f- 90 Volt is ver
bonden. Bij de schermroostervoeding van
de HF buis (DF 91, DF 92, 1 T 4) wordt
daarvoor de volgende voorziening ge
troffen:
In serie met R 10 (0,22 Megohm pot.

LUID-

SPREKE

a
o.
o

Fig. 26a. De veranderingen die
door het gebruik van andere
buizen kunnen ontstaan zijn in
deze tekening door dikke lijnen
aangegeven.

C 22 = 50/1oaar4buiiE

T

'ï

V
meter) en -f 90 Volt komt een weerstand
Van 13 a 15 kOhm, de spanning blijft dan
lager dan 67% V.
Bij de toepassing van de 2 Volt „K” serie
wordt de onderzijde van de weerstand
R 4 aan een aftakking op R 13 gelegd.
R 13 wordt daartoe gesplitst in twee in
serie geschakelde weerstanden van 150
Ohm. Bij de vervanging van de eindbuis
DL 21 door:
le. DL 41 wordt R 13 270 Ohm;
2e. KL 4 wordt R 13 2 x 150 in serie;

3e. DL 91, DL 92, of 3 S 4 (T) 620 Ohm
en punt C aan schermrooster.
De buis DAC 21 is te vervangen door:
DAF 40, DAF 91 en 1 S 5 (T). Al deze
buizen zijn penthoden, waarvan het
schermrooster direct met de anode is te
verbinden of via een serie weerstand van
3 Megohm, ontkoppeld met 0,1 nF, op
+ 90 V aan te sluiten. De anode weer
stand wordt dan 1 Megohm. Bij de ver
vanging door KBC 1 wordt de roosterweerstand met het midden van R 13 ver-

39

bonden (2 x 150 Ohm in serie).
Bij de vervanging van de detector komen
de volgende typen in aanmerking: DF 91,
DF 92, IT 4 (T), zonder wijzigingen in

waarden of schakeling. Bij de vervanging
van HF buis of detector door KF 3 be
hoeven geen veranderingen in het schema
te worden aangebracht.

902/932 SPOELEN
Wie deze ontvanger met visserijbereik
zou willen uitvoeren, vindt in de figuren
27a en 27b de schakeling van de 902/932
spoelen aangegeven. De trimmers C 6 en
C 11 zijn niet meer aan chassis verbon

V

&

den maar parallel over een deel van de
bijbehorende spoel. C 6 en C 11 zijn de
VG trimmers, de kernen voor dit bereik
zitten onderin de spoelen. C, 5 en C 10
zijn voor het MG bereik, de kernen be
vinden zich bovenop de spoelen.
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Fig. 27a

DE 402-N SERIE
De gölfbereikschakelaar en het schermplaatje evenals C 2 t/m 5 en 10, 10a ver
vallen, hetgeen de schakeling aanmerke
lijk vereenvoudigt.

Stelt men geen prijs op visserij- of lange
golf ontvangst, dan is deze ontvanger ook
met twee stuks 402-N spoelen voor middengolfontvangst uit te voeren.
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Fig. 28a
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Fig. 28b

’n iets betere selectiviteit, waarvoor dan
wel iets aan versterking wordt opge
offerd.
Plaatselijke omstandigheden zullen hier
dus moeten uitmaken welke schakeling
de voorkeur heeft.

Vergelijkt men het gewijzigde principeschema met de schema’s • die bij 402-N
verpakt zijn, dan zal men onmiddellijk
opmerken, dat hier inductieve antenne koppeling wordt toegepast.
De schakeling volgens figuur 28a levert
antenne

\

\- /

naar vaste platen
C 7 en naar 9 buis H

©
aardpunt
afstemcond.

;C13=30p

4Q2-N

naar vaste platen

Fig. 29. Dc schakeling voor alleen middengolf ontvangst.

AFREGELING
Aangezien bij een tweekringer selectivi
teit en gevoeligheid geheel afhangen van
juiste afstemming der kringen, heeft een
kleine afwijking van de gelijkloop veel
ernstiger gevolgen dan bij een super. Daar
de 900-spoelen een zeer hoge Q bezitten,
is de afstemscherpte der afzonderlijke
kringen dienovereenkomstig, zodat er alle
reden bestaat om het apparaat zorgvuldig
te trimmen.
Alvorens nu de juiste gang van zaken
nader te bespreken,. willen wij er nog
eens met nadruk op wijzen, dat de zelfinducties van de spoelen op de fabriek
zorgvuldig zijn ingesteld op de vereiste
waarden; draai dus niet aan de ijzer-

kernen voordat de ontvanger met behulp
van de trimmers zo goed mogelijk is af
geregeld. Dit kan U vele moeilijkheden
besparen.
Wanneer het toestel voor de eerste keer
in .bedrijf wordt gesteld, is het verstandig
de terugkoppeling buiten werking te
brengen, door de verbinding tussen C 13
en contact 8 van de 931-spoel los te
nemen. Op deze wijze valt. met zekerheid
te controleren of de schakeling volkomen
stabiel is. Met pot.m. R 10 geheel open
gedraaid mag dan onder geen enkele om
standigheid genereren optreden, ook niet
als men de trimmers door hun afstem
ming heendraait. Is dit wel het geval, dan
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is er een fout gemaakt met de ligging
der draden, verkeerde keus van aardpunten e.d. of ’n defecte ontkoppelcondensator.
Bij het trimmen gaan we als volgt te
werk: Met geheel opengedraaide afstemcondensator wordt de wijzer op het
uiterste puntje van de schaalverdeling
gezet (boveneinde schaal). Daarna zet
men met de afstemknop de wijzer op
Hilversum I, de golfbereikschakelaar in
de middengolfstand en regelt de trimmers
C 6 en C 11 (beide boven op de con
densator) af op maximale sterkte. Tijdens
het trimmen de sterkteregelaar zover
mogelijk terugdraaien. Hierna zoekt men
een zwak station op in de buurt van
200—250 m (schakelen in de eerste stand
voor MG) en regelt de trimmers zorg
vuldig bij op maximale sterkte. Tenslotte
controleert men, of de schaal aan het
andere einde van het bereik klopt (af
stemmen op Brussel of Parijs), mocht dit
niet het geval zijn, dan kan men met
behulp van de ijzerkernen (aan de onder
zijde van de spoelen) de miswijzingen
corrigeren. Wyst de schaal aanvankelijk
een te kleine golflengte aan, dan moet
de kern iets worden uitgedraaid; staat
de wijzer op een te grote golflengte dan
de kern indraaien. Telkens wanneer de
ijzerkernen zijn verdraaid, moeten de
trimmers opnieuw worden ingesteld voor
maximale sterkte van een station tussen
200—250 m. Is alles zover in orde, dan
komt het LG bereik aan de orde. Hier
de trimmers C 5 en C 10 (onder het
chassis) afregelen op maximale sterkte
van Kalundburg, welk station moet ge
hoord worden met de wijzer op 1250 m.

De LG spoelen kan men desgewenst bij
regelen met de kernen aan de boven
zijde, in welk geval men afstemt op
Allouis.
Tenslotte stelt men de terugkoppeling in
werking door C 13 weer met contact 8
van de 931-spoel te verbinden en regelt
C 13 zodanig af, dat bij afstemming op
± 250 m nog juist genereren mogelijk
is met geheel ingedraaide terugk. pot.
meter. Mocht daarna op de kortere golven
de detector niet meer uit genereren te
krijgen zijn met geheel teruggedraaide
potentiometer, dan C 13 iets terug
draaien.
Tot besluit nog eens de antennetrimmer
(C 6) bijregelen op een station in de
buurt van 250 m, met de terugkoppeling
„op het randje”. Hierbij kan men twee
wegen kiezen: a) deze laatste regeling
gebeurt met de schakelaar in de eerste
MG stand, in welk geval bij omschake
ling op de tweede MG stand de kringen
iets verstemd zijn. Dit is gunstig voor
ontvangst van de Nederlandse zenders;
immers de bandbreedte is dan iets groter,
zodat de hoge tonen niet al te zeer wor
den afgesneden; b) men regelt de an
tennetrimmer bij met de schakelaar in de
middenstand, zodat nu maximale selec
tiviteit wordt verkregen, gunstig om b.v.
Brussel VI. zo goed mogelijk te ontvan
gen. De verstemming die nu optreedt in
„stand 1” is nauwelijks waarneembaar.

PRESTATIES
Gebruikt men een antenne van ca. 20 a
25 m lengte, ongeveer 10 a 12 m hoog

ONDERDELENLIJST
1 Standaard chassis („Bandleider") compleet 91.025.00: 1 stel 901-931, 902-932 of 402-N
spoelen: 1 afstemcondensator DC 202 23.026; 1 Sudellschaal 4028 no. 44.020.00; 1 golf
bereikschakelaar 48.052.00; 1 verlengasje; 4 knoppen; 4 huishouders; 2 entreé’s; 2 draadsteunen 5 cont.; 1 draadsteun 3 cont.; event. 1 of 2 Hexodekappen Europees; 2 of 1 roosterclip; ca. 12 cm zeer verliesarm afscherm-kous (liefst trolituul- of ker. kralen als isolatie;
12 cm normaal afscherm-kous; 22 montageboutjes met moeren (hiervan 4 lange, voor be
vestiging 900-spoelén); 4 a 5 soldeerlippen; 1 smoorspoel F 4 Mu-Core; 1 dubbel-polig „aanuit" schakelaartje; montagedraad, isolatiekous en „Superspeed" harskemsoldeer.

Voor het vervangen van oude en onbruikbare onderdelen, worden de in deze tabel
genoemde merken en typen aanbevolen.
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hetgeen op plaatsen, waar deze ontvan
ger in de eerste plaats gebruikt zal
worden, geen bezwaar zal zijn, dan zal
men overdag zeker een tiental MG sta
tions plus de belangrijkste LG stations

met voldoende kamersterkte en
aannemelijke kwaliteit ontvangen.
bruik van een gevoelige luidspreker
trafo, die juiste aanpassing geeft is
tuurlijk noodzakelijk.

zeer
Ge
met
na

HET CHASSIS
Indien men er de voorkeur aan geeft het
chassis, schermplaatje A en de beide
potentiometersteunen B zelf te maken dan
kan men als volgt te werk gaan: Het
beste gebruikt men voor het chassis een
plaat aluminium van plm. 1^ nim dikte,
die bewerkt moet worden volgens figuur
31. Met een centerpons of doorslag wordt
eerst de plaats van de gaten op het
aluminium aangetekend, waarna de
kleinste gaten en ook de iets grotere ge
boord kunnen worden. De grotere eerst
even voorboren met een kleine boor. De
grootste gaten voor de buisvoeten en de
spoelen moeten met een figuurzaag of,
die daarvoor in aanmerking komen met
een cirkelsnijder gemaqkt worden.
Om dit werkje te vergemakkelijken ver
dient het aanbeveling spiritus of petro
leum als smeermiddel te gebruiken, waar
door ook het bramen enigszins wordt
voorkomen. Voor het verkrijgen van
mooie, scherpe randen echter, is de aan
gewezen methode, de chassisplaat stevig
(b.v. met boutjes) op een stuk zink te
bevestigen.

Alvorens tot het zetten van het chassis
over te gaan, worden de vier rechthoekjes
met een blikschaar uit de hoeken ge
knipt. Met de aldus bewerkte plaat gaan
we naar een loodgieter, die in een zetbank snel en goed het omzetten kan ver
richten. Wil men echter ook dit karweitje
zelf doen, dan volge men de volgende
werkwijze: De aan de „nette” kant voor
het cmzetten getekende lijnen worden nu
aan de binnenzijde van de plaat aange
bracht en met een scherp puntig voor
werp diep ingekrast, eventueel zelfs met
een beitel licht doorgetikt. Vervolgens
wordt de plaat met de binnenzijde, langs
de om te zetten lijn, op de rand van een
recht afgesneden metalen plaat gelegd.
Het overstekende gedeelte van het chas
sis wordt nu door lichte slagen met een
houten hamer geleidelijk over de gehele
lengte omgeslagen, tot de rechthoekige
stand verkregen is. Het omzetten in een
bankschroef tussen hoekijzer is echter
verreweg te prefereren.
Tenslotte het schermplaatje (A) en de
twee beugels (B) die aan de hand van

1
Fig. 30
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figuur 30 ook van \xk a 2 mm dik alumi
nium gemaakt kunnen worden.
De diameter van de buisvoetgaten wordt
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bepaald door het soort buizen dat wordt
gebruikt. Eventueel kan er van zgn. verloopplaatjes gebruik worden gemaakt.

DE BUIZEN
Voor iedere functie — resp. genummerd
van II t/m V — zijn in deze tabellen
typen aangegeven. die daarvoor in aan
merking komen. Tevens de voor ieder type
veranderende weerstandswaarden. De in
de hulsschakelingen geplaatste cijfercode
correspondeert met de coderingen in de
bouwtekeningen en in de principeschema’s.
Voorbeeld: De gloeistroomverbindingen
gaan in de bouwtekeningen steeds naar
de contacten 2 en 3. Bij de gekozen huls

II.

schakeling, zijn 2 en 3 ook aanwezig doch
vermoedelijk bevinden die zich thans in
een andere positie als in de bouwteke
ning. De verbindingsdraden komen nu
toch aan de contacten die dezelfde num
mers dragen.
Dit geldt zo voor al de aansluitingen.
Ook komt het voor dat er bij bepaalde
typen meerdere contacten hetzelfde num
mer dragen. Die contacten moeten dan
onderling worden doorverbonden.

HF BUIZEN
Type

AF 2
AF 3
EAF 41
UAF 41
EAF 42
UAF 42
EBF 2
UBF 11
ECH 3
ECH 4
ECH 21
EF 5
EF 8
EF 9
UF 9
EF 11
UF 11
EF 22
UF 21
EF 39
ARP 34
CV 1053 ' \
VR 53
EF 41
UF 41
EF 50
ARP 35
CV 1091
VR 91
6 K 7
6 U 7 G
6 D 6
i
1
78
E 447
HP 41C6
RENS 1294)

l

I
I

Gloeispanning

R 2
Ohm

R4
kOhm

R 1
kOhm

4
4
6.3
12.6
6.3
12.6
6.3
20
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
12.6
6.3
15
6.3
12.6

250
250
330
300
330
300
300
300
200
150
150
250
330
330
330
330
260
330
330

30
30
22
22
22
22
30

2 WATT
25
25
20
20
20
20
25

33
33
33
15
330
30
30
30
30
30
30

24
25
25
25
20
20
25
25
20
20

11
5
47
47
48
48
6
52
6
94
51
5
6
5
84
28
28
45
45

6.3

330

30

20

50

6.3
12.6

330
330

22
22

20
20

46
46

6.3

100

330

6.3
6.3

400
400

30
25

25
50

14
14

6.3

400

25

50

19

4

250

30

Huls

61

=

.V

I

25

11

45
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III. DETECTOR EN LF-VERSTERKER

Type
AF 2
AF 3
AF 7
EBF 2
EBF 11
ECH 3
UBF 11
ECH 4
ECH 21
EF 5
EF 6
EF 9
UF 9
EF 12
UF 11
ÊF 22
UF 21
EF 36
NR 49
CV 1056
VR 56
EF 39
ARP 34
CV 1053
VR 53
EAF 41
UAF 41
EAF 42
UAF 42
SP 41
ARP 36
CV 1065
«
VR 65
6 B 8
6 C 6
6 D 7
6 J 7
6 J 7 GT
6 W 7 G
E 446
HP 4101
RENS 1284
E 462
AS 4120
.}
RENS 1264)

V*

R 8
MOhm

R 10
kOhm

Huls

4
4
4
6.3
6.3
6.3
20
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
12.6
6.3
15
6.3
12.6

0.4
0.5
0.4
0.33
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.56
0.4
0.56
0.56
0.25
0.25
0.39
0.39

100
100
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100

11
5
5
6
52
6
52
94
51
5
5
5
84
28
28
45
45

6.3

0.8

220

50

6.3

0.39

100

50

6.3
12.6
6.3
12.6

0.39
0.39
0.39
0.39

100
100
100
100

47
47
48
48

4

0.39

100

49

6.3
6.3
6.3
6.3
6.3

1
1
1
1
1

220
220
220
220
220

15
19
41
14
14

0.56

100

11

0.56

100

11

i

9

S

46

Gloeispanning

•

4

\

:

Buisvoet aansluitingen in onderaanzicht gezien. Gelijkgenummerde cijfers zijn met elkaar
door te verbinden.

IV. EINDBUIZEN

Type
AL 2
AL 4
AL 51)
UBL 1
EBL 1
EBL 21
EL 2
UBL 21
EL 3
EL 5l)
EL 6')
EL 11
EL 12
EL 32
VT 52
CV 1052
EL 33
EL 41
UL 41
EL 42
CL 4
6 F 6
6 L 6’)
6 V 6/
41
42
89
E 453
APP 4121 S
E 463
RENS 1384
APP 4130
RENS 1374d
C 453
/
t
PP 430
E 433 H
RES 964
)
PP 4101

l

l

Gloeispanning

R 13
Ohm

4
4
4
55
6.3
6.3
6.3
55
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3

150
175
150
150
150
500
140
150
175
90
150
90

6.3

500

6.3
6.3
45
6.3
33
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
4

150
170
100
360
135
400
170
250
500
400
650
1000

4
4
4
4

R 11
Ohm

R 14
Ohm

1000
1000
1000
1000
1000

100
100
100
100
100

1000
1000
1000
1000
1000
1000

100
100
100
100
100
100

Aanpassing
Ohm

Huls

7000
8000
3000
7000
3500
3500
7000
3500

9
10
10
80
6
81
9
81
10
10
10
28
28

8000

14

7000
7000
4000
9000
4500
7000
2500
5000
7600
7000
6750
15000

53
54
54
54
9
17
17
17
23
23
24
29/30

550

8000

30

450
1000

16000
15000

22
29

350

7000

29

7000

600

i
■

1000
1000
1000
1000
1000

100
100
100
100
100

1000
1000

100
100

7000
3500
3000

I

I

I

I

Bij toepassing van de met i ) gemerkte eindbuizen moet het voedingsapparaat 100 mA
kunnen leveren.

--
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V. GELIJKRICHTERS
Gloeispanning

Type

5

AZ 1
AZ 4
AZ 11
AZ 12
AZ 31
AZ 41
EZ 2
EZ 4
EZ 35
EZ 40
EZ 41
1823
1561
80

4
4
4
4
4
4
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
4
4
5

.
■

Huls
55

i

55
56
56
57
58
59
59
60
61
61
62
62
63

Gloei-.
spanning

Huls

20 V/200 mA
30 V/200 mA
50
50
31
31

87
88
85
93
86
86

GloeiSchermspanning rooster

Huls

Type
CY
CY
UY
UY
UY
UY

1
2
1(N)
11
41
42

i

BATTERIJ BUIZEN

II.

HF BUIZEN
Type

DF 21
DF 22
DF 25
DAF 40
DF 91
DF 92

GloeiScherm- !
spanning rooster j
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4

'
R 14
R 14
R 14
’!

Huls
65
65
69
66
67
67

Type
KF 3
1 T4
1 T 4 T
ARP 12
VP 23

2

1.4
1.4
2
2

68

!
I

R
R
R
R

14
14
14
14

67
67
70
70

i

:
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III. DETECTOR
Gloeispanning

Type
DF 21
DF 22
DAF 40
DAF 41
DAF 91
DF 91
DF 92

1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4

l

1 T 4
1 T4 T
KF 3
KF 4
ARP 12
VP 23

65

|
»•

65
66
66

71
67
67

!
:

Gloeispanning

Type

Huls

Huls
67
67
68
68
70
70

1.4
1.4
2
2
2
2

lllb. LF VERSTERKER
Gloeispanning

Type
DAC 21
DAF 40
DAF 41
DAF 91
1 S 5
1 S 5 T

Huls

1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4

.

KBC 1
AR 8
HL 23 DD

72
66
66

71
71
71
R 4 aan af
takking R 13 73
74
74

2
2
2

IV. EINDBUIZEN
Type
DL 21
DL 41
DL 92
DL 93
3 S4
3 S 4 T
KL 4

50

■

!

Gloeispanning
1.4

1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
2

R 13
Ohm

:

470

270
620
620
620
620
2 X 150

I

Huls

Luidspreker
aanpassing

75

22.5 kOhm
22.5 kOhm
8 kOhm
8 kOhm
8 kOhm
8 kOhm
19 kOhm

76
77
78
77
77
79
i

ATTENTIE !
Contact 5 van de hulzen: 45-48-49-50 en 64 moet met 4 worden doorverbonden.
Contact 6 van Huls 53 = 9.
Contact 4 van Huls 59 komt aan 2 of 3.
Huls 61, 3 naast 5 is 4.

i

Bulsvoet aansluitingen in onderaanzicht gezien. Gelijkgenummerde cijfers zijn met elkaar
door te verbinden.
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Buisvoet aansluitingen in. onderaanzicht gezien. Gelijkgenummerde cijfers zijn met elkaar
door te verbinden.
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Nog enige wetenswaardigheden

r

Een der grootste gevaren, die het slagen
van de ombouw bedreigen is wel: een
genererende h.f. buis. Dit euvel openbaart
zich meestal doordat zich moeilijkheden
voordoen met de terugkoppeling. Het toe
stel is dan in het geheel niet of slechts
over een bepaald golfbereik uit genereren
te krijgen en het blijkt dat de standen
van de terugkoppeling en de afstemcondensator van elkaar afhankelijk zijn. Bij
een goed gebouwd toestel mag dit niet
voorkomen en moet het mogelijk zijn een
station op het randje van genereren te
ontvangen. In de terugkoppeling bezitten
we dus een middel om de- goede werking
van de h.f. buis te controleren. Daartoe is
het echter nodig dat de terugkoppeling op
zichzelf goed werkt. Dit is na te gaan
door tijdelijk de h.f. buis uit het toestel
te verwijderen.
De terugkoppeling moet nu over beide
golfbereiken van boven tot onder normaal
werken. Genereert de detector niet naar
wens dan moet de oorzaak gezocht worden
in: de detectorbuis zelf, de h.f. smoorspoel (er zijn exemplaren in de handel,
welke een veel te kleine zelfinductie be
zitten), de vaste condensator tussen plaat
en kathode (defect of verkeerde waarde);
de lekweerstand (dito), de terugkoppelrcondensator (dito) te lage plaatspanning
of abnormale verliezen in de detectorbuisvoet, ontstaan door een overvloedige
soldeerpasta-behandeling.
Tezamen een hele rij mogelijkheden, doch
meer dan één gelijk zal wel zelden voor- .
komen. Na de detectorkring aldus onder
de loupe te hebben genomen, kan de h.f.,
buis weer ingeplaatst worden. Blijkt het
toestel nog even onhandelbaar, dan moet
ook het h.f. gedeelte op fouten worden
onderzocht. Van belang is hier vooral de
opstelling. Die, welke in de bouwschema’s
is aangegeven, biedt wel de geringste kans
op moeilijkheden. Ook kan de koppeling
tussen de kringen ontstaan door een ver- .
keerde dradenloop, b.v. doordat draden
tot verschillende' kringen te dicht in
eikaars nabijheid komen. Dit is echter bij
de aangegeven opstelling vrijwel uitge
sloten.
Als het toestel volgens de schema’s ge

bouwd is, zal genereren hoogstens op lange
golf kunnen optreden en kan eigenlijk
alleen de kort-lang schakelinrichting de
schuldige zijn. Neem dan de draden van
de spoelaansluitingen 6 los; ’t toestel ont
vangt dan lange golf. Genereert het toch
nog, dan nazien of de spoelbussen wel
geaard zijn. Werkt het toestel na los
nemen der draden van klem 6 normaal,
dan moet de dradenloop naar de schake
laar veranderd worden.. Speciaal willen
wij nog wijzen op fouten, welke dikwijls
gemaakt worden bij het aan aarde leggen
van onderdelen.
Met een variatie op „eikenhout is eiken
hout” redeneert men dan aarde is aarde,
en verbindt alles wat aan aarde behoort,
lukraak aan elkaar en zo hier en daar aan
aarde! In alle gevallen, waarin men te
makeii heeft met kringen, waarin hoog
frequente stromen lopen is een dergelijke
wijze van verbinden ontoelaatbaar en leidt
dikwijls tot instabiliteit van het toestel.
Zulk een geval kan zich b.v. voordoen bij
het verbinden van de draaibare platen
• van de afstemcondensator met aarde. Dik
wijls zal men dan de beide stellen platen
eerst met elkaar en dan een van beide
aan aarde verbinden. Dit is absoluut ver
keerd. Elke afgestemde- kring moet n.1.
op zichzelf gesloten zijn door een verbin
ding tussen de draaibare platen en het
aardeinde van de bijbéhorende spoel. Op
een willekeurig punt kan deze verbinding
dan aan aarde gelegd worden. Indien men
echter beide stellen platen via een enkele
draad met de spoelen verbindt, dan is het
makkelijk in te zien, dat dit stuk draad
zich in beide kringen tegelijkertijd be
vindt en dat de zelfinductie, welke dit
eindje draad bezit, een koppeling tussen
de beide kringen oplevert, die wel niet
altijd sterk genoeg is om genereren te
veroorzaken, maar toch de bediening van
het toestel minder prettig maakt.
Tenslotte nog een goede raad aan de om
bouwers: maak, als het toestel uit elkaar
ligt van de gelegenheid gebruik om alle
onderdelen grondig van stof en vuil te
Reinigen, het resultaat zal er des te beter
door zijn.
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Geen „hokus pokus
. de „900" serie is eenvoudig en goed!

r

901-931

middengolf - lange golf

175-560 m
800-2000 m

902-932
visserijgolf - middengolf

49-176 m
175-560 m

J

Eenvoud, kenmerk van ’t ware, be
lichaamd in de allengs beroemde „900”
serie! Geen hokus pokus — zg. bij
zondere foefjes die toch niets om ’t
lijf hebben — maar degelijke techniek
die op jarenlange ervaring steunt
Het best denkbare materiaal gecom
bineerd met het „weten hoe”, tot in
de puntjes uitgedokterd.
Compact formaat — de spoelen voor
„WW” liefhebbers. Hoge, voor het ge
hele bereik nagenoeg constante „Q”
factor. Koop vandaag nog een stel
voor Uw „WW” ontvanger — Uw
Amroh-handelaar heeft ze in voor
raad!
‘ 901 - 931 voor midden- en lange golf,
902 - 932 voor visserij- en middengolf.
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