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bouwbeschrijvingen van eenvoudiye opzet

3e herziene druk

DE

MUIDERKRING

N. V.

BUSSUM

UITGEVERIJ VAN TECHNISCHE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

VOORWOORD
Naar onze mening bestaat ei* belangstelling voor eenvoudige popu
laire schakelingen. Dit boekje bevat dan ook 21 ontwerpen voor sim
pele elektronisch of elektrisch werkende apparaatjes. Slechts 3ontwerpjes hebben betrekking op radio-ontvangst, de overige 18 zijn
speelse toepassingen van de elektronica.
Elk ontwerp is uitvoerig in de praktijk geprobeerd, ook met transistoren, condensatoren en weerstanden met afwijkende standaard
eigenschappen. Een goed functioneren van de beschreven apparaat
jes kan dan ook gegarandeerd worden.
De werking van de daarvoor in aanmerking komende ontwerpen werd
populair technisch toegelicht.
Dit boekje is niet alleen bedoeld voor de jeugd. Ook vele ouderen en
zelfs gepensioneerden kunnen met het bouwen van de hier beschre
ven apparaatjes tot een prettige en leerzame vrijetijdsbesteding ko
men.
Veel dank ben ik tenslotte verschuldigd aan de uitgeefster voor de
wijze waarop zij van de geleverde stof een keurig boekje maakte.
Voor op- en aanmerkingen van gebruikers houd ik mij gaarne aan
bevolen.
Naarden, januari 1968

Ing. M. van Geelkerken

VOORWOORD BIJ DE TWEEDE DRUK
De vlotte verkoop van de le druk maakte deze tweede druk wense
lijk.
In deze druk zijn de schemasymbolen aangepast op de thans gang
bare tekenwijze. Alle materiaallijsten werden bijgewerkt op nu in
voorraad zijnde artikelen. Hierdoor is het zeker dat de opgegeven
onderdelen ook nu weer door de radio-onderdelen handel geleverd
kunnen worden.
Naarden, februari 1969

Ing. M. van Geelkerken

VOORWOORD BIJ DE DERDE DRUK
Ooknu werden alle materiaallijsten bij gewerkt op in voorraad zijnde
artikelen.
Ing. M. van Geelkerken
Naarden, april 1972
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Jampot
ontvanger

N.V.H.8,

Voor deze ontvanger
heb je nodig:

1 leeg jampotje
1 closetrol 38 a 40 mm 0 x 10,5 cm.
12 meter schelledraad PVC isolatie 0 0,5 mm (met isolatie
ca. 1 mm).
1 kristal oortelefoon
Ci = 25 pF Mial (polystyreen)
C2 = 200 pF Mial (polystyreen)
C3 = draaicondensator 500 pF (Amroh nr. 23. 042)
Rl = weerstand 560 kfi.
G = mutector (Amroh)
4 boutjes M 3 x 15
8 moertjes M 3
4 soldeerlippen met 1 spruit
Verder zijn er nog nodig twee schijfjes triplex van 4 mm dikte.
Daar wordt een boven- en onderdeksel voor de jampot van
gemaakt. Een plastic deksel, zoals die op sommige jam
potten zit, is ook te gebruiken.

HET MAKEN VAN DE SPOEL
We beginnen met het maken van de spoel. Op ongeveer 1 cm van
een van de uiteinden prikken we twee gaatjes in het kartonnen ko
kertje. We steken nu het schelledraad van buiten naar binnen door
een van deze gaatjes en door het andere weer naar buiten. Het stuk
dat nu naar buiten steekt laten we ongeveer 15 cm lang. Nu wikke
len we het lange eind keurig netjes naast elkaar en goed strak om
het kokertje, net zo lang tot we 8 cm hebben bewikkeld. Dat zijn
ongeveer 86 windingen. Bij de laatste slag prikken we twee gaten
en steken daar de draad weer door. Ook hier laten we een stuk
van ca. 15 cm uithangen. Nu moeten we nog twee aftakkingen op de
spoel maken. We snijden daarvoor met een goed scherp mes een
klein stukje van de isolatie van de draad af. Een aftakking komt er
op precies 40 mm van het ondereinde van de spoel en de tweede op
precies 20 mm. Aan het bovenste blanke stukje solderen we een
draadje van de vaste condensator van 200 pF en aan het onderste
blanke deel een van de draadjes van de Mutector.
Als we beide dekseltjes hebben gemaakt, zetten we ze met de
boutjes op elkaar, zodanig dat de koppen van de boutjes aan de
kant van het kleinste schijfje komen.
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Onder de boutjes komt aan de kant van de kop een soldeerlipje met
1 spruit. Twee van de boutjes zijn voor de aansluiting van de an
tenne (aansluiting Al en A2), de andere twee voor de telefoon en de
aardverbinding. De draaicondensator wordt nu in het kleinste gat
in het deksel vastgezet, zodanig dat de condensator onder het
plaatje, dus in de jampot komt. Op de as komt later de afstemknop
te zitten. De rest van de montage blijkt uit de tekening. Het stuk
draad, dat boven uit de spoel steekt (waar je dus bent begonnen)
komt aan de vaste platen van condensator C3 te zitten. De draai
bare platen komen aan het andere eind. Het weer standje R wordt
aangesloten over de klemmen voor de oortelefoon.
Alle verbindingen zo kort mogelijk maken. Alleen moet je eraan
denken dat je van de draadjes aan de condensatoren en de Mutector niets mag afknippen. Doe je dat wel, dan gaan deze onderdelen
bij het solderen stuk.
Nu nog een flinke antenne aansluiten op Al of A2 (je moet proberen
wat het beste is) en een aardverbinding aan een van de klemmen
waar de oortelefoon aan zit. Denk eraan dat je de goede klem
neemt. Welke dat is staat ook op de tekening. Als je nu alles goed
hebt gemonteerd, dan zul je als je heel langzaam aan de afstem
knop draait, beslist wel een paar stations te horen krijgen. ■
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jampot
ontvanger
Met deze ontvanger, die ook in een jampot is ge
bouwd, kan je "Radio Veronica" (in ieder geval
in alle westelijke provincies) goed ontvangen.
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HET SCHEMA
Een lange antenne laat je via Ci en een korte antenne via C2 zijn
opgevangen trillingen afgeven aan de afstemkring, die gevormd
wordt door de spoel in de jampot en C3. Met de draaibare C3
maak je de voorkeurs-golflengte van de afstemkring gelijk aan de
golflengte van de zender die je "vangen" wil. De Mutector diode
vormt de onhoorbare (hoogfrequente) trillingen om in hoorbare
(audiofrequente) trillingen. 't Restje van de hoogfrequente (onhoor
bare) trillingen leiden we met C4 af naar de aarde. De transistor
V 1 pakt de audiofrequente (hoorbare) trillingen van Ri af en
geeft ze versterkt door aan R2. Op R2 sluit je een kristal oortelefoontje aan. De batterij van 1,5 volt is nodig om de transistor aan
het werk te houden. Zonder (batterij y voeding" geen "werken",
denkt zo'n ding blijkbaar.
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WAAR JE OP MOET LETTEN
De Mutector diode zit bij deze Jampot Senior ontvanger anders
om geschakeld (de + en de -) dan bij de eenvoudige Jampot Ontvan
ger. Woon je dicht bij een sterke zender, dan kan soms enige ver
vorming van het geluid optreden. Je moet dan met een kleine
antenne via de antenne-aansluiting A^ ontvangen. Helpt dit onvol
doende, dan kan je Ci i.p.v. 25 pF bijvoorbeeld 10 pF maken.
STROOMSPARENDE SCHAKELING
Dit ontvangertje heeft de merkwaardige eigenschap geen stroom
aan de batterij te onttrekken wanneer er geen zender wordt ont
vangen. Maak je de antenne los, dan heeft de batterij automatisch
"vakantie" en kan dus niet leeglopen. Ongelooflijk maar waar1.

Als je de Jampotontvanger al hebt, moet er nog bij:
Rl = weerstand 47 kfi (Vitrohm SBT)
R2 = weerstand 10 kQ. (Vitrohm SBT)
C4 = Mial polystyreen condensator 2000 pF
Transistor AF 116, AF117, AF 126, AF127, AF170
Batterijtje 1,5V.
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_
/BOLKNAKK/
/ HUISTELEFOON/
We kunnen zelf een heel goed werkende huistelefooninstallatie maken en die kunnen we dan on
derbrengen in een paar blikken sigarendoosjes.
Vandaar de naam "Bolknak huistelefoon".

RS
5,9 k

Ci.O.lM
9V

*'
Ic,*0.35mA
1 ËV2
C3

fM.

naërdtlljn

Per apparaat hebben we nodig:
2 transistoren OC71, 2N406, AC 107, AC 126 of AC 151
2 kristaloortelefoontjes (Amroh nr. 67.015)
1 batterij 9 volt (Berec PP 3).
1 tuimelschakelaar aan/uit.
1 10 delig montagebordje (Amroh nr. 11.220.002)
1 rubber doorvoertule (Amroh).
3 polyester condensatoren 0,1 jxF (Amroh nr. 24. 618)
1 polyester condensator 0,022 /xF (Amroh nr. 24. 614)
1 weerstand 5600 ohm (Vitrohm SBT)
1 weerstand 8200 ohm (Vitrohm SBT)
2 weerstanden 0,15 Megohm (Vitrohm SBT)
1 weerstand 1,2 Megohm (Vitrohm SBT)
1 boutje M 3 x 5 plus moertje.
25 cm rijwielsnoer met PVC isolatie.
1 leeg sigarendoosje (blik).
1 stukje isolatieplaat onder het 10-delige montagebordje.
1 stukje fijn kopergaas ca, 4 cm.
2 stukjes vertind blik.
1 vilten ring.
Va meter soldeertin 60/40.
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Van een van de beide oortelefoontjes verwijderen we het snoerbeschermkapje, waarna we het met een schroefje door het 10delige montagebordje vastzetten in het blikken doosje. Boven dit
telefoontje, dat als microfoon dienst doet, komt een trechtertje.
In het deksel van het sigarenblikje maken we boven het trechtertje
een gat van ongeveer 4 cm en dekken dat af met het kopergaas.
Voor 2 telefoons maken we twee van dergelijke apparaten, die we
met een stuk 2-aderige telefoonleiding met elkaar verbinden.

deksel
soldeer
las

vilt

trechtertje

N \

\

opening trachtar
sluit pracias op
opaning gemonteerde
oortelafoon
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LEK.TRQNISCHDIRIGENT
Een echte dirigent is dit natuurlijk niet, maar
het apparaatje geeft wel heel precies de maat
aan: tok - tok - tok, net zo vlug of langzaam als
je. zelf maar wilt. Dus geen getel meer: een twee - drie, een - twee - drie! Je kunt het
prachtig gebruiken als je muziekles hebt of als
je in een bandje speelt.

Lj

402 spoel

1 _oA______
Q

■G

-Lm C 1=0,0l/jF

C2 = 5/jF

IIÊ

;

R2 =W ka

RIstMJl

SJ
B= 1.5 V

Eigenlijk heet zo’n ding een metronoom en dan in dit geval een
elektrische metronoom. Niks op te winden, zoals bij een andere
metronoom. Je zet het doosje maar op je radiotoestel of vlak bij
de antenne-aansluiting daarvan en het toestel op de middengolf. Je
draait de afstemknop zo, dat je geen station hoort. Draai je nu het
knopje van je elektronische dirigent rechtsom, dan hoor je eerst
heel snel tikken uit de luidspreker en hoe verder je draait hoe lang
zamer de tikken worden. Makkelijker kan het al haast niet.
Wel moet je, als je geen tikken meer nodig hebt, de knop helemaal
linksom draaien tot de schakelaar uitschakelt, anders is het batte
rijtje te gauw leeg.
Als het radiotoestel erg ongevoelig is, dan hoor je geen tikken.
Maar ook daar is nog wel een oplossing voor'. Je soldeert dan een
draadje aan lip 5 van de spoel 402 en zet aan het andere einde een
banaansteker. Deze steek je dan in de antenne-aansluiting van het
radiotoestel. Dan werkt het gegarandeerd.
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Het hele geval monteer je in een plastic of houten doosje. Niet in
metaal, want dan werkt het niet'.
De lipjes van de spoel
zijn door gaatjes in het
dekseltje gestoken. De
potentiometer Ri zit
ook aan het dekseltje
vast. De gaten maak
je met een hete brei
naald in het plastic.
Gaat reuze goed.
Dat grotere gat voor Ri
kun je wel met 'n hete
schroevedraaier erin
maken, maar je kunt
het ook voorzichtig met
een figuurzaag uitzagen.
Het moet 10 mm groot
zijn.
Het ding gebruikt haast
geen stroom. Alleen als
de tik te horen is loopt
er een stroompje van
2 mA hoogstens. Je kunt
dus "eindeloos" met het
batterijtje toe.
O ja, ik schreef net, dat
je met de knop het appa
raatje kunt (en moet,
natuurlijk) uitschakelen.
Nu moet je helemaal niet
gek kijken als het dan
toch nog even blijft door
tikken. Dat komt door de
condensator C2, die z'n
lading nog even blijft
houden.

Bi
Cl
C2
Li
Rl

plastic doosje

*
Lj = 402 spoel

A = 1/2 W

MATERIAALLIJST
schak. (Amroh nr. 54.927)
= batterijtje 1,5 V
R2 = weerstand 10 k8(Vitrohm
= polyester condensator
SBT)
0,01 nF (Amrohnr. 24.612)
Vl = transistor AC 138, AC 151,
= koker elco 5 nF 35 V
of OC 75
(Amroh nr. 20.040)
Pijlknopje en
= spoel Amroh 402
doosje
= potmeter 1 Mftlog. met
15

Heb je dit KLAAR ? ? ? OVER * 11 Ontwerp ge
bouwd, dan kun je prachtig de verkeersregels
beoefenen die op een kruising van 4 wegen gelden.
rubber tuit
no-1600l\
I o oo o o o o o o o o o o o o o o o |5 aderige
\ o o
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Onderaanzicht
van het
bedieningspaneel

Met de schakelaar kan voor elke weg afwisselend het stoplicht op
groen - oranje - rood en rood geschakeld worden. De stoplichten
op de kruisende wegen gaan dan automatisch op rood - rood groen en oranje branden.
Veel succes ermee!
We hopen, dat jullie er zoveel verkeerswijsheid mee opdoen dat
gebroken armen, benen, gekneusde ribben of nog erger, in jullie
familie niet voorkomen!
3 cm vertind draad

lampje 2,S V-0.2A in da juiste
kleur varf dopen
(rood - oranja-groen)

oranja
groen

groen

5 adenga kabel of 5 draden
naar hal bedieningspaneel

✓

B

groen

De zuilen A en B zijn voor de
duidelijkheid (tijdelijk) wegge
klapt.
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c-d-a-b-e

Onderaanzicht van de bedrading naar de verkeerszuilen. Maak
vooral geen bedradingsfouten, anders wordt het je groen en geel
voor je ogen.

MATERIAALLIJST
1 Uniframe UF052 (Amroh)
1 Uniframe UF053 (Amroh)
2 Uniframe UF054 (Amroh)
1 schakelaar 1 moeder contact 11 st. (Amroh
nr.48.073)
1 Pijlknop
1 Batterij 4,5 V.
1 Rubber tule
12 Lampjes 2,5 V 0,2 A
20 soldeerbusjes
4 Boutjes M 3 x 6 en 4 moertjes M 3
Plastic kous 6 mm 0, soepel draad met PVC isolatie
0,4 mm 0, vertind montagedraad met PVC isolatie
0,6 mm 0.
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ftoeper
Na enig gepeins en geëxperimenteer is de hierbij
beschreven LICHTFLOEPER ontstaan, een ap
paraat dat met korte tussenpozen een lichtflits
geeft.

Op de vorige bladzijden beschreven wij een leerzaam toestel om de
verkeersregels te kunnen oefenen. Deze klaar? over’, kunnen we
ook uitbreiden, door er b.v. dit knipperlicht aan toe te voegen.
Doe je aan modelbouw dan is deze "lichtfloeper" ook goed
bruikbaar voor’n automatisch bewaakte overweg of bij
zebrapaden. Zo’n lichtflits valt veel meer op dan een waar
schuw ings lampje dat ononderbroken brandt.
Heeft je Vader soms autopech, dan kan je "lichtfloeper", met een
rood lampje voorzien, een goed waarschuwingsbaken op de weg
zijn!

w

rr

R1

vi

R3

R2

R4

0 V

C2
♦

9 V

Op de autoped van ons buurjongetje hebben we ook een "licht
floeper” gezet. Hij kan nu d.m.v. Amroh schakelaars type 401 en
1606 met naar links en rechts omschakelbare knipperende rich19
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is draad _
naast rode stip
is draad
naast rode stip

naar eventuele
schakelaar

rode stip
eventuele ..driehoek
aansluiting van transistors -f-

tingaanwijzers rijden. Ook op een trapauto, een driewieler
of een vliegende hollander, zou je een "lichtflóeper" kun
nen zetten. Vorige week hebben we Ts avonds een complete "lichtfloeper" aan de staart van een vlieger gebonden; ’t leek wel of
er een vliegende schotel van de planeet Mars wou landen!
Voor de badkamer of de dobbeljoe-sie (in ’t Engels zeg
je "dobbeljoe” voor een W en ”sie" voor een C) is ’t vast ook wel
wat.

MATERIAAL LIJST
Rl
R2
R3
R4
Cl
C2
Vb
Vi
V2
S
1
20

= weerstand 3,3 kft - VaW. SBT (Vitrohm).
- weerstand 47 kfi - Va W. SBT (Vitrohm).
= weerstand 8,2 kft - ’/aW. SBT (Vitrohm).
= fietslampje 6 V - 0,05 A
= 2 laagspanningselektrolieten h 100 pF - 15 V
(Amroh nr. 20. 038)
= laagspanningselektroliet 5 pF - 35V/DC (Amroh).
= 2 batterijen 4,5 V In serie geschakeld no. 1689
(Berec).
= transistor AC 138, AC 151 of OC 75
= transistor AC 138, AC 151 of OC 75
= schakelaar aan/uit, type 401 (Amroh).
= montagebordje 10 cm lang, 10-delig (Amroh).

DE FLITSFREQUENTIE,
D.w.z. het aantal malen dat het lampje aan en uit gaat, is ongeveer
90 per minuut. Je kunt het lampje minder keren per minuut aan la
ten gaan door R2 i.p. v. 47 kfl bijvoorbeeld 56 kft, 68 kS2 of 82 kQ te
maken.
WAARSCHUWING!
Heb je alles in elkaar zitten en blijft het lampje onafgebroken bran
den, dan moetje de batterij meteen losnemen, omdat anders
de transistor V2 kapot zou kunnen gaan. In zo'n geval moet je R2
kleiner en R3 wat groter maken.
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box
We zullen eerst maar met de verklaring van de vreemde naam
voor dit nieuwe ontwerp beginnen. "Box” is een ander (Engels)
woord voor doos of kist en zelfs afkomstig van het Griekse woord
puxis. En "Auh" is nog steeds, zelfs internationaal, de kreet die
je hoort wanneer iemand een elektrische schok krijgt. Wanneer
een "onbevoegde" deze doos opent, krijgt hij meteen (om 't af te
leren) een bestraffende elektrische "tik".
é

A
metalen delen die

HET SCHEMA

op bouwtekening

\B
Door de 3,2 ft wikkeling van een
gerasterd zijn
Muvolett 7043 transformator la
B
aangegeven
A
ten we een stroom lopen die af
komstig van een batterij van 1,5
B
V is. Deze stroom loopt echter
alleen wanneer het contact ge
7000R
sloten wordt. De zelfinductie van
\AA/
de 3,2 ft wikkeling maakt van die
7043
batterij stroomstoot een spanningsstoot. Doordat de 7000 ft
3.2 JL
wikkeling ongeveer het 40-voudiBerec U2
ge windingtal heeft van de 3,2 ft
contact
wikkeling wordt de genoemde
spanningsstoot nog eens tiental
len malen "opgetransformeerd"
d.w.z. groter gemaakt. De zelf
inductie van de 7000 ft wikkeling gooit daar bovendien nog "een
schepje bovenop", zodat over de 7000 ft wikkeling wel bijna een
spanning van 1000 (duizend) volt komt te staan. Door de hoge in
wendige weerstand van deze schakeling is die hoge spanning ge-

H

[
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lukkig niet gevaarlijk. Dus net zo iets als bij de bougies van een
auto: wel een flinke tik, maar je leeft rustig verder!
DIVERSE HOUTEN KISTJES BRUIKBAAR
Zoals je uit de tekening wel kan zien hebben we alles in een vier
kant sigarenkistje ondergebracht. Heb je een of ander houten kistje
met een andere vorm, dan kan dat natuurlijk ook.
iltrpconltct
drukknop

B
.blik
dtktt!
hardboard

]rïk'

dtkitlhaak
blikslroktn

=7000n

*balltrij
A■

plaaijt hardboard
jj n bm ntniijdt

hot kir

tan blik

blik naar aaniluiling

A .. * A i'an 7000 A
blik nar aaniluiling

'WM- « »" 100QA
wn blik

DRUKKNOP IS HALVE TIK
Deze Auh! Box is alleen open te krijgen door stevig op de drukknop
te drukken. Deze knop (een houtschroef) is met een van de 7000
draden (A) verbonden. Hierdoor heeft je toekomstige slachtoffer al
vast een verbindingsdraad van de hoge spanning (ongewild) te pak23

ken. Zoals je uit de tekening wel kan zien houdt de drukknop in
zijn ruststand de bovendeksel stevig vastgeklemd, omdat de dekselhaak aan het eind zo scherp is omgebogen dat hij achter de strip
S haakt.
BLIKPLAATJES A en B
Met de andere hand zal men gewoonlijk trachten de voorzijde van
het bovendeksel los te trekken, zodat we daar een strook blik op
vastmaakten waaraan de andere draad (B) van de 7000 & wikkeling
vastgesoldeerd werd. Door uitvoerige proeven hebben wij vastge
steld op welke plaatsen we het beste nog meer blik konden vast
maken en welke blikplaatjes aan A en welke aan B verbonden moes
ten worden. Op de tekening zijn met A en B de verschillende blik
plaatjes aangeduid die dus resp. naar de twee 7000 S2 draden van de
Muvolett 7043 moeten lopen.
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CONTACTDRAAD en SLEEPCONTACT
Deze onderdelen zijn in het schema met "contact" aangegeven en
maken tijdens het openen van de doos heel even contact met
elkaar. Door dit kortstondige contact ontstaat de spanningsstoot
tussen A en B.
Het sleepcontact bestaat uit 1,5 mm dik vertind blik en zit aan het
deksel vast, in tegenstelling met de contactdraad die aan de box
gemonteerd is. De contactdraad maakten we door een U-vormig
stukje montagedraad van ±0,7 mm dik van binnen naar buiten door
de voorste wand van de AuhIBox te steken en vast te rijgen. Het
sleepcontact mag de contactdraad maar heel eventjes raken tijdens
het openen van de AuhIBox, want bij een blijvend contact loopt je
batterij leeg!
VERSTEVIGINGEN bleken wel gewenst. Hiertoe lijmden we in de
4 hoeken vierkante houten klosjes. Het binnendeksel was voor een
feilloze sluiting te slap en maakten we aan de binnenkant sterker
door opspijkeren van 4 mm dik hardboard.
Behalve de Muvolett 7043 zijn ook bruikbaar de typen 7044; 7045;
5055; 3535; 3535 N of 22043. Werk je met een grotere doos, dan
kan je ook de Amroh uitgangstrafo U 85 N of U 85 NN toepassen.
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Morse
gene-

Hier is een
zoemertje,
dat je mooi
kunt gebrui
ken als je
Morse-seinen
wilt leren.
Je kunt het
weer onder
brengen in
een blikken
sigarendoosje,
net als de
bolknaktelefoon.

-RATQR

Je monteert alle onderdelen op een tiendelig montagebordje, dat
je met twee verzonken boutjes in het doosje vastzet. Je moet wel
een paar stukjes isolatiemateriaal tussen het bordje en het doosje
leggen, want anders komt er kortsluiting.
Het batterijtje schuif je onder een strookje blik, dat je aan een
kant vastsoldeert.

hiermede het
genereren instellei

\R6

i

R7

seinsleutel

RB
Cl
C2
fr*ca.JOOOHz

±2,SmA

R5
C3

CA

HMh#
R1

T

T

T

9V

±

kristsltelef -5-

R3

R2

CS

T

lJ

In het schema staat een kristaltelefoontje, maar als je een gewone
hoofdtelefoon hebt (2000 a 4000 ohm), dan gaat het ook.
De montage blijkt precies uit de bouwtekening.
Als alles klaar is, dan moet je met ingedrukte seinsleutel lang
zaam aan Rg draaien tot je een mooie toon uit het telefoontje hoort
En nu maar seinen! De een de seinsleutel bedienen en de ander
hét telefoontje opzetten en proberen op te nemen.
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MAT ERIAA LLUST
= transistor AC 138, AC 151 of OC 75
= weerstand 1 kfi (Vitrohm SBT)
= weerstand 2,2 kfi (Vitrohm SBT)
= weerstand 33 kft (Vitrohm SBT)
= instelpotmeter 50 kft (Amroh nr. 54.636)
= weerstand 4,7 kft (Vitrohm SBT)
= polyester condensator 0,1 nF
= polystyreen condensator 1000 pF
(Amroh nr. 24.408)
Kristaloortelefoontje (Amroh nr. 67.015)
1 Berec batterij 9 V of 2 Berec batterijen van 4,5 V in serie
10-delig montagebordje (Amroh nr. 11.220.002)
1 Rubber tule
25 cm Geïsoleerd montagedraad ca. 0,6 mm 0
2 Boutjes M 3 x 6
2 Moertjes M 3
Stukje karton of pertinax even groot als montagebordje
1 Blikken sigarendoosje
0,5 meter soepel snoer (als van kristaltelefoon)
Vi
R1-R2-R3
R4-R7
R5
R6
R8
C1-C2-C3-C4
C5

26
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Schok-

Hebben jullie wel eens een elektriseermachine vastgehouden? We
bedoelen zo'n ding, waarvan je van die schokken in je armen
krijgt en dat je dan op het laatst maar al te graag loslaat.
Zo'n apparaat gaan we zelf maken. Zeg maar tegen je vader en
moeder, dat het beslist niet gevaarlijk is!
Er zit een regelknop op met cijfers en degene die het hoogste
cijfer haalt, wint het. Je kunt ook een van de elektroden (vasthoudplaatjes in ons geval) in een bak water leggen en daar dan een
geldstukje in gooien. Als je nu de andere elektrode met je linker
hand vastpakt moet je met je andere hand proberen het geldstuk uit
het water te halen. Valt niet mee, hoor! Maar nu het maken.
®+
.

3500/1

handgrepen

Bi
0,i7Mfï\

/s,opr,

FL* C
3

* 4.5 VOLT
- BEREC 160$

Cjs 2S/J-50V

7, = HUVOLETT. UITGANG 3535
PRINCIPESCHEMA VAN
HET SCHOKAPPARAAT

MAT ERIAA LLIJST
Bi = batterij 4,5 V.
Ci = koker elco 25 /iF 15 V (Amroh nr. 20.036)
Rl = potmeter 470 kfi met schakelaar (Amroh
nr.54.988 of 54.926)
Ti = uitgangstransf. Muvolett 3535 of 3535 N
(Amroh)
Pijlknopje, potmeterbeugeltje, 2 meter soepel
snoer, spijkertjes, blik, plankje, montagedraad,
leerpapier.
Van de Muvolett uitgangstransformator haal je de bevestigingsbeugel af en daarna de met lak vastgekleefde I-blikjes van het
blikpakket. Met een stevig mes of schroevedraaier wip je ze zo
los. Daarna zet je de spoel met kern met een paar stukjes stevig
draad omgekeerd op een plankje (zie figuur). Maar je moet dit wel
27

voorzichtig doen, zodat je niet in de spoel prikt met de draad. Nu
maak je van een oud groenteblik het anker (A), contactveertje (B),
contactsteun (C), die ook op de tekening staan aangegeven. Het
contactveertje (B) soldeer je dan volgens tekening op het anker (A).
Eerst goed blank maken, anders pakt het niet! Anker (A) en con
tactsteun (C) op het plankje vastzetten, op de manier waarop dat
is getekend.
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T, sHUVOLETT UITGANG
3500 n
STUKJE DRAAD WAARMEE
TRANSFORMATOR OP PLANKJE
GEBONDEN IS
GRONDPLANKJE
210*70*10

STROOK GEPERST PAPIER
STROOKJE BUK
TEGEN INSCHEUREN PAPIER
SP'JKERTJES
BOVENAANZICHT VAN
HET SCHOKAPPARAAT

ALLES MONTEREN
MET GEÏSOLEERD DRAAD

Als alles goed vast zit kun je de verbindingen vastsolderen. En
dan zijn we klaar. Draaien we nu aan de knop van Ri, dan zal op
een gegeven ogenblik het anker gaan trillen. Doet het dat, dan is
de zaak in orde. De proefpersoon pakt nu in elke hand een hand
greep en dan draai je langzaam knop Ri om, net zo ver tot de
proefpersoon het niet meer kan uithouden. Als je nu onder de knop
een schaaltje tekent met cijfertjes van b.v. 1 tot 10, dan kun je
noteren hoe ver hij komt.
Als het anker niet trilt, dan zijn B en C niet goed afgesteld en
dan moet je ze even bijbuigen. Als het apparaat niet is ingescha28
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DE STIPPELLIJNEN BUIGEN ZOALS IN DE
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keld moeten ze elkaar net raken. Dat moet je dus even proberen.
Hoe hoger je Ri opdraait, hoe meer het "prikt”.
Natuurlijk werkt het met een verse batterij het beste.
Om te voorkomen, dat de batterij leegloopt, moet je het toestelle
tje niet te lang achter elkaar laten aanstaan en als je het niet ge
bruikt moet je de knop zover linksom draaien, dat je de schakelaar
hoort klikken.
Weet je, wat je ook eens kunt proberen?
Als je met een heel stel bij elkaar bent, geven jullie allemaal je
buurman een hand, terwijl je in een kring staat. Bij één van allen
onderbreek je de gesloten kring en die jongens pakken niet eikaars
hand, maar elk één van de elektroden van het schokapparaat. Nu
de knop opdraaien tot er één bij is, die het niet uit kan houden. Hij
heeft verloren en moet er tussenuit^ Kring weer sluiten en zo
doorgaan tot er een overblijft die wint. Bij iedere uitvaller wordt
de spanning hoger, omdat er dan minder mededingers overblijven.
De laatste krijgt het natuurlijk het zwaarst te verduren! Probeer
het maar eens, het is een leuk spel als het lelijk weer is en jullie
toch binnen moeten zitten.
Je kunt in plaats van de platte elektroden ook korte koperen pijpjes
(gordijnroe bijvoorbeeld) nemen. Dan prikt het nog veel sterker!
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ELEKTRONISCHE
TIJDSCHAKELING
voor o. a.:
trappenhuisverlichting, fotografische
vergrotingen, schrijfspel, enz.
De elektronica is een raar vak. Met een handjevol weerstanden, 2
transistor en, 2 elco's en een potentiometer kun je al merkwaardige
dingen doen.
Hierbij een schakeling waarbij je een (fietsachterlicht)lampje een
zekere tijd kunt laten branden. Hoe lang het lampje brandt hangt
af van de instelling van de toegepaste potentiometer (= instelbare
weerstand).
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Deze experimenteerschakeling is op de Uniframe montageplaat
type UF 071 gebouwd en samengesteld d.m.v. Amroh experimenteerveren. Daarom hoeft er niet gesoldeerd te worden! Past men
toch liever gesoldeerde verbindingen toe dan zijn hiervoor de
Amroh holnietjes ZB 188 zeer geschikt. De constructie van DT
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moeten we even toelichten. We maken deze druktoets van een
strookje blik. 10 x 60 mm groot, waaronder de "lus" van een
experimenteerveer met een ingeklemde draad gemonteerd is.
HOE WERKT DEZE SCHAKELING?
Wanneer je S "aan" zet en even op DT drukt zal de elektrolytische
condensator Ci zich opladen tot de volle batterij spanning die totaal
9 V is. Hierdoor komt tussen basis en collector van Vi een zodani
ge spanning te staan, dat deze transistor geen stroom meer ver
bruikt. Vi staat dan "afgeknepen”. Het gevolg hiervan is dat de
basis van de transistor V2 maximale negatieve spanning krijgt,
waardoor zijn collectorstroom maximaal wordt. Die collectorstroom gaat door het (fietsachterlicht)lampje L en dit zal daarom
lustig branden.
Zo gauw L brandt laten we DT los. De lading van de conden
sator Ci gaat wegvloeien via de wegen R3 - R4 en de transistor
Vl. De oorspronkelijke 9V spanning over Cl zal dalen, waardoor
Vl weer collectorstroom zal krijgen. Dit betekent een spanningsval over Rg waardoor ditmaal V2 "afgeknepen" wordt. En dit heeft
het uitgaan van lampje L tot gevolg!
D.m.v. de instelling van R3 is de ontladingstijd van Cl regelbaar.
Een grote waarde van R3 betekent een lange brandtijd.
Met de hier aangegeven waarden was de brandtijd van L regelbaar
tussen 1 en 10 sec. Door grotere waarden van R3 en Cl is de ma
ximale tijd langer te maken.
Bij deze schakeling is of Vi of V2 geleidend. Daarom noemt men
dit schema ook wel een kipschakeling.
D.m.v. dit LUMINEUS ontwerp kun je b.v. het volgende spel in
een donker gemaakte kamer doen.
R3 wordt op een bepaalde waarde ingesteld. De spelers krijgen
geruit papier voor zich en moeten gedurende de brandtijd van
het lampje in elk ruitje de cijfers 1, 2, 3, 4, 5, enz. schrijven.
Wie het hoogste laatste cijfer heeft is de winnaar.
De ruitjes dienen om het schrijven van de cijfers in het donker te
voorkomen!
MATERIAALLUST
31 experimenteerveren
DT = druktoets (Amrohnr.48.191)
(Amroh) of 31 holnietS = tuimelschak. aan/uit (Amroh
jes (Amroh ZB 188)
type 401)
2 meter montagedraad
Vl = transistor AC 138, AC 151
met PVC isolatie
of OC 75
0,6 mm 0
V2 = transistor AC 138, AC 151
stripje vertind blik
of OC 75
10 x 60 mm.
montageplaat UF 071 (Amroh)
6 boutjes M3x5 met
dwergfitting
moertjes.
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Hierboven kun je al zien welke interessante elektronische appara
ten je met een relais kunt maken.
Wat is een relais eigenlijk? Het hier beschreven relais maakt het
mogelijk om met een heel kleine stroom van ca. 7 mA een veel
grotere stroom in- of uit te schakelen. De kleine stroom van 7 mA
ontlenen we gewoonlijk aan een transistor.
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MATERIAA LLIJST
A
B
C
D
E
F
G
K

= Muvolett smoorspoel type 6006 (Amroh).
= anker, plaatijzer 1,5 x 28 x 68 mm.
= 3-delige draadsteun.
= 7-delige draadsteun.
= houten bjokje 25 x 30 x 75 mm.
= 4 spijkers, 50 mm lang, 2,5 mm dik.
= bout M 3 x 5 + moer M 3.
= spiraalveer, lengte = 15 mm, dikte = 3 mm, staal
draad 0,2 a 0,3 mm dik.
L = 2 houtschroeven, lengte 27 mm, dikte 3,2 mm.
M= onderlegring, diameter 7 mm, gat 3 mm.
N = 4 veertjes gemaakt van vertind montagedraad van
0,3 mm dik.
0=2 stukjes soepel draad, elk ca. 5 cm lang.
P = 2 stukken montagedraad 1 a 1,5 mm dik, om de
Muvolett vast te zetten op de plank.
Q = bodemplank 20 x 155 x 190 mm.
R = geïsoleerd montagedraad ca. 1,5 mm dik, lengte
12,5 cm.
S = 3 soldeerlippen 3 spruits.
T = 4 houtschroeven met verzonken kop Va x 3”.

HOE JE ALLES MOET SAMENBOUWEN
Verwijder beugel en 1-blikken van de Muvolett 6006 en steek voor
zichtig 2 blanke montagedraden (1,5 mm dik) tussen de spoel en
het blik door. Na ombuigen steek je ze door de 4 gaten die je eerst
in de bodemplank hebt geboord. Draai de 2 draden in een holle
ruimte van Q zo stevig in elkaar dat het blikpakket heel stevig op
de plank komt te zitten. Het anker B (zie tekening) wordt met de
2 linker spijkers F zo vastgezet, dat het toch nog gemakkelijk op
en neer kan wippen. In de ruststand van het relais trekt het veertje
K het anker B tegen de draad R aan. Deze draad is om de rechter
spijkers F gewikkeld.
De contactveren N worden op de 7-delige draadsteun D gesoldeerd.
Sturen we een stroompje van 7 mA door de Muvolett smoorspoel,
dan zal deze spoel als een magneet gaan werken en het ijzeren
anker B wordt tegen de kern getrokken. Door nauwkeurig bijbui
gen kun je bereiken dat de contactveren C en E in die toestand
respectievelijk contact maken met de buitenste lippen A en G van
de 3-delige draadsteun (in de tekening met C aangegeven). Deze
draadsteun is aan het anker B vastgeschroefd. In stroomloze toe
stand maken de lippen A en G echter contact met respectievelijk
de lippen B en F.
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Het contact A kun je dus afwisselend C (bij stroom door spoel) en
B (bij weinig of geen stroom door spoel) laten kiezen. Contact G
kan afwisselend verbinding maken met E (stroom) en F (weinig of
geen stroom). De veer K mag niet te strak staan, anders worden
de lippen C en E nooit geraakt.
Op de contacten H en J is de Muvolett smoorspoel aangesloten.
Sluit je hierop 3 h 4 V GELIJKSPANNING aan, dan loopt er door
de spoel 6 k 7 mA en wordt het anker B aangetrokken. Bij een
spanning kleiner dan 3 volt, zakt de stroom onder 4 mA en gaat de
veer K het winnen van de magnetische kern.
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Geheimschaketaar
voor elektrische apparaten
I

Dat er geheimsloten
bestaan weten we almaal, maar weet je
ook dat je gemakkelijk zelf een geheimschakelaar kunt maken?

Dat is dan een schakelaar waarmee je b.v. je radiotoestel, ver
sterker of een ander elektronisch apparaat kimt schakelen, wan
neer je de geheime cijfer-combinatie weet.
De cijfer-combinatie kun je zelf bepalen en net zo dikwijls ver
anderen als je zelf maar wilt, om precies te zijn 1331 keer.
Dat betekent meteen, dat iemand anders, die de schakelaar zou
willen gebruiken en de cijfercombinatie niet weet, de kans loopt
dat hij 1331 maal een andere combinatie van de schakelaars moet
proberen eer hij de juiste stand vindt.
Neem maar aan, dat niemand dat zal proberen, dus de schakelaar
is echt wel "geheim".
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Uit het principeschema blijkt dat er vier schakelaars nodig zijn,
een aan/uit schakelaar en drie met elf standen.
Deze schakelaars monteer je in een kastje, dat je dicht schroeft.
De gaatjes waarmee het kastje wordt dichtgeschroefd boor je wat
dieper uit en je maakt de gaatjes dan dicht, b.v. met was.
Zou dus iemand proberen het kastje open te maken om achter de
cijfercombinatie te komen, dan merk je dat onmiddellijk en voor
alle zekerheid verander je dan de cijfer-combinatie.
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Maatschets voor het frontpaneeltje.

su

naar het af te
sluiten aparaat

\Lasplaats isoleren
\met b.v. hechtpleister

Montagevoorbeeld voor de geheim schakelaar.
De rondjes in de hoeken zijn houten klosjes
voor de bevestiging van de bodem en het
frontpaneel.
In het schema zijn de contacten 3-8-4 d.m.v. draadjes doorver
bonden. Ook in de bouwtekening is nog eens te zien hoe het gehele
apparaatje gemonteerd dient te worden.
Kies je een andere combinatie, dan worden de verbindingen van
zelfsprekend anders aan de schakelaar contacten aangesloten.
Deze 11 standen schakelaars zijn niet geschikt om te schakelen,
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wanneer er stroom loopt; er kan dan ongewenste vonkvorming op
treden. Moet er toch geschakeld worden, dan eerst Si onderbreken.
Gaan we nu onze geheimschakelaars gebruiken, dan zet je eerst de
drie schakelaars in de standen, die overeenkomen met de geheime
combinatie, daarna schakel je het kleine schakelaartje Si op "in"
en het toestel gaat werken.

naar de verbinding
tussen S 1 en S2
naar de uitgang
van de vorige
schakeling

Deze contacten moeten
geschikt zijn voor stromen
van 10 i 15 Amp. bij 220 V
^___ wisselspanning.
I
I
I____

1_
J"'

naar het af te
sluiten apparaat

relais *geschikt voor een
netspanning van 220 V
wisselspanning.

Schema voor uitbreiding met een relais.

MATERIAALLUST
51 = tuimelschakelaar aan/uit (Amroh type 401)
52 = S3 =S4 = 11 standenschakelaar (Amroh nr.
48.073)
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elektrische
BOMfl
x
Hebben jullie thuis ook zo’n dood
gewoon huis-tuin-en-keuken elek
trisch belletje aan de voordeur?
Dan hebben jullie vast ook wel eens
met jaloerse oren geluisterd naar
zo'n mooie (en ook dure!) 2-tonige
gong met van die lange messing
pijpen.
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Wij hebben iets gelijksoortigs ge
maakt. In plaats van de nogal dure
pijpen gebruiken we echter 2 ver
schillende vierkante ijzeren platen,
waarmee dat dure ding-dong-effect
ook heel goed wordt bereikt. Dit is
echt een ontwerp voor lezers met
weinig geld, maar des te meer tijd
en zin om met hun handen en gereed
schap eens iets "mechanisch" in el
kaar te zetten.
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De kosten?
Wanneer je een Muvolett uitgangstrafo type 804 hebt gekocht plus vier
4,5 V batterijen, heb je verder niet
veel geld meer uit te geven.
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MATERIAALLIJST
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
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1 multiplex bodemplaat dikte 10 a 12 mm.
1 uitgangstransformator (Amroh type 804)
1 fietsspaak met 2 nippels.
1 spiraalveertje lang 16 mm; diam.5 mm, draaddikte = 0,5 mm.
= 1 spiraalveertje lang 30 mm; diam.3 mm, draaddikte = 0,3 mm.
= 2 houtschroeven 3/16” x 3".
= 2 houtschroeven 1/8" x 3/4".
= 2 houtschroeven 1/8" x 1".
= 1 boutje M 3 x 25 mm + moertje.
= 2 afstandsbusjes lang 7 mm; diameter inwendig =
3,5 mm.
= 3 soldeerlippen 1 of 2 spruit.

MAT ERIAALLUST (vervolg)
M = 3 houtschroeven 1/16" x 3/8".
N = 1 schroefhaakje 1/16" x 1" voor instelling klepelslag.
0 = 4 batterijen 4,5 V (Berec type 1689)
P = 1 blokje hout in de bovenkant van de bracket.
Q = 2 stukjes leerpapier voor de batterijbevestiging.
R = 8 spijkertjes voor de bevestiging van het leerpapier.
S = 6 stukjes aluminium plaat met spijker en schroefgaten.
T = 50 cm montagedraad met PVC isolatie.
U = 2 spijkers 2 x 42 mm.
V = 2 ophangtouwtjes.
W= rond stuk messing, dik 3/8".
X = strip plaatijzer 2,5 x 70 x 25 mm (7 mm haaks om
zetten).
Y = plaatijzer 2,5 x 230 x 240 mm.
Z = plaatijzer 2,5 x 160 x 180 mm.
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Degenen onder jullie, die de Auh! Box hebben gebouwd, zullen vast
wel succes hebben gehad bij hun vriendjes en kennissen.
Deze Auh! Box kunnen we niet alleen gebruiken om anderen "de
schrik op het lijf te jagen", maar je kunt hem ook samenbouwen
met de geheimschakelaar van blz. 36,37 en 38. De gecombineerde
schakeling kun je dan gebruiken voor een kist, waarin je b.v. je
dure elektronische spulletjes en je geld in kunt bewaren. De geheim
schakelaar dient om te voorkomen dat je zelf steeds een optater
krijgt van de Auh! Box.
Bere c U2
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♦

metalen delen welke
op bouwtekening
700011
gerasterd
zijn aangegeven

™3\

l,SV

contact

TTTT

68.073

69.073

69JJ73

Zoals je op het schema kunt zien, worden een 3-tal schakelaars
met 11 standen van Amroh toegepast. Ze staan alle drie parallel.
Van de 11 dochtercontacten worden 10 willekeurige lippen doorver
bonden, terwijl een willekeurige lip steeds onverbonden blijft.
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Zoals verder uit het schema blijkt, is dat bij elke schakelaar ge
daan. Staan de 3 schakelaars allen op hun ene ongebruikte lip ge
schakeld, dan blijft de stroomkring van de Auh! Box onderbroken
en kan deze "elektronische schatkist" door jezelf (zonder schok
ken! !) worden geopend. Moet je je schatkist achterlaten en dus
beveiligen, dan geef je de 3 knoppen, die je op je schakelaars
hebt gezet, willekeurige standen. De stroomkring van de Auh!
Box is dan gesloten en "een onbevoegde" zal door de flinke schok
die "de schatkist" dan bij openen afgeeft, zijn nieuwsgierigheid
wel voorgoed afgeleerd hebben. Je kan de cijfer-code van de on
gebruikte lippen natuurlijk ook anders kiezen dan op onze tekening.
Ook kan je de cijfer-code zo nu en dan veranderen door andere
lippen ongebruikt te laten. In het hierbij afgebeelde schema kozen
we als cijfer-code 4 (vier) - 7 (zeven) - 11 of te wel 4711. Niet
moeilijk te onthouden want het is een bekend merk Keulen's water
tje (Eau de Cologne).
ELEKTRONISCH SPEL
Van deze elektronische schatkist is ook een gezel schapsspel te maken. Hiertoe moet je de "stuit" uit de scha
kelaars halen, waardoor ze volkomen rond kunnen draaien zonder
stopstanden. Ook mogen de knoppen geen indicatie meer hebben,
waardoor je hun stand zou kunnen onthouden.
De opgave is nu de schakelaars in een willekeurige stand te zetten
en daarna de kist te openen. Krijgt de deelnemer een schok, dan
moet hij tot overmaat van ramp, bijvoorbeeld een dubbeltje in de
doos leggen. De deelnemer die tenslotte een schokloze schakelaar stand heeft gevonden mag, als beloning, de hele inhoud van de doos
hebben. Dit gezelschapsspel kan je ook met twee of een schakelaar
samenstellen. Er wordt dan wat vaker "gewonnen".

MATERIAALLIJST
1 uitgangstransformator (Amroh type 7043, 7045
of 7044)
1 1,5 V batterij (Berec type U 2)
3 schakelaars (Amroh type 48. 073)
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elektronisch
GOKSPEL
Dit is al een heel wonderlijk instrument. Je kunt het niet alleen
gebruiken als een dobbelsteen als je één of ander spel speelt waar
dobbelstenen aan te pas komen, maar je kunt er ook alle mogelijke
andere dingen mee doen.
Zetten we de schakelaar Si in, dan gaan de neonlampjes Vi en V2
om beurten aan en uit, ook de lampjes V3 en V4 en ook V5 en Vq
gaan flikkeren. Wordt nu ook S2 ingeschakeld, dan blijven er drie
lampjes continu branden. Welke dat zijn is volkomen toeval. Alle
denkbare combinaties zijn mogelijk en je kimt er niet mee "smok
kelen"!
De bouw blijkt voldoende duidelijk uit de tekeningen. Dat zal wel
geen moeilijkheden opleveren. Die korte streepjes door de scha
kelaars S2 a-b-c in het principeschema betekenen, dat die scha
kelaars tegelijk worden omgezet. Maar dat zie je wel als je de
schakelaar eenmaal in je handen hebt.
Als je de zaak gemonteerd hebt moet het toestel worden afgere
geld. Anders werkt het niet goed. Je zet eerst de potentiometers
&2> r3 en
ongeveer in hun middelste stand. De schakelaar S2
wordt op "uit" gezet en dan de steker in het lichtnet. Schakelaar
Si inschakelen en dan maar zien wat er gebeurt. Als alles goed is
moeten de lampjes Vi en V2 om beurten oplichten. Licht één van
de twee langer op dan het andere, dan moet je met een schroevedraaiertje, dat goed geïsoleerd is, voorzichtig potentiometer R2
verstellen tot Vi en V2 even lang oplichten. Ze moeten zo snel
knipperen, dat je dat nog wel kunt zien, te langzaam mag niet. De
snelheid van het oplichten kun je met Ri veranderen. Een grotere
waarde geeft langzamer oplichten, bij een kleinere waarde lich
ten ze sneller op.
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Als Vi en V2 goed oplichten, ga je de instelling herhalen voor V3
en V4 (met R3) en voor V5 en Vq met R4.
Denken jullie eraan, dat je alles in een goed gesloten kastje mon
teert, anders kon je wel eens een schok krijgen en dat is niet zo
best, dus ook bij het instellen oppassen!
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Bovenaanzicht v. d. deksel

Is alles goed ingesteld dan het kastje goed dichtschroeven en dan
kunnen we aan het spelen gaan.
Laten we deze keer maar eens beginnen met de dobbelsteen. Daar
zitten de ogen 1 tot en met 6 op en nu moeten we met ons apparaat
ook van 1 tot en met 6 kunnen "gooien”. Dat gaat als volgt. We
nemen een stuk karton of stevig papier, dat groot genoeg is om
alle gaatjes waarin lampjes zitten te bedekken. We maken daarin
nu 3 gaatjes en wel voor de lampjes Vl, V3 en V5. Bij Vl zetten
we 1, bij V3 een 2 en bij V5 een 3. Dit maskertje leggen we nu op
ons apparaat. En dan maar schakelen. We hebben nu de volgende
mogelijkheden:
Vl brandt = 1
V3 brandt = 2
V5 brandt = 3

Vl + V3 = ook 3
Vl + V5 = 4
V3 + V5 = 5
Vi + V3 + V5 = V6

Dus net als bij een dobbelsteen, alleen de 3 komt twee maal voor.
Maar dat is niet zo erg, want je hebt allemaal dezelfde kansen. Nu
zul je misschien zeggen: hoe kan er nu een lampje branden? Dat
kan ook niet, maar de andere lampjes die branden zien we niet,
die zitten onder het masker. Dat klopt dus als een bus.
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'SWMT

MATERIAALLUST
= weerstand 47000 S2 (Vitrohm SBT)
Rl
R2-R3-R4 = "preset” potentiometers 1 Mft lin. (Amroh)
R5-R6-R7 = weerstanden 0,22 MS2 (Vitrohm SBT)
= koker elco 8 pF - 450 V (Amroh nr. 20.230)
Cl
C2-C3-C4 = polyester condensatoren 47000 pF (Amroh
nr.24.616)
G
= gelijkrichtcel E 250/40 (Amroh)
= tuimelschakelaar aan/uit (Amroh type 401)
Sl
= draaischakelaar, 1 plaatje, 3 moedercontactén,
S2
2 standen (Amroh nr.48.090 of 48.115)
2 m geïsoleerd montagedraad 0,6 mm 0
4 houtschroefjes
6 neonlampjes zonder voorschakelweerstand
hout voor het kastje, wat hardboard.
20 moertjes M 3
1 pijlknopje
2 meter netsnoer
6 rubbertules
1 netsteker
8 boutjes M 3 x 12
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knipperlicht
Er zullen wel heel wat lezers zijn die
een fiets berijden. Voor deze wegge
bruikers plaatsen we hierbij een
knipperlichtschakeling die
het mogelijk maakt 2 lampjes van 3,5
volt 0,2 ampère gelijktijdig te
laten flitsen.
Het vermogen van deze lampjes is groot genoeg om ze flink licht te
laten afgeven. We hebben verschillende mogelijkheden aangegeven.

i
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6..SV
Cl

Rl

93

LI

C2

tb
vi

Ci

L2

V2

le kan je alles uit een 6
volts of 9 volts batterij
voeden. Voor de zuini
ge broeders onder ons
kan je
2e alles ook voeden uit je
rijwieldynamo. De beno
digde energie moet dan
wel uit je kuitspieren
komen!

De toepassing van dit knipperlicht is niet alleen tot de fiets be
perkt. Op een bromfiets of scooter kan het geval ook nuttig zijn.
Menig jeugdig bestuurder van een "vliegende Hollander" of een
"step" kan met deze knipperlicht-installatie blij gemaakt worden.
Ook binnenshuis is er menige toepassing. We denken bijv. aan
amateur-fotografen voor de "beveiliging" van hun donkere kamer
om van de beveiliging van de badkamer en "dobbel joe sie" nog
maar discreet te zwijgen.
Voor binnenshuis-toepassingen hebben we aangegeven hoe je alles
zonder batterijen uit het lichtnet kan voeden.
KNIPPERFREQUENTIE
Het aantal lichtflitsen per minuut wordt door de waarde van R3 be
paald. Maak je deze weerstand 2,7 kfl, dan krijg je ongeveer 120
"flitsen" per minuut, dus ± 2 per seconde. Je kan er ook±4 per
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minuut laten optreden, dus ±elke 15 seconden een flits, door R3
een waarde van 120 kS2 te geven.
Tussenliggende waarden van R3 geven tussenliggende knipperfrequenties. Uit de schema's met hun onderschriften zal de rest je
wel duidelijk worden.
:'

SCHEMASLEUTEL EN ONDERDELENLIJST
= weerstand 1 kfi - 1/2 watt (Vitrohm)
= weerstand 4,7 kS2 - 1/2 watt (Vitrohm)
= weerstand 6,8 kfi - V2watt (Vitrohm)
= laagspanningselco 100 ^zF 10 V (Amroh nr. 20.032)
= laagspanningselco 50 /iF 15 V (Amroh nr. 20. 037)
C3
= laagspanningselco 10 jxF 15 V (Amroh nr. 20. 035)
C4
= AC 138, AC 151 of OC75
Vl
= AC 138, AC 151 of OC75
v2
L1-L2 = batterij lampje 3,5 V, 0,2 A
B
= batterij 6 - 9 V; bijv. 2 batterijen Berec type 1689
Rl
R2
R3
C1-C2
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Voor eventuele voeding uit een rijwieldynamo vervallen de
batterijen. Dan extra nodig:
C5, C6, C7 en Cs = laagspanningselektrolieten 100 nF,
10 V. (Amroh nr. 20.032)
Dl, D2, D3 en D4 = 4 dioden, 2 Mutectors (Amroh).
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Voor eventuele voeding uit het lichtnet vervallen de batte
rijen. Dan extra nodig:
1 transformator U85NofU85NN (Amroh)
gelijkrichtcellen D5, De, D7 en Ds Mutectors (Amroh)
c9» c10» Cu en C12 = laagspanningselektrolieten 100 fiF
10 V (Amroh nr. 20.032)
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Condensatortjes, weerstanden, transistors,
dioden, schakelaars, enz. zijn voor jullie zo
langzamerhand wel vertrouwde elektronische
onderdeeltjes geworden. Bij dit nieuwe EL DEE
ER ontwerp komen we met een nieuw onderdeel
op de proppen nl. een L.D.R.
Deze 3 letters zijn behalve de afkorting van de typisten-sport
vereniging "Lenig Door Radeergummi" ook nog de beginletters
van de Engelse uitdrukking "Light Dependent Resistor". In rede
lijk goed Hollands betekent dat "licht afhankelijke weerstand".
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De weerstanden die we tot nu toe hebben leren kennen bezaten een
weerstandswaarde die niet van betekenis veranderde onder invloed
van temperatuur, stroom, spanning of licht.
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Wit-gejaste elektronici kunnen echter weerstanden maken, waarvan
de waarde wel afhankelijk is van de doorgelaten stroom, de aange
legde spanning of ... de hoeveelheid licht die erop valt.
De laatste soort weerstand is in onze EL DEE ER schakeling toe
gepast. Zoals je uit de bouwtekening kunt zien lijkt de L.D.R. ook
uiterlijk helemaal niet meer op de ons bekende weerstanden, maar
heeft de vorm van een rond schijfje, doorsnede ± 9 mm, dikte
± 1 mm. Met zo’n L.D.R. weerstand kan men diverse ”door het
licht gestuurde” schakelingen maken.
Onderschep je het licht dat op de L.D.R. valt, dan gaat het achterlichtlampje weer branden.
• Jullie zullen zelf wel genoeg fantasie hebben om
diverse toepassingen te vinden voor dit lichtge
voelige verschijnsel. Vooral wanneer je L ver
vangt door een relais, kan je met de contacten
van het relais weer alle mogelijke andere dingen
op gang brengen.

HET SCHEMA
Door het sluiten van de schakelaar komt de 9 V (= 2 x 4,5 V) batte
rij spanning, via het lichtlampje L op de transistor V te staan.
Hierdoor zal de collectorstroom (= Ic) van de transistor door het
lampje L lopen en gaat dit fietsachterlichtlampje (6 volt; 0,05 am
père!) branden. De helderheid van het branden kunnen we regelen
met de instelpotentiometer Ri, die de basisstroom (= Ib) van de
transistor beïnvloedt. Omdat we een 0,05 A lampje gebruiken mag
de collectorstroom Iq niet meer dan 0,05 A = 50 mA worden.
Tijdens de instelling van Ri moet je de L.D.R. tegen licht afdek
ken, door er bijv. je duim op te houden.
De weerstandwaarde van de L.D.R. is in deze toestand wel 5 a 10
Mfl (= 5 a 10.000.000 ohm!).
Gaan we nu de L.D. R. beschijnen met een niet te zwakke licht
bron, dan wordt zijn weerstand belangrijk kleiner en bijv. nog
maar 100 ohm. Dit laatste betekent dat het lampje L "uit” gaat.
Onderschep je het licht dat op de L.D.R. valt, dan gaat het achterlichtlampje weer branden. Jullie zullen zelf wel genoeg fantasie
hebben om diverse toepassingen te vinden voor dit lichtgevoelige
verschijnsel. Vooral wanneer je L vervangt door een relais, kan
je met de contacten van het relais weer alle mogelijke andere
dingen op gang brengen.
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ONDERDELENLIJST EN SCHEMASLEUTEL
= instelpotentiometer 47 a 50 kfi (Amroh nr.54. 636)
Rl
= weerstand 1. 000 - 1/2 W. (Vitrohm)
R2
LD R
= lichtgevoelige weerstand type LJD.R.- 4 (Philips).
V
= transistor type AC 138, AC 151 of OC 75
L
= gloeilampje 6V - 0,05 A.
Bi en B2 = platte batterijen 4,5 volt - type 1689 (Berec).
S
= tuimelschakelaar aan/uit (Amroh type 401)
1
montageplaat UF 071 (Amroh).
dwergfitting (Amroh).
15
experimenteerveren (Amroh).
2
boutjes M 3 x 5
2
boutjes M 3 x 10.
8
moertjes M 3.
1
meter montagedraad met P.V.C. isolatie,
1
strook 250 x 125 x 1 mm "ivoor carton".

:
!

1

*

54

i

!

i

.

:

:
‘

Volgens het schema kan je met een koo 1 microfoon, een Amroh
Muvolett transformator type 22043 (eventueel ook met de typen 7045,
7044, 7043, 5055 of 3535), een oortelefoontje en een schakelaar, een
heel goedkope n afstands verbinding" maken.
Koolmicrofoons zijn echter niet overal te koop en daarom hierbij
de gegevens hoe er zelf een in elkaar te draaien. Het koolgruis
maak je door de koolstaafjes uit een 4,5 V platte batterij fijn te
kloppen. Het gruis moet je door een stukje gaas zeven, zodat je
korreltjes van ca. 0,5 mm dikte overhoudt. Deze korrelgrootte is
erg belangrijk.
MUVOLETT

48.150
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67.015
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oortelefoon

o

2*8erec LPU2

De gevoeligheid van deze zelfbouw koolmicrofoon is in te stellen
door koolstaaf 9, meer of minder diep, in het gat van onderdeel 7
te steken. Druk het koolgruis niet al te vast op elkaar, want dan
wordt de batterij stroom te groot en kunnen de koolkorreltjes ver
branden.
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DE ONDERDELEN:
1. Vier boutjes M 3 x 20 om de onderdelen 2, 3, 4, 6 en
7 met de moeren 8 op elkaar te schroeven.
2. Frontplaat van 3 mm hardboard, diameter 80 mm. Met
een boor van 5 mm boorde ik er, zoveel mogelijk in het
midden, 19 gaten in om de luchttrillingen door te laten.
3. Twee ringen van 3 mm hardboard, buitendiameter 80
mm, binnendiameter 60 mm.
4. Membraan, te maken van heel dun blik van een sigaret
tendoosje. Een der aansluitdraden soldeerde ik op dit
blik. In 't midden moet je een gat boren van 6 mm en
hierin een 6 mm dikke koolstaaf van±5 mm lengte lij
men. Naar rechts ±4 mm uit laten steken. De kool
staaf haalde ik ook uit een Berec batterij type 1689.
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DE ONDERDELEN (vervolg)
5. Plastic vlies van 35 x 35 mm. Dit maakte ik van een
plastic boterhammenzakje. Hiermede wordt de koolkamer van onderdeel 6 afgedicht. In ’t midden een rond
gat maken om het koolstaafje van 4 nauwsluitend door
te laten.
6. Hardboard ring van 80 mm buitendiameter met in het
midden een rond gat van 12 mm. Hierin komt later het
koolgruis.
7. Ronde hardboard plaat, buitendiameter 80 mm. In 't
midden een gat van +. 5 mm om de koolkamer van on
derdeel 6 te kunnen vullen met 't koolgruis. Daarna
dit 5 mm gat afsluiten met koolstaaf 9.
8. M 3 moertjes passend op de bouten 1.
9. Koolstaaf, dikte±6 mm, ongeveer 10 mm lang. Hier
voor nam ik het eind van de batterij koolstaaf omdat
daar een messing kapje op zit, waarop je de 2e aansluitdraad kan solderen.
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WASKNIJPER
SEIN-

<lL

sleutel

Op blz. 25 beschreven we een Transistorzoemertje voor ’t seinen in morseschrift. Nu hebben we echter gehoord
dat morse-seinsleutels nogal moeilijk
te krijgen of ... erg duur zijn. Daarom
zien jullie hier een tekening hoe je van
moeder’s wasknijper een aardig morsesleuteltje kunt maken.
<

Het beste zoek je een wasknijper uit die net als een ouwe auto een
"slappe vering" heeft. Op de afgebeelde figuur kan je verder wel
zien hoe je een en ander in elkaar moet frunniken. Veel plezier
en succes ermee!

}
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DUPLICATOR
verdubbelt het aantal zenders van
draagbare ferrietontvangers.

_>

.7-

«asa

-L

Er zijn nogal wat draagbare transistorontvan7“
gertjes in omloop die geen antenne- en aardeaansluiting hebben en daarom de zenders alleen
maar d.m.v. hun ingebouwde ferrietantenne
kunnen opvangen. Zit men thuis en is er een
flinke antenne en goede (waterleiding)aarde bij
de hand dan kan men met het hierbij beschreven
apparaatje het aantal ontvangen zenders minstens verdubbe
len. Dit lukte ons tenminste met de Amroh "Junior" 2 transistorontvangeV en ook met de Amroh "Transette" 3 transistoront
vanger. Het maken van een antenne- en aardeaansluiting in de
kleine draagbare transistorontvangertjes is bijna altijd onmogelijk
omdat die kleine apparaatjes al propvol onderdeeltjes zitten.
ea!e I ^5-^
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"aansluiten
pertinax 130x60, dik 2 mm

[flj
antenne
aansluiten

(plankje
^
130x60, dik. 6 mm

i

Daarom wordt hierbij een apparaatje beschreven waarbij men
"het kastje" lekker dicht kan laten zitten. Uit de tekening kan je
zien dat het geen "dure boel" wordt, want er is alleen maar een
ferrietantenne, een 500 pF draaicondensator en een 30 pF
trimmer nodig. Volgens het bouwschema soldeer je deze spullen
aan elkaar.
DE FERRIETANTENNE
Men kan in de handel zijnde ferrietantennes met een zelfinductie
tussen 175 en 225 /iH toepassen. Zelf kan men zo’n onderdeel ma
ken door een ferrietstaaf met een lengte van 80 mm en een door59

snede van 10 mm te bewikkelen met 60 windingen emailledraad
met een diameter van ca. 0,8 mm. Met litzedraad 20 x 0,05 of
30 x 0,05 kan een nog wat gunstiger resultaat bereikt worden.
DE OPSTELLING
Door het batterijen verwisselen weet je vast wel, waar de staaf
van je ferrietantenne in je draagbare zakontvanger precies zit. Je
moet nu alles zo naast elkaar opstellen, dat je de ferrietstaaf van
onze Duplicator (= verdubbelaar) evenwijdig aan de ferrietstaaf van
je complete ontvangertje komt te zitten. De juiste afstand kan je 't
beste uitproberen.
DE AFSTEMMING
Na een goede antenne en een goede aarde aangesloten te hebben,
begin je met het complete ontvangertje af te stemmen op een zen
der die je vroeger maar heel zwak kon ontvangen. Hierna stem je
af met de draaicondensator van onze Duplicator. Wil je b.v.
Radio Veronica hebben, dan moetje genoemde draaicondensator
bijna geheel uitdraaien. Is 't je daarentegen om bv. Brussel 484 m
frans-talig te doen, dan moet de draaicondensator van de Duplica
tor nagenoeg geheel ingedraaid worden.
GROTERE SELEKTIVITEIT
Zou je op de een of andere manier een antenne en aarde aan de
ferriet-antennekring van je bestaand ontvangertje "prutsen” dan
kom je zeker selektiviteit te kort. Het hier beschreven "Duplica
tor" systeem voegt nog een selekterende afstemkring toe, waar
door de onderlinge zenderscheiding ook veel beter wordt.
Vooral wanneer de ferrietstaven 5 cm of meer van elkaar staan,
wordt je selektiviteit veel beter'.
TRIMMERINSTELLING
Bij kleinere antennes kan je de trimmer als regel 't beste geheel
indraaien; met een lange antenne is een wat verder uitgedraaide
trimmer over 't algemeen beter.
De kleinste trimmerwaarde geeft maximale selektiviteit.
DE RESULTATEN
In 't Gooi konden we met alleen een eenvoudige 2-transistorenontvanger in feite niet meer dan Hilversum I en II goed ontvangen.
Ditzelfde ontvangertje gecombineerd met onze Duplicator
gaf echter extra een goede ontvangst van Radio Veronica en
Brussel 484 m; wat zachter zelfs ook nog Brussel 324 m (vlaamssprekend).
MATERIAALLIJST
1 luchttrimmer
1 ferrietantenne
1 entree (Amroh nr. 13. 021)
1 draaicondensator 500 pF
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De "natte luier melder" bestaat uit een transistor die de luidspre
ker laat piepen wanneer de "nattigheidsvoeler" vochtig wordt. Deze
"nattigheidsvoeler" is het belangrijkste onderdeel. Hij bestaat uit
zogenaamde 300 ft lintlijn. Op afstanden van ± 2 cm zijn de draden
over _+2 cm ontdaan van hun isolatie. Je moet hem onder de baby
leggen. De beste plaats is, naar ons door een "deskundige" werd
medegedeeld, tussen "onderlegger" en "plastic zeiltje". We heb
ben de verbindingen met een kroonsteentje gemaakt zodat er, als
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’t moet, tientallen meters draad tussen het kastje met luidspreker
en de baby gemonteerd kunnen worden. Wil je de luidspreker uit
sparen dan kan je inplaats hiervan de pickup ingang van een radio
toestel of versterker aansluiten, 't werkt dan allemaal ook heel
goed.
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HET SCHEMA
Wanneer de weerstand (= de "nattigheidsvoeler”) tussen Ri en R2
klein genoeg wordt, gaat de transistor in samenwerking met de
transistoruitgangstrafo U 88 genereren. Ri moet je zo instellen
dat bij een droge "nattigheidsvoeler" geen genereren optreedt. De
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verbinding tussen de transistor en de 3,2 ohm lip van de U 88
heeft geen schakeltechnische betekenis maar ontstaat door ge
bruik van een lip op de U 88 als montagesteunpunt. Het stroom
verbruik is maar 1,5 mA, zodat je met de Berec 4,5 volt batterij
type 1689 haast onbeperkt kan doen.
OOK ANDERE MOGELIJKHEDEN
We hebben de "natte luier melder" ook nog nuttig gebruikt toen er
24 luiers te drogen hingen. De "nattigheidsvoeler" in de buurt
neergelegd en bij de eerste druppels van de vele zomerse buitjes
werden we binnen door een pieptoon gewaarschuwd dat 't wasgoed
niet meer droger, maar natter begon te worden.
Een vriend heeft ook fluks een "natte luier melder" gemaakt. Hij
wist nog een andere toepassing. Hij heeft een sportauto met een
open kap. Als de auto voor zijn huis geparkeerd staat wordt 'ie
door een fluittoon voor een beginnend buitje gewaarschuwd en kan
gauw de kap dicht worden gedaan.
Jullie zullen zelf ook nog wel een paar gebruiksmogelijkheden ont
dekken. Veel plezier met dit "anders-dan-anders" apparaatje.

ONDERDELENLIJST EN SCHEMASLEUTEL
Rl = instelpotentiometer 0,25 MS2. (Amroh nr.54.638)
transistor AC 138, AC 151 of OC 75
B = Berec batterij 4,5 volt type 1689 (Berec).
S = tui mei schakel aar aan/uit (Amroh type 401)
R2 = weerstand 4,7 kf2 - SBT - Va watt (Vitrohm).
Balans transistor uitgangstrafo type U 88 (Amroh).
Platte luidspreker
K = kroonsteen 2-delig; V2 m. geïsoleerd montagedraad;
4 boutjes M 3 x 10; 2 boutjes M 3 x 20; 6 moertjes M 3;
2 soldeerlippen 2 spruits en 1 houtschroefje ± 4 mm dik
en 8 mm lang; Va meter lintlijn 300 f2; hout voor zelf te
maken kastje.
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ELEKTRONISCHE CIRCUITS

Gedrukte bedrading

-

miniatuur

5,5 x 9,5 cm • lage ongevaarlijke
spanning ■ bouwpakket bevat alle
gen

passend op printconnector.

Mceluisterversterker
Knlf
eid
Versterker met RIAA correctie
Voorversterker
Eindvcrsterker
Aanpassingscenheid
Regelbare laagspanningsvoeding
Audio-gevoelige schakeleenheid
Temperatuurmeter
Temperatuurgevoelige schakeleenheid
Lichtgevoelige schakeleenheid
Tijdschakclaar
Middcngolfontvangdeel
Aanvulling op MG-OD 1

Inlichtingen: AMROH-MU1DEN,

telefoon

02942

1951*,

TTM
W
KL
VV
W
EV
APE
RLV
GLV
SE
TEM
TES
LIS
TI1S
MG-OD
MG-TOD
CAPS

1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

f 21
f 10.75
f 13.25
f 13.25
f 13.25
f 19.75
f 11.75
f 31.25
f 26.50
f 3U5
f 16.50
f 23.—
f 21.50
f30.50
f 17.50
f 15.f 45.25

Afdeling Componenten.

