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cursus
De Dr. Blan Radio-cursus is een concen
trische leergang, die bovendien een sterk
practische inslag heeft. Reeds in de aan
vang worden we niet verschillende ge
reedschap- en constructiemethoden ver
trouwd gemaakt, zodat we reeds na be
trekkelijk korte tijd aan het bouwen
kunnen gaan. Eenvoudige ontwerpjes na
tuurlijk. Maar dingen die niet weg zijn,
waarop we later door kunnen bouwen.
Veel, heel veel, illustratiemateriaal, zo
wel foto’s als tekeningen. En alles gaat
stap-voor-stap. Als we ’t over het zelfwikkelcn van een nctvoedingstransformator hebben dan wordt er nóch in de be
schrijving, nóch in de illustratie één
trap overgeslagen. En idem met het af
regelen van de super. Tussen dit alles door, bijna onmerkbaar, doceren we de benodigde
reken- en wiskundige afleidingen: op de plaats waar ze gebruikt worden en... waar
ze begrepen worden.
WAARTOE LEIDT DEZE MK CURSUS OP ?
Deze cursus leidt op voor het Muidcrkring-diploma en pretendeert ieder met gezond
verstand ongeacht zijn (of haar) leeftijd in één jaar lijds zoveel kennis bij te brengen,
dat hij zonder meer het hoe en tvaarom van toestellen en versterkers iveel, deze appara
ten zelf kan houwen, zich een bewust oordeel kan vormen over de verschillende onder
delen en schakelingen en meer diepgaande literatuur op dit gebied kan volgen.
Bij verdere studie voor het diploma Radio Technicus N.R.G. of Middelbare Radio Tech
nicus heeft hij belangrijk méér dan een jaar voordeel van zijn MK cursus; in feite
bereiken we nagenoeg het peil van Radio-montcur.
CURSUSGELDEN
Abonné’s op onze tijdschriften „Radio Bulletin” en „Handig Bekeken”
ontvangen ƒ 12,— reductie
Het cursusgeld bedraagt ƒ6,— per maand, voor abonné’s ƒ 5,—, te voldoen op de le van
iedere maand. Cursusduur: 12 maanden. Totaal cursusgeld ƒ72,—, voor abonné’s ƒ 60,—.
Wanneer u het cursusgeld in één keer wenst te voldoen, dan bedragen de totale kosten
ƒ 65,—, voor abonné’s ƒ 60,—.
Aan deze cursus zijn, met uitzondering van uw maandelijkse portokosten (10 cent per
maand) en aanschaffing van 50 antwoordformulieren en 15 enveloppen, waarvan do
kosten ƒ 2,— bedragen, geen verdere kosten verbonden.
Vraagt gratis prospectus AA
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EENLAMPS WISSELSTROOM ONTVANGER

I

N vergelijking met het voor batterijvoeding ontworpen eenlamps ontvangertje, be
schreven in „Electronica in Praktijk” deel 2, heeft het hier beschreven wisselstroom
toestelletje het voordeel, dat men het op het lichtnet kan aansluiten, zodat men zich de
telkens terugkomende onkosten voor aanschaffing van verse batterijen kan besparen,
waardoor men tevens is verlost van de teleurstellingen, veroorzaakt door het op de
meest ongelegen ogenblikken uitgeput raken van de stroombron. Tegenover genoemd
voordeel staat dan wel het bezwaar, dat de aanschaffingsprijs iets groter is wegens
de voor wisselstroomvoeding noodzakelijke extra voorzieningen in de vorm van een
voedingsgedeelte. Dit laatste kon echter in dit geval zeer eenvoudig worden gehouden,
zoals straks zal blijken.
Het begrip „wisselstroombuis” (als tegenstelling van de „batterijbuis”) betekent nl.
niet, dat deze buizen volledig met wisselstroom kunnen worden gevoed, dit geldt alleen
ten aanzien van de gloeidraad. De anode moet echter ook hier steeds met gelijkspan
ning worden gevoed en daarom moet de 220 volt (eventueel 110 of 125 V.) wisselspan
ning van het net worden omgezet in gelijkspanning, terwijl bovendien in een lagere
spanning voor de gloeidraad moet worden voorzien.
\
VOEDINGSGEDEELTE
Nu stelt een eenlamps ontvanger heel bescheiden eisen, zodat in dit geval de extra
onderdelen, nodig voor het z.g. voedingsgedeelte, slechts klein in aantal zijn, namelijk
een voedingstransformator van betrekkelijk licht type, twee weerstanden en twee
electrolytische condensato
ren, welke samen in één alu
minium buis zijn onderge
bracht.
De transformator dient om
de buis van 6.3 volt gloeispanning te voorzien en hij
levert bovendien ongeveer
30 volt aan de gelijkrichter,
welke de wisselspanning om
zet in gelijkspanning voor
anodevoeding. Een afzonder
lijke gelijkrichter is hier uit
gespaard, want in de ballon
van het gekozen buistype
(een ECC82 of 12A.U7) zijn
feitelijk twee trioden onder
gebracht, waarvan de ene
dient als de eigenlijke ontvangbuis (het linker deel in
het schema) en de andere als
gelijkrichtbuis. Het rechter
deel van de ECC82 is hiertoe
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geschakeld als diode, de weerstand R, dient voor begrenzing van dé roosterstroom.
Het voedingsdeel wordt gecompleteerd met een afvlakfilter, bestaande uit een weer
stand (R;{) en de in één huls ondergebrachte electrolytische condensatoren C0 en C7.
ontvangerschakeling

Het linker gedeelte van het schema is dus feitelijk de eigenlijke ontvanger, waarvan
de schakeling in grote trekken gelijk is aan die van de batterij-ontvanger, welke
werd beschreven in deel 2 van de serie „Electronica in Praktijk”. In genoemde uit
gave vindt men een uitvoerige verklaring van de werking, welke wij hier achterwege
laten.
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Fig. 1. De schaKeutife
De afstemkring, gevormd door de afstemcondensator C» en de tussen de contacten
3 en 4 liggende wikkeling van de 402-N spoel, is via de roostercondensator (C-y) met
het rooster van de linkertriode verbonden, de antenne wordt met tussenschakeling van
de koppelcondensator Ci aangesloten op de aftakking van deze spoel.
De koppelwikkeling tussen de aansluitingen 5 en 6 van de 402-N wordt gebruikt voor
terugkoppeling, welke regelbaar is met de potentiometer Rj.

!

DE BOUW
Het bouwen van deze eenlamps ontvanger is heel eenvoudig. In de door AMROH in
de handel gebrachte Bouwdoos-5 vindt men al het hiervoor benodigde materiaal, be
halve de buis, de koptelefoon en de antenne.
Als basis voor de montage dient een chassis, dat men samenstelt door de Uniframe delen
UF 007; UF002 en UF003 aan elkaar te schroeven op de wijze zoals aangegeven in
fig. 2. Hierbij moet de vlakke plaat IUF007 in zodanige positie worden aangebracht,
dat het fabrieksmerk aan de bovenzijde
komt, met de aanduiding UF007 aan de
voorzijde, dus bij het frontpaneeltje. In
genoemde plaat moet men 6 gaatjes
boren met diameter 3,5 mm, nl. 2 voor
bevestiging van de huishouder en 1 voor
de transformator. De spoel wordt aan
de onderzijde van het chassis bevestigd
met de boutjes, welke eveneens voor de
transformator worden gebruikt. Let
op, dat de huishouder in de juiste
stand wordt gemonteerd, de open
plaats tussen de contacten 1 en 9 moet
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naar het midden van het chassis zijn gekeerd (zie de montagetekening in figuur 4).
Nadat de gaten zijn geboord kan men de chassisdelen aan elkaar schroeven, de frontplaat bevestigen en de onderdelen op het chassis monteren. De driedelige draadsteun
wordt vastgezet met hetzelfde boutje, waarmee de huishouder wordt bevestigd. Brj
ante£me-aarde entree en de 402-N spoel wordt een soldeerlip onder het bevestigingsmoertje vastgeklemd op de plaatsen zoals aangegeven in fig. 4. Figuur 3 geeft een
schets van de opstelling en de bedrading aan de bovenzijde van het
chassis. De afstemcondensator wordt aan het frontpaneel bevestigd
^
met behulp van twee boutjes. Om de condensator op de juiste afstand
^
van het paneel te houden, worden om elk boutje 3 vulringen gelegd en
Z'
dan aan de linkerzijde bovendien nog een soldeerlip; de koppen van deze
ff
boutjes komen aan de voorzijde van de frontplaat.
ü
BEDRADING
De verbindingsdraden bestaan uit
vertind koperdraad
van ongeveer 0,8
mm dikte, waaroverheen isolatiekous wordt ge
schoven. De leidin
gen worden aan de
contacten
gesol
deerd; wie dit nog
nooit heeft ge
daan, leze eerst de
op bladzijde 7 af
gedrukte soldeervoorschriften.
Bedenk, dat het
solderen van electrische verbindin
gen heel wat an
ders is dan „loodgieterswerk”, gebruik van soldeerwater of -vet is hier absoluut ontoelaatbaar; het
Fig. 3
toestel zou hierdoor grondig worden beschadigd. Hoe
de leidingen komen te liggen is duidelijk te zien in
de figuren 3 en 4. Een aantal draden gaat door het grote gat om de afstemcondensa
tor en de transformator met de andere onderdelen aan de onderkant van het chassis
te verbinden. In de montagetekeningen zijn deze leidingen met letters aangegeven.
De met A gemerkte leiding van fig. 3 komt overeen met A in fig. 4, voor de overige
letters geldt hetzelfde.
Men kan het beste beginnen met de verbinding H — welke tevens de contacten 4 en 5
van de huishouder met elkaar verbindt — daarna G en F. Leg deze leidingen netjes
naast elkaar, voorzover mogelijk strak tegen het chassis. Vervolgens de verbinding
van contact 3 van de huishouder naar de draadsteun. Met deze leiding worden gelijk
tijdig de weerstand R3 en een plusleiding van de elco (oranje of rode draad) aan het
draadsteuncontact gesoldeerd. Monteer nu Ri, waarbij diens draadeinden tot op circa
1 cm worden afgeknipt, zodat deze weerstand niet nodeloos ruimte behoeft in te
nemen. Hierna komt R*> aan de beurt, waarbij een van zijn draadeinden tevens dient
om de verbinding tussen contact 8 en het centrale busje van de huishouder tot stand
te brengen. De buishoudercontacten kan men met voordeel iets naar buiten ombuigen
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om zo meer ruimte te krijgen voor het aansolderen van de verbindingen.
Nadat het netsnoer en de leidingen A en B (hiervoor eventueel ook een stukje netsnoer gebruiken) aan de schakelaar op de potentiometer zijn verbonden, kan men de
! overige bedrading aanbrengen. De leiding D wordt aan de soldeerlip gesoldeerd, welke
om diens bevestigingsboutje werd aangebracht.
INBEDRIJFSTELLING
Voordat de ontvanger in bedrijf wordt gesteld moet men alle verbindingen heel zorg
vuldig controleren, waarbij er niet alleen op moet worden gelet, of er geen vergis
singen zijn gemaakt, zoals een verkeerde verbinding, maar ook, of er nergens een
kortsluiting kan optreden ten gevolge van dicht bij elkaar of tegen chassis liggende
blanke draadeinden. Ook soldeerdruppels kunnen zich soms ongemerkt tussen buis-
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houdercontacten e.d. verschuilen en op deze wijze sluiting
veroorzaken. Ofschoon door toepassing van de nettransformator de schakeling geheel van het net is geïsoleerd en
de lage gloei- en anodespanningen het experimenteren met
dit apparaatje zeer veilig doen zijn, moet men — juist in
dit verband — vooral niet vergeten, dat de aansluitingen
van de transformator zelf wel degelijk gevaarlijke span
ningen voeren. Dit betreft niet alleen de netaansluitingen
(de contacten aan de voorzijde op fig. 3, gemerkt 0, 110, 125, 220) en de contacten
van de schakelaar op de potentiometer, die alle netspanning voeren, maar ook de nietaangesloten lip „0” aan de andere zijde van de transformator. Tussen laatstgenoemd
contact en chassis staat nl. een wisselspanning van 250 V. Het verdient daarom aan
beveling deze aansluiting en eventueel alle met het net verbonden contactpunten met
isolatieband te omgeven, zodat toevallige aanraking van het blanke metaal onmogelijk
is. Op deze plaats vermelden wij tevens, dat toepassing van een hogere anodespanning
dan circa 30 V. niet alleen uit veiligheidsoogpunt is af te raden, want ook wat de
werking van de ontvanger betreft geeft dit geen enkel voordeel; men verkrijgt daar
mee zelfs een hinderlijk bromniveau en practisch geen verbetering in de gevoeligheid.
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Heeft men alles grondig gecontroleerd, dan kan de buis in de houder worden geplaatst
en de antenne, koptelefoon en het net worden aangesloten.
Door de knop van de potentiometer uit te trekken wordt het toestel ingeschakeld.
Deze knop wordt voorlopig bijna geheel linksom gedraaid — waardoor de terugkoppe
ling zeer gering is — en met de condensatorknop wordt nu een zender opgezocht.
Heeft men die gevonden, dan wordt de terugkoppeling voorzichtig sterker gemaakt (knop
van Ri rechtsom draaien), terwijl gelijktijdig de afstemcondensator wordt bijgeregeld
voor juiste afstemming. Het geluid zal sterker worden en de afstemming scherper, tot
dat een punt wordt bereikt, waarbij een fluittoon optreedt welke van toonhoogte ver
andert wanneer men aan de afstemknop draait. Dit is het teken, dat de ontvanger
genereert en dus een ernstige storing in naburige toestellen veroorzaakt. Zover mag
men het dus nooit laten komen, bovendien is de gevoeligheid nu veel minder. De terug'
koppeling moet men altijd een eindje terugdraaien vanaf het punt waar het genereren
inzet, dan is de gevoeligheid het grootst.
Wanneer niet op een zender is afgestemd, hoort men geen fluittoon, het genereren is
dan echter herkenbaar aan een zacht geruis, dat geleidelijk of met een klikje ver
dwijnt, zodra de terugkoppelknop „in de veilige richting” (linksom) wordt gedraaid.
Na enige oefening zal men in staat zijn steeds „op het randje van genereren” in te
stellen, zonder dat men de ontvanger even behoeft te laten genereren. Dit laatste is
namelijk een hinderlijke gewoonte welke de „dilettant” kenmerkt.
Houdt er rekening mee, dat voor verschillende standen van de afstemcondensator ook
de terugkoppeling een andere instelling vraagt. Tijdens het afstemmen moet men dus
met de ene hand afstemmen en met de andere gelijktijdig de terugkoppeling bijregelen.
De potentiometer regelt in het begin van zijn regelgebied bovendien de geluidssterkte.

Voorbeeld voor een
passende behuizing
van de ontvanger

Tenslotte is het van belang een zo gevoelig mogelijke hoofdtelefoon te gebruiken.
Wie zo groot mogelijke selectiviteit wil bereiken, desnoods ten koste van de uiterste
gevoeligheid, kan met voordeel eens experimenteren met verschillende waarden voor Ci
en deze condensator öf met no. 1 óf met no. 2 van de 402-N spoel verbinden. Probeer
capaciteiten van 47 pF tot 470 pF. Hoe groter de antenne, des te kleiner kan dit condensatortje zijn. Verder geldt: hoe kleiner capaciteit, des te beter is de selectiviteit.
HET SOLDEREN
Hel is vanzelfsprekend, dat de verbindingen allen gesoldeerd moeten worden. Zij. die deze kunst
nog niet verstaan, behoeven daarvoor niet terug te schrikken, want na bestudering van de hier
onder volgende instructies zal het een vrij eenvoudige zaak blijken te zijn.
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Ie. Solderen mag uitsluitend met liarskemsoldeer plaats vinden, waarvoor speciaal het „Superspeed" tin — in oranjekleurige pyramide doosjes — wordt aanbevolen. Wanneer de soldeer
bout goed vertind en voldoede heet is, gaat het solderen als vanzelf en zijn andere vloelmiddelen overbodig.
2c. Zorg voor een schone bout. door met een grove vijl al het oxyde en verbrande tin weg te
vijlen, tot de punt geheel blank is, dus zonder zwarte plekjes.
3c. Laat de bout goed heet worden (een niet-electrische boven een spiritus- of gasvlam) en strijk
intussen met Superspeed soldeer over de punt, tot dit smelt on zich aan de bout vasthecht.
4e. De bout is heet genoeg, wanneer het soldeer onmiddellijk smelt bij het aanraken met de bout
en de hars ..rook” afgeeft.
Het tin aan de bout moet glanzend en dun vloeibaar zijn. Zo nu en dan de bout met een
doekje vlug afvegen.
5e. De te solderen plaats moet absoluut schoon zijn; vernikkelde soldeerlippen worden afge
krabd, evenals oude en geoxydeerde. vertinde en vercadmiumde lippen. Ook de vast te sol
deren draad moet schoon zijn; blank koperdraad en emailledraad worden door krabben of
eventueel schuren gereinigd. Oud en dof geworden vertind draad kan ook beter afgekrabd
worden. Alleen nieuw en glanzend draad is zonder meer geschikt om te solderen.
6e. De te solderen plaatsen moeten beiden vertind worden, anders is hechting onmogelijk. Dit
vertinnen kan tegelijk met het eigenlijke vastsolderen geschieden, doch beginners doen beter,
de beide bewerkingen achtereenvolgens te verlichten.
7c. Het vertinnen geschiedt, door de reeds vertinde bout tegen de soldeerplaats te houden en
juist op de plaats waar de bout raakt wat Superspeed te laten smelten.
8e. Voor het solderen zelf laat men wat tin op de bout smelten en brengt deze druppel op de
soldeerplaats. waar alles dan samenvloeit. Houd de bout er niet langer op, dan voor het uit
vloeien nodig is, want vele onderdelen worden door overdadige warmte er niet beter op.
9e. Tijdens het afkoelen moet alles onbewegelijk 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.
10c. Het solderen van condensatoren en weerstanden moet met enig overleg geschieden. Wanneer
de aansluit draadjes namelijk te kort worden afgeknipt, verandert bij het solderen de waarde
door de te grote plaatselijek verhitting van het inwendige. Daarom: de draadjes niet te kort
afknippen, doch overbodige lengte liever dubbelvouwen.

ANTENNE EN AARDE
Wat de antenne betreft, maak deze zo hoog mogelijk. Een flinke hoogte, liefst „vrij
uitzicht” over daken en bomen is nl. belangrijker dan een grote lengte. Een verticale
staafantenne van bv. 2 tot 3 meter lengte en gemonteerd aan een schoorsteen van een
huis met twee verdiepingen is te prefereren boven een horizontale draad van enkele
tientallen meters, indien laatstgenoemde niet meer dan 5 tot 8 m boven de grond
hangt. Let er voorts op, dat de antenne zelf en de invoerleiding naar de ontvanger
zeer goed zijn geïsoleerd met behulp van keramische isolatoren van flinke afmetingen
en goede kwaliteit.
De invoerleiding moet zoveel mogelijk op 5 tot 10 cm afstand worden gehouden van
dak, dakgoot en muren. Hiervoor zijn afstandisolatoren in de handel.
De aardverbinding kan men maken aan een buis van de water- of gasleiding, desnoods
aan de centrale verwarming. Ook voldoet een koperen buis, welke tot in het grond
water wordt geslagen. Gebruik een zg. aardklém om de aardleiding aan een buis te
verbinden en zorg voor goed contact, door de betrokken buis ter plaatse goed blank
te maken met behulp van een vjjl of schuurlinnen.
ONDERDELEN VOOR BOUWDOOS ELECTRONICA IN PRAKTIJK No. 5.
1 stuks UF 007 )
1
UF 002 ) Uniframe chassisdelen
1
UF 003 )
1
frontplaatje
1
voedingstrafo MuVolt type
PC 100
1
elco 8 + 8 wF-450 V.
1
afstemcondensator 500 pF
noval-buishouder
1
2
entree’s
1
spoel, MuCore type 402-N
1
potentiometer 47 k£? (Vitrohm
type P 55 of P 56)
1
weerstand 1 MQ-l/2 W.
(Vitrohm)
Kleurcode van de weerstanden:
2,2 kQ (2200 Q) =
rood-wit rood
1 kQ (1000 Q) =
bruin-zwart-rood
100 M£> (1.000.000 Q) —
bruin-zwart-groen

De zilveren ring betekent:
tolerantie 10 %.
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1 stuks rubber doorvoertulle
1
»» 3-dlg. draadsteuntje
keramische condensator 100 pF
2
keramische condensator 330 pF
1
papiercondensator, 1000 pF
1
(Facon)
1
»» weerstand 2,2 kD—1 W
(Vitrohm)
weerstand 1 k.Q—y2 W
1
(Vitrohm)
gewone knop
1
pijlknop
1
montageboutjes M3 met moer
16
soldeerlippen
3
vulringen
6
netsteker
1
2 meter montagedraad
2
oliekous
n
1
„ netsnoer
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