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Een verzameling tips en
handige hulpmiddelen voor
ieder, die actief bij de
elektronica betrokken is.

68 tekeningen en foto's

DE

MUIDERKRING

N.V.

B U S S U M

UITGEVERIJ VAN TECHNISCHE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

VOORWOORD
Een van de meest gelezen vaste onderdelen van het maandblad
Radio Bulletin heeft als titel "Lezers Peinsden"; een rubriek
waarin de lezer zelf aan het woord wordt gelaten en waarin hij
eigen ervaringen, ideeën, handige tips enz. naar voren kan brengen.
Bezien we al deze in de loop der jaren gepubliceerde en verza
melde "hints and kinks", dan blijkt, dat een gedeelte ervan niet
meer op de huidige stand van de elektronica-techniek van toepassing
is. Destijds gekenmerkt als een goed idee, moeten ze thans als
verouderd of onbruikbaar worden beschouwd.
Het resterende gedeelte is - met dank aan de inzenders voor boven
genoemde rubriek - gebruikt als basis voor het thans voor u lig
gende werkje.
De uitdrukking "hints and kinks" (letterlijk vertaald "wenken en
foefjes") is een in Amerika gebezigde standaarduitdrukking en de
samenstellers van deze uitgave meenden dan ook niet beter te kun
nen doen dan het boekje deze titel mede te geven.
Moge het tot een nuttig gebruik dienen en de lezers inspireren tot
nieuwe vondsten of ideeën.
Bussum, juni 1968
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BATTERIJEN

A

Vele van de moderne elektronische apparaten betrekken hun voeding
uit droge batterijen: denk maar eens aan de talloze draagbare transistorontvangers die momenteel in omloop zijn - en nu noemen we
slechts een van de vele toepassingen. We zouden daar b.v. nog aan
toe kunnen voegen foto-flits apparatuur, draagbare recordertjes en
platenspelers, meetinstrumenten, elektronisch speelgoed, enz.
Bij fabrieksuitvoering van al de hier genoemde mogelijkheden schept
het verwisselen van een lege batterij voor een volle geen probleem,
de fabrikant heeft bij het ontwerpen van het betreffende apparaat
voorzien in een ruimte voor de batterij (en), waarin aansluitcontacten of -veren zijn aangebracht, die de batterij netjes op zijn plaats
houden en een goed contact met de rest van de schakeling waarborgen.
Anders staat het echter met zelfgebouwde apparaten. Hier staat de
zelfbouwer vaak voor het probleem: Hoe moet ik de batterij (en) net
jes, handig (i.v.m. later uitwisselen) en vooral bedrijfszeker aan
sluiten? Aan de hand van een aantal voorbeelden willen we dit duide
lijk trachten te maken. De handige knutselaar kan er zijn voordeel
mee doen en uit de geschetste mogelijkheden misschien weer tot een
nieuw idee komen.
Om 1,5 V gloeistroombatterijen aan te sluiten
maakt men een klem volgens fig. 1. Deze be
staat uit een 35 mm brede beugel van 0,5 of 1
mm bladstaal of aluminium, welke in de aan
gegeven vorm wordt gebogen. Aan één zijde
wordt m.b.v. twee boutjes een plaatje pertinax bevestigd, waarin een blanke stekerbus
wordt gemonteerd, welke als plus-aansluiting dienst doet. De batterij kan nu in de houder worden geklemd.
Aan een der bevestigingsboutjes kan m.b.v. een soldeerlip de
05...»
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Fig. 1

BEVESTIGING

mindraad worden gesoldeerd. De complete houder vindt gemak
kelijk een plaatsje in het betreffende apparaat.
5

Wanneer een apparaat is ontworpen voor meer
dere 1,5 V batterijen in serie, of wanneer men
bij experimenten kortstondig spanningen van
1,5, 3, 4,5 of meer volt nodig heeft, is de vol
gende oplossing aan te bevelen. Hier bestaat
de houder uit een plaatje pertinax van 225 x
35 x 2 a 3 mm, waarop (voor b.v. 3 batterijen)
drie verende stripjes messing (35 x 8 mm) vlg.
fig. 2 zijn geschroefd.
Onder de bevestigings
boutjes zijn tevens soldeerlipjes geklemd.
Tegen boven- en on
derzijde van het
pertinax zijn strook
jes hardboard ge
lijmd, waarvan het
+'
bovenste is voorzien
van drie stekerbusjes, die elektrisch
met de stripjes wor
den verbonden.
Al naar gelang het
aantal toe te passen
Fig. 2
batterijen kan men
zodoende beschikken
over spanningen van 1,5 V of een veelvoud daarvan.

Voor de bevestiging
van twee 4,5 V zaklantaarnbatterij en
(in serie of parallel)
kunnen we tewerk
gaan volgens fig. 3
en 4. We maken een
pertinax plaatje van
60 x 45 x 5 mm,
waarin we vier gaatjes boren voor de
bevestiging van koperen klinknagel
tjes (bolkop, ca. 5 mm fy.
In het pertinax maken we tevens vier
uitsparingen voor de batterij lippen.
In het midden komt een gat voor een
schroef met verzonken kop, welke
met een moertje in het pertinax
6

!

i

j

J
i

Fig. 3

I
wordt vastgezet. We
leggen het plaatje nu
op de beide batterij
en, buigen de lippen
via de uitsparingen
strak om het plaatje
heen en klemmen het
geheel goed vast
m.b.v. een oude 45
t. adaptor van een
platenspeler en een
extra moertje op de
schroef. Aan de
klinknageltjes kun
nen we de aansluit
en doorverbindingsdraden solderen.

<5 loeren i dip tor of i.d.
voor hot andrukken vort
do conttcton

klinknagels
b.v portino*

Een ander eenvoudig middel om een platte
4,5 V batterij goed vast te zetten is het vol
gende. We hebben hier slechts voor nodig:
twee boutjes M3 x 20, een boutje M3 x 30 en
zes moertjes M3, alsmede twee soldeerlipjes. De drie boutjes worden precies op
hoogte vastgezet (uitproberen aan de hand
van de batterij), zie fig. 5. De lippen van de batterij worden
omgebogen en deze
zullen zo vast tegen
de boutjes drukken
dat, zelfs als het
betreffende appa
raat ondersteboven
staat, de batterij er
niet uit zal vallen.

Als noodoplossing kan de volgende tip dienen: Soldeer op de aansluitlippen van de batterij de stekerpennen van een oude lichtnetsteker en verbind de aansluitdraden d.m.v. de in de pennen aan
wezige schroefjes (fig. 6). Het is maar een weet. En mocht u on7

verhoopt eens een keer in
het donker komen te zitten
en u heeft geen zaklan
taarn , maar wel een 4,5 V

batterij met bijbehorend
lampje, buig dan de lange
lip van de batterij volgens
fig .7 om en klem het
lampje tussen lange en
korte lip. Succes verze
kerd!

Het komt wel eens voor, dat batterijen die
langere tijd op min of meer vochtige plaat
sen worden bewaard, gaan lekken - met alle
dit gedeelte omvouwen en
vosteetten met kleefband.
daarna de doorvoergaten
afdichten met Velpon

gevolgen van dien.
Neem een passend
plastic zakje en doe
de batterij erin, er
voor zorg dragend
dat er een rand bo
venaan vrij blijft om
het zakje luchtdicht
te kunnen sluiten
(fig. 8). Eerst maakt
u twee gaatjes in het
Fig. 8
zakje om de aansluitdraden door te voeren
en daarna vouwt u het
randje om en plakt het vast m.b.v. een stukje kleefband. De door
voergaten kunnen worden afgedicht met een druppel Velpon.

8

B

MICROFOONS

Op dit gebied is er uiteraard heel wat te koop en de prijzen daarbij
variëren van een tiental tot vele honderden guldens.
Menig rechtgeaard en handige amateur is er echter al eens in ge
slaagd door zelfbouw een bevredigende oplossing voor zijn doel te
vinden. Een der vele toepassingsmogelijkheden daarbij is wel het
bekende kristal oortelefoontje, dat bij de vele op de markt zijnde
2-transistor ontvangertjes wordt meegeleverd of los voor nog geen
twee gulden te koop is.
Hieronder een paar ideeën die, mits zorgvuldig en netjes uitge
voerd, een heel aanvaardbare oplossing kunnen bieden.

Voor de handmicrofoon volgens fig. 9 nemen
we een stukje 1 1/4" plastic afvoerpijp van
ca. 22 cm lengte. De onderdelen 3 en 4 zijn
van hardhout gemaakt en onderdeel 2 van pertinax. liet mooiste is voor de kop (5) een
stukje eboniet te gebruiken, maar met een
fijn stukje hout gaat het ook best. Voor de
afdichting van de kop dient een fijn stukje
metaalgaas, dat bol wordt uitgestulpt en in
de groef van de kop wordt geklemd.
Van het oortelefoontje worden het buisje en de draadbeschermer
afgeschroefd. Het overblijvende deel wordt in onderdeel 4 beves
tigd, waarin een gaatje voor doorvoer van de aansluitdraden is

plastic installaliebuis J ïj" (32<f>/
29J5+I
ZN stukjt uitgestulpt
' ' metaalgaas

20
(pertina xj

6

kabelklem
(hout)

Fig.9a
geboord. De microfoonkabel steekt door de onderdelen 2 en 3 heen
en wordt met de aansluitdraden verbonden. Denk om trekontlas9
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Fig. 9b

ting! Tenslotte nog een trechtertje (8) van stevig papier om de mi
crofoon richtinggevoelig te maken en voor nog geen vier gulden
heeft u een prima resultaat.

Een nog goedkopere oplossing biedt fig. 10.
Hier bestaat de microfoon uit de volgende
onderdelen:
1. Een handgreep van 5/8" plastic installatiebuis.
2. Een messing huls van een defecte kaarslamp (z.g. E-14 huls).
3. Een kristal oortelefoontje.
4. Een stukje fijn kopergaas.
Het telefoontje wordt, nadat het oorstukje is verwijderd, met zo
veel kleefband omwikkeld dat het stijf passend in de messing huls
huls(EIC) van kaartlamp

microfoonkabri

oortelefoon

Hh vw

ii

n

/
S'ê PVC. buit

kopergaas

Fig.10

hier inzagen

kan worden geklemd, welke op zijn beurt in de plastic buis wordt
bevestigd.
Het kopergaas wordt bol uitgestulpt en voorzichtig over het tele
foontje op de huls vastgesoldeerd.
10

Een bijzonder fraai uitziende behuizing voor
een dynamisch microfoon-element is te ver
wezenlijken met gebruikmaking van een stuk
je metalen flexibele slang (verchroomd) en
twee theezeefjes, alsmede een reepje tochtband en een stripje aluminium.
Fig. 11 toont duidelijk hoe een en ander dient
te worden gemonteerd.
De beide theezeefjes worden plaatselijk d.m.v. een druppeltje solSCHUIMPL ASTIC
r
(TOCHTBANO) /r?

ALUMINIUMSTEUN

%
Va

AANSLUITBLOKJE
\(HOUT)

ikp

CONTACTDOOS MET
BAJONETSLUITING
SCHROEFDRAAD VOOR
AANSLUITING OP
STATIEF

SCHAKELAAR
ELEMENT

Fig.11

2 THEEZEEFJES

deer met elkaar verbonden, zodat een mooie kogel van metaalgaas
ontstaat.
Denk rr wel om: vooraf de rand van de zeefjes plaatselijk vertin
nen en dan met een hete bout
snel doorsolderen, anders
kost het u een element.
Afb. 12 geeft een goed idee
van het fraaie resultaat.

Afb. 12

Een eenvoudige vloerstandaard voor een microfoonstandaard is als volgt te verwezenlij
ken (fig. 13).
De buitenbuis is gemaaid: van 3/4” x 800 mm
metalen buis. Hierin is op 5 cm van de boven
kant een gat gevijld, waarvoor een beugeltje
met een vleugelboutje zit, om de 5/8" binnen-

buis vast te klemmen. Het
beugeltje wordt boven de vlam
aan de buitenbuis gesoldeerd.
De buitenbuis kan worden ge
lakt of overtrokken met krimpkous. De voet bestaat uit vier
haaks omgebogen stukjes 5/8”
buis, welke met behulp van
plaatschroeven op de buiten
buis worden gemonteerd. De
einden van de buisjes kunnen
worden afgedicht met plastic
meubeldoppen. De microfoon
kan worden ondergebracht in
de kop van een rijwiellantaarn.

✓
/

o
vFig.13

12

GEREEDSCHAP

c

Ook op dit gebied zijn er vele ideetjes en handigheidjes, welke het
werken met of aan elektronische apparatuur kunnen vereenvoudigen.
Zeker, vrijwel alle hieronder beschreven werktuigen en hulpmidde
len zijn in meer of minder luxe vorm in de handel verkrijgbaar.
Voor de rechtgeaarde amateur is het echter een sport om een doel
matig hulpmiddel voor zijn hobby zelf te vervaardigen, uit te den
ken of een bestaand stuk gereedschap te verbeteren. Veelal is hij
dan ook nog goedkoper uit dan met een soortgelijk handelsartikel.
We geven hieronder een groot aantal ideeën van handig hulpmateri
aal, die ieder voor zich kan toepassen, uitbreiden of wijzigen naar
eigen inzicht en behoefte.

Bij reparaties aan en bij het bouwen van elek
tronische apparaten komt het vaak voor dat
b.v. een boutje moet worden ingedraaid, waar
bij het moertje zich op een voor de handen
moeilijk bereikbare plaats bevindt.
De op afstand bedienbare krokodilklem vol
gens fig. 14 kan hier uitkomst bieden. Het
moertje wordt eenvoudig m.b.v. de klem
vastgehouden. Ook wanneer er een boutje of moertje diep in het in
wendige van het betreffende apparaat is gevallen kan men dit er met

Fig.14
de krokodilklem weer gemakkelijk uitvissen, zonder het toestel om
te hoeven keren.

Een bijzonder prettig hulpmiddel is de in fig.
15 afgebeelde verende schroevedraaier.
We hebben hiervoor nodig een ijzeren stripje,
twee koperen busjes, een veertje, een ringe
tje, drie boutjes en uiteraard een schroeve
draaier. We slijpen de verbreding aan de on
derzijde van het blad van de schroevedraaier
weg. In de strip wordt een slipgat gemaakt,
zodat het boutje, dat dient om busje A op de schroevedraaier vast
te zetten, hier doorheen kan worden gestoken. Busje B is beweeg13
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Fig. 15

baar om de schroevedraaier en is met twee boutjes vastgeschroefd
aan de strip. Alle maten zijn afhankelijk van het gebruikte materi
aal en dienen experimenteel te worden bepaald.

Fig. 16 toont een eenvoudiger versie. Een
stukje stafaluminium van ca. 12 mm ^ wordt
aan één zijde voorzien van een handvat en
aan de andere zijde van twee gaatjes voor
klinknagels. Een stukje gereedschapsstaal
wordt omgezet volgens tekening, in de rug
worden eveneens twee gaatjes geboord, waar
na de uiteinden in vorm worden geslepen en
daarna gehard. Nu schuiven we over het aluminium staafje een zui
ver passend buisje, na eerst in het staafje nog een uitsparing te
hebben gemaakt, waarin de rug van de bekken precies past. Twee

Aluminium tlol b r 12 f

A

■Verschuifbare buil

\

Hard tlaltn prnntn luntr passend
___ *» galm van dt bekken

Eersf bewerken daarna harden

Bekken van gereed schap stt

Fig.16
klinknageltjes er doorheen en de zaak zit muurvast. Hoe verder we
het buisje nu naar onderen schuiven, des te meer zullen de bekken
naar elkaar toe bewegen. De bedoeling is duidelijk: De bekken kun
nen in de sleuf van een schroefkop worden geplaatst, maar tussen
de bekken kan ook een moertje worden vastgehouden.
14
;
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In moderne apparaten worden vaak schroeven
toegepast, waarvan de kop is voorzien van
een ondiep zeskantig gat. Deze schroeven
kunnen alleen worden
staafje
vast- of losgedraaid
\
met een z.g. inbussleutel. Deze kunnen
we zelf maken van
een haaks omgezet stukje stafmessing,
waaraan we een messing moertje solde
moertje
ren, dat in de betreffende schroefkop
solderen
past.
Fig. 17 spreekt verder voor zich
Fig.17
zelf.

f

Tweekringer-spoelen bevatten vaak kerntjes
met een zeskantige kop. Indien men niet di
rect een passende trimsleutel bij de hand

Fig.18
heeft, kan men zich behelpen door een houten wasknijper volgens
de tekening (fig. 18) te bewerken. De gearceerde gedeelten moeten
worden weggevijld.
Een rijwieldynamo kan tot op
zekere hoogte goed worden
gebruikt als elektrische boor
machine. Haal het aandrijfwieltje eraf en vijl of draai

Nu past hier pre
het overblijvende as-einde af tot op 3,5 mm
cies een koppelstukje uit een kroonsteentje op (zie fig. 19). Een
3,5 mm boortje erin en de boortol is klaar.
15

We schreven expres "tot op zekere hoogte". De dynamo (6 V 3 W) werkt op een wisselspanning van ca. 10 V. Het is echter
zaak om de dynamo niet gedurende lange tijd achtereen te belas
ten en, gezien de geringe trekkracht, alleen met dunne boortjes
in niet te zwaar en te dik materiaal te boren. Ook de snelheid is
uiteraard beperkt.

Een praktisch hulpmiddel, waarvan men veel
plezier kan beleven, is een zetbankje. Ze zijn
er in diverse maten en uitvoeringen en met
tal van toepassingsmogelijkheden. Een zeer
geschikte uitvoering toont fig. 20.
Er is slechts weinig voor nodig, nl. twee stuk
ken hoekijzer van ca. 50 cm lang, twee 1/4"
boutjes met vleugelmoer en zes bolkop houtschroeven 3/4-8. In het blad van de werktafel wordt een sleuf ge
zaagd van 50 cm lengte en 3 a 4 mm breedte. In het achterste stuk
hoeklijn worden zes gaten geboord; in het liggende gedeelte drie ga-

Fig.20
;t

dtie strip op de
tl UI btvestigtnfpszzj**?

O

^
tafel

/>

sleuf in tafel

//
ten van 5 mm ^ en in het opstaande ge
deelte 3 gaten van 7 mm
Het hoeklijn
wordt nu m.b. v. drie houtschroeven
precies gelijk met de sleuf op de werk
tafel bevestigd.
In het voorste stuk hoeklijn komen in het
opstaande gedeelte eveneens drie gaten
van 7 mm d en in het liggende gedeelte drie sleufgaten van 5 mm
breed en 10 mm lang, zodat deze strip naar voren en naar achte
ren kan worden geschoven. Het om te zetten materiaal wordt nu
door de sleuf gestoken en m.b.v. de beide 1/4" boutjes tussen de
beide strippen hoekijzer vastgeklemd.
Dunne plaat kan met de hand worden omgezet, dikkere plaat met
een houten of rubber hamer.
De detailtekening van fig. 20 toont duidelijk, hoe een en ander
wordt gemonteerd, alsmede het buigen van een stukje plaat.
16
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De klinktang volgens fig. 21 levert veel ge
mak op bij het werken met geperforeerd
pertinax en holnietjes. Op de eerste plaats
is het risico van scheuren of breken van het
pertinax kleiner dan bij de conventionele me
thode met hamer en slagpen en op de tweede
plaats kunnen, ook nadat er reeds bedrading
en onderdelen op het pertinax zijn gemon
teerd, nog nietjes worden aangebracht, hetgeen bij de eerder ge
us
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noemde methode nogal eens moeilijkheden oplevert.
spreekt verder voor zichzelf.

Fig.21
De tekening

Met de gatenpons volgens fig. 22 is het pro
bleem van gaten voor huishouders, spoelen,
enz. in aluminium chassis eenvoudig op te
lossen. Men boort een gat van 8,2 mm d in
de chassisplaat. Ponsbed met bout aan de
■bout MO

£ K
H
i

■ponsbed 30 i

bovenzijde, ponsnippel
aan de onderzijde van
de plaat. Door het aan
iets hol uitdraaien
draaien van de bout met
Fig.22
een passende sleutel
trekt men zodoende een
mooi gat zonder bramen. Het materiaal voor dit stukje gereed
schap is staal 37, dat eventueel nog kan worden gehard.
ponsnippel 20 f
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Voor het zelf wikkelen van kleine spoelen en
transformatoren is met behulp van een hand
boor machine een eenvoudig wikkelapparaat te
vervaardigen. Omdat het bij het vrij hoge toe rental niet gemakkelijk is het aantal windingen
te tellen, werd tevens een eenvoudig telmecha
nisme aangebracht, bestaande uit een 12 V telrelais. Bij elke omwenteling van de as wordt

10 k
300 V

1
J16P

Fig.23

telrtlais 12 V

even een contact gesloten, waardoor het relais opkomt en een cijfer
verspringt. Fig. 23 verduidelijkt een en ander.

Voor het afstrippen
van de isolatie van
montagedraad kunnen
we de bekende veren
de nagelknipper vol
gens fig. 24 gebruiken.
Fig. 24
In de bekken worden
driekantige uitsparin
gen gevijld, al naar gelang de draaddikte. De stripper kan met een
houtschroef op de werkbank worden bevestigd.
Ook een combinatietang kan geschikt worden gemaakt om de isolatie
van montagedraad snel te verwijderen. Vijl daartoe in de beide bek
ken een halfrond sleufje, nauwkeurig tegenover elkaar. Wanneer de
tang is gesloten moet het aldus gevormde gaatje nauwkeurig de dia
meter van het af te strippen draad hebben. Tang dichtknijpen, aan
het draadje trekken en de isolatie is eraf.
y)
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Bij het losdraaien van onderdelen met behulp
van een tang (combinatie- of waterpomptang)
- wat op zichzelf natuurlijk al af te raden is,
want er is vrijwel altijd wel een passende

sleutel voor te vinden - beschadigt
men meestal het betreffende onder
tochttand^r'
deel.
Een goed middel hiertegen is het
opplakken van een stukje zelfklevend
Fig.25
tochtband op elke van de beide bek
ken van de tang (fig. 25).
Om dezelfde reden kunnen we het op de bekken van de bankschroef
plakken, teneinde een daarin geklemd werkstuk niet te beschadigen.
Flexibele testpennen zijn eenvoudig te maken
van het bekende plastic geïsoleerde installatiedraad in de kleuren rood en zwart (ca. 4
mm2). De afwerking geschiedt als volgt:
Een einde van de draad maakt men ca. 15 tot
20 mm blank en voorziet dit van een punt.
Het andere einde ca. 10 mm blank maken;
hieraan wordt het testsnoer gesoldeerd. Over
deze las draaien we een bakelieten lasdop, waarin we tevoren bo
venin een gat hebben geboord ter grootte van de dikte van het test
snoer. Draai dan de dop er weer af, zodat de stalen of koperen
veer op de las blijft zitten.
Soldeer deze vast en draai
de dop er weer op.
&
De ruimte in de dop wordt
4 IEI0INC0RAA0 6mm7 opgevuld met pek of was.
Zo verkrijgt men een bedrijfszekere testpen op
iedere gewenste lengte en
die, indien nodig, ook nog
in een bepaalde stand kan
000RSNE0E LASDOP
worden gebogen (fig. 26).
r
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Fig.26
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Met een "lichtstraalpotlood" kunnen we op
lichtgevoelig papier teksten schrijven en op
schriften maken. We nemen daartoe een ball
point, waarvan de stift aan de voorzijde kan
worden uitgenomen.
Van de stift wordt het plastic of koperen inktreservoir verwijderd, waarna van het over
blijvende puntje het kogeltje voorzichtig wordt
afgeknipt. Het dan ontstane gaatje wordt met een tangetje bijna
dichtgedrukt. Nu wordt in de plastic penhouder een miniatuur
lampje gemonteerd, dat in elke modelspoorweg winkel verkrijg
baar is. Twee aansluitdraadjes aan het lampje solderen en het
geheel onderin de ballpoint vastlijmen (fig. 27).

Fig. 27
Drie batterijen van 4 l/2 V als voeding is prima. Het is raad
zaam om een schakelaartje te gebruiken om het apparaatje in te
schakelen, anders kan bij nadering van het lichtgevoelige papier
een zwart vlekje ontstaan. Door verschillende puntjes met klei
nere of grotere gaatjes te gebruiken kan men in verschillende
dikten schrijven.

Het solderen van transistoren en andere kri
tische onderdelen blijft altijd een riskante be
zigheid: ijzeren tangetjes geven maar een ma
tige warmte-afvoer. Beter is het een pincet
met koperen bekken te gebruiken.
Om de nodige veerkracht te verkrijgen neemt
men een 8 mm brede klokkeveer, die aan bei
de uiteinden wordt ontlaten, waarna in elk
uiteinde twee gaatjes worden geboord. De bekken van 1,5 mm dik
koperen strip worden vervaardigd volgens fig. 28. Het stalen beugeltje wordt, na het gedeeltelijk te hebben ontlaten, in een halve

:
1

!

cirkel gebogen en met een paar kleine klinknageltjes aan de kope
ren strippen vastgeklonken. In beide bekken wordt een haaks
3 mm

ft

Sf

\

0,3 mm

jo

Fig. 28
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100mm

groefje op ca. 2 mm afstand van het einde gevijld, geschikt om de
dunne aansluitdraadjes goed te kunnen omvatten.

Voorts kunnen we met succes gebruik maken
van een ontwikkeltang, zoals door fotografen
wordt gebruikt. We moeten dan een type kie
zen dat zichzelf dichtklemt en natuurlijk van
metaal is. Het midden van de
bek wordt weggevijld volgens
fig. 29, zodat de las (soldeerveertje of iets dergelijks)
zich tussen de beide over- / klom
-C

Fig.29
'de te solderen einden

blijvende tongen bevindt. Massa en oppervlakte van de klem worden
nu benut om de warmte af te voeren.
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TRANSfSTOREN
Bij het werken met transistoren wor
den de aansluitingen bij de montage ge
makkelijk verwisseld.
Om de kans op foutieve aansluitingen
zo gering mogelijk te maken kan men
een gekleurde isolatie van de aansluitdraden toepassen.
Het isolatiekous van het z.g. schelledraad is daartoe bijzonder geschikt.
De kleuren rood, geel en blauw b.v.
voor resp. basis, collector en emissor.
Voor de omgang met transisto ren is bekendheid met de vol
gende 7 tips aanbevelenswaardig.
1. Wanneer men aan een tran
sistor twijfelt is er maar één
oplossing: vervang hem door
een andere, waarvan men
weet dat hij goed is.
2. Als u er een vervangt,
neem er dan een van hetzelfde
type; van buiten lijken ze alle
maal op elkaar, maar inwen
dig zijn er grote verschillen.
3. Tijdens metingen met een
ohmmeter aan een apparaat
dienen de transistoren eruit
verwijderd te worden, om on
juiste meetuitkomsten en kans (
op beschadiging te voorkomen.
3

4. Transistoren zijn zeer gevoelig
voor warmte: gebruik een licht
boutje, soldeer snel met een hete
bout en voer de warmte af met een
der reeds beschreven hulpmiddelen.
5. Waak voor vernieling van de tran
sistor door verkeerde aansluiting of
te hoge spanningen. De collector is
meestal kenbaar aan de rode stip.

b = basis - c = collector - e = emissor
6. Verwissel in eenzelfde apparaat dezelfde typen niet onderling,
zeker niet in r.f. of m.f. trappen.
6
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7. Schakel het apparaat altijd uit, al
vorens de batterijen aan te brengen
of te verwijderen.
Dit geldt ook voor het plaatsen of uit
nemen van de transistoren.
De montage van en de omgang met transistoren levert, vooral voor
beginners in het vak, nog weleens moeilijkheden op.
Zo kan het voorkomen dat, bij herhaalde ex
perimenten, een of meer aansluitdraden door
het vele buigen afbreken, meestal juist daar,
waar de draad uit de transistor komt.
De eenvoudigste oplossing is natuurlijk een
nieuwe kopen, maar met redelijk succes kan
het volgende middel worden toegepast.
Maak vlak naast het afgebroken draadeinde
m.b.v. een dunne priem een gaatje in de
transistor. Vervolgens wordt deze d.m.v.
een koelvin op het chassis (geperforeerd pertinax) bevestigd. Steek
nu een kopspeld in het gaatje en zet deze met behulp van een "man-

netje" op het pertinax vast.
transistor
Fig. 30 verduidelijkt een en an
der. Overigens is er minder
kans op afbreken van de aanPa.
sluitdraden, indien we bij een
speld
nog goede transistor op de plaats c
/V
waar de draden uit het lichaam
e
komen een druppel Velpon aan
brengen. Dit isoleert volkomen
en geeft mee als er te hard aan
Fig.30
de draden wordt getrokken. Zo
doende kan de draad lang zo gauw niet op de kritieke plaats afbreken.
7*j
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AFSTEMMING

Over afstemschalen, -snaren en pijlknoppen zijn hele hoofdstukken
te schrijven; hieronder een paar tips, welke de omgang ermee
wellicht kunnen vergemakkelijken.
Het afstemmen van een ontvanger met een
knop rechtstreeks op de as van de afstemcondensator is nogal lastig. Fig. 31 toont een
eenvoudige oplossing.
Uit een defecte potentiometer worden de as en
de draadbus gesloopt. Het glijcontact wordt
verwijderd en de bus met schroefdraad wordt
m.b.v. de bijbehorende moer in het chassis
bevestigd. De as kan nu vrij draaien. Op de as van de afstemcondensator wordt een snaarwiel gemonteerd, waarin van te voren
twee gaatjes op gelijke afstanden van het middelpunt worden ger-venster in de kast

«o i3i

%

%
V

.«o

vrijdraaiende as■snaarwiel

—8
.o

v+j
as van
de afstemcondensator.

snaar

Fig.31
4schaal (met 2 boutjes op het snaarwiel bevestigd)

boord. Hierop wordt een gradenschaaltje bevestigd, as en snaar
wiel met een snaartje verbonden en klaar is de schaal.
Vissnoer (silk) of nylonsnoer als snaar voor
de afstemschaal is ideaal. Het is sterk en
vertoont weinig rek, alleen het knopen ervan
■o

Fig.32
valt niet mee. Volgens fig. 32 gaat het echter
prima. Knip van een vishaakje de weerhaak
af en buig er vervolgens boven een vlam een oogje aan. Dan een
25

lus in het snoer en het korte einde 2 x om de haak slaan en door
het lusje halen. Het lange einde flink aantrekken en de knoop zit
onwrikbaar vast.
Bijna altijd is het schaalmechanisme vóór in
de kast aangebracht en is er erg moeilijk bij
te komen als zo’n snaar is gesprongen of ont
spoord. Trek dan de veer die om de snaartrommel zit, tot
het einde uit.
Haal de draadeinden om de
trommel heen en
zet ze met plakband tijdelijk vast.
Ligt het snaartje diep in de trom
mel, dan is de snaar toch klem te
krijgen door er eerst een stukje
montagedraad achter te doen.
Breng nu het chassis in de kast en
haal de snaar over de wieltjes van
het afstemmechanisme. Verwijder
het plakband en laat de snaar lang
plakband
zaam en voorzichtig schieten. Het
mechanisme loopt dan weer perfect
(fig.33).
Fig.33
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Heeft men een pijlknop nodig die nauwkeurig
een schaalstand aan moet geven, b.v. bij het
aflezen tussen twee schaalstrepen in, dan
kan men tewerk gaan volgens fig. 34. Een
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Fig. 34

1

eenvoudige pijlknop wordt vanonderen overlangs ingezaagd. In de
ze gleuf kan men dan een speld, waarvan de kop is afgeknepen, met
de punt naar buiten stekend aanbrengen en met Velpon vastlijmen.
De punt van de speld geeft een haarscherpe aflezing. De lengte kan
worden aangepast aan de schaal.
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Het produceren van een ooglijke schaal of
frontplaat voor meetinstrumenten levert voor
iemand die relaties bezit bij de fotografie
weinig moeilijkheden op.
Teken de schaal groot en nauwkeurig in een
strakke lijn met O.I. inkt op wit tekenpa
pier, inclusief alle aanduidingen. Belichten,
camera scherp stellen, opnemen en het ne
gatief is klaar. Afdrukken op ieder gewenst formaat, haarscherp,
duidelijk en vooral strak.

Ook een gradenboog
is bruikbaar als afstemschaal (fig. 35).
Er zijn gradenbogen
te koop met een
draaibaar liniaaltje
eraan. Het knopje
op dit liniaaltje ha
len we eraf en nemen het liniaaltje los.
Het gat in de gradenboog maken we nu
iets groter dan de as van de afstemcondensator. Op het liniaaltje lijmen we
een radioknop: de gradenboog schroeven
we op de frontplaat. Tenslotte monteren
we de knop met het liniaaltje op de as
van de condensator, nadat we tevoren het
liniaaltje tot de juiste lengte hebben in
gekort.

c

Fig. 35
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Het maken van een soldeerverbinding is in wezen heel eenvoudig,
ofschoon het maken van een mooie las enige ervaring vereist.
De volgende punten dient men strikt in acht te nemen:
1. Werk met een boutje van 25 a 50 watt, niet lichter en niet
zwaarder.
2. Zorg dat de punt van de bout goed schoon is, d.w.z. dat
alle zwarte aanslag er beslist af is.
3. Laat het boutje goed warm worden, waarbij de punt met wat
soldeertin wordt vertind. Sla het teveel aan tin eraf, door met de
bout een zwiepende beweging te maken (niet boven het vloerkleed).
4. Gebruik uitsluitend soldeer met harskern. Pas nooit een vloeimiddel toe, zoals soldeerwater of -vet; laat dit liever aan de lood
gieter over.
5. Van het grootste belang is verder, dat de soldeerplaatsen goed
schoon zijn; zonodig gebruikte onderdelen opnieuw vertinnen.
6. Het solderen zelf is nu een eenvoudige handeling. De beide aan
elkaar te lassen delen worden tegen elkaar gebracht, de hete bout
erop of eronder gehouden, een beetje soldeertin erbij en dit goed
laten vloeien.
7. Nu de bout wegnemen en - dit is zeer belangrijk - de las onbe
weeglijk houden tot het soldeer is gestold, kenbaar aan het dof
worden van de las. Het te vroeg bewegen van de nog zachte of
warme las veroorzaakt een slechte verbinding, die later kans op
storingen geeft.
Op het gebied van solderen zijn er
eveneens tal van hulpmiddelen te
bedenken, waarvan we er hier en
kele willen noemen.
Het goed leren solderen is echter
het belangrijkst.
28
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Het principe van de kortsluit-soldeermethode
is zeker iedereen bekend, de prijs van derge
lijke apparaten ("soldeerpistolen") stellig ook.
Het gewicht ervan ondervindt men wel tijdens
het gebruik. Het in fig. 36 geschetste pistool
heeft al deze bezwaren niet en kost bovendien
niet meer dan een kwartje.
Aansluiting d.m.v. een soepele kabel van 2
x 6 mm2 op een laagspannings-transformator, welke door een met
de knie of voet te bedienen microschakelaar wordt aan- en uitge
schakeld. Het verbruik bedraagt ca. 180 watt. De secundaire moet
van zeer dik draad
zijn gewikkeld.
Het verhittingseleGAT ia 4
VvOLGUMMIKA6CL.LANG1.SM
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Fig.36
ment is een 1,5 mm2 koperdraad van ca. 14 cm lengte. De teke
ning spreekt verder voor zichzelf.

:
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Om gemakkelijk te kunnen solderen in een
dichtbedraad toestel kan men een miniatuur
soldeerbout maken volgens fig. 37.
Als element dient een 25 ü Vitrohm weer
stand type HA met aftakclip. Deze clip moet
precies in het midden zitten. Als kern dient
een stukje installatiedraad van 2,5 mm2 .
De beide buitenste klemmen worden doorver
bonden met een stukje blank 1,5 mm2 draad. De kern wordt door de
weerstand gestoken
en vastgeklemd dooi
de overblijvende
ruimte op te vullen.
Aan de middenaftakFig.37
king komt een stuk29
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je draad met asbest isolatie; dit wordt enige malen om het ondereind
van de kern gedraaid. De uiteinden worden aangesloten op een span
ning van 12 'a 18 V. De levensduur van de weerstand is weliswaar be
perkt, aangezien dit 6 W type, dat ook nog wel 12 W mag verwerken,
bij 12 V al 24 W krijgt. Het boutje is dus niet geschikt voor continu
werk.

Een stukje blank koperdraad van 2,5 mm2 en
ca. 150 mm lengte wordt vertind en met een
boutje op de stift van een soldeerbout vastge
zet. Het andere einde slaat men om de bout,
waarmee de
stift in het
--------element is
______
vastgeklemd.
De draad wordt dan
strak om de stift gewikkeld, waarbij ca. 60
mm buiten de stiftpunt uitsteekt. Dit einde
kan men naar behoefte buigen om ook in de
moeilijkst bereikbare hoekjes te kunnen ko
men. In fig. 38 is dit idee weergegeven.
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GCVARKCRDC tips
Een 9-polige afgeschermde plug met chassisdeel kunnen we als volgt maken (fig. 39).
Hiervoor zijn nodig een noval huishouder met
rand, een noval steker zonder kap, de alumi
nium huls van een oude elco, 9-aderige afge
schermde kabel, een rubber doorvoertule en
wat isolatiewas.
De elcohuls moet precies passen in de huis
houder, zodat de metalen rand contact maakt met de huls. De noval
steker moet precies in de huls passen, zonodig wat afvijlen. Boor
een gat in de bovenzijde van de huls en zet er de rubber tule in. Trek
de kabel door de tule, soldeer
afgeschermde
de aders vast aan de pennen
kabel
van de steker en klem de af
rubber
doorvoertule
scherming vast m.b.v. de
aluminium
klem aan de steker. Schuif nu
'elcohuls
de steker in de huls tot in het
ribbeltje en kijk of alles goed
isolatiewas
past.
klem om kabel

i
i

vast te klemmen
draadeinde
pen
ribbeltje
randje om novalsteker
vast te zetten
novalplug
novalbuishouder

Trek nu de steker iets terug
en giet de huls vol met isola
tiewas. Voordat deze stolt de
steker weer naar binnen du
wen tot het ribbeltje.

'
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Tenslotte de opstaande rand
van de huls weer plattikken.
’

mnh

^ beveshgmgssysteem
draadlipje

Fig.39

Voor gitaar spelende beat-liefhebbers volgt
hier de beschrijving van een leuk zelfbouw
gitaar-element (fig. 40).
In een stripje weekijzer worden zes gaat
jes van 3,5 mm 6 geboord, met een onder
linge afstand gelijk aan die van de snaren.
Vervolgens wikkelt men 6 ijzeren M3 x 15 boutjes vol met emaille
koperdraad 0,1 mm. (De boutjes liefst uitgloeien.)
Het totale aantal windingen bedraagt 500 a 600. De spoeltjes worden
31

in serie geschakeld en' ‘f"p
d.m.v. twee moertjes
op het stripje bevestigd.,
Onder aan de strip
wordt een magneet be
vestigd , gesloopt uit
een oude veldtelefoon generator.

magneet

M3

naar
microfoon
ingang

lengte 15mm

^

iu1

^ tüj

magneet

De levensduur van een soldeerbout is afhanke
lijk van zijn werktemperatuur; een hete bout
soldeert wel gemakkelijk maar wordt niet oud.
Daarom is het prettig als we in voorkomende
gevallen de bout "op een laag pitje" kunnen ge
bruiken, teneinde de levensduur te verlengen.
Hiertoe laten we de stroom van de bout eerst
door een gloeilamp lopen (fig.41). Zodoende
werkt de bout op een spanning van 170 a 190 V. Voor snel opwarmen
is de lamp kort te sluiten door de aan/uit schakelaar. Het gunstigste
SIGNAALLAMP

ENTREE

ENKEL POLIGt
AAN/UIT

&

ll

GLOEILAMP
15175W
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Fig.41

H

vermogen van de lamp is experimenteel te bepalen (15 a 75 W). Ten
teken dat de bout "aanstaat" is een neonlampje opgenomen.

1

Bij gebruik van banaanstekers aan snoeren
komt het vaak voor dat na verloop van tijd
het snoer afbreekt, juist boven het metalen
gedeelte van de steker. Vooral de afscher
ming van piekupsnoer is nogal kwetsbaar.
Oplossing: soldeer de draad vast in de ste
ker en giet de plastic huls daarvan vol met
Velpon.
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Een eenvoudig drukcontactje is gemakkelijk
zelf te maken van o.a. een stekerbusje, een
pennetje, een veertje, een stripje koper,
een klinknagel
tje en twee
stukjes pertinax (fig.42).
STEKER BUSJE
De klinknagel
moet worden geïsoleerd om slui
ting tussen de stripjes te voorko
men. De tekening verduidelijkt •
moertjes
een en ander.
veeptje

* ISOLATIE
MATERIAAL
KOPER

'

Van een normale (lichtnet)-contra
steker kunnen we een praktische
verloopsteker maken om b.v. op
een Japans
ontvangertje
ir
een extra
luidspreker
te kunnen
KO aansluiten.
In de draaddoorvoer van
de contraFig.43 steker wordt
een 1-polige plug gelijmd, e.e.a.
volgens fig.43. De aansluitingen
hiervan worden verbonden met de
:
bussen in de contrasteker.

XJ

Fig.42

BODEM VAN TOESTEL

BOUTJE
DOPJE V. TANDPASTA TUBE

Fig.44

6.3 v

Dopjes van
tandpastatubes zijn
voor
aller
'I
lei doelein
i
den te ge
li
bruiken ,
o.a. als
•^MANDPASTAOOP PootJes onder een toestelkastje
M ''GEkiemoin
(fig.44) of als signaallampje
frontplaat
(fig.45). De laatste toepassing
natuurlijk alleen als de dopjes
Fig.45
doorschijnend zijn.
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Een rubber doorvoertule door
Z
het oogje van een schroefoog
gedrukt levert een handige en
rr*r\
\y
goedkope isolator voor draden oogjo
tuto
in elektrische apparaten, bin
nenshuis verbindingen enz.
(fig. 46), alsmede - indien het
Fig.46
gat van de doorvoertule groot
genoeg is - voor ophanging van een ferrietantenne in een ontvanger.
Voor de bevestiging van een ferrietantenne in een transistorontvan-
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Fig.47

Fig.48

ger kan men ook met succes gebruik maken van de plastic klemmen
waarmee de elektricien leidingen op de muur bevestigt.
De klemmen zijn solide en gemakkelijk te monteren (fig. 47).
Bij het monteren van weerstanden en conden
satoren op een montagebordje komt het vaak
voor, dat naast elkaar liggende contacten met
elkaar moeten worden doorverbonden.
Dit gaat heel goed met een
nietje uit een normaal niet
apparaat. Het past nl. pre
cies in de gaatjes aan de
onderkant van het bordje.
De verbinding wel even doorsolderen (fig. 48).
Een tip voor de montage van gewikkelde draadweerstanden. In het chassis
wordt een gaatje geboord
van 3 mm
Hierin brengt
men een veertje aan, dat
Fig.49
men door de weerstand
voert en aan de bovenzijde daarvan vasthaakt
(fig. 49). Voordelen: goede koeling en geen
lange bouten nodig. Bij stoten tegen de weer
stand zal deze niet breken. Snelle montage.
■

Het kan voorkomen dat men geen passend
moertje heeft voor een schroefje. Dit is b.v.
het geval bij afstemcondensatoren en -scha
len, transformatoren en druktoetsen. Men
kan dan als volgt een pas
send moertje maken (fig.50).
Wikkel een stukje blank
draad
montagedraad om het
soldeer schroefje, zodat de windingen in de schroefdraad
komen te liggen, maar neem het draad zo dik,
dat het niet helemaal in de schroefdraad wegzinkt.
Fig. 50 Met een hete soldeerbout worden nu aan de bui
tenzijde de windingen aan elkaar gesoldeerd. Als
men dit snel doet zal, doordat de schroef relatief kouder blijft, het
moertje niet aan het schroefje vast gaan zitten.
Draad tappen in plastic is lastig en bovendien
beschikt niet iedereen over tapjes. Op de vol
gende manier gaat het ook.
Boor in het plastic een gaatje, iets kleiner
dan de schroef die er in moet passen. Houd
de schroef met een tangetje vast en verhit
hem boven een vlam.
Vervolgens de schroef in het voorgeboorde
gat drukken. Na afkoeling de schroef met een schroevedraaier er
weer Uit draaien en een keurig tapgat is het resultaat.
De Philips spoeltjes in FM en TV ontvangers
zijn prima, maar hebben één bezwaar.
Degene die in het bezit is
van meetinstrumenten
SLEUF
stelt de kerntjes eenmaal
in, nog eens over trimmen
KERN
en klaar!
Maar de amateur zonder
instrumenten moet lang
DRAAD
zoeken, trimmen en nog eens trimmen. Dan
worden de kerntjes lam, ze blijven vastzitten
(meestal onder in de spoel) en zijn er niet meer
uit te krijgen. Gevolg: het spoeltje is waarde
loos geworden. De oplossing biedt fig. 51.
Het kerntje uit de spoelvorm draaien en in het
INSTEKEN
kerntje aan weerszijden overlangs voorzichtig
DROPPEL SOLDEER
een ondiepe zaagsnede maken. Een stukje
blank montagedraad om het kerntje in de zaag35
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snede leggen, de einden in elkaar draaien zodat het draad strak zit
en door solderen. Aan het uiteinde van de getwiste draad een extra
druppel soldeer bij wijze van knopje en het kerntje kan nu te allen
tijde uit de spoel vorm worden gedraaid.

Bij het maken van luidsprekerkasten en klank
borden is het altijd moeilijk een mooi rond gat
te krijgen als men niet over een figuurzaag
beschikt. Teken het gat af op het hout en prik
een gaatje in het middel
punt van de cirkel. Neem
vervolgens een lat met
gewone
twee spijkers, waarvan
spijker
lat
er een in het middelpunt wordt gestoken. De
andere spijker wordt scherp geslepen. De
afstand tussen de spijkers is gelijk aan de
geslepen
straal van het gat (fig.52).
spijker
Door de lat nu rond te draaien snijdt de
scherpe spijker in het hout. Halverwege de
dikte van de plank wordt deze omgedraaid
en hetzelfde gebeurt nu weer. Op deze manier
Fig.52
verkrijgt men een mooi rond gat.

Om een compacte bouw van kleine elektronische apparaatjes te
verkrijgen, waarbij toch de stevigheid van het geheel niet wordt
geschaad, is het volgende systeem toe te passen.
Monteer op een montagebordje een miniatuur
huishouder en een 5-lips draadsteun, alsmede
alle bij de buis behorende R's en C's in de leng
terichting naast de buis (fig. 53). Aan de aanDRAAOSTEUN

sluitlippen van de
draadsteun komen
plus en min hsp,
gloei spanning, in
komend en uit
gaand signaal.
De verschillende
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STEUN VOOR BEVES
TIGING BUISNOUDER

;

trappen kunnen zodoende vooraf geheel worden gemonteerd, waar
na ze met de draadsteun naar voren in het chassis worden beves
tigd m.b.v. aluminium stripjes.
Potmeters, elco's, spoelen enz. worden in de ruimte boven de bord
jes gemonteerd.

Om een transistorontvanger op een uitwendige
voeding te kunnen aansluiten kan men als volgt
tewerk gaan.
Vele ontvangers zijn voorzien van een aan
sluiting voor oortelefoon d.m.v. een stop met
klink. Wordt de stop ingestoken, dan wordt
de ingebouwde luidspreker automatisch uitge
schakeld. Indien we de bedrading in de ont
vanger zodanig veranderen, dat niet de luidspreker maar de batte
rijen worden uitgeschakeld wanneer de stop wordt ingestoken, dan
kan de ontvanger op deze wijze op een uitwendige voeding worden
aangesloten. Fig. 54a verduidelijkt e. e. a.
ontv
batt.
(mw)

x
oH=]^k

naar
voeding
(uitw)

1

Fig.54a

’i

Fig.54b
Bij het insteken van de stop zou het voedingsapparaat echter kort
stondig kunnen worden kortgesloten en wel op het moment dat kop
en lichaam van de stop zich in het huis van de klink bevinden.
Hierdoor kan de zekering van het voedingsapparaat smelten of bij
gebruik van een accu de stop inbranden door een te grote stroom.
Dit is te verhelpen als men met een dubbele stop werkt (op een
miniatuur steker zit geen schakelaar), zoals is getekend in fig.
54b. Bij insteken sluit de dunne stop zich kort
als hij door het huis van de klink heen is.

Van een te selectief zakontvangertje kan men
de derde m. f. spoel iets ontregelen tot de
ontvanger niet meer genereert als hij op een
sterke zender is afgestemd.

I

Een veiligheidsschakeling voor een apart scha
kelbord in werk- of studeerkamer kan volgens
fig.55 worden uitgevoerd. Het schakelbord is
via een geaard stopcontact op het lichtnet aan
gesloten. Voordat de spanning wordt verdeeld
over stopcontacten en lampen op werktafel en
bureau moet deze een zekering van 6 A door
lopen. In verband met de zekering is het wen
selijk, dat de netspanning altijd op dezelfde stroomleider is aange
sloten. Maar omdat de steker op twee manieren in het stopcontact
kan worden gestoken kan het gebeuren, dat de netspanning op de als
nulleider bedoelde draad staat en de stroom niet eerst de zekering
<
net

<

x

{
naar
schakelbord

Fig.55

doorloopt. Tussen nulleider en aardleiding wordt nu een neonlampje geschakeld. Als nu de steker verkeerd is ingestoken en de span
ning dus op de nulleider staat, gaat onmiddellijk het lampje branden.

Aan een voedingseenheid voor experimentele
doeleinden kunt u met 3-polige stekers met
ronde middenpen en bijbehorende entrees
Fig.56
<

2x3.KV~
"foolproof" aansluitingen maken (fig.56).
of 6.3V met
De stekers kunnen zonder bezwaar wor
ontbrompotm.
<
den omgedraaid, terwijl verwisseling al
leen tengevolge heeft, dat het apparaat
niet werkt.
Bij gebruik van de voedingseenheid voor experimenten kan het voor
voorkomen dat de voeding wordt overbelast. Transformator en/of
gelijkrichter zijn dan de dupe. Neem een schaallampje (6 V - 0,2
A) op in serie met de hsp-leiding (voor het afvlakfilter). Wanneer
het gaat branden duidt dit al op gevaar en wanneer het plotseling
fel oplicht is er ergens sluiting. Gebruik een goede lamphouder!
Bij defecte of kortgesloten elektrolieten zal het lampje eveneens het
leven van transformator of gelijkrichter sparen.
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Om een universeelmeter als mA-meter in de
hsp-leiding van een PSA te kunnen schakelen
zonder een verbinding te hoeven losmaken,

'1
A

v i
uitgang

*

Fig.57

kan men gebruik ma
ken van een z.g. klink
met opgebouwde schakelaar en bijbehorende
stop volgens fig.57.

Experimentele schakelingen met transistoren
kunnen heel goed worden opgezet met behulp
van de bekende plastic kroonsteenstrippen,
verkrijgbaar bij elke zaak in elektriciteitsartikelen. Fig.58 toont de schakeling van een
2-transistor ontvanger.
De schakeling kan op deze manier vlug in el
kaar worden gezet met als enig gereedschap
een schroevedraaier. Het geheel wordt op een stukje geperforeerd
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pertinax bevestigd, waarop ook de grotere onderdelen zoals spoe
len, afstemcondensator, transformatortjes enz. worden gemonteerd.
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In een versterker wordt dikwijls de buis EF86
als microfoontrap gebruikt.
Omdat deze trap erg gevoelig is treedt er vaak
brom op, aangezien de gloeidraad met wissel
spanning wordt gevoed.
Wil men de JEF86 met gelijkspanning voeden,
dan is een aparte gloeistroomtransformator
(9 V) noodzakelijk.
Daarom passen we liever een PF86 toe. Deze heeft 4,5 V gloeispanning nodig. Als we de 6,3 V van de transformator afvlakken
en gelijkrichten blijft er belast ca. 4,5 V = over.

$8j

$

Voor het testen van gloeidraden in buizen met
een buisvoltmeter kan men gebruik maken van
het testpaneeltje volgens fig.59.
tC3
»«
Op een plaatje
entree naar
pertinax worden
/ ingang BVM
vier of meer
G?.^a
verschillende
o o
o°o
huishouders
o°O0o
°oQo°
gemonteerd, waarvan de gloeidraadaansluitingen onderling parallel wor
den geschakeld. Tussen de entree en
9-pens
loctal
de ingang van de BVM kan een scha
kelaar worden opgenomen.

0

m
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Fig.59

Van vele, voornamelijk Europese, buizen ver
dwijnt de opgedrukte type-aanduiding meestal
snel door het vele aanpakken, daar deze aan
duiding, in tegenstelling bij Amerikaanse typen
vrij oppervlakkig is aangebracht. Om dit te
voorkomen en de typering voor altijd leesbaar
te houden kan men het typenummer bedekken
met blanke nagellak.
Zijn de nummers reeds onleesbaar geworden, dan de buis met een
doekje, gedrenkt in ammonia, inwrijven. Als de ammonia is opge
droogd verschijnt de nummering weer duidelijk.
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Een handige en goedkope buisborging voor
buizen in apparaten, die aan trillingen onder
hevig zijn, kan men vinden in gebruikmaking
van een reepje fiets binnenband van ca. 2
cm breed en 12 cm
lang. Drie gaatjes
erin voor de huishou
der en de bevestiging daarvan. De einden
van de reep worden met solutie op elkaar
geplakt en het geheel wordt gemonteerd
volgens fig.60.

Fig.60
Het kan voorkomen dat van een oude, nog
bruikbare uitgangstransformator de aandui
ding "prim” en "sec" is verdwenen. Met
behulp van een koptelefoon en een 1,5 V
batterijtje in serie met beurtelings de bei
de wikkelingen kan men bepalen wat de pri
maire en wat de secundaire wikkeling is.
Hoort men een harde tik in de koptelefoon
bij sluiten van de verbinding, dan mag men aannemen dat dit de
secundaire wikkeling is: een zachte tik kenmerkt de primaire.

Bij smoorspoelen en uitgangstransformatoren
breken dikwijls de losse draadeinden af.
Om dit te voorkomen kan men beter direct bij
aanschaf van een transformator een 3-lips
draadsteun met
naar
luidtprakar
behulp van een
zelftappend bout
tül
je op de trans
formator beves
tigen (fig. 61). Hieraan worden dan de
draden
van de secundaire wikkeling
'I
gesoldeerd.

Fig. 61

Bij toepassing van een 5-lips draad
steun kunnen ook de draden van de
primaire aldus worden beveiligd.
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Een defecte spanningzoeker is prima bruik
baar als meetkop of sonde.
Haal het inwendige eruit en stop er een diode
(OA85 o.i.d.) en een niet te grote conden
sator voor in de plaats.
Eventueel overblijvende ruimte opvullen met
een busje of een paar ringetjes.
Bij het bouwen van luidsprekerkasten is er een
eenvoudige methode om het donkere conusgat, dat meestal duide
lijk zichtbaar is door het luidsprekerdoek, te verdoezelen. Vóór
het opspannen van het doek een kwastje zwarte schoolbordenverf
over het paneel en de conusopening is voor altijd onzichtbaar.
Het kan voorkomen dat een 6-transistor radio
niet voldoende ontvangst van buitenlandse zen
ders geeft en dat er ook geen aansluiting voor
een extra antenne aanwezig is.
Neem een kope
ren stripje van
solderen
6 mm breed en
ca. 0,5 mm dik
koperen
en buig dit in de
stripje
in fig. 62 aangegeven vorm. Soldeer er
een koperdraad aan van ca. 1 m lengte
en schuif het stripje volgens de teke
ning over het spoelgedeelte op de ferrietstaaf. Tientallen stations komen
spoel
nu door! De juiste plaats van het beugeltje dient men proefondervindelijk
ferrietstaef
te bepalen. Er is enige kans op verstemming, wegens vergroting van de
Fig.62
capaciteit tussen de windingen waar
over het beugeltje wordt geklemd.

0

Bij het bouwen van een radio of versterker
volgens bouwtekening is het aan te bevelen
iedere gemaakte verbinding in de tekening
aan te strepen. Om nu het origineel niet te
beschadigen kan men over het bouwschema
een stukje doorzichtig plastic leggen en daar
de gemaakte verbinding op over trekken. Na
het bouwen staat het volledige schema op het
plastic
als men tenminste niet heeft
vergeten een gemaakte verbinding op het plastic over te trekken.
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Een andere oplossing voor het probleem van
onvoldoende ontvangst van buitenlandse zen
ders toont fig. 63.
De radio staat op een schapje, waarop aan de

V

achterzijde een tiental win
dingen van geïsoleerd draad
(0,5 a 1 mm 4>) wordt aange
bracht.
Begin en einde van deze wik-

gtlsoletrd
. draad
0.5a I mm

keling worden resp. met een
goede antenne en aardleiding
verbonden.'
Door het aldus ontstane hoog
frequent veld waarin de ferrietstaaf van de ontvanger
zich nu bevindt, zal de ont
vangst aanmerkelijk beter
worden.

41

Voor het ophangen van test- en verlengsnoeren,
kleine tangetjes, schroevedraaiers enz. kan een
rekje volgens fig. 64 goede diensten bewijzen.
Het wordt
gemaakt
van een
strookje
aluminium
van 1,5
mm dik en 80 mm breed. De
lengte wordt bepaald door het
aantal op te hangen voorwer
pen. In het stripje worden
sleufjes van 8 mm breed en
18 mm diep gemaakt. Dit gaat
43
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het eenvoudigst door het boren van gaten van 8 mm
waarna het
overblijvende materiaal wordt weggeknipt.
De dan resterende lippen worden over een lengte van 10 mm haaks
omgezet. Het rekje kan m.b.v. een paar houtschroeven op de wand
of op een gereedschapsrek worden bevestigd.

Om de pickup-arm uit de uitloopgroef van een
plaat te lichten zonder de arm daarbij aan te
raken, kan men een beugeltje bevestigen aan
de steun waarop de arm normaliter rust.
In de armsteun bevindt zich een gaatje, waar
doorheen een stukje montagedraad van ca. 2
mm dikte wordt gestoken en dat aan beide
uiteinden wordt omgebogen (fig. 65).
Aan de linker zijde wordt hét ook nog schuin omhoog gebogen. Wordt
het beugeltje nu naar boven gedraaid, dan zal het de arm meenemen

\

Fig.65
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en optillen, waarna de arm over de draad schuin naar beneden op de
steun zal worden geschoven.
Een uitgangstransformator type Muvolett 7043
kan uitstekend worden gebruikt om via de
luidspreker-aansluiting van het TV-toestel
muziekprogramma's op de band op te nemen.
De 3,2 ft aansluiting van de uitgangstrans
formator dient met de luidspreker te worden
verbonden en de 7000 aansluiting met de
PU-ingang van het bandapparaat.
Men verkrijgt zo een goede aanpassing en bovendien wordt de ge
vaarlijke netspanning die op het TV-chassis kan staan, niet naar
het bandapparaat gevoerd.
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Het komt voor dat in een elektronisch apparaat
de buizen op moeilijk bereikbare plaatsen staan.
Door de opstelling van de onderdelen is het dan
vaak niet mogelijk de buizen met de vingers
uit te nemen of te plaatsen.
In dergelijke gevallen kan men gebruik maken
van de "buizentrekker" volgens afb.66.
Deze wordt gemaakt van een stukje 3/4" plas
tic installatiebuis, dat voor drievierde gedeelte overlangs wordt
ingezaagd. Aan het einde van de beide zaagsneden is een gaatje ge-

✓

Afb.66
boord om inscheuren te voorkomen. De binnenkant van de beide
verende delen is beplakt met een stukje fietsbinnenband.

Het verwijderen van de isolatie van litzedraad
zonder dit draad te beschadigen, is geen ge
makkelijk karweitje.
Het gaat beter als we het einde van de draad
insmeren met wat Velpon en dit laten verbran
den m.b.v. een lucifertje.
Nu kan de isolatie er niet een mesje gemakke
lijk van worden afgekrabd.
Niet over litzedraad, maar over het solderen aan afgeschermde
leidingen gaat het volgende.
Op de afscherming van zo'n leiding een aardverbinding solderen is
vaak moeilijk omdat, wil men het soldeer goed laten vloeien, de
kans bestaat de binnenisolatie te schroeien, met als gevolg sluiting.
Neem een aluminium breinaald en steek deze in de (lege) kous;
laat het soldeer vloeien en trek de naald weer uit de kous. Daarna
kan de binnenleiding er weer worden ingestoken.
45
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BAND tips

Het nu volgende band-lasapparaatje is eenvou
dig zelf te maken. Het bestaat uit een beukehouten plankje van 10 x 10 x 1 cm, met in de
lengterichting een ondiepe (ca. 1 mm) sleuf
ter breedte van de band, dus 6,25 mm. Onge
veer 7 cm uit elkaar worden aan weerszijden
van het plankje twee uitsparingen gemaakt,
haaks op de sleuf en ter breedte van een hou
ten wasknijper. Twee wasknijpers worden ingezaagd volgens fig. 67
en goed glad geschuurd. De aldus ingezaagde knijpers moeten pre
cies om het plankje in de uitsparingen passen.

hier
INIAC EN

Fig.67
De knijpers worden nu met één been vastgelijmd aan de onderkant
van het plankje, terwijl aan de bovenkant een stukje vilt wordt ge
lijmd ter bescherming van de band. Met een zaagsnede onder 45°
is het geheel dan voltooid. De beide bandeinden kunnen onder de
knijpers worden vastgeklemd en precies gelijk onder een hoek van
45° worden doorgesneden.

Als het uw hobby is om hoorspelen te maken
en deze op de band vast te leggen, kunt u wel
eens voor het probleem komen te staan om
goedgelijkend Russisch op de band vast te
moeten leggen. Hiertoe dient het volgende
trucje.
Bedek de bandgeleiders van uw apparaat met
een stukje vilt, maar zo dat de band niet wordt
afgeremd. Daarna de band zodanig om de spoel leggen, dat de
(glimmende) rugzijde tegen de kop komt te liggen. Lees dan een
stukje tekst uit de krant voor en neem dit op.
Als u deze tekst dan op de normale wijze afspeelt, krijgt u een be
vredigend effect. Daarna de tekst ter plaatse in het hoorspel lassen.
I'
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Bent u reeds in het bezit van een bandrecorder
en wilt u truc-opnamen maken, maak dan een
hulprecorder, welke wordt aangedreven door
een 78 t. platenspeler.
Het geheel wordt gebouwd op een stukje plaat
ijzer, dat wordt uitgevoerd volgens fig. 68.
Onder dit dek loopt een rubber snaar, om op
spoelen mogelijk te maken tijdens opname.
De diameter van de kaapstander bij 78 t.p.m. is 23,5 mm (voor
9,5 cm/s) en 47 mm (voor 19 cm/s). Dit bandapparaat heeft als
voordeel een constante bandsnelheid te bezitten, zodat banden die
oprolhtsptl
kiêpstwdtr

\
plëltnsptltrdtk

ZIJ-AANZICHT (DOORSNEDE)

bandgeleider
wiskop
opn-weerg. kop
kaapstander

Fig.68
op normale apparaten zijn opgenomen, hierop kunnen worden
weergegeven.
De opwikkelhaspel ligt los op de schijf en slipt naargelang de has
pel meer wordt gevuld. Bovendien kan men een 78 t. plaat afspe
len en deze tegelijkertijd op de band opnemen.
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