r Ho Histnrip v/n RadlC

I

\

BIBLIOTHEEK

Kt

25 RADIOBOUWSCHEMA’S

t

r

DE BASIS VOOR
SUCCESVOL EXPERIMENTEREN

Meer dan eens blijkt een op UNIFRAME gebouwd
ontwerp zo'n succes te zijn, dat het een .blijvertje’
wordt.
I

Voltooi en bescherm het dan door middel van een
(raai UNIFRAME kastje.
UNIFRAMEffSIMPLEX”en „DUPLEX” bouwdozen
bevatten een gelakte metalen boven- en onder
plaat, twee houten zijwanden, een achterwand,
aandrukstroken voor de (rontplaat, alle schroe
ven en ander klein materiaal.
UNIFRAME „SIMPLEX” BOUWDOOS:
Kastje, passend voor één UNIFRAME sectie van
1 2,5 cm breedte

(I. 7.50

UNIFRAME „DUPLEX” BOUWDOOS:
Kastje, passend voor twee UNIFRAME secties.
samen 25 cm breed

II. 8.75
I

Bijpassende UNIFRAME frontplaten:
UF 009 Universeel model, 25 cm breed, geschikt voor
versterkers en allerlei elektronische apparaten.
UF 010 Frontplaat voor ontvangers met ingebouwde
ovale luidspreker, 25 cm breed. Bedrukt met
golflengteschaal (zie foto).
UF 013 Frontplaat voor kleine ontvangers, 12,5 cm
breed, bedrukt met golflengteschaal (zie foto).
UF014 Luidsprekerrooster voor frontplaat UF 010

AMROH

KWALITEITSPRODUCTEN VOOR ELECTRONICA
MUIDEN

TELEFOON 0 2942-341*

25
Radiobouwschema’s
SAMENGESTELD ONDER REDACTIE VAN

B
Daar de inhoud van dit werkje betrekking zou
kunnen hebben op schakelingen en/of construc
ties, geheel of ten dele door een Ned. octrooi
beschermd, zij er op gewezen, dat in deze ge
vallen de Octrooiwet toepassing daarvan, anders
dan voor experimenteel en eigen huishoudelijk
gebruik, niet toestaat.
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Voorwoord

Het besluit deze uitgave — 25 Radiobouwschema’s — samen te stellen is het
gevolg van de in steeds wijdere kring groeiende belangstelling voor het bou
wen van eenvoudige ontvangers.
Daarom is dit werkje een selectie van de belangrijkste constructies uit deel 4
van de serie Jongens-Radio — waarvan geen herdruk meer zal verschijnen —
aangevuld met een aantal schema’s van in de laatste jaren in Radio Bulletin
gepubliceerde Uniframe-ontwerpen.
Door de toepassing van het praktische Uniframe materiaal kan de experimenteerder met gebruik van nagenoeg dezelfde onderdelen een groot aantal
schakelingen bouwen.
Juist door deze veelheid van ontwerpen zal hij bij het uitwerken daarvan
een grote kennis opdoen van verschillende elektronische schakelingen en een
ongekende vaardigheid verkrijgen in het omgaan met materiaal en gereed
schappen.
Wij zijn er dan ook van overtuigd, dat dit boekje ten volle in de gebleken
behoefte zal voorzien.
Bussum, september 1957

De Samenstellers.
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UNIFRAME DE HONTAGEWONING
VOOR UW RADIO!
Iedere radio-amateur die met enthousias
me experimenteert zal je onmiddellijk
vertellen dat hij gaten boren het lamste
karwei vindt — op een toon van „dat
most niet magge”. Ook wij zijn niet zo
bijzonder geestdriftig als het om grote
gaten gaat en als het is te omzeilen dan
zullen we die kans graag benutten. Het
gevolg ervan is vaak even duidelijk als
verschrikkelijk: onze radio-experimenten
lopen dan uit in wat de Yankee’s zo
karakteristiek „hay wire” noemen, waar
bij alles t^gen elkaar hangt. Eén klap op
de tafel en ons hele bouwwerk zakt als
een kaartenhuis in elkaar.
Je kunt je dus voorstellen dat we in de
wolken waren, toen we kennis maakten
met het „UNIFRAME” materiaal. Stel je
voor: enkele nauwkeurig uitgevoerde
aluminium chassis-delen, waarvan drie
stuks een soort „eenheids” chassis vor
men. In onze gedachten zagen we reeds
een hele reeks chassis in alle mogelijke
vormen groeien, want wat dit materiaal
aan mogelijkheden voor ons amateurs
schept, is wel onuitputtelijk. Alles past nl.
op alle mogelijke manieren aan elkaar,
zodat de echte experimenteerder zijn
arsenaal aan onderdelen op de meest
economische wijze kan uitbuiten.
Bevalt de schakeling niet, geen nood, we
breken de zaak eenvoudig af en beginnen
opnieuw, zonder daarbij ook maar één
stukje materiaal in de rommelbak te
gooien.
Toen we zo naar onze aluminiumbak
keken en eens uitrekenden hoeveel van
deze „UNIFRAMES” — in contant geld
vergeleken — reeds in deze bak waren ver
zeild, werd ons pas goed duidelijk hoe
veel we nu gaan besparen, waarvoor weer
onderdelen op de plank kunnen komen.
Tel de uren die aan gaten boren werden
opgeofferd — en reken uit wat je aan
ervaring op radiogebied rijker had kun
nen zijn — nou, om kort te gaan, „UNI
FRAME” brengt zijn geld ruimschoots op!

De opzet
Zoals reeds gezegd, drie hoofddelen vor
men het eigenlijke chassis. Daar is dan
eerst de voorzijde, type UF-003, waarin
zich drie gaten bevinden die zonder meer
geschikt zijn om er de potentiometers,
schakelaars of terugkoppelcondensatoren
in te monteren. Twee omgezette kanten,
waarin een reeks gaatjes die het moge
lijk maken, de spullen a la meccano met
andere delen te verbinden, d.m.v. passen
de schroefjes met moertjes.
De achterstrook, type UF-002, is nog in
teressanter. Twee gaten van gerekte vorm
voor de montage van entree’s met stekerbussen of stekerpennen, een gat voor de
montage van een octal-buishouder voor
’t aan- of afvoeren van spanningen, twee
gaten van verschillende diameter voor
doorvoer van een aansluitsnoer, montage
van een schakelaartje of wat er verder
maar aan te pas komt. Ook hier zijn dan
verder weer de montagegaatjes voor de
verbinding met de andere delen.
De bovenplaten UF-001, 006 en 007 heb
ben langs de rand een serie kleine gaten
waaraan op alle mogelijke manieren de
UF-002 en UF-003 kunnen worden ge
schroefd. Er bevinden zich in zo’n boven
plaat (001) drie grote gaten, waarin spoe
len, huishouders, m.f. transformatoren, enz.
kunnen worden gemonteerd en hier zal
de amateur dan nog zo nu en dan een
3 mm gaatje voor de bevestiging van deze
onderdelen moeten boren. Nou, wie daar
tegen op ziet doet beter maar een maand
vacantie te nemen om op verhaal te ko
men! Het kleinere gat dient in de eerste
plaats voor de montage van elektrolytische condensatoren of miniatuur, rimlock
en Noval huishouders. Die kunnen echter
ook met een „verloop-plaatje” in een der
grote gaten opgenomen worden als dat zo
mocht uitkomen.
In de bovenplaat 007 zijn alleen 4 kleine
gaten voor het monteren van huishouders
resp. elektrolytische condensatoren, terwijl
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in de plaat 006 weer een groot gat en drie
kleine gaten zijn aangebracht. Voor alle
praktisch voorkomende gevallen is er dus
een passende bovenplaat verkrijgbaar.
Hebben we echter wat speciaals te bou
wen en willen we per se onze gaten zelf
boren i.v.m. de plaats van de onderdelen,
dan is daarvoor de ongeboorde bovenplaat
UF-005 bij uitstek geschikt. Maar je kunt
deze plaat ook gebruiken om het chassis
aan de onderzijde af te sluiten.
Willen we nu twee of meer eenheden
aan elkander bouwen dan gebruiken we
daarvoor de verbindingsstukjes UF-004,
waarmede in een handomdraai een groter
chassis tot stand komt. En laat nu je fan
tasie maar de vrije loop om te ontdekken
wat er allemaal nog meer van te fabrieken
is.
Maken we definitieve montages, dan zal
blijken dat „UNIFRAME” de juiste keuze
is. Ieder amateur streeft er toch immers
naar een bouwsysteem te creëren dat niet
bestaat uit een verzameling van alle mo
gelijke maten chassis, maar uit logisch
opgebouwde eenheden. Met „UNIFRAME”
onderdelen is dit nu mogelijk geworden.
De in de volgende hoofdstukken beschre
ven ontwerpen hebben grotendeels gemeen
dat zij op Uniframe chassisdelen zijn ge
bouwd. Zij zijn echter in twee hoofdgroe
pen te verdelen, ten eerste: zelfstandige
apparaten, d.w.z. de ontwerpen van deze
groep zijn stuk voor stuk een op zichzelf
bruikbaar toestel, met ingebouwde voe
ding enz.
Hieronder vallen bv. de batterij ontvan
gers UN-9 en UN-10, de . wisselstroomontvanger UN-14, alsmede de UN-19 e.a.
Tot de tweede groep behoren verschil
lende eenheden, die op allerlei manieren
met elkaar kunnen worden gecombineerd
tot een of ander compleet apparaat. Zo is
er de UN-1, een standaard p.s.a. (Plaatstroomapparaat oftewel voedingseenheid),
dat tezamen met de UN-2 een complete
grammofoonversterker vormt. Bezit men
eenmaal deze combinatie, dan is deze door
toevoeging van de UN-7 bovendien uit te
breiden tot een ontvanger met 80 m amateurband en de visserij golven. Een ander
voorbeeld is de UN-8 welke mengtrap,
m.f. versterker en detector van een superheterodyne ontvanger bevat, en tezamen
met UN-1 en UN-2 een moderne 4 lamps
ontvanger vormt, de gelijkrichtbuis niet
meegeteld.
Zo zijn er verder nog een aantal een
heden, die stuk voor stuk met UN-1 en
UN-2 kunnen worden gecombineerd tot
een compleet apparaat. Om nu het com
bineren van deze eenheden in de praktijk
gemakkelijk uitvoerbaar te maken, zijn
alle tot de tweede groep behorende ont
werpen min of meer gestandaardiseerd,
zodat zij a.h.w. op elkaar aanpassen.
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Het combineren van afzonderlijke eenhe
den tot één compleet apparaat is eenvou
dig gemaakt, doordat aan weerszijden van
elk eenheids-chassis een draadsteun met
contacten is aangebracht, waarmede de
onderlinge verbindingen tot stand ge
bracht worden. Deze aansluitingen zijn met
letters gemerkt en om moeilijkheden te
voorkomen moet men er op letten, dat
men steeds de juiste verbindingen aan
deze contacten maakt.
Indien men de eenheden aan elkaar heeft
geschroefd m.b.v. de verbindingsstukken
UF-004, behoeft men nog slechts de tegen
over elkaar liggende contacten van de
draadsteunen door te verbinden, om de
elektrische verbindingen tot stand te
brengen.
Wil men — bv. voor demonstratiedoelein
den, of wel voor bepaalde experimenten
— snel verschillende combinaties kunnen
samenstellen, dan is dit ook mogelijk
d.m.v. 7-aderige kabels, ieder voorzien
van 2 octal plugs, één aan ieder uiteinde.
De eenheden behoeven dan niet aan
elkander te worden geschroefd. Men
brengt de elektrische interconnecties tot
stand door de kabelplugs in de op de
achterzijde van iedere eenheid aange
brachte octalbuishouder te steken. Ook
hier zijn de verbindingen gestandaardi
seerd. Om vergissingen te voorkomen
lette men er dus op, dat altijd de volgende
verbindingen gemaakt worden:
no. 1 = gloeispanning (B)
no. 3 = plus hoogspanning (H)
no. 4 = extra afgevlakte hoogspanning (J)
no. 5 = audio signaal (A)
no. 6 = „aarde” (chassis) (E)
no. 8 = gloeispanning (D)
De aan de pennen no. 5 verbonden ader
van de kabel moet van een afschermmantel zijn voorzien. Deze mantel wordt
met de pennen no. 6 verbonden.
Alhoewel niet in alle ontwerpen deze
octalplug is aangegeven, kan men hem
daar natuurlijk wel aanbrengen, indien de
kabelverbinding een gunstige oplossing
biedt.
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In deze tijd van AM/FM supers, communicatie-ontvangers en kofferradio’tjes
is men er als vanzelf toe geraakt om de
neus op te trekken voor alles, waaraan
niet ten minste een drietal buizen te pas
komt. Vergeleken met big-businessschema’s moet dat toch wel het uiterste
minimum zijn---- Logischerwijze is het
gevolg van deze opvatting dat menig jong
radio-enthousiast, wiens hunkering naar
’n eigen setje groter is dan z’n voorraad
contanten, de situatie maar voor gezien
houdt. Poppetje gezien, kastje dicht —
wat ’n snertwereld!
De tragiek van dit „jeugdprobleem” plaat
ste zich weer eens extra-duidelijk voor
ogen, toen we plotseling bezoek kregen
van ’n verre neef. Dit heerschap, volstrekt
onzichtbaar sinds de tijd dat de even-m’nrapport-laten-zien periode niet meer
strookte met z’n waardigheidsbesef, zat in
de rats. Had ’n toestelletje in elkaar ge
flanst — natuurlijk met 3 lampen! — en
wat daar uit kwam deed denken aan het
spetteren van ’n openstaande keukenkraan. Neef verklaarde niet content te
zijn met z’n handwerk, en of we daaraan
wat vermochten te verbeteren....
Het geval bleek ’n samenraapsel van links
en rechts opgeduikeld spul, buizen die de
beste jaren van hun leven al dik achter

de rug hadden en in zeer verwijderde
familiebetrekking tot elkaar stonden en
’n luidsprekertje, welks gedrag de eerste
de'beste koptelefoon tot de meest scham
pere uitlatingen zou verleiden. Van kop
tot staart---- vuilnisblikken-ras.
„Kijk’s broeder” — zeiden we — „de fout
van jullie juniores is eeuwig en altijd dat
je te dik wilt doen. Vermoedelijk heeft dat
hoopje radiopuin je ’n 40 pop gekost (bleek
52 gld. te zijn) en, zover ik je vader ken,
zal je dat moeten bezuren met ’n makke
zomervakantie---- ” Waarop dit familieaanhangsel venijnig terugbaste: „’n eenpittertje, wat kan je daar nou mee uit
richten?”
Voel je em? Er was geen ontkomen aan,
dat heerschap zou alleen tot rede te bren
gen zijn door het feitelijke bewijs en, ge
zien de verwantschap, was het ’n prestige
kwestie daarin te voorzien. Dus....
Het werd het eenpittertje dat we hier ten
doop houden: klein, toonbaar, goed van
geluid, een wonderbaarlijk effectieve
etherprikker en niet duur. Heel wat meer
mans dan de patriarchale eenlamper uit
de voortijd (standaard voor arm en rijk,
omdat hoog-, middel- en laagfrequentversterking toen nog moesten worden
uitgevonden) en daarom in alle opzichten
’n joppe setje voor je eigen kamer.
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SCHAKELING UN-9
490 pF afstemcondensator
(Novocon)
C2
100 pF keramisch (LCC)
C3
330 pF keramisch ( „ )
C4 - 1000 pF papier (Facon)
47 kilohm pot.meter
R1
KVI Vitrohm P254
1 megohm
R2
'/ï Watt
S = aan/uit schakelaar
402 spoel (Mu-core)
Uniframe-delen:
UF-001, UF-002. UF-003
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Zo ziet een
gemonteerde UN-9
er uit
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Batterij-voeding!
Zoals vroeger, ligt voor „goedkope radio”
het zwaartepunt nog altijd bij de voeding.
Lichtnet-aansluiting betekent aanschaffing van
een voedingstransformator, afvlaksmoorspoel
en elektrolytische condensator plus gelijkrichtbuis. Dat alleen hakt er al geducht in. Batterijvoeding dus, maar dan zo dat men zich ook
weer niet arm betaalt aan hoogspanningsblokken van 120 volt of zo. Daarmee raken we
meteen het hart van dit „wie-doet-me-wat
setje”: de buis.
Dit is de DL92, ’n miniatuurtype en eigenlijk
een eindpentode, die zich echter met opmer
kelijk goed gevolg als roosterdetector laat toe
passen. Het pitje verlangt een gloeispanning
van 1,5 V — welke van een staafcel of schelelement wordt betrokken — de gloeistroom is
dan 100 milli-ampère. Met de anodespanning
kan men zelfs gaan tot 12 V (drie in
serie geschakelde 4,5 V zaklantaarnbatterijen)
in welk geval de anodestroom slechts 0.8 mA
bedraagt. Desondanks valt er ook dan nog ’n
aardig ritsje omroepzenders te ontvangen —
zelfs ’s middags — terwijl de beide Hilversums
hier in Bussum nog prima te genieten waren
met ’n draadje van 1 meter als antenne.
Wie zo royaal is om de DL92 op een anode
spanning van 35 V te tracteren (de buis trekt
dan ’n anodestroom van 4,5 mA) zal zich meer
malen genoopt zien om de koptelefoon maar
op tafel te leggen, zó gaan de trilplaten al
gauw te keer bij de ontvangst van de sterkere
zenders. Uiteraard is het dan zaak om ’n goede
buitenantenne te gebruiken.
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402-N
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De UN-9 gezien bovenop het chassis. Inmid
dels is de 402-N spoel vervangen door type
402 in ronde uitvoering.

Heeft men de beschikking over ’n beetje be
hoorlijke luidspreker en is de afstand tot Lopik niet al te groot, dan zijn de H’sum-zenders voldoende krachtig uit de luidspreker te
halen. Hier in Bussum lukte dat wonderbest en
al sprongen de ruiten niet uit de sponningen,
voor ’n rustige kamer is de geluidsterkte meer
dan genoeg.
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Schema
Dit is zo simpel en vergt zo weinig onderdelen,
dat toelichting eigenlijk wel achterwege kan
blijven. Via de koppelwikkeling 1—3 belandt
het antennesignaal in de roosterspoel 4—3 en
bereikt dan over C2, waaraan parallel de roosterlekweerstand R2, het stuurrooster van de
buis. Tussen dit rooster (3) en de katode —
hier gelijktijdig gloeidraad — (1—5—7) vindt
detectie plaats, waarna we het afgescheiden
laagfrequentsignaal versterkt in de anodekring
(2) aantreffen. Hierin is de koptelefoon opge
nomen en overbrugd met C4, die aan deze
plaats de naam „telefooncondensator” ont
leent.
Door toepassing van dempingsreductie kan aan
de werking van een detectortrap nog heel wat
bijgespijkerd worden. Dit wordt hier bereikt
door de terugkoppelkring: anode — C3 — potentiometer R1 en spoelwikkeling 5—6. Met de
knop van R1 kan de gevoeligheid op maxi
mum worden ingesteld (d.i. even voor het
punt dat de schakeling in genereren overgaat,
kenbaar door „gillen”, wat men ter wille van
de vrede in de buurt en als rechtschapen radio
amateur steeds zal voorkomen). Waar met dit
orgaan tevens nog de selektiviteit van de afstemkring wordt opgevoerd, behoort ook het
vrijmaken van zwakkere zenders als Brussel
(VI.) niet tot de onmogelijkheden.

De bouw
In de werktekening is het „hoe” voluit
aangegeven. Begonnen wordt met het
monteren van de „vaste” onderdelen op
de Uniframe-delen, waarna „losse” onder
delen als C4 en R2—C2 kunnen worden
aangebracht. Ook de draadverbindingen
van huishouder naar montagestrip kun
nen al worden vastgesoldeerd. Veilig
heidshalve (met ’n batterijbuis is het zo
gepiept als -f anodespanning ook maar
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even in contact komt met de gloeidraadleidingen) wordt geen blank montagedraad gebruikt en is het raadzaam ook
de eigen verbindingsdraden van C2, C3,
C4 en R2 van isolatiekous te voorzien. De
kans dat een zwervende schroevedraaier
of zo, ongemerkt onder het chassietje ge
rold, ongelukken veroorzaakt, is dan ten
minste niet zo dreigend meer.
De „lange” verbindingen, die het UF-001
deel met de onderdelen op de zijkanten
UF-002 en UF-;003 in contact moeten
brengen, worden vervolgens eenzijdig

vastgesoldeerd op de betreffende aansluitpunten van het UF-001 deel, waarna de
Uniframe-deeltjes met zes montageboutjes
aan elkaar bevestigd worden. Is ook dit
gebeurd, dan rest alleen nog het aansol
deren van de „lange” verbindingen.
Van het UF-001 deel wordt slechts de
helft gebruikt, zodat dit vooraf met een
metaalschaar precies in het midden
wordt doorgeknipt. Geen metaalschaar?
’n Beetje vriendelijk gevraagd, zal elke
loodgieter of smid dit wel even voor je
willen fiksen.

De letters A-B-D in de bouwtekening
geven de aansluitingswijze aan voor de
anode- en gloeistroombatterijen.

A = -f anodebatterij
B = -+- gloeistroom
D = — anodebatterij en — gloeistroom
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Hei bouwplan van de UN-9

Overige onderdelen: 2 entree’s, 3 lips bedradingssteuntje, 2 knoppen, 1 soldeerlip,

6 montageboutjes
draad.

met moer, montage-
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Het bouwen van een effectief, licht en
compact „meenemertje” is een sport,
waaraan tot dusver eigenlijk alleen maar
met goed fatsoen kon worden deelgenomen
door lieden die (a) niet op ’n dubbeltje
behoefden te kijken, (b) jarenlang met
dikke handboeken onder hun hoofdkus
sen sliepen. Hoe verleidelijk ook, het was
geen sport voor kleine jongens.
Met het hier beschreven ontwerp wordt
een manhaftige poging gedaan om de zon
nu ook eens te laten schijnen voor de al
te velen, die er elke kostelijke snuif-debuitenlucht-op zomer mee moesten vol
staan om hun vingers af te likken.
De UN-10 is ’n gezellig setje. Klein en
met ’n gewicht van niks (ook als het,
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C2
Het bovenaanzicht van deze ontvanger

De verbindingen aan het contact voor de
vaste platen van de afstemcondensator gaan
naar 4 van de 402 spoel, de roostercondensator
C4 en lekweerstand R2. De 402 spoel is thans in
ronde uitvoering.
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compleet met luidsprekertje en batterijen,
’n net omhulseltje heeft gekregen) en,
ofschoon geen brulboei, pittig genoeg om
te verhinderen dat ’n kat in de waan zou
gaan verkeren, dat er ergens ’n muis loopt
te neurieën.
Met batterij-radio is het zó gesteld: zodra
er een luidspreker in het geding komt —
zelfs de kleinste speaker vraagt een heel
wat krachtiger signaal dan ’n hoofdtele
foon— doet zich het probleem voor waar
die havermout vandaan te halen, ’n Paar
buizen extra er tegen aan slingeren is ’n
koud kunstje, zó koud dat we de gedachte
er aan maar weer prompt terugmepten in
de ijskast. Twee buizen hoogstens mochten
het zijn.
En het is bij twee buizen gebleven, zonder
gestunt en, vanzelfsprekend, zonder ge
stuntel. Maar daarvoor was het dan ook
nodig — ziehier het geheim van dit klein
maar-dapper setje — die beide pitjes een
zo ideaal mogelijk milieu te verschaffen.
Het schema
Honderd maal, en in alle mogelijke variaties,
moet ge dat al eerder gezien hebben. Niets,
maar dan ook helemaal niets nieuws is er aan
te zien — het meest kenmerkende bewijs dus
dat het een goed schema moet zijn. Doch hoe
gaat het in dit leven toe? We hebben allemaal
rekenen geleerd, maar van de foutieve som
metjes leven duizenden accountants, accountantsvrouwen en accountantskindertjes (niet
slecht ook, als je dat zo eens bekijkt). De losse
plank is dat we vaak te sloffig zijn, om er bij
te staan dat de schematiek van het rekenen —
en ook het radioschema — een raamwerk is en
niet de uitkomst van, laat staan de proef op
de som.
Dit zelfde eenvoudige schema’tje, wat ge hier
onder aantreft, werd 100 X 100 keer een sof.,
omdat het toegepast werd op ’n allegaartje van
onderdelen en weerbarstige huistypen. Klem je
vast aan de stuklijst en je zomer zal goed zijn.
De antenne — zie later — is via de seriecondensator Cl verbonden met contact 1 van de
402 spoel, die met contact 3 aan aarde (chassis)
ligt en waarvan contact 4 over de roostercondensator C4 aangesloten wordt met het stuurrooster van de DAF91, welke buis hier als roosterdetector dienst doet. Afstemming van de

1

1
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roosterkring geschiedt met de enkelvoudige
draaicondensator C2, type Novocon DC201.
Vaak wordt op deze plaats een pertinaxcondensator gebruikt, maar hoewel deze kleiner
is moet dit sterk worden afgeraden daar de
verliezen in dit condensatortype vrij groot zijn.
De DAF91 ontvangt een passende en zeer lage
schermroosterspanning over de serieweerstand
R3. die voor hoogfrequentspanning ontkoppeld
is door C5. Aangezien de in deze buis aan
wezige diode geen betekenis heeft voor deze
schakeling, wordt het diodeplaatje geaard op
contact 1 van de huishouder.
Van de plaat der DAF91 belandt het gedetec
teerde signaal nu over de weerstandkoppeling
R4-C8-R5 aan het stuurrooster van de eindpentode DL92. Een filterkring, bestaande uit
de r.f. smoorspoel F4 en de beide 100 pF condensatortjes C6 en C7, belet dat ook r.f. span
ningen in de eindtrap geraken en ten koste van
de laagfrequentversterking een deel van de
arbeldsruimte van de buis in beslag zouden
nemen.
De combinatie R7-C12 dient voor opwekking
van de voor de DL92 vereiste neg. roosterspanning.
Het a.f. eindsignaal wordt afgenomen door de
Muvolett uitgangstransformator. die aanpas
sing geeft op de 3 of 5 ohm luidspreker. De
C3

Het met de knop bestuurde sleepcontact van
R1 naar boven draaiende ontstaat op normale
wijze een grotere toevoer van terugkoppelspanning. R1 naar beneden draaiend wordt de
terugkoppelwikkeling 5—6 meer of minder
kortgesloten en dempt dienovereenkomstig de
afstemkring, waardoor de op het stuurrooster
van de detectorbuis arriverende r.f. spanning
afneemt.
Bij ontvangst van de H-zenders zal dit bij ge
bruik van een grotere antenne van voordeel
zijn om overbelasting van de detector en de
daardoor ontstane vervorming te voorkomen.
BuLsinstclling
In de schakeling is de lekweerstand van de
detector (via spoel en chassis) aan de -f- van
de gloeistroombatterij gelegd. De DAF91 krijgt
nu een kleine positieve spanning op het stuur
rooster, wat de gevoeligheid van de buis ten
goede komt. Bovendien wordt het remrooster
hierdoor zwak positief t.o.v. gemiddelde katodepotentiaal en ondersteunt daardoor de zuig
werking van de anode, waardoor beter resul
taat bij lage anodespanning.
Het is dus zeer gewenst goed te letten op juiste
polariteitsaansluiting van de gloeistroombat
terij.
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SCHAKELING UN-10
Cl....
C2. . . .
C3. .. .
C4-6-7
C5....
C8....
C9....

330 pF ker. (L.C.C.)
afstemcond. DC201
220 pF ker. (L.C.C.)
100 pF ker. ( „ )
0,02 /<F papier
(Facon)
0,01 /iF papier
(Facon)
0,5 «F papier
(Facon)
zie tekst

CIO....
Cll....
C12....
Rl....
R2-3..

5000 pF papier
(Facon)
0,1 «F papier
(Facon)
50 uF elco
25 V (Facon)
47 kilohm KV1
(Vitrohm) P 254
1 megohm '/i W
(Vitrohm)

parallel aan de primaire van de transformator
verbonden CIO zal de overmaat aan hoge to
nen van een klein speakertje wat beteugelen;
bij gebruik van een grotere luidspreker op
klankscherm kan deze condensator eventueel
worden weggelaten. Cll is een ontkoppelcondensator, die (volg de bedrading) de anodebatterij overbrugt.
Sterkteregeling en terugkoppeling gecombineerd
In afwijking van het gebruikelijke is de aan
sluiting van de terugkoppelwikkeling der 402
spoel zodanig, dat de voor instelling van de
dempingsreductie dienende pot.meter nu tevens
als sterkteregelaar fungeert.

R4....
R5....
R6....
R7....

220 kilohm ’/s W
(Vitrohm)
2,2 megohm l/s W
(Vitrohm)
15 kilohm 1 W
(Vitrohm)
zie tekst
1 kilohm 1 W
(Vitrohm)

De bouw
Voor samenstelling van het chassietje
wordt weer gebruik gemaakt van de Uniframedelen UF001 (of 006), UF002 en
UF003. Alle op het chassis vast aan te
brengen onderdelen worden gemonteerd
voor men de deeltjes op de aangegeven
wijze met montageboutjes aan elkaar be
vestigt. Voor het aanbrengen van de be
drading en in de bedrading opgenomen
weerstanden en condensatoren is er ge-
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noeg bewegingsruimte, te meer daar men
er van alle kanten bij kan.
Zoals voor alle batterij-ontvangers, is het
raadzaam ook hier met geïsoleerd montagedraad te werken of isolatiekous toe
te passen. Goed opletten bij het aansluiten
van de buishoudercontacten, daar ver
gissingen hier duur te staan komen door
het sneuvelen van de buizen.
Gebruikt men als bovenplaat voor het
chassis het UFOOl-deel dan worden de
huishouders m.b.v. verloopplaatjes gemon
teerd, voor een UF006-deel zijn die ech
ter niet nodig.
De verbindingen van contact 4 van de
402-spoel en van de parallel gescha
kelde roostercondensator C4 en lekweerstand R2 gaan door het in de werkteke
ning met I gemerkte gat naar de aan
sluiting vaste platen van de op het chassis
gemonteerde afstemcondensator C2.
De letters A-B-D-E naast de draadsteun
geven de aansluitingswijze van gloeistroom en anodebatterijen aan.
A = — anodebatterij.
B = + anodebatterij.
D = — gloeistroom.
E = -f gloeistroom.
Men vindt deze aanduidingen ook in het
principeschema aangebracht.

Batterijen
Als gloeistroombatterij kan de 1,5 V staafcel van een toortslantaarn dienen, voor
gebruik van het setje binnenshuis is een
belelement naar verhouding voordeliger.
Gerekend is op het gebruik van een 45 V
anodebatterij, bij toepassing van een
kleine buitenantenne en aardverbinding
zijn dan ook behalve de beide Hilversumzenders ook Londen Reg., Brussel VI. en
Fr. en enkele andere zenders met redelijk
gevolg te ontvangen. Met ’n antennetje
van ca. 1,5 meter ontvangst van H’sum I en
II; indien ook een aardverbinding aan
gelegd wordt is ook Londen Reg. ver
staanbaar. Sterkte uiteraard afhankelijk
van plaats van ontvangst, deze ontvangstwaardering berust op beproeving in
Bussum.
Bij een anodespanning van 67,5 of 90 volt
wordt de situatie nog merkbaar gunstiger,
hetgeen zich laat verstaan. Wordt een 90
V anodebatterij gebruikt dan is het ge
wenst R6 en C9 nog aan te brengen, de
plaats hiervan is in het principeschema
gestippeld aangegeven; de verbinding van
het schermrooster (4) naar de onderzijde
van de uitgangstransformator (CIO) komt
dan natuurlijk te vervallen.
Het voorgaande geldt voor ontvangst met
luidspreker. Met laagohmige hoofdtelefoon
(of hoogohmig zonder uitgangstransforma
tor) is het aantal te ontvangen stations
veel groter. Bij een anodespanning van
45 volt bedraagt de gezamenlijke plaaten schermroosterstroom 5,5 milliampère.
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,,MEENEEM" radio
Voor de duidelijkheid is hier
de chassis-achterwand losge
nomen en teruggeklapt.
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Bouwtekening voor de UN-10

Benodigde onderdelen:
Uniframe UF-002. 003. 001
Amroh frontplaat met stationsnamen
Mucore 402 spoel
Mucore r.f. smoorspoel F4
Novocon afstemcondensator DC201

Muvolett uitgangstransformator 7043
2 miniatuur huishouders
1 draadsteun (5 lips), 2 entr?es
2 soldeerlippen, 24 montage boutjes
2 knoppen
Voor weerstanden en condensatoren zie schema.
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UN-10 met KG-gebied en ingebouwde neivoeding.
Mogelijkheid ioi aansluiting op fietsdynamo

Voor diegenen, die ook thuis willen ge
nieten van hun vakantieontvanger staan
twee wegen open. De eenvoudigste oplos
sing is natuurlijk de ontvanger ook thuis
op batterijen te laten werken; en voor
hen, die niet over een lichtnetaansluiting
kunnen beschikken is dit tevens ook de
enige mogelijkheid. Maar de overgrote
meerderheid zal wel de beschikking heb
ben over de energie, welke het plaatse
lijk of provinciaal elektriciteitsbedrijf ons
wil leveren (tegen betaling natuurlijk).
Als we nu onze batterijen willen sparen
— wie wil dit niet in deze dure tijd —
zullen we dus de Meeneemontvanger moe
ten uitbreiden met een netvoedingsgedeelte. De hier volgende beschrijving zal ons
een en ander duidelijk maken.
Hoewel het schema van deze ontvanger
nagenoeg overeenkomt met dat van de
hiervoor behandelde „Meeneemontvan
ger” zijn er toch enige punten die een
nadere beschouwing verdienen.
Het KG spoeltje wordt met de 402-spoel
in serie geschakeld. Om de totale zelf in
ductie weer op 175 ,uH te brengen wordt
de kern van de 402 ca. 1% a 2 slagen uit
gedraaid. In de MG stand is de afstem kring via Cl met de antenne gekoppeld.
In de KG stand wordt de 402 kortgeslo
ten en blijft de kring enkel nog over Cla
— een bijna geheel uitgedraaide trimmer
— met de antenne verbonden.
Ook de terugkoppeling vereist nog enige
toelichting. Voor de DAF91 zijn de door
de buizenfabrikanten aangegeven waarden
voor anode- en schermroosterweerstand
aangehouden. Om de terugkoppeling in de
KG stand nog soepel te laten werken is
C3 te vergroten tot 470 pF. Bovendien
wordt vóór de F4 smoorspoel géén filtercondensator toegepast. Zonder verdere
maatregelen zou nu echter de terugkop
peling in de MG stand te sterk worden,
zodat gillen optreedt bij doordraaien van
Rl. Ter voorkoming hiervan wordt de
terugkoppelwikkeling van de 402 met C6
(47 a 100 pF) geshunt. Tevens bevordert
dit weer de werking van de terugkoppe
ling in de KG stand.
In de verdere schakeling is nog een klank regeling opgenomen, die naar wens het
gemis aan bassen compenseert door af
snijden van het hoge register.
Als anodebatterij werd een 90 volts type

gekozen, door de overweging, dat bij da
ling van de spanning tot op de helft toch
nog een behoorlijke ontvangst kan wor
den verkregen, wat bij een 45 V batterij
niet het geval is. De gloeistroom wordt uit
een normale 1,5 V staafcel verkregen.
Principcschema netvoedingsdeel
Om het voedingstransformatortje eenvoudig te
houden werd voor de anodespanningsvoorziening een Graetzschakeling gekozen. De span
ning van de secundaire hangt af van het aantal
beschikbare gelijkrichterplaatjes.
Wegens de kleine afmetingen van het voedings
transformatortje (12 X 15 mm kerndoorsnede) en
’t totaalaantalkernplaatjes (12stuks) kan slechts
een maximale spanning van 70 volt worden ge
nomen. hetgeen op 3 in serie geschakelde cellen
nog juist toelaatbaar is. Om beschadiging van de
cellen door inschakelstoten te voorkomen is
vóór de afvlakweerstand R9 (2 kfl) geen afvlakelco geschakeld. Wegens de geringe stroomafname (ca. 6 mA) is een elco van 50 /«F achter
deze weerstand ruimschoots voldoende. Door de
betrekkelijk lage spanning (65 volt) kan hier
voor een laagspanningselco van 75 volt wor
den genomen. Als anti-ratelcondensatoren die
nen C15/C16. Het bleek dat overbrugging van
2 cellen voldoende ontstoring gaf. Voor de gloeistroomvoorziening (Glr.2) werd een brugschakeling gekozen omdat deze de laagste drempelspanning en ohmse weerstand heeft. Elke „cel”
bestaat hier uit 1 plaatje (uit oude 0.5 A accugelijkrichter). De weerstand in doorlaatrichting
is ca. 3.5 9; voor grotere weerstand moet de
spanning van de transformator evenredig wor
den verhoogd. R10 is een zelfgewikkelde 5 fi
staafweerstand met aftakclip voor juiste spanningsinstelling. Het relais heeft ca. 1000 win
dingen van 0.4 emailledraad. (Of 1500 wind.
van 0.45.) Een en ander hangt af van het te
gebruiken soort relais. Men moet echter zor
gen dat het totaal aantal AW (ampère windin
gen) niet boven de 200 a 300 stijgt, omdat an
ders het ijzercircuit magnetisch verzadigd
wordt en dus de zelfinductie sterk afneemt.
Deze verzadiging loopt voor de diverse soorten
relais nogal uiteen. De meeste relais kunnen
staande worden gemonteerd; het z.g. platte
Siemens-relais moet echter horizontaal wor
den geplaatst, tenzij men de constructie van
het scharnier enigszins wijzigt door een tweede
hoekstukje aan te brengen. In het schema is
aangegeven dat het relais in rusttoestand door
C14 via contact R2 wordt overbrugd. Deze
condensator bevordert het aantrekken van het
relais. Wordt echter een condensator van ten
minste 300/iF vast aan de ingang van het filter
verbonden, dan is omschakeling overbodig.

Opstelling
Om een gelijkmatige gewichtsverdeling in
het kastje te verkrijgen, worden de zwaar
ste onderdelen geheel rechts op het chassis
geplaatst. Het relais komt zo te staan, dat
de contactveren gemakkelijk toegankelijk
zijn.
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RELAIS

Ook R10 kan eenvoudig van achteraf wor
den ingesteld. De voedingstransformator
wordt om plaatsruimte te sparen op z’n
„Japans” gemonteerd. De lippen van de
montagebeugel worden rechtgebogen en
in het chassis door daarvoor bestemde
gleuven gestoken en daarna % slag ge
draaid. De 402 spoel wordt „ontmanteld”
onder het chassis aangebracht.
Het KG spoeltje komt met een messingboutje en 3 moertjes, vrij van het
chassis, vlak naast de andere spoel te
staan. De draadeinden worden direct aan
de betreffende punten gesoldeerd. De
trimmers Cl/Cla zijn zodanig te plaatsen,
dat ze via de grote opening in de achter
wand gemakkelijk in te stellen zijn zonder
het toestelletje te ontkasten. Alle elco’s
worden met hardpapieren strippen vast
gezet. Door toepassing van een „blanco”
UF-005 plaatje kunnen de nodige gaten
vooraf afgetekend en met de figuurzaag
keurig netjes worden uitgezaagd.
Montage
Na een voorlopige afregeling van het netvoedingsdeel — zie Proefafregeling netvoedingsdeel — kunnen de onderdelen
worden gemonteerd en de bedrading aan
gebracht. In het montageplan is volstaan
met het aangeven van de roosterleidingen,
de spoel- en schakelaarverbindingen en
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SCHAKELING UN-10 MET NETVOEDING
CONDENSATOREN
30 pF trimmer
490 pF Novocon DC201
C 2
470 pF ker. (L.C.C.)
C 3
C 4-7
100 pF ker. (
)
C 5
0,03 //F papier (Facon)
47 è 100 pF ker. (L.C.C.)
C 6
C 8-15-16___
0,01 nT papier (Facon)
0,1 //F
( „ )
C 9-11
ca. 75000 pF papier
C 10 .
(Facon)
50 uF elco 25 V (Facon)
C 12
50 „F elco 75 V ( .. )
C 13
100 ,,F elco 12 V ( „ )
C 14
C 1-la

WEERSTANDEN
25 kQ pot.met. KVI
(Vitrohm)
1 MQ
R 2-4
3.3
M«
R 3
2.2 Md
R 5
15 kQ
R 6
10 kP pot.met. (Vitrohm)
R 7
1 kQ
R 8
2 kQ
R 9
5
Q draadgew. met
R 10
aftakclip
Alle weerstanden Vs watt Vitrohm, tenzij
anders vermeld.
L 1 12 wdg 0,7 cu Em.
L 2 18 wdg 0,4 cu Em.
T 1 Muvolett luidspreker transformator
7043
S 1-2-3-4 Schakelaar
4 secties - 3 standen
R 1
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De ontvanger is met het
voedingsapparaat samen
gebouwd op één Uniframe-chassis.

de aanduiding van het netvoedingsdeel.
Hoewel het wegens het buitengewoon ge
ringe vermogen toelaatbaar is om de netschakelaar op de golflengteschakelaar on
der te brengen, dient men wel de nodige
voorzichtigheid in acht te nemen, en voor
goede isolatie te zorgen. De overige be
drading is niet zeer kritisch, desgewenst
raadplege men het montageplan van de
Meeneemontvanger op blz. 15.
Proefafregeling netvoedingsdeel
Het spreekt vanzelf dat we het voedings
apparaat je niet zonder meer op de tere
gloeidraadjes van de „D” buisjes loslaten.
Het verdient aanbeveling vóór de mon
tage een en ander met de losse onderde
len uit te proberen, omdat met afwijken
de onderdelen nogal uiteenlopende resul
taten worden verkregen. Het wikkelen
van het voedingstransformatortje zal voor
bezitters van „Jongens-Radio” deel 1
wel geen moeilijkheden opleveren.
Wegens de dunne draadsoort is voorzich
tig wikkelen wel vereist. In de proefschakeling worden de buisjes vervangen
door een belastingsweerstand gelijk aan
de weerstand van de gloeidraden. Het
„bufferelement” wordt nog niet aangeslo
ten. Met behulp van de 5 ft weerstand
stellen we nu de spanning over de belas
tingsweerstand in op ca 1,15 volt. Het
relais moet natuurlijk zonder „klapper
tanden” aangetrokken blijven. Zo nodig
antikleefschroefje of plaatje verwijderen
en vervangen door sigarettenpapier en de
veerspanning iets verminderen. Nu scha
kelen we het bufferelement parallel en
controleren de spanning. Deze mag
niet boven de 1,1 volt zijn, omdat anders
de spanning bij het bufferen te hoog op
loopt. Zo nodig spanning bijregelen tot
1,5 volt. Hoe beter de afvlakking van de
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combinatie elco/relais is, des te minder
zal de spanning bij het parallelschakelen
oplopen. Bij de hier beschreven afregel methode heeft het element bij het door
lopen van de maximum toppen een over
spanning van ca 1,2 volt weg te werken.
De levensduur van het element hangt af
van deze spanning.
Maken we de door het systeem afgegeven
spanning te laag, dan moet het element
bij de nuldoorgangen van de pulserende
gelijkstroom te veel leveren en is na enige
weken reeds uitgeput.
Een te hoge spanning geeft echter brom.
Bij de definitieve opstelling en afregeling
stellen we dus in op maximaal toelaat
bare brom, ondertussen een waakzaam
oog op de voltmeter houdend. Stellen we
de spanning juist op de grens in, dan is
een levensduur van minstens 5 maanden
verzekerd, indien men gemiddeld 6 uur
per dag luistert. (Deze beoordeling berust
op een beproevingsduur van 5 maanden,
vermoedelijk is dit nog veel langer).
Afregeling en afwerking
De afregeling van het ontvangerdeel zal
na het lezen van de principebeschrijving
wel geen bijzondere problemen opleveren.
Door C6 groter of kleiner te kiezen kan
het punt waar genereren optreedt voor
KG en MG ongeveer in dezelfde stand
van R1 worden gebracht. Ook de instel
ling van de beide trimmers Cl/Cla spelen
hierbij een rol. Als antenne dient ’n
stukje 1-aderig plastic draad (ca 6 meter).
Hier worden de trimmers op ingesteld. Dit
antennetje kan b.v. onderweg ergens in
een boom gehesen worden met een eind
vliegertouw.
Hoewel dit apparaatje niet in de eerste
plaats bedoeld was om als „Music while
you walk”-setje te dienen, is ’t mogelijk
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Voor de volledige bedrading wordt ook verwezen naar
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bouwtekening

op

blz. 15.
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Opsiellingsplan

voor de onderdelen van het
voedings- en ontvangerdeel
boven op het Uniframechassis.
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om met een sprietantennetje van 1 a 1,5 m
nog een vrij aardige Hilversum ontvangst
te verkrijgen. In een stekerbusje, boven
op het kastje, kunnen daartoe een aantal
op elkaar geschroefde rijwielspaken wor
den gestoken. Bovendien is het handvat
aan de binnenzijde voorzien van een meta
len stripje, dat eveneens met dit steker
busje is verbonden. Hierbij dient men dus
zelf als antenne. Een pracht oplossing
voor flink uit de kluiten gewassen lieden!
De uitvoering van het kastje blijkt duide
lijk uit het achteraanzicht. De batterijen
kunnen in de daarvoor bestemde triplex vakjes worden ondergebracht. In de vak
jes voor element I en II zijn contactveren
aangebracht, die met de punten van

bdlj

UT-*-*

ItOl

—1,5 V (I) resp. —1,5 V (II) rijn verbon
den. Een vakje voor een reserve element
is aanwezig. De vakjes worden afgesloten
met een metalen plaatje, dat met het
punt +1,5 V (I + II) is verbonden.
Tenslotte willen we nog even wijzen op
de mogelijkheid het toestelletje op een ge
wone fietsdynamo te laten spelen. De 8 V
wikkeling wordt daartoe van een 6 V af
takking voorzien. Sluit men deze wikke
ling aan op een fietsdynamo, dan zal, als
Sl-2-3-4 in staat, en u hard genoeg trapt,
het relais aantrekken en de dynamo de
hele stroomvoorziening voor rijn rekening
nemen. Aangerien dit maar even 1 watt is,
doet hij het op rijn slofjes. De aardleiding
niet met massa verbinden!

I
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Eenvoudig
kampeerontvangertje

Meestal worden ’s zomers — vlak voordat
de vakantie begint — alle oude onderdelen
eens te voorschijn gehaald en bekeken, in
de hoop dat er nog voldoende materiaal
bij is om nog even vlug een batterij-ontvangertje in elkaar te zetten. Blijkt men
dan niet alles compleet te hebben, dan
zullen er in de meeste gevallen slechts
weinig nieuwe aankopen nodig zijn om
het hier beschreven ontwerpje te kunnen
bouwen.
Het is nl. een eenvoudig toestelletje dat
in weinig tijd in elkaar gezet kan worden.
De onderdelen schieten hier of daar wel
over, want ze zijn veelvuldig in gebruik
en er zijn geen bijzondere constructiemoeilijkheden.
Schema
Het is een tweekringer voor MG ontvangst
met een 1T4 (DF91) als r.f. versterker, ge
volgd door een krislaldiode als detector, welke
direct de 3S4 (DL92) eindbuis stuurt. Sterkteregeling geschiedt door variatie van de schermroosterspanning van de r.f. buis d.m.v. R2. ter
wijl de terugkoppeling kan worden geregeld
met Rl, nadat de trimmer C2 zodanig is inge
steld, dat de schakeling voor iedere stand van

Rl

vvw

C2

lf

de afstemcondensator nog juist kan genereren
indien R1 in z’n maximum-stand staat.
Er is zowaar nog voorzien in klankregeling,

SCHAKELING KAMPEER-ONTVANGER
47 a 470 pF, ker., zie tekst
Cl
3 ... 30 pF, luchttrimmer
C2
afstemcondensator
C3-3a-5-5a
(Novocon DC203)
0,05 //F, papier (Facon)
C.4
0,1 //F, papier (Facon)
C6
0,01 fiF (Facon)
: C7
470 pF, keram. (LCC)
C8
25 fiF, electrol. 12 V (Facon)
C9
2000 pF, papier (Facon)
CIO
3000
pF, papier (Facon)
Cll
47 a 220 kfi, potm.
Rl
(Vitrohm 254: KV 2)
220 kö, potm. m. sch.
R2
(Vitrohm 257; KV 2)
22kf2, */« W (Vitrohm)
R3
100 kfi, V* W (Vitrohm)
R4
1 MQ, potm.
R5
(Vitrohm 254; KV 2)
500 fi, V* W (Vitrohm)
R6
schakelaar op R2.
S
Voor VI ook bruikbaar DF91 of DF 96.
i Voor V2: DL92 of DL96. zie tekst voor
• wijzigingen.

1T4 (VI)

3S4

(V2)

2-6j

V3

C7

5

C8

6
R4

'N
»jg |R5*
R6

rnn

r

WW'

7

CIO
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maar wie dat te veel luxe mocht vinden, kan
vanzelfsprekend CIO weglaten en R5 vervangen
door een weerstandje van 1 MD.
Een goede antenne is natuurlijk aan te bevelen, maar een draadje van enkele meters is
voldoende om in het centrum van het land
de beide Hilversum-programma's met redelijke
sterkte te ontvangen. Op de koptelefoon kan

men ze reeds ontvangen met alleen een vinger
op het antennebusje en zonder aardleiding of
iets dergelijks. Normaal is een aardleiding niet
nodig; een lange tentharing, stevig in de grond
geslagen, kan als aardverbinding dienen, terwijl op droge grond een plat op de grond ge
spannen draad van 15 a 25 m lengte heel goed
voldoet.

Batterijen
Wat de batterijen betreft, de kleinste typen
verdienen de voorkeur. Gebruikt men alleen
een koptelefoon, dan is een 45 V anodebatterij al toereikend en in dat geval kan de weer
stand R3 vervallen. Denkt men permanent met
45 V te werken, dan moet R6 worden ver
groot tot 620 a 680 9.
En nu het stroomverbruik: dit bedraagt 150

mA voor het 1,5 V gloeistroomelement en 10,6
mA anodestroom bij 67,5 V. Dit is nog aanmer
kelijk te verminderen bij gebruik van een
DF96 als r.f. versterker en DL96 als eindbuis,
men heeft dan slechts 75 mA gloeistroom en
6,6 mA anodestroom. De DF96 kan zonder
meer op de plaats van de 1T4 worden gezet,
R3 kan dan vervallen. Past men ook de DL96
toe, dan moet R6 50011 worden (bv. 2 X 1 kil

Onderaanzicht
De 402 spoelen zijn thans in ronde uitvoering.
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p
i
parallel) en de uitgangstransformator moet pri
mair 15 kil aanpassing geven. Let er verder
op, dat de aansluitingen van de DL96 niet ge
lijk zijn aan die van de 3S4/DL92: het stuurrooster is met pen 6 verbonden en het schermrooster met pen 3; de overige aansluitingen zijn
gelijk.

Tenslotte nog deze opmerking: Het verdient
wel aanbeveling met de antennecondensator
Cl te experimenteren om een goed compromis
te vinden tussen gevoeligheid en selectiviteit.
Probeer waarden tussen 47 en 470 pF, hoe
groter de antenne, des te kleiner de capa
citeit van Cl.
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VOEDINGSBLOK
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Een onontbeerlijk stuk gereedschap voor
ieder die zich de titel „radio-amateur”
heeft aangemeten is een degelijk voedingsapparaat. Je zou zo’n voedingsblok
het best kunnen vergelijken met de ben
zineleiding en carburateur van een motor,
waarbij je de lichtleiding in de plaats van
de benzinetank moet hebben.
Onze radiobuizen hebben gelijkstroom
nodig voor de anoden of platen en de
schermroosters, terwijl we de gloeidraden
met wisselstroom voeden.
Gelukkig is het zo dat praktisch overal
een wisselstroomnet ter beschikking staat
hetzij met een spanning van 220 volt of
127 volt, bijna ieder kan dus de moderne
6,3 V buizen van de E-serie gebruiken.
Het hier te bespreken, eenvoudig te bou
wen voedingsblok levert 270 V gelijkspan
ning bij een stroom van 60 mA en tevens
nog 6,3 V wisselspanning bij 3 A voor de
gloeidraadvoeding van de ontvang- en
versterkerbuizen, terwijl voor de gloeidraad van de gelijkrichtbuis naar keuze 4
of 5 V wisselspanning bij 1 A beschik
baar is.
Van de 6,3 V wikkeling valt nog op te
merken dat deze een aftakking heeft op
4 volt, voor de voeding van oudere huis
typen met 4 volts gloeidraad.
Het schema
De dubbele gelijkrichting wordt verkregen met
behulp van een buis type AZ1, die op de 4 V
wikkeling (1 A) wordt aangesloten, terwijl de
beide platen elk met een zijde van de 270 V
wikkeling worden verbonden. Van de gloeidraadverbinding gaat de plus-draad dan naar
een afvlakfilter, bestaande uit een smoorspoel
L en een dubbele elektrolytische condensator
Cl-2. Uit de smoorspoel komend gaan we dan
met deze „plus”-draad naar verbinding 3 van
de octal-houder en tevens naar de beide aansluitstrips. De „min”-leiding, komende van
aansluiting „O" op de hoogspanningswikkeling,
gaat eerst naar een smeltveiligheid Z. Deze
smeltveiligheid voorkomt bij eventuele kort
sluiting — bij experimenteren kan dat allicht
dat onze gelijkrichtbuis
eens voorkomen
doorpiept, wat dan tevens meestal ook nog
een transformator kost. Met deze „zekering”
is men dus voor enkele dubbeltjes prima ver
zekerd tegen kostbare schade.

Van de gloeistroomwikkeling gaan de verbin
dingen „6,3” en „0” resp. naar 1 en 8 op de
octal-buishouder en naar de daarvoor aan
gegeven lippen van de draadsteunen.
De bouw
Opgebouwd op „UNIFRAME” chassisdelen UF-001, 002 en 003, is de uitvoering
uiterst compact. Eerst monteren we de
schakelaar in de voorstrook UF-003
Daarna is de achterstrook aan de beurt
en hierop monteren we een plaatje met
stekerpennen, — de z.g. net-entree — een
octal huishouder, zó dat de baard van de
sleutel in de op de tekening aangegeven
richting wijst. Daarnaast komt de zekeringhouder.
Nu komt eerst de bovenplaat UF-001 aan
de beurt. Hierin moeten vier gaatjes van
3,5 mm worden geboord, te weten: twee
voor de huishouder, twee voor de smoor
spoel. Verder nog 4 gaatjes van 4,5 mm

2

voor bevestiging van de voedingstransformator. Bestudeer de foto voor de juiste
plaatsen. Als dat gebeurd is monteren we
eerst de huishouder, daarna de elektrolytische condensator Cl-2 waarna de smoorspoel op zijn plaats wordt gebracht. Nu
is de voedingstransformator aan de beurt.
Een kijk op het bovenaanzicht toont dui
delijk de bedoeling.
Nu kunnen we de verschillende chassisdelen aan elkander bevestigen met
boutjes en de draadsteunen op hun
plaats vastzetten.
De bedrading vol
gens het hierbij afgedrukte bouwschema
is dan het minst ingewikkelde werk. Zorg
er echter wel voor, dat alle soldeerverbindingen met een goed verwarmde bout
worden gemaakt, zodat het Superspeedsoldeer goed vloeit, daarbij de bout toch
ook niet weer zolang op de onderdelen
houden dat schade zou kunnen ontstaan.
Gebruik een goede soort isolatiekous over
blank vertind montagedraad van 1 mm.
Het resultaat zal dan een mooi stukje
apparatuur zijn.
Natuurlijk zal je willen proberen of de
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spullen werken zodra je er mee gereed
bent. Als je geen voltmeter hebt, stel deze
proef dan uit tot je zover bent dat je ook
wat andere toesteldelen gereed hebt. Heb
je een voltmeter, reken er dan op dat de
open spanning, dus zo zonder dat er ver
der wat op aangesloten wordt, vrij hoog
zal zijn en omstreeks 360 volt zal be
dragen. Trek geen vonken door na uit
schakeling van de lichtnetaansluiting de
-f en — kort te sluiten, want dat zou
schade aan de elektrolytische conden
satoren kunnen ‘veroorzaken. Als je de
condensatoren wilt ontladen, doe dit dan
over een weerstand van bv. 10.000 ohm
of over de voltmeter.

SCHAKELING UN-1
= Mu-VOLT P 120 D
=
..
6010
Cl-2 = Novocon 2 X 16 ./iF/450 V
S
enkelpolige schak.
Z
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Bouwtekening UN-1

De in cirkels geplaatste letters verwijzen naar de aansluitpunten van de voedingstransformator; zie ook bovenaanzicht op blz. 26.
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Het hierna te beschrijven ontvangertje is
speciaal ontworpen voor aansluiting aan
het voedingsblok UN-1. Het is een éénkringsontvanger met midden- en lange
golf, waarmede we dus ook Luxemburg
en b.v. het B.B.C. Light Programm kun
nen ontvangen. Willen we in plaats van
naar de lange golf liever luisteren naar de
meer avontuurlijke visserijgolf, dan behoe
ven we slechts de 901/931 spoelen te ver
vangen door 902/932. Een meer speciaal
schema voor ontvangst van de visserij gol
ven en 80 meter-amateur-band is gegeven
in het ontwerp UN-7. Een uitbreiding van
deze UN-11 tot een tweekringer vinden we
in het ontwerp UN-12.

Het schema
Via de antenne-seriecondensator Cl, die tot
taak heeft eventuele overspanning onschade
lijk te maken, wordt het ingangssignaal naar
het moedercontact A van de bereikschakelaar
gevoerd en vandaar over contact a2 of a3 naar
de afstemkring. Deze bestaat uit 931-spoel
(resp. type 932) en de enkelvoudige draaicondensator C3. Aftakkingen op de spoel, ver
bonden met de schakelaarcontacten a2 en a3,
dienen voor aanpassing van de antenne en met
de contacten B en b2 wordt in stand I een deel
van de spoel kortgesloten, waardoor de in de
afstemkring aanwezige zelfinductie dienover
eenkomstig lager wordt. Daar beide schakelaarsecties gezamenlijk één bedieningsasje heb
ben is de omschakeling gelijktijdig.
Het serie-condensatortje C2 heeft tot doel bij
langegolfontvangst de aankoppeling met de
antenne nog iets losser te maken, waarover
straks meer.
Tussen de met een kern van ijzerpoeder toe
geruste delen van de afstemwikkeling in, ligt
de terugkoppelwikkeling. Het met 8 gemerkte
einde daarvan is verbonden met het sleepcontact van de potentiometer Rl (hier gebruikt
als variabele serieweerstand), die via de terugkoppelcapaciteit C5 met de plaat van de EAF42
in verbinding staat. Zoals uit voorgaande uit
eenzettingen bekend kan zijn, vindt men aan
de anode van de detectorbuis het oorspron
kelijke antennesignaal in versterkte vorm te
rug, ontbonden — door het detectieproces in
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de buis — tot een laagfrequent en een hoog
frequent deel.
Voor verdere bewerking van de a.f. spannin
gen, die het geluid moeten opleveren, is de r.f.
spanning waardeloos en zelfs schadelijk, zodat
deze naar aarde wordt afgeleid. Om te verhin
deren dat ook de a.f. trillingen deze weg zou
den opgaan, mag de daartoe dienende ,,kortsluit”condensator (hier C7) niet te groot zijn;
te meer, daar we niet zover willen gaan de
r.f. spanning totaal te laten vluchten. Een
deel namelijk, teruggebracht naar de afstemkring, kan daar een nuttige functie hebben
voor het compenseren van dempingsverliezen.
Voor de geringe méérkosten van een condensatortje (C5) en een potentiometer (Rl) valt
dan een niet onaanzienlijke gevoeligheidsverbetering te bereiken; bovendien is regelbare
terugkoppeling voor het eenvoudige toestel
tevens een puik middel om de afstemscherpte
op te voeren, wat maakt dat verscheidene
wier stem anders verzwakkere zenders
loren gaat in ’t golfgeklots van nabijgelegen
krachtige stations — voldoende kunnen wor
den opgehaald om er plezier aan te beleven.
Aan het effect van terugkoppeling wordt paal
en perk gesteld door het in genereren overgaan
van de detector, waardoor deze zelf r.f. energie
gaat produceren en de brui geeft aan zijn wer
kelijke taak. Extra hinderlijk is, dat de opge
wekte r.f. trillingen door de antenne worden
uitgestraald en in vrij grote omtrek andere
luisteraars last berokkenen. De mate van te
rugkoppeling mag dan ook nooit de kritische
grens overschrijden waarbij het „gillen” ont
staat, een zeker teken dat het met de instel
ling van Rl mis is en dat een groter deel van
deze begrenzingsweerstand moet worden inge
schakeld.
Met dit al is zonder meer niet te voorkomen
dat toch nog r.f. spanning in de laagfrequentversterker verzeild raakt en zich daar ten
koste van het geluidssignaal dik maakt. Deze
ongewenstheid wordt bestreden door C7 te ver
enigen met een hoogfrequent smoorspoel en
een tweede ,,by-pass” condensator (C8), waar
door een r.f. filter ontstaat dat de koppelweerstand van de EAF42 schoon houdt van
radiofrequentie trillingen. De aan R4 optre
dende a.f. spanning arriveert dan over de koppelcondensator C9, in een mate die bepaald
wordt door de instelling van de sterkteregelaar
R5, op het van een stopweerstandje (R6) voor
ziene rooster van de eindbuis EL41.
Parallel aan de primaire van de luidsprekertransformator dan nog Cll, waarvan de waarde
groter kan zijn naarmate men een meer sonoor
geluid verkiest.
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Buizen

Constructie
Voor de opbouw wordt gebruik gemaakt
van de Uniframe-delen. UF-001 (of 006),
UF-002 en twee stuks UF-003. Allereerst
worden de „vaste” onderdelen aange
bracht en met montageboutjes stevig vast
gezet; de huishouders komen op verloopplaatjes, die pasklaar in elke radiozaak
voorradig zijn, wanneer als bovenplaat
een UF-001 wordt gebruikt. Nog even een
grondige inspectie of alles op de ’ juiste

Als detector wordt hier de diode-pentode
EAF42 gebruikt, waarvan het diodesysteem on
gebruikt blijft, terwijl het diodeplaatje geaard
is door doorverbinding met de katode. Dit om
complicaties te voorkomen. De buis staat ge
schakeld als roostercondensator en wordt dus
door een roosterdetector-lekweerstand com
binatie (C4-R2) in het juiste werkpunt gebracht.
Als pentode behoeft de EAF42 een schermroosterspanning. die wordt aangevoerd over de
ontkoppelweerstand R9 en door R3 de juiste
waarde krijgt. C6 is de gebruikelijke schermroostercondensator; C12 een elco, die zowel

f4

V

RADIO

.MUVQigTT

931

friJ
• C>

$

CL \w

i-

H
c«
11 is
o?

■NB
ft

-L
7C3
R ?

C?

'

Cl

SCHAKELING UN-11
Cl
5000 pF papier*) (Facon)
C2-5— . 220 pF ker. (L.C.C.)
C3
Novocon DC201
j C4
100 pF ker. (L.C.C.)
C6
0,1 //F papier (Facon)
C7-8___ 330 pF ker. (L.C.C.)
C9
0,01 /iF papier (Facon)
CIO .... 100 //F elco-25 V (Facon)
Cll
2000 pF papier (Facon)
C12 ....
8 /<F elco-450 V (Novocon)
47 kilohm pot.meter KVI P524
R1
(Vitrohm)
R2..........
2,2 megohm (Vitrohm)
R3
1 megohm (Vitrohm)
R4
220 kilohm (Vitrohm)
R5
470 kilohm pot.meter KVII P254
(Vitrohm)
R6
1 kilohm
R7
180 ohm (1 watt)
R8
100 ohm (1 watt)
Uitgangstransformator
(Muvolett 7043)
r.f. smoorspoel type F4
Alle weerstanden */- watt, tenzij anders
aangegeven.
•) Zie tekst

afvlak- als ontkoppelcondensator
spanning achter R9 stabiel houdt.

is

en

de

De eindpentode EL41 ontleent de vereiste neg.
roosterspanning aan de katodeweerstand R7.
die ontkoppeld is door de elco CIO. In de
schermroosterleiding is R8, een stopweerstandje, opgenomen. Evenals de invoeging van R6
is dit een op de stabiliteit van de eindbuis ge
richte voorziening, die echter alleen zin heeft
wanneer de weerstandjes onmiddellijk — dus
niet met verlengde verbindingsdraad — op de
resp. contacten van de huishouder worden aan
gesloten.

plaats zit en of de kleine soldeerlipjes niet
vergeten zijn, die men op de werkteke
ning naast de huishouders en onder het
boutje van de aansluitstrip voor antenne
en aarde ziet, waarna de Uniframe-deeltjes op de aangegeven wijze kunnen wor
den samengevoegd.
Bij het bedraden neme men de spoel als
beginpunt, doch met verbinding van de
contacten 5 en 8 wordt nog even gewacht
tot de huishouders aan de beurt zijn ge-
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Moniageiekening UN-11

weest. Althans wat de liggende leidingen
betreft, want met de „opgaande”, naar de
zijkanten van het chassietje lopende be
drading, kan men beter tot het laatst
wachten. Eerst volgt nu het afmonteren
van de draadsteunen, vervolgens het aan
brengen van de verbindingen naar de
afstemcondensator (de doorvoerplaats is
op de werktekening met I gemerkt) en de
aansluiting van spoelcontact 8 met potentiometer Rl.
Voor bedrading wordt gebruik gemaakt
van vertind montagedraad, dat met op
passende lengte geknipt isolatiekous overtrokken wordt.
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Het is zaak om met het bedradingsplan
niet de hand te lichten, tenzij ten volle
wordt overzien wat men doet. Fouten zijn
dan praktisch uitgesloten en de beproefde
opstelling, die door de werktekening in
beeld wordt gebracht, garandeert goed
resultaat.
Prestaties
Met kleine antenne overdag o.a. de beide
Hilversums, Londen Reg., Brussel Frans en
Kortrijk goed te ontvangen, op langegolf
Kalundborg, Luxemburg en Droitwich.
Aangesloten op een normale, vrij opgestel
de buitenantenne werd ’s middags zonder

\
a

-

i

enige moeilijkheid een 20-tal stations ont
vangen.
Bij gebruik van een grote antenne is het
gewenst wat te experimenteren met de
waarde van Cl. Ook kan het raadzaam
zijn tussen aansluiting 1 van de 931-spoel
en contact a2 van de schakelaar een condensatortje te plaatsen. De waarde hier
van zal tussen 30 en 100 pF liggen.
Woont men in ’t centrum van ’t land, dan
kan storing door de sterke Nederlandse
zenders aanmerkelijk worden verminderd
door een zeefkring tussen antenne en
toestel te schakelen.
Aansluiting op voedingsblok
De plaatsing van letters naast de lippen
van de 5-delige montagestrip komt over
een met de desbetreffende uitgangscontacten van het hiervoor beschreven
voedingsblok en met de terzijde van het
principeschema
aangebrachte
letters,
aldus komt bij doorverbinding de juiste
spanning op de juiste plaats.

Bovenaanzicht UN-11

De aansluitingen I aan de vaste platen van de
afstemcondensator gaan naar C4 en 5 van de
931 spoel.
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Een van de op het eerste gezicht meest
onbegrijpelijke dingen in radio is, dat hoe
eenvoudiger de ontvanger, des te beter de
weergave (.... kan zijn, haasten we ons
hier aan toe te voegen). De technisch nog
te ontgroenen radioliefhebber trekt dan
z’n schouders op en vraagt geslepen,
waarom de toestelontwerpers het ene na
het andere uitdenken om de ontvangers
nog ’n tikje gecompliceerder te maken.
Wel, om ons tot de hoofdzaak te bepalen
— er zit natuurlijk meer aan vast dan
zich met een paar woorden laat zeggen, en,
ontwerpers zitten er heus wel eens over
te peinzen hoe de draden- en buizenwirwar weer wat in te tomen! — men kan
dat zó zien: behalve het weergavepeil
speelt ook de geschiktheid van het toe
stel om buitenlandse, dus minder krach
tig binnenkomende stations te kunnen
ontvangen, een rol. Daarbij zal de luis
teraar in menig geval moeten volstaan
met een te kleine, misschien ook nog
ongunstig opgestelde en daardoor min
der effectieve antenne.
Kamerantennes — u weet wel, zo’n draadspiraaltje met twee ringisolatortjes — be
horen tot de vlotst verkochte artikelen in
de radiohandel en voor de goede ver
staander spreekt dat boekdelen (A propos,
zo’n AMROH vensterbank-staafantenne
is in dergelijke dwangposities doorgaans
’n heel wat betere en in ieder geval meer
estetische energiebron). Ook de hinder
van elektrische storingen telt zwaar mee.
Als men dus met iemand medelijden en
consideratie moet hebben, dan is het wel
met de een lekenpubliek naar de ogen
hebben te kijkende ontwerper.
Waar begrip voor het mogelijke en onmogelijke, het wenselijke aanwezig is, zo
als in de radio amateur gemeenschap, valt
er nog wel eens wat uit te kienen wat op
’n schaap met vijf poten lijkt en toch een
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voudig van aard blijft.... al wordt het ’n
hele toer, als ’n tussen „goed” en „veel”
slingerende amateur ook nog de eis gaat
stellen „en niet duur”.
Om een keurig midden te koersen tussen
de boeien kwaliteit — selectivigevoeligheid
portet ei t
m o n n e e, biedt de rechtuit-schakeling,
in de door tijd en ervaringen gelouwerde
1-V-l opzet, stellig nog steeds willige mo
gelijkheden en vandaar dat wij voor deze
Uniframe-constructie zonder aarzelen op
deze basisschakeling teruggrijpen.
Van het aantal mogelijkheden dat zich
voordoet voor inrichting van een tweepittertje, verdient de opzet van de UN-12
de volle aandacht van diegenen, wie het
minder om een experimenteersetje dan
wel om een goedkope, voor duurzaam
gebruik bestemde omroepontvanger te
doen is. In dit opzicht toch is de UN-12
werkelijk niet zonder verdienste en lang
geen gek figuur makend in vergelijking
met heel wat gecompliceerder en dus
duurder uitvallende constructies, in het
bijzonder wat de geluidsweergave betreft.
Worden de aanwijzingen voor de bouw
precies opgevolgd en houdt men zich aan
de aangegeven buizen en onderdelen, dan
is het zeker dat men zich verrast zal tonen
over de prestaties van dit eenvoudige toe
stelletje, dat zelfs op een korte, laaggespannen antenne nog heel wat vermag.
Ingericht voor midden- en langegolfontvangst brengt het Droitwich, Luxem
burg en Kalundborg binnen en ook op
MG een aardig rijtje zenders. En wat de
selectiviteit aangaat: in Bussum konden
we Brussel VI. zo instellen, dat Hilver
sum II volkomen onhoorbaar bleef.
Voegen we daaraan toe dat de UN-12 be
stemd is voor luidsprekerontvangst, dan
valt uit het voorgaande wel af te leiden
dat de gevoeligheid niet mis is.
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Het schema
Ook in deze schakeling worden weer de Rimlock buizen EAF42 en EL41 toegepast. De
eindbuis krijgt nu echter tevens de functie
van detector opgedragen; de EAF42 moet z'n
brood verdienen als hoogfrequentversterker.
Mede dank zij de hoge Q-factor van de MuCORE antennespoel 901 ondergaat het antennesignaal in de eerste trap een beduidende ver
sterking. waarna het via de in de anodekring
van de r.f. pentode opgenomen radiofrequentsmoorspoel LI en koppelcondensator C7 aan
de detectorspoel 931 wordt overgedragen. In
deze tweede afstemkring wordt het gewenste
signaal opnieuw bevoordeeld t.o.v. door de
eerste kring alsnog doorgelaten naastliggende
frequenties en belandt dan op het stuurrooster
van de EL41. Diens schermrooster krijgt in
tegenstelling tot het gebruikelijke niet de volle
hoogspanning, doch via R9 wordt een vermin
derde spanning toegevoerd. Dit is nl. nodig in
verband met het gebruik van de buis als
detector.
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SCHAKELING UN-12
330 pF keram. (L.C.C.)
30 pF luchttrimmer
22 pF keram. (L.C.C.)
afstemcond. Novocon DC 203
id. opgeb. trimmers
0,02 fiF papier (Facon)
220 pF keram. (L.C.C.)
100 pF keram. (L.C.C.)
0.1 /<F papier (Facon)
470 pF keram. (L.C.C.)
3000 pF papier (Facon)
330 ohm 1 watt (Vitrohm)
15 kilohm pot.met. KV III
P254 (Vitrohm)
R3
47 kilohm 1 watt
R4-9....
33 kilohm 1 watt
R5
47 kilohm pot.met. KVII
P254 (Vitrohm)
R6
220 ohm '/• watt (Vitrohm)
470 kilohm '/- watt
R7
(Vitrohm)
100 ohm
1 watt (vitrohm)
R8
L-l-2 ..r.f. smoorspoel
Novocon type F4

Cl
C2-8-12 .
C3-9....
C4-10 ..
C4a-10a .
C5-6....
C7
Cll ___
C13----C14
C15 ....
R1
R2

Onderzijde van de UN-12
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Hei montageplan van de UN-12
Wegens de omstandigheid, dat beide afstemkringen met één knop bediend worden en een
geijkt stationsnamenschaaltje wordt gebruikt,
moet men hoge eisen stellen aan de gelijkheid
van spoelen en secties van de afstemcondensator. Voorts brengt dit mee dat het toestel
letje na gereed komen eerst nog zal moeten
worden afgeregeld („getrimd”, zoals deze be
langrijke bewerking in vaktaal heet) voordat
het in gebruik kan worden genomen.
In het principeschema zijn de secties van de

34

afstemcondensator (Novocon-duo type DC203)
met opgebouwde trimmers aangegeven als C4
en CIO: de trimmers als C4a en ClOa. Tussen
de contacten 4 en 6 vindt men nog een stel
trimmers, nl. C2 en C8. waarvan de aanvangscapaciteit vergroot is door bijschakeling van de
vaste 22 pF condensatortjes C3 en C9. Hun
doel zal later ter sprake komen.
De spanningsdeler R3—R4 brengt de schermroosterspanning van de EAF42 op passende
waarde: R1 is de katodeweerstand, waarmee in

l

I

;
.
:

w

serie een regelbare weerstand van 15 kilohm
is opgenomen. Wordt het schuifcontact van R2
naar beneden gedraaid, dan vermeerdert dit de
in de katodeleiding aanwezige weerstand en
het gevolg is dat het stuurrooster van de
EAF42 een grotere negatieve voorspanning ont
vangt, die de steilheid van de buis doet af
nemen. Deze methode gaat alleen op bij z.g.
vari-pentoden, dat zijn buizen met „regel
bare” steilheid. Zij bezitten een „staart”-karakteristiek en een groot regelbereik.
R6 en R8 zijn stopweerstandjes, die direct aan
de betreffende contacten van de huishouder
moeten worden verbonden: Cll en R7 zijn de

voor detectie noodzakelijke roostercondensator en lekweerstand. Terugkoppeling geschiedt
op de bekende manier met R5; L2 vormt met
C14 een r.f. filter en is wegens de aanwezig
heid van de 3000 pF condensator over de
uitgangstransformator strikt noodzakelijk in
deze schakeling. Zonder tussenschakeling van
L2 zou C15 de terugkoppeling onwerkzaam
maken.
Afgezien van het tweeledig gebruik van de
eindbuis volgt de UN-12 in alle opzichten de
gebruikelijke „rechtuif'-schakeling, die hier
mee voor dit keer dan wel bekeken is.

UN-12 in bovenaanzichi

I. verbinding vaste platen C4 naar
contact 5-901 spoel.
II. van vaste platen CIO naar 5-931
spoel.
III. aardpunt afstemcond. naar 10-901
spoel en contact E golfgebiedschakelaar.
IV. 6.3 V voor schaalverlichting.

De bouw
Het chassis is samengesteld uit de voor
geboorde Uniframe-delen, waarvan nodig
zijn twee UF-001 of 001 en 006 als boven
plaat, twee stuks UF-002 voor de opstaan
de achterkant en twee stuks UF 003 als
voorzijde. Voor het aan elkaar bevestigen
van de smalle delen worden twee strip
jes UF-004 gebruikt, terwijl nog een derde
UF-003 deel nodig is als afschermschot
tussen de beide afstemkringen.
Begonnen wordt met het vastzetten op de
UF-001 delen van de daarop aan te bren
gen onderdelen, waarvoor gebruik wordt
gemaakt van koperen montageboutjes.
Geen ijzeren boutjes gebruiken, al zijn die
goedkoper, daar hierdoor op de duur altijd
moeilijkheden ontstaan. Onder een drietal
boutjes (zie werktekening) komen 3-vingerige soldeerlippen.
Vervolgens worden de zijpaneeltjes aan
gebracht en kan het bedraden een aan
vang nemen. Alle verbindingen, behalve
die van en naar de spoelschakelaar,
zomede de het tussenschot kruisende dra
den, kunnen al worden aangebracht. Hier
bij zij opgemerkt, dat de naar boven uit
te voeren leidingen zowel op de werk
tekening als op de schets van de boven
zijde van het chassis met in een kringetje
geplaatste Romeinse cijfers zijn gemerkt.
Het op de werktekening met een kruisje
aangegeven einde van C3 moet met de
antenne-bus worden verbonden.
Is alles zover gereed, dan wordt op het
UF-001 tussenschot de bereikschakelaar
gemonteerd. Deze is een 2-deks 3-standen

type en de bedoeling is dat de plaatjes aan
weerszijden van het afschermschot komen.
Het is dus nodig de schakelaar even uit
elkaar te nemen om hem op deze wijze
te kunnen monteren. Ook LI krijgt een
plaatsje op het tussenschot, dat nu met
een tweetal boutjes in overlangse richting
op het linker UF-001 deel wordt vastge
klemd. Dan volgt het afmaken van de
laatste verbindingen.
Voor alle zekerheid wordt nu de bedra
ding nog even grondig gecontroleerd en
’n eventuele vergissing hersteld, waarna
de montage volgt van het Sudell afstemschaaltje en het aansluiten van de schaal
verlichting (IV). Laatste handeling is dan
nog het aanbrengen van een verleng-as
op de schakelaar; ook deze verlengasjes
zijn kant en klaar 'in de radiohandel ver
krijgbaar.
Wordt blank montagedraad gebruikt, wat
voor een beginner zeker wel het meest
makkelijk is, dan overtrekke men alle lei
dingen met isolatiekous.
Verder natuurlijk aan de bedrading van
het r.f. gedeelte de nodige zorg besteden
en de verbindingen spoel-afstemcondensator bv. niet pal op het chassis leggen,
maar vrijdragend monteren.
Afregeling
De UN-12 wordt aangesloten op het voedingsblok UN-1. Hiertoe worden de ge
bruikte lipnen van de 7-delige draadsteun
met de gelijkluidend gemerkte contactstrip van het voedingsapparaat doorver
bonden.
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Antenne en aarde worden aangesloten,
benevens de luidspreker. Deze behoeft
niet per sé een baby-type te zijn, integen
deel! Is het een 5 ohm type, dan geeft
de hier toegepaste Muvolett luidsprekertransformator een vrij aardig benaderde
aanpassing (15.000 ohm) op de uitgangsimpedantie van de EL41. Erg kritisch luistert
dit overigens niet en met een 3 ohm luid
spreker zal men praktisch even goed uit
komen.
Het voedingsapparaat UN-1 kan nu op
het lichtnet worden aangesloten. We geven
het toestel nog even 5 sec. tijd om op
temperatuur te komen, waarna het grote
moment is aangebroken dat U in levende
lijve gaat kennismaken met de methodiek
van het natrimmen.
Allereerst wordt nu de spoelschakelaar
in de stand „Middengolf” gebracht (A
maakt dan contact met a2, D met d2 en
E met e2). De potentiometer voor de
terugkoppeling R5 wordt geheel inge
draaid, daar het beter is de eerste afregeling te laten plaats vinden zonder dat de
terugkoppeling wordt toegepast.
Men zoekt nu een station op in de buurt
van 250 m en regelt de trimmers op de
afstemcondensator bij — eerst C4a en ver
volgens ClOa voor max. geluidssterkte.
Dan gaat men over op de langegolfstand
van de schakelaar, Kalundborg wordt op
gezocht en dan worden C8 en C2 bijge
regeld.
Opnieuw wordt nu het 250 m station op
gezocht en de terugkoppeling in werking
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gesteld, waarna R2 zover wordt ingedraaid
dat slechts een zeer zwak signaal door
komt. Voorzichtig worden C4a en ClOa nu
nog even een weinig versteld in de hoop
dat er nog winst te behalen valt, na over
schakeling op LG krijgen dan ook de trim
mers van dit bereik nog weer een beurt.
In normale gevallen moet nu tevens een
kloppende
schaalaanwijzing
verkregen
zijn. Is dit niet het geval, dan kan een
correctie worden bereikt door verdraaiing
van de ijzerkernen der spoelen. Eerst
weer de kernen van het MG bereik (onder
in de spoelen), hierbij wordt afgeregeld
op max. sterkte van Brussel (Fr.); ver
volgens de LG kernen op Droitwich. Het
verstellen van de kernen heeft tot gevolg
dat de trimcondensatortjes weer moeten
worden bijgesteld en dat kan opnieuw
van invloed zijn op de positie van de
kernen.
Nabije zenders
Zoals in meer of mindere mate voor elk
toestel geldt, is „onder de rook” van een
zender het inkomend signaal zo sterk dat
in frequentie aangrenzende stations vol
komen verdrongen worden. Hoe dichter
men in de buurt van de Lopik-zenders
woont, des te bezwaarlijker wordt het om
buitenlandse zenders als bv. Brussel (VI.)
vrij te krijgen.
In dergelijke gevallen kan een zeefkring,
die tussen antenne en toestel wordt opge
nomen (er zijn daarvan inbouw- en insteektypen) uitkomst brengen.

Tien jaar geleden beschreven wij een eenlamps eenkringertje, dat zo’n furore maak
te, dat zelfs een Amerikaans radioblad het
schema met korte beschrijving overnam.
Het was de MK „Briljant”, uitgerust met
een ECH21 en de Mu-Core spoel type 361
(resp. 402), omschakelbaar voor ontvangst
van de twee Nederlandse MG zenders.
Voor de voeding werd een gloeistroomtransformator en een metaalgelijkrichter
toegepast.
Dat was tien jaar geleden en intussen is
er wel een en ander veranderd op radiogebied, maar het blijft een feit, dat er —
vooral onder de beginners — nog steeds
belangstelling bestaat voor heel eenvoudi
ge en goedkope toestelletjes. Vandaar dit
nieuwe ontwerp, dat wij „Bijou” doopten
vanwege zijn kennelijke familierelatie tot
de „Briljant”: ook weer een eenkringer
met één buis, welke weer twee afzonder
lijke systemen in zijn ballon herbergt. De
functieverdeling van de hier toegepaste
tweelingtriode is echter anders. Het ene
triodesysteem is heel gewoon als terugge
koppelde roosterdetector geschakeld, het
andere doet echter dienst als gelijkrichter
voor de anodespanning. Hierdoor wordt
een metaalgelijkrichter of afzonderlijke gelijkrichtbuis uitgespaard. Deze originele
toepassing van een ECC40 wordt niet al
leen mogelijk gemaakt omdat dit type voor
elk der beide systemen een afzonderlijke
katode-aansluiting bezit, maar voorname

lijk, omdat een vrij hoge spanning tussen
gloeidraad en katoden toelaatbaar is.
Laatstgenoemde omstandigheid is nl. voor
waarde voor het gebruik van een indirect
verhitte buis als gelijkrichter. Doordat ver
der een MUZED type U-85-N als gloeistroomtransformator is toegepast, zijn de
kosten voor het voedingsdeel wel tot het
uiterste minimum beperkt.
De schakeling
Ofschoon de netspanning rechtstreeks wordt
gelijkgericht hebben wij de schakeling zodanig
ontworpen, dat er geen directe verbinding be
staat tussen chassis en lichtnet. Dat is hier
een absolute noodzakelijkheid omdat anders de
bediening van het apparaatje levensgevaarlijk
zou zijn. vooral wegens het feit. dat meestal
met koptelefoon zal worden geluisterd. In het
schema zien we dan ook. dat alleen de 402
spoel, de afstemcondensator (C2) en de potentiometer (Rl) zijn verbonden met het chassis
—r aangegeven door de dikke ..aardlijn”.
De aan één zijde van het net verbonden min
leiding en de daarop aangesloten katode van
de linker triode alsmede de condensatoren
C6-7-10-11 en de weerstanden R2-6 zijn allen
gelijk van het chassis geïsoleerd. C5 echter
zorgt voor een goede verbinding voor r.f. stro
men tussen de met chassis verbonden afstemkring en de rest van de schakeling. Deze con
densator moet dan ook van prima kwaliteit zijn.
gebruik hiervoor een mica-condensator van on
verdacht fabrikaat met een proefspanning van
minstens 1000 volt.
Detector
De detectorschakeling is heel normaal en uit
gevoerd voor aansluiting van een hoogohmige
telefoon. Laatstgenoemde is ..stroom- en span-
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SCHAKELING UN-19
330 pF (L.C.C.). zie tekst
490 pF max. Novocon DC201
100 pF keram. (L.C.C.)
3-30 pF luchttrimmer
5000 a 6000 pF mica (Mial)
1000 V, zie tekst
220 pF keram. (L.C.C.)
0,03 jtF papier (Facon)
16 -f- 16 //F elco (koker)
47 kilohm pot.meter
(Vitrohm KVI P 254)
1 megohm
W (Vitrohm)
15 kilohm
1 W (Vitrohm)
2,2 kilohm
1 W (Vitrohm)
1 kilohm
1 W (Vitrohm)
33 kilohm
1 W (Vitrohm)

Voeding
De 6.3 V bij 0,6 A gloeidraadvoeding wordt ge
leverd door een transformatortje, waarvoor
een luidspreker transformatortje is te gebrui
ken met een aanpassingsverhouding van 5 op
7000 ohm. De kern mag echter geen luchtspleet
bezitten, hij zal dus in de meeste gevallen moe
ten worden omgeblikt. De netspanning wordt
enkelfazig gelijkgericht door het als diode ge
schakelde rechter deel van de ECC40 (een 6SN7
is ook bruikbaar). Aangezien bij dit huistype
een maximale spanning van 150 V tussen katode en gloeidraad toelaatbaar is, mag ook de
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ningsloos” geschakeld, d.w.z. de condensatoren
C8 en C9 voorkomen het optreden van gelijk
spanning tussen telefoon en aarde. Deze veilig
heidsmaatregel is absoluut noodzakelijk, want
de negatieve pool van de anodespanning ligt
immers altijd via de netleiding aan aarde. Wil
men een laagohmige telefoon (of luidspreker)
gebruiken, dan is een aanpassingstransformator nodig. Diens primaire komt dan in de
plaats van R3, deze weerstand en de conden
satoren C8-9 komen dan te vervallen. De gun
stigste primaire impedantie is ongeveer 15 kil
ohm. Voor de 40 ohm legertelefoons (dumpmateriaal) betekent dat een wikkelverhouding
van 20 : 1. Een 5 ohm luidspreker verbindt
men aan de 2 of 3 ohm aansluitingen van een
transformator, die nominaal op 7 kilohm aan
passing is berekend.
In het r.f. filter is een smoorspoel toegepast:
een weerstand zou hier nl. te veel verzwak
king van de audio-output geven wegens de
betrekkelijk geringe uitgangsimpedantie.
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aan de anode aangelegde wisselspanning deze
waarden niet overschrijden. Daarom is de
spanningsdeler R6-R7 aangebracht. R5 begrenst
de roosterstroom tot een veilige waarde. De
gelijkgerichte spanning ontstaat over de reservoircondensator Cll. Wegens het geringe anodestroomverbruik van de detector wordt vol
doende afvlakking verkregen met 'n RC-filter
(R4-C10).

Constructie
Het complete ontvangertje is gemonteerd
op een chassietje dat werd samengesteld
uit de Uniframe-delen UF-001, UF-002 en
UF-003. De opstelling der verschillende on
derdelen is te zien in bijgaande afbeeldin
gen en de bouwtekening. De bedrading is
niet kritisch, maar men moet wel bijzon
dere aandacht besteden aan de leidingen,
die rechtstreeks met het net zijn verbon
den; deze moeten over hun volle lengte
met oliekous worden overtrokken, zodat er
geen enkele kans bestaat, dat zij te eniger
tijd contact met chassis kunnen maken. Let
ook op goede isolatie van hun aansluitpunten, deze moeten steeds op een behoorlijke
afstand van het chassis worden gehouden.
Het gaat dus in de eerste plaats om de lei
dingen van en naar de gloeistroomtrans-formator, de gemeenschappelijke „min”draad van de dubbele elektroliet (C10-11),
de verbindingen van contact no. 1 van de
huishouder met de terugkoppelpotentiometer en alle op contact no. 7 samenko
mende leidingen.
Merk op, dat de centrale bus van de huis
houder dienst doet als draadsteun voor de
met plus-hoogspanning verbonden onder
delen.
Gloeistroomtransformator
Voordat de als gloeistroomtransformator
gebruikte U-85-N op het chassis gemon
teerd wordt moet zijn kern worden omge
blikt. Na verwijdering van de bevestigingsbeugel kan het pakket „I” blikken worden
afgenomen. Vervolgens worden de twee

buitenste „E” blikken — zij zijn langer dan
de overige — met behulp van een platte
tang of bankschroef losgewerkt en uit de
spoelkoker getrokken. Nu kan het resteren
de „E” pakket gemakkelijk worden verwijderd, waarna men alle blikjes van
elkaar losmaakt. Hiermee is het sloopwerk
voltooid en we kunnen beginnen met het
opnieuw aanbrengen van de kern. De „E”
blikken worden „ge-sandwich-t”, gelijk
een plak worst tussen twee boterhammen.
Het is niet erg, als men niet meer alle blik
ken in de koker kan persen, mits er niet
meer dan een stuk of twee overblijven.
Is de bouw voltooid en heeft men de be
drading nog eens extra gecontroleerd, dan
kunnen antenne en lichtnet worden aan
gesloten. Na ongeveer één minuut is de
buis op temperatuur en het toestel zal wer
ken. Hoort men brom, dan moet de netsteker worden omgepoold, het is nl. nood
zakelijk, dat de „nul”-leider van het net
aan de „min”-leiding van de ontvanger
ligt, anders komt er een bromspanning over
C5 te staan. Nu moet de trimmer C4 eens
en vooral worden ingesteld. Eerst wordt de
potentiometer R1 geheel rechtsom ge
draaid, waarna men de trimmer zover uit
draait, dat nog juist genereren optreedt
over het gehele afstembereik. Is dit ge
beurd, dan behoeft men zich niet meer om
C4 te bekommeren, de terugkoppeling
wordt verder uitsluitend geregeld met Rl.

C6-C7 beide 220pF

TELEFOON

AARDE
ANTENNE

Montageplan van de UN-19
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Prestaties
Met een behoorlijke buitenantenne is
overdag reeds een aantal sterke zenders
te ontvangen, ’s avonds wordt dat nog veel
beter. In het centrum van het land is zelfs
luidsprekerontvangst mogelijk van de bei
de Nederlandse MG zenders, zij het, dat
de geluidsterkte natuurlijk bescheiden is.
Om de beste resultaten te bereiken loont
het de moeite om wat te experimenteren
met verschillende waarden voor de antennecondensator Cl. Zo is een gunstig com
promis te vinden tussen selectiviteit en
gevoeligheid, De meest geschikte capaci
teit hangt nl. af van de gebruikte antenne.

\

Bovenaanzicht

De cijfers 1 t/m 6 corresponderen met de cijfers
in het onderaanzicht. De 402 spoel wordt tegen
woordig in ronde spoelbus geleverd.
De Bijou klaar voor ontvangst

■
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20 V gelijkspanning komt te staan, zijnde twee
maal de topwaarde van de 7.4 V wisselspan
ning welke over de secundaire van T op
treedt. Achter het afvlakfliter R5C8 heeft men
dan ca. 18 V, ruim voldoende om de ontvan
ger bevredigend te doen werken. Wij bespa
ren zo niet alleen op de voedingstransforma-

Een wat moderner van opzet (en onder
delen) ontwerp ontvangertje willen we
hier introduceren onder de naam UN-48.
In tegenstelling tot de UN-19 wordt hier
in plaats van de ECC40 de nieuwe Novalbuis ECC82 gebruikt, terwijl we voor de
gelijkrichting van de uit het net afkom
stige wisselspanning twee kristaldioden
gebruiken. De ECC82 wordt dus in zijn
geheel voor het radiogedeelte gebruikt, dus
niet zoals bij de UN-19, waar we één sectie
van de ECC40 moesten opofferen voor het
voedingsgedeelte.

SCHAKELING UN-48

C3-5....
C4
C6
C7

Dc schakeling
De linker triode van de ECC82 werkt als roosterstroomdetector met terugkoppeling, regel
baar met Rl. De tweede triode versterkt het
gedetecteerde signaal.
De netspanning wordt omlaaggetransformeerd
door een standaard uitgangstransformator
voor aanpassing van 5 en 8 9. luidsprekers aan
7000 9. anodebelasting. Zijn primaire is op het
net aangesloten en de gloeidraden van de
ECC82 op de 5 9. secundaire, terwijl de gelijkrichters G1 en G2 via de condensator CIO met
de 8 9. aansluiting zijn verbonden. Deze gelijkrichterschakeling geeft spanningsverdubbeling,
zodat over de reservoircondensator C9 ruim

T

R'

vwv
402
IS

§-o2
6

g 1

7“

C3

T

S

C6

rti&
-L
R2

R2-4___
R3
R5

TT

! C1

<g

: C8-9. ...
CIO
Gl-2....
Rl

ECC82

C4

II

oi

220 pF, keramisch (L.C.C.)
490 pF max., afstemcond.
100 pF keramisch (L.C.C.)
47 pF.
0.01 «F, papier (Facon)
1000 pF
25 "F, elco 50 V (Facon))
50 ,<F. ,. 25 V
kristaldiode (Mutector)
47 k9., potm- m. sch.
(Vitrohm P 257 KV2)
(Vitrohm)
1 M« Vs W
47 kfi.
1 W
1 k9..
1 W
uitg.transf. 7 kïl/5 en 8 O
Mu-Zed U 85 N)
netschak. op Rl.

Cl
C2

,

w

3

CS

R3

R4

♦
C8

3

nrn

C9
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Opstelling van de onderdelen
het uniframechassis

tor, want ook voor de condensatoren C8 en C9
alsmede CIO kunnen nu de goedkopere laagspanningstypen worden toegepast. Bovendien
kan de telefoon nu rechtstreeks in de anodekring worden opgenomen omdat de lage anode
spanning geen levensgevaar oplevert. Tenslotte
worden nog de katodeweerstand en haar ontkoppelcondensator van de a.f. trap uitge
spaard, want de thans vereiste negatieve roosterspanning ontstaat reeds over de lekweerstand R4 t.g.v. de aanloopstroom van het
rooster.
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Prestaties
Met een behoorlijke antenne — hoe hoger,
des te beter — komen overdag de sterke
MG stations uitstekend door, terwijl men
er ’s avonds zelfs een groot aantal kan
horen. Maar ook onder minder gunstige
omstandigheden geeft de UN-48 nog heel
aardige resultaten. Zo bleek het mogelijk
in Amsterdam met een kleine antenne
overdag de beide Nederlandse programma’s
te ontvangen en Brussel I, terwijl soms ook
Luxemburg (208 m) werd gehoord.
’s Avonds werden daar in het geheel onge
veer 16 stations ontvangen.
Het stroomverbruik is uiteraard heel ge
ring; slechts 34 mA wordt er aan het 220 V
net onttrokken, dat is nauwelijks 7,5 watt.
Het bleek zelfs mogelijk met nog minder
anodespanning te werken, nl. met onge
veer 9 V, wanneer CIO en G2 worden weg
gelaten en G1 direct aan de 8 O aansluiting
van T wordt verbonden. Het is dan echter
wel nodig C4 te vergroten tot ca 220 pF
om voldoende terugkoppeling te verkrij
gen. In alle gevallen loont het de moeite
om met verschillende capaciteiten voor Cl
te experimenteren om een zo gunstig moge
lijke aanpassing aan de gebruikte antenne
tot stand te brengen.
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Moniageplan van de UN-48

omcirkelde letters verwijzen
naar de overeenkomstig aangegeven punten in het bovenaanzicht.
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Deze dichtbij-opname toont duidelijk het minimum aan onderdelen waarmede de UN-4S
is uitgerust.
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„Soloflex"
Eenvoudige

1-lamps

reflexonivanger

Wanneer men met één enkele buis en een
minimum aan onderdelen een eenvoudig
ontvangertje voor beide Ned. MG zen
ders wil samenstellen, dan is men geneigd
door toepassing van een combinatiebuis te
trachten een zo groot mogelijke gevoelig
heid te verkrijgen. Voorbeelden hiervan
vindt men in de hiervoor beschreven ont
werpen UN-19 en UN-48. Deze zijn echter
slechts geschikt voor koptelefoonontvangst.
Men zou nu een normaal ingestelde eindpentode kunnen nemen, geschakeld achter
een kristalontvanger, echter is de gevoe
ligheid dan zeer gering. Zelfs indien men
het gebruikelijke diodefilter laat vervallen,
waardoor terugkoppelmogelijkheid ont
staat, blijft het resultaat sober. Een als
roosterdetector geschakelde eindbuis is nóg
ongunstiger, daar hierbij het uitgangsvermogen door de — i.v.m. de detectiewerking
noodzakelijke — schermroosterspanningsverlaging weer wordt gedrukt, terwijl er
bovendien weer ’n speciale uitgangstransformator voor optimale aanpassing vereist
is. Gaat men echter tot reflexschakeling
over, dan wordt de situatie veel gunstiger.
Doordat het r.f. signaal nu versterkt wordt,
stijgt het gedetecteerde signaal eveneens
waardoor een betere uitsturing wordt ver
kregen. De maximale uitsturing wordt nu
slechts beperkt door de som der max. r.f.
en a.f. amplituden. Daar het r.f. signaal
slechts een gering percentage is van het
verkregen a.f. signaal, is de invloed hier
van gering en vooral omdat de maximale
uitsturing in de meeste gevallen nooit be
reikt wordt treedt er pas vervorming op
bij zeer sterk antennesignaal en maximaal
geluidsvolume. Hier in ’t Gooi bleek dan

mei

dempingsreduciie

ook een kamerantenne van 6 m (parterre!)
voldoende voor flinke kamersterkte; een
grotere buitenantenne veroorzaakte ver
vorming bij geheel opengedraaide sterkteregelaar. Vervormingsvrije weergave bleek
mogelijk tot een afgegeven vermogen van
ca 3 watt.
Het schema
Het antennesignaal (dat hier niet wordt afge
stemd). belandt via C6 op 't rooster van de
als breedbandversterker werkende eindbuis.
R3 voorkomt hierbij het weglekken naar aar
de via R2/C5 en R1/C4. Het aldus versterkte
signaal wordt via wikkeling 5—6 op de afstemspoel 3—4 van de 402 overgedragen en
vloeit dan door C3 naar aarde af. Met een
keuzeschakelaar SI kan de 402 worden afge
stemd op één der beide nationale MG zenders,
waarna het signaal met een diode wordt ge
lijkgericht. R1/R2 fungeert hier als diodebelastingsweerstand, R2 tevens als roosterlek voor
de eindbuis.
De combinatie R1/C5 vormt een a.f. filter, dat
zodanig gedimensioneerd is. dat nog een ge
ring percentage r.f. rimpelspanning over R2
blijft staan. Draait men nu R2 naar boven,
dan neemt dus mèt het a.f. signaal ook de
overgebleven r.f. spanning toe en wordt dan
nogmaals versterkt en via koppelspoel 5—6 te
ruggevoerd in de afstemkring. Bij verder toe
nemen van de r.f. spanning aan het rooster
treedt tenslotte spontaan genereren op. Het
verdient echter aanbeveling ..filter-trimmer”
C5 zó ver in te draaien dat géén genereren op
treedt bij geheel opengedraaide sterkteregelaar. aangezien dit nogal vrij abrupt inzet en
lastig met R2 te regelen is. (Eventueel nog een
klein C-tje parallel schakelen aan C5). Een
en ander hangt nl. af van de demping door
de antenne, en dat varieert voor een kamer
antenne nog al, afhankelijk van de plaatsing.
De bedrading is, dank zij de niet-afgestemde
antenneingang geheel niet kritisch. De selecti
viteit is echter navenant, evenwel voldoende
voor beide Hilversum-zenders. Wil men méér
zenders ontvangen, dan is het absoluut nood
zakelijk ook de antennekring af te stemmen.
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Schakeling van de ontvanger
en het voedingsgedeelte
G
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UFOM

Dit l®,c*t evenwel spoedig tot genereren. Hier
door *s het bv. niet mogelijk de sterkteregelaar
in het a.f. gedeelte te handhaven. Verplaatsing
naar de antenne zou hier echter bij terugge
draaide sterkteregelaar ernstige diodevorming
veroorzaken. Daarom is het gunstiger de diode
door een roosterdetector te vervangen, waar
door tevens een soepel regelbare terugkoppe
ling tnogelijk wordt. Een beschrijving en bouw
plan van een dergelijke schakeling vindt U
op pag- 7l.

NAAR
VOEDING

(n*0
■

LS

&ARDE

Voeding
De voeding is hier semi-direct. Een kleine
gloeistroomtransformator (bijv. omgeblikte Muvolt-uitgang of tot 6,3 V afgewikkelde 8 V
beltrafo) verzorgt de gloeistroom, terwijl de
netspanning direct wordt gelijkgericht. Deug
delijke isolatie van alle met chassis verbon
den delen is dus noodzaak, eveneens mag daar
om het chassis niet direct geaard worden, doch
via een condensator met hoge doorslagspanning. Het aanbrengen van een aardleiding is
echter niet strikt noodzakelijk. Een veiliger
voeding is echter de UN-1. Het montageplan
is dan ook voor deze voeding getekend. (Dui
delijkheidshalve is daarin C8 niet getekend).
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U F 003

Bouwtekening ,,Soloflex"

Een interessante variatie op het op blz. 32
beschreven ontwerp is de UN-14, eveneens
een tweekringer met in totaal drie bui
zen maar nu tot één geheel met het voedingsgedeelte samen gebouwd op slechts
twee Uniframe-secties.
Het is dus een geheel zelfstandig toe
stelletje, dat weliswaar niet zonder wijzi
gingen met oudere eenheden van het
„Uniframe-bloksysteem” kan worden ge
combineerd, maar daardoor juist weer het
voordeel van complete bouw bezit. Het
bijzondere echter, waardoor dit ontwerp
zich van de UN-12 onderscheidt, ligt in de
toevoeging van een afzonderlijke detec
tor, zodat in de UN-14 de eindbuis geen

dubbele functie heeft en dus zijn volle
vermogen kan leveren.
Dat dit mogelijk is zonder afzonderlijke
detectorlamp zit ’m in de toepassing van
een combinatie-buis, in dit geval de
ECH4, welke in zijn ballon een heptode
en een triode herbergt, beide met ge
meenschappelijke katode, maar verder ge
heel van elkaar gescheiden. Feitelijk is dus
de UN-14 een 4-lamper, als we de gelijkrichtbuis meetellen.
Wij kozen voor dit ontwerp buizen van
de feitelijk reeds verouderde „rode serie”,
omdat deze nog steeds in omloop zijn,
zowel in de handel als in de „junkbox”
van ieder rechtgeaard amateur. Boven-
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dien is er in de rimlock-serie geen ge
schikte combinatiebuis voor ons doel. Bij
de ECH42 is nl. het trioderooster inwen
dig met het derde rooster van de hexodesectie verbonden, en daardoor is dit type
dus onbruikbaar als r.f. versterker-plusrooster-detector. Overigens heeft de EL3
praktisch dezelfde elektrische eigenschap
pen als de EL41, zodat uit dit oogpunt geen
bezwaar valt aan te voeren tegen genoem
de keuze.
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SCHAKELING UN-14

9

Cl
220 pF ker. (L.C.C.)
C2-8____
30pF trimmer
C3-9.... afstemcond. (Novocon DC203)
C4-10 .. trimmers
C5
0,25 //F papier (Facon)
C6
0,03 //F papier (Facon)
C7-14 .. 100 pF ker. (L.C.C.)
Cll ....
47 pF ker. (L.C.C.)
Cl2 ____ 250pF trimmer
C13 ..
330 pF ker. (L.C.C.)
C15 .... 0,01 //F papier (Facon)
C16 ....
50 /iF elco 25 V (Facon)
C17 ___ 2000 pF papier (Facon)
C18-19.. 32 + 32 /(F elco (Novocon)
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
RS
R9
R10___
LI
L2-3 Tl

Tl

220
15
47
47
1
100
680
1
150
100

ohm */: W (Vitrohm)
kilohm pot.m. P257 KV3
1 W (Vitrohm)
kilohm
kilohm pot.m. P254 KV1
megohm V: W (Vitrohm)
kilohm »/s W (Vitrohm)
kilohm «/* W (Vitrohm)
kilohm 'Is W (Vitrohm)
V; W (Vitrohm)
ohm
‘MV (Vitrohm)
ohm
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Schema
Om het schema overzichtelijk te houden zijn
de heptode en triode van de ECH4 afzonder
lijk getekend en elk aangeduid als ,.'/*ECH4”.
Links beginnend zien we de r.f. trap met het
heptodedeel van de ECH4. Het eerste rooster
— de topaansluiting — is met de antennekring
verbonden, het derde rooster ligt aan aarde
terwijl de — inwendig reeds aan elkaar ver
bonden — schermrooslers op normale manier
zijn aangesloten. Dit buisdeel werkt dus als
pentode, evenals de EAF42 in de UN-12. Door
dat het derde rooster aan aarde ligt en dus
evenals het eerste, negatief is t.o.v. katode
wegens de spanningsval over R1 en R2, is de
versterkingsregeling veel effectiever zodra
beide roosters een grotere spanning t.o.v.
katode krijgen. Daarom kan in dit ontwerp de
weerstand tussen schermrooster en R2 worden
gemist.
De roosterdetector — de triode van de ECH4
— mag geen vaste neg. roosterspanning heb
ben en daarom is de lekweerstand R5 niet
met chassis, maar met de katode verbonden
(contact no. 1 van de huishouder). Verder is
de detector met zijn terugkoppeling net zo ge
schakeld als in de UN-12. alleen is nu natuur
lijk een koppelweerstand (R6) in de anodekring opgenomen. De audiospanningen wor
den vandaar via C15 en de stopweerstand R8
naar het rooster van de eindbuis gevoerd. In
deze functie heeft de EL3 natuurlijk de nor
male schermroosterspanning en neg. roostersp.,
welke ontstaat over de katodeweerstand R9.
Laatstgenoemde is ontkoppeld door C16. Over
ontkoppeling gesproken, de gemeenschappelijke
katode van r.f. versterker en detector in de
ECH4 is hier ontkoppeld door een extra grote
condensator C5, omdat niet alleen de r.f. wis
selspanning naar „aarde” moet worden „kort
gesloten”, maar ook de in de detector optre
dende r.f. spanning.
Zou men het „heel degelijk” willen doen, dan
is hier feitelijk ook een 50 uF elektroliet ge
wenst, parallel aan C5. In de praktijk blijkt
echter het verlies aan lage tonen zo klein te
zijn, dat een elco op deze plaats zijn geld
niet opbrengt; wij hebben hem dus weggelaten.
Het voedingsgedeelte is het toppunt van een
voud en volkomen normaal geschakeld, zodat dit
geen nader commentaar behoeft. Een zekering
is niet getekend, het is echter verstandig toch
maar zo’n dingetje aan te brengen — hetzij in
serie met de primaire van T2 dan wel tussen
de middenaftakking van de secundaire en chas
sis. In het laatste geval kan eventueel een 150
mA-fietslampje goede diensten bewijzen.

De bouw
Voor een goed deel komt de inrichting —
de samenstelling van het chassis voor
100% — overeen met de UN-12. Om niet
steeds weer in herhaling te treden: sla
blz. 35 even op als de werktekeningen nog
vragen open laten.
Hoofdzakelijk verschil met de UN-12 con
structie is, dat nu plaats gevonden moet
worden voor het voedingsdeel, de foto
bewijst dat dit zonder persen of wringen
te fiksen is. Ook daarvoor dus geen inktvermorsing.
Eén punt echter verdient nog aanteke
ning, nl. dat bij de afstemcondensator nog
een schermplaatje moet worden aange-

bracht (zie werktekening), dit om genereerneiging op het h.f.-deel van het
MG bereik te verhinderen. Onderlinge
capaciteit tussen de twee elektroden
systemen van de ECH4 is vrij groot en
wat er van buitenaf meer bijkomt kan
net genoeg zijn om last te veroorzaken.
Het schermpje voorkomt alle gezanik en,
getrouwelijk het bedradingsplan volgend,
laat de stabiliteit niets te wensen over.

Afrcgeling
Wat U te doen staat met het trimmerkwartet en eventueel de ijzerkemen staat
reeds beschreven op blz. 35 en 36.

Wat presteert de UN-14?
Met ’n beetje fatsoenlijke luidspreker
produceert dit setje een prima geluid en
dat is al duchtig meer dan van menig on
derdelenpakhuis valt te zeggen. Naast een
super geplaatst en met een zelfde speaker
geëquipeerd, was ’t op het gehoor nauwe
lijks de mindere — dit afgezien natuurlijk
van het feit dat men de super verder open
kan draaien voor zich vervorming manifes
teert en dat deze, toegerust met een balanseindtrap, meer „diepte” heeft.
Selectiviteit en gevoeligheid zijn zeer be
hoorlijk, doch uiteraard niet op één lijn
met die van de goed afgestelde middenklas-super. Daarentegen leunt de weer
gave tegen een „schone” achtergrond en
is vrij van het gepruttel en de ruis dat
des supers is, als deze het met een te
kleine of inferieure antenne moet klaren.
Om ’n idee te geven van wat de UN-14
waard is: Brussel VI. op een niet te lange
antenne volkomen vrij (waar, meer zui
delijker dan Bussum, de H-zenders lastig
breed doorkomen kunnen zeefkringen ge
bruikt worden om het 298 m resp. 402 m sig
naal tot matiging te brengen). Met ’n draad
je van 1 m als antenne, gewoon op tafel
liggend, nog ontvangst van o.a. Londen, de
beide Brussels en BBC European; op langegolf Luxemburg en Droitwich. Midden
overdag op normale buitenantenne — en zo
zal ’n normaal mens dit setje gebruiken
— een 12-tal MG stations en 4 LG zen
ders.

Vanzelfsprekend dat een en ander varieert
naar gelang de omstandigheden, maar
behoudens in de onmiddellijke nabij
heid van de H-zenders (of Brussels) en
het „vergeten gebied” in het N.O., zal de
ontvangst praktisch steeds wel aan het ge
middelde voldoen.

49

C11 = 47pF

H

O

O

o

%

I

O

c

OJ

r|C8=30p|

Êk

o

o

o\<§

X
ro

cn

X"

o

I

co

co

!f oy>

>

I'

■C»

o

ils

« |S.
I

II

[u>

■ CD

CO

o

joj
£-

'o'

( )cn

0

O

O
3=

2

cn
ti
«i ==3ro

I Yf\Ji V

co

©

en.

n

(c

0

ro'

0

0

I
C6 = 0.03yuF

%

O

0

D

m

x

H

o

O

O

0
IW

co

s

0»

X

o<(

o
0

/

/A

•ÉL/_Cr;

0

fO

Q

[co]

O 0 0 = 0 g&t <°>

c
~n
o

o

~n

w

I5V

t

o

o

Q)Q>*0®i

P^l I

<°>

m

'en

ro

C17= 2000 pF

ro
v»
o

CD

oj

x

w

CD

-■

o

m

r~

ro'

CO

77

|o)

o,
O

5 G3

o

> \0

1<o>

<°>

t

§

5

0

R9 = 150-n-

LO

yËiJ

N

fa i K

1

©

O

'en

^-680 kn~-

100 .n.

0

•o

LR8=1k.

>

R 10 -

+® o@ 0 = o o
0@ o2© o

elco

cnl

2

non

(a

©

o'

C16 = 50/jF
C15 = 0.01/jF

o

(O

r
T

ro
X

i
3
T3

O

2
2.

©

5

O

Lü

©

o

£
-i

Q)
0

<0>

5

U)
■

5
2

7 i

O

0

o

I

—H
H

.

LOj

o

(coj
(co)

50

co
n
P

o

|

<2>

0

0

D
s

Bovenzijde chassis
De verwijzingscijfers
in cirkels corres
ponderen met de
werktekening.
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Bouwtekening UN-14
—
—
—
—
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5-7
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8-9
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1
2
3

komt van de vaste platen C10.
idem, van C 3.
aardpunt afstemcondensator.
gloeistroomverbindingen aan 6,3 V klemmen van de voedingstransformator.
primaire 0-220 V of 0-127 V aan de voedingstransformator.
0-4 V gloeispanning voor AZ1.
aansluiting secundaire hoogspanningswikkeling P 120-D.

De verbindingen A-B aan de netschakelaar op de potentiometer R2 gaan naar het
lichtnetsnoer.
C-D op idem zijn te verbinden met de primaire van de voedingstransformator.
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ECHTSTREEKS uit het net gevoede
ECHTUIT ontvanger voor middengolf

(«
Er bestaat nog altijd veel belangstelling
voor de z.g. „universele” (d.w.z. recht
streeks uit het net gevoede) ontvanger.
Hoewel de kostenbesparing in dit soort
toestellen aantrekkelijk is, moet ons toch
van het hart, dat het werken met deze toe
stellen niet van gevaar ontbloot is. Wij
geven U dan ook dringend in overweging
onderstaande waarschuwing zeer goed ter
harte te nemen.
Schakeling
De opzet van het geheel is orthodox.
Het heptodedeel van een UCH21 dient als r.f
versterker, de triodesectie als roosterdetector.
Terugkoppeling vindt plaats via C7 en R5; de
wikkeling tussen de contacten 5 en 6 van de
tweede 402 spoel dient gelijktijdig als terugkoppelspoel en voor koppeling met de r.f. ver
sterker. Een UBL 21 fungeert als eindbuis, zijn
dioden worden niet gebruikt. De netspanning
wordt door een UYlN gelijkgericht.
R2 is de sterkteregelaar, waarmee de katode
van de UCH21 meer of minder positief kan wor
den gemaakt t.o.v. de „nullijn”, zodat het signaalrooster van de heptode negatief wordt t.o.v.

katode. De detector lekweerstand (R6) is ech
ter rechtstreeks met de katode verbonden,
zodat het trioderooster geen extra nega
tieve spanning kan krijgen. De in serie gescha
kelde gloeidraden van de buizen zijn op het 220
volt net aangesloten met tussenschakeling van
de weerstand R12b en de parallelgeschakelde
schaalverlichtingslampjes Vl-2. Door deze lamp
jes vloeit ook de anodestroom van de UY1N, R12a
begrenst de anodeslroompieken tot een veilige
waarde. De hier toegepaste schakeling be
schermt de lampjes tegen overbelasting tijdens
inschakeling van het toestel, zonder dat hier
voor een temco-weerstand nodig is. Wegens
de parallelschakeling voert immers elk lamp
je slechts de helft van de inschakelstroom.
Tijdens ’t op temperatuur komen stijgt de
gloeidraadweerstand van de buizen en de gloeistroom daalt tot 100 mA, we zien dus bij in
schakeling de schaallampjes eerst helder oplich
ten waarna de lichtsterkte kleiner wordU'om
tenslotte weer toe te nemen, zodra de gelijkrichtbuis anodestroom gaat trekken. De lamp
jes vervullen tevens de rol van zekering, indien
echter één der lampjes defect is of geen goed
contact maakt in zijn fitting, dan krijgt het an
dere de volle stroom te verduren en zal dus
spoedig de geest geven. Gebruik van het voor
geschreven type (19 V; 0,1 A) is noodzakelijk.

c
WAARSCHUWING
De kostenbesparing en de vereenvoudiging wegens het weglaten van de nettransformator mag
dan erg aantrekkelijk zijn, daartegenover staat het nadeel, dat nu het lichtnct rechtstreeks met
de schakeling is verbonden, zodat uiterste voorzichtigheid is geboden tijdens experimenteren,
afregeling, enz. Verricht deze handelingen op eerbiedige afstand van pijpleidingen van gas- en
waterleiding of de centrale verwarming. Het is levensgevaarlijk indien men hiermee in aan
raking zou kunnen komen tijdens werkzaamheden aan het ingeschakcldc toestel. Blijf ook
uit de buurt van vochtige muren en vloeren, schakel de netspanning steeds uit wanneer er aan
de bedrading, enz. iets moet worden veranderd.
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Constructie
Zoals ook reeds uit het schema blijkt is de
schakeling nergens met het chassis ver
bonden, als „aarde” dient de nulleider van
het lichtnet. Het chassis kan dus recht
streeks met aarde worden verbonden, C2
— een condensator van prima kwaliteit,
welke de netspanning moet kunnen verdra
gen —zorgt er voor, dat het chassis uit radio
frequent oogpunt met de aardzijde van de
schakeling is verbonden om zo zijn af
schermende werking te kunnen vervullen.
Deze veiligheidsmaatregel betekent echter
niet, dat men nu ook alle andere metalen
delen straffeloos kan aanraken. Het frame
van de afstemcondensator is immers direct
met het net verbonden, zijn vaste platen

V
SX02

U(C)H21

R5

SI

via de spoelen. Bij het trimmen moet er
dus ter dege op worden gelet dat men een
goed geïsoleerde schroevedraaier gebruikt.
Het verdient aanbeveling om onder de
verend opgestelde duocondensator een pertinax plaatje aan te brengen zodat hij bij zijn
bewegingen nooit met chassis contact kan
maken. Om dezelfde reden is het wenselijk
om tussen de tweede 402-spoel en de af
stemcondensator isolatiemateriaal aan te
brengen.
Als verdere veiligheidsmaatregel werd de
afstemschaal van het chassis geïsoleerd
door het aanbrengen van isolatieringen en
-kous om de bevestigingsboutjes, zie blz. 55
Let er verder goed op, dat geen van de
aansluitcontacten van de schaallampjes
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SCHAKELING UN-30
(L.C.C.)
100 pF, keramisch
0,01 «F, papier
(Facon)
afstemcond. (Novocon DC 203)
C 3a-6a ..
trimmers op afstemcond.
(Facon)
; c 4............ 0,25 /<F, papier
C 5............ 0,03 //F, papier
(Facon)
3 ... 30 pF luchttrimmer
C 7
(Facon)
C 12 .........
50 /«F/25 V, elco
(Facon)
C 13 ......... 2000 pF, papier
32 + 32 ,«(F/400 V. elco, koker
C 14-15 ..
(Novocon)
(Mial)
C 16
5000 a 6000 pF, mica
(Vitrohm)
R 1
220 P */2 w
15 kP pot.m. m. schak. KV3
R 2
(Vitrohm P55/56)
(Vitrohm)
R 3-7
100 kP 1 W
(Vitrohm)
33 kP 1 W
R 4
47 kP potm. KV1 (Vitrohm
R 5
P254)
(Vitrohm)
1 MP >/:W
R 6
R 8
680 kP Vs W
1 kP '/s W
R 9
R 10 ......... 220 P 1 W
R 11 ......... 100 P Vs W
R 12a-b.... 150+850 P (1 kP Vitrohm
type HHA)
uitg. transf. prim. 3,5 kP,
T 1
(zie tekst)
6 H, 60 mA (Muvolet 6006)
L
lampjes (Philips type 8095D)
V 1-2
dubb. pol. aan/uit, op R2
S
Gebruik een Sudell-schaal met glasplaat
no. 4042.
C 1-8-9-10
■ C 2-11 ....
: C 3-6.........

+

■

+
“C15

;cu

V2 is
.

R12b

220V

nnh
8

18

18
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sluiting maakt met het bevestigingsbeugeltje, anders komt de afstemschaal toch
nog onder de volle netspanning te staan!
Over de verdere uitvoering valt met klem
op te merken, dat men zich in het bijzonder
bij deze ontvanger stipt moet houden aan de
loop der bedrading, zoals die is aangogeven
in de montagetekening.

■ i
i

Dit houdt namelijk verband met het feit,
dat nergens directe aardverbindingen met
het chassis zijn gemaakt. Een willekeurige
verbinding met de nulleider van het net
zou aanleiding kunnen zijn tot ongewenste
koppelingen. Gebruik degelijk isolatiekous
en let er zorgvuldig op, dat geen enkel on
derdeel of draadeinde met het chassis in
aanraking kan komen.
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Voor goede resultaten is gebruik van een
redelijke buitenantenne vereist, ofschoon
op een binnenantenne ook nog wel sterke
zenders kunnen worden ontvangen. Het
loont de moeite om Cl proefondervindelijk
aan te passen aan de gebruikte antenne.
Hoe kleiner zijn capaciteit, des te groter is
de selectiviteit, bij zeer kleine waarden van
Cl loopt de gevoeligheid echter sterk terug.
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Inbedryfstelling
Sluit de netspanning niet aan voordat u
zekerheid heeft, dat de aftakking op R12
op de juiste plaats staat (R12a = 150 ft,
R12b = 850ft), e.e.a. te controleren op een
meetbrug. Bij aansluiting op een 127 V
net worden R12a en R12b beide kortgeslo
ten. Om de juiste aanpassing (3 a 4 kft)
aan de eindbuis te verkrijgen kan men een
3,2 ohm luidspreker aansluiten op de 5 ohm
secundaire van een voor 7 kft primaire im
pedantie berekende uitgangstransformator,
bv. het Muvolett type 7045.
De afregeling is zeer eenvoudig. Met de
trimmers C3a en C6a regelt men af op max.
geluidsterkte van een station op het h.f.
einde van de band, bv. Brussel IV. Zit dit
station goed op zijn plaats, maar blijkt de
schaalaanwijzing voor Brussel I aan het
andere einde van de schaal niet helemaal
te kloppen, dan kan dit met de kern van
de spoelen worden gecorrigeerd. Heeft
men aan de kernen moeten draaien, dan
daarna weer de trimmers afregelen op
Brussel IV.
Tenslotte wordt de trimmer C7 zodanig in
gesteld, dat men met R5 op elk punt van
het afstemgebied nog juist de detector tot

)
Als veiligheids
maatregel moet
de Sudell-schaal
geïsoleerd van
het chassis wor
den bevestigd

AESTANOBUSJE

ACHTERPLAAT
SUOELL SCHAAL

,0
Montageiekening
BEVEsflOING SBOUT
PLASTlCKOUS.' U \
ISOLATIEBINCEN

van de bovenzijde

De letters A t/'m F corresponderen met die
welke in de bouwtekening zijn aangegeven.

55

Ufl-7

mm

een pittig bestel

««

Voor do ontvangst van
ƒ
fnlcr&fi&ntc &dUer<$ebieden /
op

De hieronder beschreven UN-7 levert
het bewijs dat voor een redelijke kortegolfontvangst heus geen „super heterodyne dubbel-reflex donderdozen” — zoals
Ir. Numans het destijds zo kernachtig uit
drukte — nodig zijn. Zeker, de selectiviteitsfactor is óók op het gebied der korte
golven uiterst belangrijk, maar bij goede
bouw en soepele werking van de terug
koppeling valt heel wat te breiken.
Wat vooral opvalt met zo’n ontvanger, is
het geringe ruisniveau. Wie regelmatig
met een communicatie-ontvanger luistert
zal direct bemerken, dat de storingen, die
in de grote steden vaak fantastische af
metingen aannemen — luister maar eens
op zondagmorgen op de amateurbanden
— tot een ondragelijke last zijn geworden.
Het aantal storingproducerende elektri
sche apparaten schijnt tot het hondervoudige vergroot; de ontvangst is geen
pretje meer.
Daarom werkt het luisteren met een
„rechtuit” verademend en wij geloven stel
lig, dat als we het aantal buizen eens tot
een minimum zouden reduceren en ge
bruik zouden maken van goed ontstoorde
voedingsapparaten, de ontvangst heel wat
dragelijker zou worden.
In de loop van deze radio-eeuw zijn in de
verschillende amateur-tijdschriften heel
wat keren artikelen verschenen, die als
thema hadden „Terug naar het oude” en
in dit verband is het misschien goed om
de eenvoudige kortegolfontvanger nog
eens onder de loep te nemen.
De thans ter beschikking staande buizen
met hun grote steilheden maken het mo
gelijk om met één trap r.f. versterking
een (bij gelijke versterking als voorheen)
grote selectiviteit te bereiken. Pentodedetector met een goed uitgekiende terug
koppeling kan heel veel tot het gewenste
succes bijdragen. Hierbij zal het er op
aankomen de instelling tot in de puntjes
uit te knobbelen; voor iedere buis zal die
heus nog wel wat uiteenlopen en indivi-

vmrzmL

duele verschillen zullen stellig een belang
rijke rol kunnen spelen. De afstemkringen
moeten met niet te kleine spoelen worden
uitgevoerd in ruime afschermkasten —
het miniaturiseren brengt onvermijdelijk
verliezen met zich — en proeven met de
optimale draaddikte voor de spoelen zullen
lonend zijn. Verliesarm materiaal voor de
spoelen, buisvoeten, afstem- en bijpas
sende condensatoren is vanzelfsprekend.
Als er weinig te horen is op de amateurbanden noemt men de „condities” slecht.
Dat klopt. We zijn op KG ten zeerste af
hankelijk van deze „condities”. Maar als
ze slecht zijn kan óók een super-heterodyne geen uitkomst bieden en slaat dan
een even pover figuur als de „rechtuit”.
De bediening van een rechtuit KG ont
vanger vergt wat meer handigheid dan
een super. Men moet voortdurend een
compromis sluiten tussen r.f. sterkteregeling en terugkoppeling. Maar het
loont de moeite om voor verbindingen op
korte afstand de „rechtuit” bij de hand te
houden en___ in bedrijf te stellen als alle
stofzuigers uit de stad een aanval op de
ontvangst doen.
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Het ontwerp, dat we ditmaal gaan be
spreken, is niet „eenvoudig”. Het is zelfs
vrij ingewikkeld van bouw en daarom is
het zaak alles precies te houden als op
de tekening staat aangegeven.
Het betreft ditmaal een gevoelige ontvan
ger voor de middengolf en een kortegolfbereik van ongeveer 1,6 ___ 5 MHz, het
welk dus „Visserij”- en 80 m. amateurband omvat. Het bijzondere is, dat voor
de ontvangst van dit laatste frequentiebereik
bandspreiding
werd toegepast,
waardoor dit bereik over een groot ge
deelte van de afstemschaal wordt „uitge
smeerd”. Op deze wijze wordt de afstem
ming zeer vereenvoudigd en even gemak
kelijk als in het middengolfgebied. Als
spoelen werden de Mu-Core typen 902
en 932 toegepast, waarbij een EF50 als
r.f. versterker wordt gebruikt. Deze buis
is zeer voordelig te koop aangezien er
duizenden uit legervoorraden verkocht
zijn. Het is een z.g. „steile” r.f. pentode
en dat betekent dat er een grote r.f. ver
sterking mee kan worden verkregen. De
detector is een EF41, een rimlock-buisje.
De frequentiebereik-schakelaar, die uit
twee „dekken” moet bestaan, dient te
worden afgeschermd met behulp van een
plaatje messing dat tussen de beide dek
ken wordt aangebracht. De juiste afme
tingen van deze afscherming zijn uit de
maatschets af te lezen. Dit plaatje is be
slist noodzakelijk; het dient er voor de
rooster- en plaatkring van de r.f. buis te
scheiden, teneinde genereren van deze
versterker te voorkomen.

Dc schakeling
Vanaf de antenne gaan we via een scheidingscondensator Cl naar schakelaarafdeling SI. In
de stand 1 (80 m bandspreiding) gaan we naar
aansluiting 1, een aftakking op het eerste spoeldeel van de 902. Aan het spoeldeel voor het
visserijbereik, dat tussen 5 en 6 geschakeld is
en waarvan het laatste contact via S2 — con
tact 1 — geaard ligt, zijn twee condensatoren
parallel geschakeld: C3 een trimmer en C4 een
keramische condensator. Deze dienen om het
frequentiebereik dicht bij de 80 m band te
brengen, in dit geval ca. 4200 kHz. Dit is dus
de bovenzijde van het frequentiegebied dat
we gaan bestrijken in deze stand. Maar wan
neer we daarvoor de gehele capaciteit van de
afstemcondensator zouden gebruiken, kwam er
van de bands p r e i d i n g niet veel terecht.
We hebben een veel kleinere capaciteitsvariatie nodig en dat kunnen we bereiken door in
serie met C7 een paar parallelgeschakelde,
kleine capaciteiten op te nemen. Het is immers
zo, dat de totaalcapaciteit van twee in serie
geschakelde condensatoren altijd kleiner is dan
de kleinste van de twee. Hier is de kleinste
tak iets meer dan 40 pF; we variëren dus geen
490 pF doch ten hoogste 38 pF. Op deze wijze
stemmen we dan af op de frequenties tussen
ca. 4200 en 3450 kHz. De 80 m band ligt daar
met 3800..3500 kHz. precies binnen en beslaat
ca. 50° van de schaal.
Om de schakeling nu niet te gecompliceerd te
maken, blijven C3 en C4 (en in de detectorkring Cll en C12) ook in de tweede stand van
de bereikschakelaar (het visserijbereik) paral
lel aan de spoel. Daardoor verkleinen we dit
frequentiegebied een beetje, maar dat is niet
belangrijk. Het middengolf omroepbereik wordt
daardoor ook iets verkleind, maar dat is prak
tisch niet meer merkbaar.
In de visserij- en omroepbereiken worden
C5—C6 en 03—04 via de afdelingen S3 en
S6 van de schakelaar buiten bedrijf gesteld
en geschiedt de afstemming geheel normaal.
De EF50 heeft een katodeweerstand Rl, die
voor het vereiste minimum aan negatieve roosterspanning zorgt en die aan de andere zijde
verbonden is met de sterkteregelaar R2. De
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220 pF keram.
(L.C.C.)
330 pF keram.
C19
(L.C.C.)
C20.............. 0,01 f4F papier
(Facon)
16 «F elco
C21
450 V koker Novocon
CIO

I
R3
R4 ....
R5
R6
R7

Ll-2
Rl

R2
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C 21

SCHAKELING UN-7
300 pF keram.
(L.C.C.)
C2-6-14----47 pF keram.
(L.C.C.)
C3-5-11-13-17 30 pF lucht
trimmer (Philips)
C4-12-16 ..
30 pF keram.
(L.C.C.)
C7-15
afstemcond.
Novocon DC203
C7a-15a.... trimmers op af
stemcond.
0,05 /iF papier
C8
(Facon)
0,1 «F papier
C9-18
(Facon)
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Novocon F4
270 ohm 1 watt
((Vitrohm)
15 kilohm potm.
KV3 P254 (Vitrohm)

R8
R9
R10

330 kilohm
'lt watt (Vitrohm)
3,3 kilohm
1 watt (Vitrohm)
100 ohm ‘/s watt
(Vitrohm)
47 kilohm potm.
KV1 P254 (Vitrohm)
4.7 megohm
'/: watt (Vitrohm)
1 megohm
1 watt (Vitrohm)
100 kilohm
1 watt (Vitrohm)
2.7 kilohm
1 watt (Vitrohm)
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Verbinding I aan de vaste platen van C15
komt van schakelaar contact F, terwijl II aan
de vaste platen C7 verbonden is met schake
laar contact C. III is ook hier weer met het
aardpunt van de afstemcondensator.

)3=J
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katode is verder met een condensator C8 naar
aarde verbonden. R2 staat in serie met R3
tussen -f en — hoogspanning en de spanningsval aan R2 wordt benut om de EF50 een regel
bare negatieve roosterspanning te geven, on
afhankelijk van de door de buis opgenomen
anodestroom.
Schermroosterspanning wordt via R4 aange
voerd en door C9 ontkoppeld terwijl in de
plaatkring een smoorspoel LI is opgenomen als
koppelorgaan. Deze smoorspoel moet zeer goed
zijn want hij staat in feite parallel aan de
volgende afstemkring. Neem er dus de Mu-CORE
F4 voor. Via CIO gaan we dan naar de schakelafdeling S4 en dan naar contact 1 van de
932-spoel. Hier herhaalt zich de afstemmingskwestie zoals voor de antennekring werd be
schreven.
Via de roostercondensator C16 (met de lekweerstand R7) bereiken we dan de detector
EF41. Deze behoeft als detector geen katodeweerstand en we beperken ons dan ook tot de
schermroosterweerstand R8 met condensator C18;
de anodespanning komt via R9 en de r.f. smoor
spoel L2, eveneens een Mu-CORE F4, op de
plaat. De smoorspoel dient er voor. een effec
tieve terugkoppeling mogelijk te maken via de
trimmer C17, de potentiometer R6 en het spoeldeel tussen 8 en 3. Met R6 kan deze haarfijn
worden ingesteld, terwijl R5 voor een bepaald
minimum zorgt en voorkomt dat het spoeldeel
geheel wordt kortgesloten. Dit geheel kort
sluiten zou nl. een slechte invloed hebben op
het afstemgedeelte van de spoel en de goede
kwaliteit schaden.
Het a.f. signaal gaat van de plaat af via L2
en C20 naar contact A op de aansluitstrip en
vandaar naar de op blz. 94 beschreven ver
sterker UN-2.
De hoogspanning die via contact J van de
UN-2 binnenkomt, wordt door het filter, sa
mengesteld uit R10 en C21. nog eens extra
ontkoppeld.
De bouw
Voor de bouw werden de volgende UNIFRAME onderdelen gebruikt: 2 stuks
UF-001, UF-002 en UF-003 en 2 stuks UF004. De samenstelling blijkt uit de schets.
We monteren, na het chassis te hebben
opgebouwd, eerst de spoelen en huishou
ders op de bovenplaat. Bij de smoorspoel
F4 zit een beugeltje verpakt, dat we iets
moeten verbuigen (zie tekening) om LI
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op de juiste manier vast te zetten. Breng
nu eerst de bedrading aan, die vlak op de
bodem van het chassis komt te liggen,
zoals verschillende aardverbindingen, C8
en C9. Daarna R2. Nu komt eerst de
schakelaar aan de beurt. Hierin moet van
messing een afschermschot worden aangegebracht De montage van de bedrading
aan het eerste dek (dat boven de 902spoel ligt) vereist zorg en handigheid. Na
het eerst in de vereiste vorm te hebben
gebogen solderen we nu aan het schakelaarafschermschot een tweede schotje
vast, dat de afscherming tot boven de
EF50 doorzet. We hechten dit daar dan
ook aan contact 6 van de huishouder vast.
Ook aan de andere zijde van de schake
laar komt zo’n verlenging.
De montage van de detectorafdeling is
niet moeilijk: de smoorspoel L2 wordt in
een der gaten van de achterstrook vast
gezet, maar er moet daarbij aan gedacht
worden de wikkeling niet te beschadigen
door hem als „houvast” te gebruiken bij
het vastzetten.
Het aardpunt van C21 wordt aan de ach
terstrook vastgezet, terwijl de terugkoppelingspotentiometer aan de zijkant wordt
gemonteerd op het „halve” chassisdeel.
Breng de aardpunten precies volgens het
bouwplan aan; een willekeurige aarding
kan de stabiliteit in gevaar brengen. Het
komt er bij dit soort schakelingen erg op
aan!
Inbedrijfslclling en afregeling
Nadat het toestel is aangesloten op de
combinatie UN-1 en UN-2 (voedingsblok
en versterker), kunnen we inschakelen.
Let er op, dat lip H van de UN-7 als
draadsteun is gebruikt, hij wordt dus
niet doorverbonden met de UN-2.
Draai de sterkteregelaar van de verster
ker voorlopig niet te ver in, een kwart
slag is voldoende, want er is reserve
genoeg. Eerst schakelen we het toestel op
middengolf, dat is dus de schakelaar ge
heel naar rechts. De potentiometer R2
wordt langzaam ingedraaid, nadat we er
voor gezorgd hebben R6 op minimum
(dat is geheel naar ons toe) en C17 op
minimum te hebben gedraaid. Nu draaien
we de afstemming tot we een der beide
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H’sums horen en stellen de beide trim
mers op de variabele condensator op
maximum sterkte. Draai nu de afstem
ming naar minimum, dat is de conden
sator bijna geheel uit en zoek een zwakke
zender op. Nu regelen we eerst de beide
trimmers op de afstemcondensator weer bij
op maximum. Daarna de terugkoppelingspotentiometer op maximum (van ons af!).
Om de ontvanger tot genereren te bren
gen moeten we C17 iets indraaien, on
geveer halverwege. Dan draaien we de

afstemcondensator bijna geheel in en
zoeken naar Brussel-Frans. Ook hier moet
de ontvanger soepel kunnen genereren.
Gaat dat niet, dan wordt C17 nog wat
verder ingedraaid. We brengen nu met
behulp van R6 de ontvanger buiten gene
reren en draaien de geluidssterkte met
R2 op comfortabele waarde. Nu worden,
met de afstemming nog steeds bijna ge
heel ingedraaid, de beide kernen boven
in de spoelbussen voorzichtig op maxi
mum geluid afgeregeld. Deze gehele in-
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stelling kunnen we dan nog een keer her
halen om het in de puntjes voor elkaar
te krijgen.
Daarna is het visserijbereik aan de beurt.
Schakelaar één slag naar links. Nu eerst
C3 en Cll afregelen. Ze worden beiden
ongeveer half ingedraaid en bij gebrek
aan een zender op maximum ruis afge
regeld. Afstemcondensator geheel openge
draaid! Dan de afstemcondensator geheel
indraaien en tracht Brussel IV op 1510
kHz te ontvangen. Kernen onder in de
spoelen draaien tot dit lukt, daarna gelijk
regelen om maximum sterkte. Ook deze
werkwijze nog een keer herhalen. We
moeten nu scheepsverkeer en kuststations
kunnen horen als de afstemcondensator
voor 2/3 is ingedraaid.
Het is zaak, steeds een juiste verhouding
te zoeken voor de instelling van R2 en
R6. Houden we R2 een beetje krap en R6
zo tegen de rand van genereren, dan heb
ben we de grootste selectiviteit. Denk er
om dat dit toestelletje een gevoelig raspaardje is en we er mede moeten leren
schipperen!
Nu komt het 80 m bereik aan de beurt,
dat is stand 1 van de schakelaar, dus
weer een slag naar links. We beginnen
met C5 en C13 bijna geheel in te draaien
en stemmen voorlopig weer af op maxi
mum ruis bij opengedraaide afstemcon
densator. De 80 m band zal nu zo tussen
60 en 110° van de halve cirkel moeten
vallen, die de condensator beschrijft. We
kunnen nu, door C5 en C13 wat uit te
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draaien, het 3500 kHz en het 3800 kHz
punt — de beide einden van de amateurband — nog wat uit elkaar trekken, na
tuurlijk nadat we eerst amateurs hebben
gehoord en ons hebben georiënteerd. Tot
slot regelen we het 3500 kHz punt dan met
C5 en C13 definitief af. Zodra we het be
kende „Algemene oproep van P-A-nul---- enz.” horen, weten we dat we „in de
band” zitten. Natuurlijk kan het ook
„Calling CQ” (calling „sie-kjoe”) zijn of
„apèlle generale”, dat hetzelfde in Engels
of Frans betekent, of mogelijk ook „allgemeiner Anruf”. Als we zo wat gemoe
delijk horen praten, zit de zaak goed en
kunnen we de definitieve afregeling uit
voeren.
De afstemschaal
De constructie van een afstemschaal
wordt aan het initiatief van de bouwers
overgelaten. Wij gebruikten losse onderde
len, fiksten er een kartonnetje op en ijkten
dit aan de hand der frequenties van de zen
ders die we binnenkregen. Een stukje draad
als geïmproviseerde wijzer klemden we
tussen het chassis. Maar het kan ook
mooier. Neem dan een Sudell-schaal met
horizontale of vertikale glasplaat, geijkt
voor de „900” spoelen.
Bodemplaat
Ter afscherming en versterking werd een
bodemplaat UF-001 aangebracht. Door de
aanwezige gaten heen is afregeling moge
lijk ook nadat deze plaat is gemonteerd.

Bandfilter

Wanneer men op betrekkelijk korte af
stand woont van een sterke omroepzender,
zodat diens veldsterkte ter plaatse van de
ontvanger een flink stuk boven het storingsniveau ligt en veel groter is dan van
andere stations op nevenliggende kanalen,
dan is aan de voorwaarden voldaan waar
onder middengolf-omroep tot volkomen
bevredigende geluidsoverdracht kan lei
den.
Het is dan echter wel noodzakelijk om een
speciaal voor dit doel geschikte ontvanger
te gebruiken, want de normale omroepontvangers zijn nu eenmaal — zeer terecht
overigens — ingericht voor ontvangst van
een flink aantal zenders op plaatsen, waar
de hierboven geschetste ideale toestand
niet bestaat.
Immers, er is nu eenmaal zo’n groot aan
tal stations in de MG omroepband samen
gepropt, dat vrijwel geen enkele zender
— om het maar eens plastisch te zeggen
— zijn modulatiespectrum behoorlijk kan
ontplooien zonder in de zijbanden van z’n
buurman te grijpen. Zij doen dat echter
ongegeneerd en alleen de grote selectivi
teit van de ontvangers behoedt ons oor voor
de akelige geluiden, veroorzaakt door deze
zijbandtastelijkheden. Wat er echter na
detectie overblijft van de door messcherpe
selectiviteit geamputeerde zijbanden, is
een zielig stukje audiospectrum, dat van
frequenties boven de 3500 Hz geen weet
meer heeft. Hebben we daarentegen te
doen met een zó sterk signaal, dat de zwak
ke buurzenders geen vat kunnen krijgen
op de zijbanden, dan komen na detectie
ook alle modulatiedetaiJs tot hun recht,
mits de ongeschonden zijbanden ook wer
kelijk tot de detector kunnen doordringen
en niet door te grote selectiviteit worden
beknot.

Opzet
Het hier beschreven apparaatje is dan ook
bedoeld om de hiervoor genoemde gunstige
omstandigheden uit te buiten. Men kan het in
de bestaande super inbouwen ofwel combineren
met de Uniframe eenheden UN-2 en XJN-1.
Vanzelfsprekend kan het ook op elke grammofoonversterker worden aangesloten. De
schakeling — overgenomen uit de WW radioeenheid van onze ..200 Serie” versterkerontwerpen — bevat een bandfilter. gevormd door
twee 402 spoelen met omschakelbare afstemcapaciteiten, hetwelk de antenne koppelt met
de ..katode” detector, welke direct is gekop
peld met het als audioversterker geschakelde
tweede triodedeel van de ECC 40. Het band
filter laat de zijbanden van het signaal onver
zwakt door. maar ten opzichte van zenders op
naburige frequenties is de selectiviteit gelijk
waardig aan die van een tweekringer met versterkingsbuis tussen beide afstemkringen. De
„katode" detector — ook wel „infinite-impedance detector” genaamd — geeft uiterst ge
ringe vervorming, ook reeds bij betrekkelijk
klein ingangssignaal en het resultaat van deze
combinatie is dan ook een sublieme weergave,
waarin ook de hoogste tonen tot hun recht
komen.
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SCHAKELING UN-23
C 1-2-4-5___
C 2a-4a..........
C 3
C 6
C 7

C 8
C9

110 pF. 5 %. ker.
(L.C.C.)
3..30 pF luchttrimmers
30 pF, 5 %, mica (Mial)
470 pF ker. (L.C.C.)
100 «F, 12,5 V, elco
(Facon)
0,5 «F, papier (Facon)
8 «F, 450 V, koker-elco
(Novocon)

Constructie
De bouw van deze WW afstemmer is hoogst
eenvoudig en vereist geen bijzondere voorzor
gen. Een enkele chassis-eenheid, opgebouwd
uit Uniframe delen, biedt voldoende ruimte
voor een overzichtelijke montage van de ver
schillende onderdelen. De bedrading legge men
zodanig, dat de kernen van de spoelen als
mede de trimmers gemakkelijk bereikbaar zijn
voor afregeling. Men is betrekkelijk vrij in de
keuze van het schakelaartype, een exemplaar
met 2 standen en 2 secties is reeds voldoende.
In ons proefmodel monteerden wij een 4standenschakelaar met 3 secties; de derde

C 10
R 1
R
R
R
R
R

2
3
4
5
6

0,02 «F, papier (Facon)
voor ECC40: 100 k!>;
voor ECC81: 33 k«> 1 W
(Vitrohm)
2.7 kil
'Is W
8.2 kil
»/s W
100 kil
1 W
47 kil
1 W
22 kil
1 W

sectie kan dan dienen om de antenne in de
eerste schakelstand met de normale omroepontvanger te verbinden, terwijl in de overige
standen op de ingang van de UN-23 wordt om
geschakeld. De vierde stand is dan nog vrij
om desgewenst een derde station te kunnen
afstemmen, in welk geval nog 2 vaste condensatortjes met 2 trimmers moeten worden aan
gebracht op gelijke wijze als C2-2a en C4-4a.
Inbcdrijfstclling
Gloeispanning (6,3 volt) wordt aangesloten aan
de bussen 1 en 8 van de octalbuishouder, plushoogspanning (200 & 300 volt) komt aan no. 3,
min aan no. 6. De output van de UN-23 wordt
via een kort stukje coaxiaal microfoonkabel
gevoerd naar de pick-up ingang van versterker
of ontvanger, waaraan tevens de voedingsspan
ningen kunnen worden ontleend.
Afregeling
Voordat de afstemmer definitief in gebruik
kan worden genomen, moeten de kringen wor
den afgeregeld. We beginnen met de schakelaar
in stand twee en regelen de kernen van de 402
spoelen af op Hilversum II. Aangezien de
kringen overkritisch zijn gekoppeld, is het
noodzakelijk om bij de definitieve afregeling
telkens de ene kring te dempen (b.v. met 10
kilohm tussen aansluitingen 3 en 4 van de
spoel) wanneer de andere wordt afgestemd.
Het gaat eenvoudiger, als men tijdelijk C3 ver
vangt door een zeer kleine capaciteit, b.v. een
geheel uitgedraaide luchttrimmer. Op deze ma
nier kan men de kringen normaal afregelen
(dus zonder extra demping) op maximale out
put, waarna de vaste capaciteit van 30 pF weer
wordt gemonteerd. Ook kan men natuurlijk de
trimmer blijvend aanbrengen en de band
breedte hiermee instellen. Welke oplossing men
ook kiest, cr mag niet meer aan dc afstemkringen worden gedraaid nadat dc koppelcapacitcit is ingestcld.
Afregeling voor Hilversum I geschiedt met be
hulp van de trimmers C2a en C4a nadat de
schakelaar in stand 3 is geplaatst. Ook hierbij
de kringen beurtelings dempen of de capaciteit
van C3 tijdelijk verkleinen.
Aangezien de UN-23 uitsluitend is bedoeld voor
het verkrijgen van Werkelijkheids Weergave
is het vanzelfsprekend noodzakelijk, dat de
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plaalselijke ontvangstcondities dit mogelijk;
maken.
Alleen in die plaatsen waar een flinke veld
sterkte heerst, kan men bevredigend resultaat
verwachten. Als dus het afstemoog van eer»
normale ontvanger niet bijna geheel sluit, dar»
heeft de UN-23 weinig of geen kans. In het
centrum van ons land zal men echter verras-

send goede resultaten kunnen bereiken met
een niet te kleine antenne, welke bij voorkeur
buitenshuis en zo hoog mogelijk moet worden
aangebracht.
Met de ECC81 (12AT7) doet de UN-23 het eveneens3 uitstekend, het is dan slechts noodzakelijk
om de katodeweerstand van de detector (Rl) te
verlagen tot 33 kilohm.
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Drie maal twee
Rechi-uii onivanger
mei 2 buizen,
2 kringen en 2 banden

Wie in onze tijd begint aan een recht-uit
ontvanger voor lange- en middengolven
zal veelal met een medelijdend lachje wor
den aangekeken. Sinds de mislukking van
„Kopenhagen” schijnen deze ontwerpen
voorgoed verdoemd.
Maar na het opzetten van een proefschakeling zijn wé er toch aan begonnen. Het
resultaat is een toestelletje, dat op meer
dan één punt afwijkt van de gebruikelijke
rechtuit-ontwerpen en wel in gunstige zin.
Want zowel de selectiviteit als de weergavekwaliteit zijn opmerkelijk, en dat is
juist de grote moeilijkheid bij onze radioontvangst.

zal óf de bandbreedte nog meer moeten
opofferen, óf met een ongunstige signaalruis verhouding genoegen moeten nemen.
Als iemand u ooit mocht vertellen dat hij
deze drie moeilijkheden volledig heeft op
gelost, wees dan zo tactvol om het gesprek
op een ander onderwerp te brengen,
want.... het is onmogelijk dit probleem
volkomen op te lossen. Iedere oplossing
blijft altijd een compromis. En dan mogen
we het hier te beschrijven ontvangertje
een gunstig compromis noemen. Er zijn
maar twee afgestemde kringen, verenigd
tot een bandfilter en de terugkoppeling is
niet tot het uiterste opgevoerd; vandaar
behoorlijke bandbreedte. Katode-detectie
geeft praktisch vervormingsvrije weergave,
waartoe tevens wordt bijgedragen door
vaste n.r.s. in de a.f. versterkertrappen.
Met een werkelijk goede antenne kunnen
we zelfs overdag de stations nog niet op
tien vingers tellen. Hoe we dit alles doen
met slechts twee buizen volgt in extenso
hierna.

Wie de selectiviteit tot het uiterste wil op
voeren komt terecht bij een zo kleine band
breedte, dat de weergave van hoge tonen
noodzakelijkerwijs verdrietig moet wor
den; wie de bandbreedte zo gunstig moge
lijk kiest, zal bijna niet meer mogen spre
ken van selectiviteit. Wie daarenboven nog
prijs stelt op een behoorlijke gevoeligheid,
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Bandfiltcr
Door toepassing van twee detectorspoelen van
het type 931 kon 'n merkwaardig bandfilter
worden samengesteld.
Hoeveel aandacht zal men niet in de fabriek
hebben besteed aan een juiste dimensionering
van de terugkoppelwikkeling van deze spoelen,
waardoor de gunstige en vlak verlopende Q-karakteristiek kon worden gehandhaafd?
Als deze wikkeling zo goed mogelijk is uit
gekiend voor terugkoppeling, dan is het niet
uitgesloten dat men hiermee tevens een heel
gunstige koppeling tussen twee afstemkringen zou kunnen bewerkstelligen. Dit bleek
inderdaad het geval: Bij directe doorverbin
ding van de aansluitingen ”8” van de 931spoelen zijn de twee kringen vrijwel kritisch
gekoppeld. Om de selectiviteit nog wat op te
voeren gaan we echter niet zover, maar door
tussenvoeging van een condensator van 250 pF
krijgen we een koppeling, die zowel voor
LG als voor MG uitstekend voldoet. En dat
is belangrijk, want zou voor beide gebieden
een verschillende koppelingsgraad noodza
kelijk zijn, dan zou dit extra moeilijkheden
geven i.v.m. de omschakeling en bedradingscapaciteiten van de betreffende leidingen
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SCHAKELING „DRIE MAAL TWEE”
300 pF, mica of keram.
afst.cond. m. trimmers (DC203)
250 pF, mica
3 ... 30 pF, trimmer
0,1 i4F. papier (Facon)
100 pF, keramisch
(L.C.C.)
1000 pF, papier (Facon)
1 /'F,
C12-15-17 . . 0.05 /4F.
3000 pF, mica (Mial)
2000 pF, papier (Facon)
0,5 /4F,
50+50 /4F, elco 350 V
5000 pF, papier (Facon)
50 //F, elco 12 V (Facon)
E250C85
CG/12E Mutector
Mu-core F4
Muvolett 6006
(Vitrohm)
330 Q,
Vs W
1 W
15 kQ,

R3
R4-9

39
10
47
270
47
100
470

kQ.
kQ.
kQ,
kQ.
kQ.
kQ.
kQ,

(Vitrohm)

1 W
Vs W
Vs W
Vs W

1 w

1 W
potm. m. schak. KV 2
type P 257
(Vitrohm)
330 kQ. Vs W
2,2 kQ. Vs W
33 kQ. Vs W
39 kQ,. Vs W
680 kQ, Vs W
2,2 MQ, 1 W
4,7 kQ. Vs W
10 Q. 1 W
schak. 3 st. 2 X 4 secties
netsch., op R10
Mu-volt PC 100
Muvolett 22043/5
verl. lampje 6.3 V 100 mA
verl. lampje 6,3 V 0,05 A

Ril
R12-20
R13
R15
R16
R17
R18-21
R19
SI
S2
Tl
T2

VI
V2

r
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ci6
.R13

A/W'
R 21

Ri5

RH'
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naar de schakelaar. De hier toegepaste koppelmethode is wel de eenvoudigste die over
de hele linie voldoening geeft. Capacitieve
koppeling brengt meer moeilijkheden mee.
Bovehdien werkt de dempingsreductie nu ook
op de ingangskring, zodat ook de antennedemping enigszins wordt gecompenseerd.
r.f. versterker en detector
Het bandfilter wordt gevolgd door een trap
rJ. versterking, waartoe het pentodedeel van
de ECF80 dient, terwijl het triodedeel als
katodedetector is geschakeld. Wegens de grote
steilheid van de pentode wordt een flinke r.f.
versterking verkregen ondanks de aperiodische koppeling met de detector. Aangezien
de anodeimpedantie wordt gevormd door de
anodeweerstand R2 parallel met de parasitaire
capaciteiten — Ca van de pentode en Cg van
de triode plus bedradingscapaciteit — is het
zaak laatstgenoemde zo klein mogelijk te
houden. Dat is hier niet moeilijk; men kan C7
met zo kort mogelijk draadeinde direct aan
de buishoudercontacten solderen, evenzo R2
en R5.
R9 en C14 vormen een filter dat de r.f.
rimpel van het audiosignaal verwijdert, ter
wijl de uit LI en C13 bestaande zeefkring
de hinderlijke 9 kHz interferentietoon on
derdrukt.
Terugkoppeling
De r.f. terugkoppelspanning wordt afgenomen
van de spanningsdeler R5/R6, zodat hierdoor
geen extra bedradingscapaciteit aan de anodekring van de pentodesectie wordt toegevoegd.
Met de trimmer C5 wordt de dempingsreduc
tie voor MG ingesteld en omdat voor LG een
zwakkere terugkoppeling is vereist, wordt in de
betreffende stand van Sld de combinatie R4/C9
parallel aan R6 geschakeld. Op deze wijze

wordt een goede werking verkregen op zowel
lange als middengolven met een vaste instel
ling van C5, zodat een bedieningsknop voor
de terugkoppeling overbodig is.
a.f. versterker
Wegens de lage uitgangsimpedantie van de
detector leent het op blz. 64 afgedrukte deel
van het schema zich uitstekend voor aanslui
ting op de p.u.-ingang van een grammofoonversterker. Een compleet ontvangertje ontstaat
door toevoeging van het a.f.- en voedingsgedeelte. dat op blz. 65 is afgebeeld.
Een bijzonderheid van deze schakeling is de
n.r.s.-voorziening van de ECL80. Triode en
pentode van deze buis hebben een gemeen
schappelijke katodeaansluiting waardoor de toe
passing van een katodeweerstand moeilijkheden
oplevert om de versterker stabiel te doen wer
ken met behoud van behoorlijke weergave van
de lage tonen. Deze problemen werden omzeild
door te voorzien in vaste n.r.s. — ook al gun
stiger met het oog op geringe vervorming in
de eindtrap — welke gemakkelijk kan worden
verkregen dank zij de extra aansluiting op de
voedingstransformator, een Mu-volt PC 100.
Aarden wij nl. de 220 volt aansluiting van de
secundaire wikkeling, dan is er tussen chassis
en de 250 volt aansluiting 30 V wisselspanning
beschikbaar en hierop is via de spanningsdeler
R20/R21 de gelijkrichter G2 (een kristaldiode)
aangesloten, welke over C20 de n.r.s. voor de
eindpentode levert (12,5 V), terwijl de lagere
roosterspanning voor de triode (5,5 V) aan de
spanningsdeler R13/R15 wordt ontleend. Deze
methode bleek de schakeling bovendien zeer
ongevoelig voor netstoringen te maken. Bij
plotselinge veranderingen van de netstroom
verandert de n.r.s. in dezelfde zin als de anodespanning en zo verklaren we dat vooral schakelklikken via het net nagenoeg onhoorbaar
worden. De weerstand Ril kan nu niet gelijk-
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tijdig als sterkteregelaar dienen, omdat dan de
geluidsterkte nooit geheel tot nul zou kunnen
worden teruggebracht wegens de resterende
signaalspanning over C16. De sterkteregelaar
R10 is nu echter geheel „gelijkstroom-vrij"
door de aanwezigheid van C12 en C16, het
geen de kansen op ruisen en kraken van deze
potmeter tot een minimum beperkt.
De eindpentode moet een anodebelasting van
17,5 kil hebben en dit wordt geheel bevredi
gend opgelost door als uitgangstransformator
een Muvolett-type voor batterijbuisjes te ge
bruiken. Een weerstand van 2,2 Mi! tussen de
anoden van pentode en triode geeft nog enige
tegenkoppeling.
Golfbandindicatic
Tenslotte is een methode gevonden om de
stand van de golfgebiedschakelaar aan te geven
m.b.v. het schaalverlichtingslampje
(V2).
Hiervoor werd een 6 V/0,05 A type ge
bruikt, dat op 6,3 V is aangesloten in de stand
MG, op 3,15 V in de stand LG en ’t brandt niet.
wanneer de schakelaar zich in de p.u. stand
bevindt. Het weerstandje R19 bleek noodzake
lijk omdat anders de halve gloeispanning tus
sen de schakelstanden van Slf een kort ogen
blik wordt kortgesloten en daardoor zou de
levensduur van de schakelaar aanzienlijk wor
den bekort. Men kan natuurlijk ook het lamp
je in de LG-stand via een passende serieweerstand op de volle 6,3 V aansluiten.

Afregcling
We beginnen met de wijzer zo in te stellen,
dat hij het begin en het einde van de schaal
kan halen. Bij de Sudell-schaal is het niet
nodig de LG band uitvoerig te trimmen en
daarom zijn in het ontwerp alleen maar de
twee trimmers aangegeven die al op de afstemcondensator aanwezig zijn. Wie het
„model” wil doen, kan natuurlijk nog de
LG-trimmers toevoegen. Eerstgenoemde
trimmers dienen dus voor beide golfbanden.
Op Brussel I (Frans) wordt de dempingsreductie ingesteld; C5 wordt zover inge
draaid als mogelijk is zonder dat genereren
optreedt. Met de trimmer in deze stand
schakelen we over op LG, schaalwijzer op
800 m, en indien het toestel dan genereert,
wordt C5 zoveel losser gedraaid als nodig
is. Is de bedrading verder in orde, dan zal
deze trimmer niet meer behoeven te wor
den nageregeld.
We trimmen eerst het MG gebied op Brus
sel IV (Belgische gewestelijke omroep, .
198 m) of een ander station aan het h.f.
einde van de schaal en regelen hier de
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Opstelling van de onderdelen op het
uniframe-chassis
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7
trimmers op de condensator. Daarna de
onderste kernen van de spoelen bijregelen
op Brussel I (Frans). Beide handelingen
enkele malen herhalen totdat schaalaanwijzing en gelijkloop der kringen over het
gehele MG gebied kloppend zijn.
En dan overschakelen naar LG. Aange
zien op de h.f. zijde van deze band toch
niet veel te beleven valt, kunnen we vol
staan met bij te stellen d.m.v. de kernen
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7
op Allouis. Daarna controleren we even, of
Luxemburg ongeveer goed staat afgestemd
door voorzichtig de trimmers iets te ver
draaien en als dit geen merkbare verbete
ring in de afstemming geeft, zetten we ze
weer terug in de juiste stand door opnieuw
af te regelen op de h.f. kant van het MG
gebied.
En dan maar luisteren

i

1

„DUOFLEX”
Eenvoudige 2-krings reflexontvanger mei dempings reductie,
diodedetectie en A.V.R.

Reflexschakelingen zijn éen machtig inte
ressant object voor experimenteren, juist
omdat er bijna altijd complicaties optreden.
Ze stellen hoge eisen aan opstelling en be
drading om het geheel stabiel te laten wer
ken. De enige reflexschakeling welke in
het geheel geen speciale eisen stelt is die
met één enkele pentode en sterk gedempte

V

roosteringang, zoals toegepast in de „Solo
flex”. (zie pag. 45) Hoewel de „Soloflex”
voor de ontvangst van beide Hilversumse
programma’s op MG heel aardig voldoet, is
de selectiviteit en gevoeligheid te gering om
er ook met succes buitenlandse stations
mee te ontvangen.
Zo rees het plan om de „Soloflex” met af-
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SCHAKELING „DUOFLEX”
Cl-9-11-14.. 100 pF keram.
(L.C.C.)
C2
47 pF keram.
(L.C.C.)
C3-3a-8-8a.. afstem.cond. DC203 met trim
mers (Novocon)
C4
10 pF keram. (L.C.C.) (gelijkloopcorrectie)
C5
220 pF keram. (L.C.C.)
C6-7-16 .... 0,01 /iF papier (Facon)
CIO
zie tekst
C12
470 pF keram. (L.C.C.)
C13.............. 0,02 /<F papier (Facon)
C15
50 /<F elco 25 V (Facon)
C17-18
32 + 32 „F elco 450 V
(Novocon)
10 kO 'Is W
(Vitrohm)
R1
R2
68 kO '/* W(event. F4)
R3
47 kO pot.meter z. schak.
KV 1 type P 254 (Vitrohm)
R4
10 MO 'Is W
R5
1 MO 'Is W
R6
3,3 MO V* W
R7
470 kO pot.meter met schak.
KV 2 type P 257 (Vitrohm)
R8
47 kO 'Is W
R9
100 kO 'Is W

R10
RU
R12

150 0 'U w
470 kO 'Is w
1 kO 3 W

Tl
T2
G

Muvolett uitg.transf. 7043 (7000/3 Ö)
Muvolt voed.transf. PC 100
Seleengelijkrichter B 250/C 90
(Siemens)
L . . . F4 - F . . . DF1
S op R7 (dubbelpolig)
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Boven- en onderaanzicht
van de ,,Duoflex"

u)"J

De 402-N spoelen in de vierkante
bussen zijn vervangen door 402 in
ronde spoelbussen.

gestemde roosteringang uit te voeren en de
diode door een versterkerbuis te vervan
gen. Vanzelfsprekend dienden dan allerlei
maatregelen genomen te worden om gene
reren te voorkomen. Getracht werd deze
zo eenvoudig mogelijk te houden.
In eerste opzet was voor de versterkerbuis
een gewone teruggekoppelde roosterdetector gedacht. Op die manier zou het dan
mogelijk zijn de klassieke 1-V-l schake
ling met slechts twee enkele buizen te verwezelijken. Een bouwplan werd uitgekiend
en inderdaad werkte het zaakje lekker.
Totdat .... op ’n sterke zender de„geluidskraan” eens flink werd opengedraaid!
Want toen begon het geval toch wel zo mis
selijk te loeien, dat de speaker vol walging
z’n conus poogde uit te spuwen. Na ons eens
achter het oor gekrabd te hebben, kwam
de oorzaak aan het licht. A.f. oversturing
van de eindbuis alias r.f.-versterker ver
vormde tevens het r.f. signaal zodanig,
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FRAME-CONTACT
AFSTEMCONDENSATOR
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vast ingesteld te laten d.m.v. een soort capacitieve spanningsdeler. doch het bleek gunstiger
ze regelbaar te maken.
De neg. roosterspanning voor de EAF42 wordt
met behulp van de spanningsdeler R4-6-7 aan
de spanningsval over de gemeenschappelijke
weerstand R10 ontleend. De versterkte tril
lingen komen nu via Cll op de diode. In de
anodeketen van de EAF42 is een F4 smoorspoel opgenomen, daar een afgestemde kring
hier maar genereernarigheid zou geven. Op de
diode is een geringe neg. voorspanning aan
wezig, afkomstig van de spanningsdeler R4-6-7,
waardoor lineaire detectie verzekerd is. Via een
tweetal RC filters (R3-C12 en DF1) en C16 en
R2 belanden de gedetecteerde signalen nu als
a.f. nogmaals op het rooster van de EL41. Ten
slotte bereiken ze door de koppelwikkeling
van de 402 spoel de uitgangstransformator.
Bouw
Toepassen van Uniframe-delen maakt het
mogelijk het chassis in gedeelten te mon
teren.
dat het soms geheel werd weggedrukt! En
omdat het r.f. signaal nu eenmaal de dra
ger is van de a.f. trillingen, verdween dan
prompt de overbelasting, waardoor het r.f.
signaal weer ’n kans kreeg en het spel van
voren af aan begon. Resultaat: een kok
halzende speaker. Remedie: overbelasting
voorkomen. Een oplossing vormt automati
sche versterkingsregeling. Nu heeft AVR
alleen zin bij minstens twee trappen r.f.
versterking. Dus werd de versterkerbuis als
tweede r.f. versterker geschakeld. De diode
in deze buis zorgt voor detectie en regelspanning. Uiteraard kan de le r.f. trap niet
worden geregeld. Doordat echter de a.f.
trap ontbreekt, is bij gebruik van een nor
male antenne het gevaar voor overbelas
ting van de eindbuis voorkomen.
liet schema
De antenne is via Cl met de eerste afstemkring gekoppeld. Ter verhoging van de selec
tiviteit werd de roostercondensator C2 op stift
2 van de 402 aangesloten. De wilde neigingen
van de EL41 als r.f. versterker worden met
R1 getemd. De zeer steile eindbuis zou anders,
ondanks zorgvuldige afscherming spontaan als
T.P.T.G. gaan oscilleren zodra rooster- en
anodekring op elkaar worden afgestemd. De
katode ligt aan aarde; de buis ontvangt zijn
neg. roosterspanning d.m.v. een gemeenschap
pelijke weerstand in de minleiding (R10).
De versterkte r.f. trillingen vloeien via de
koppelspoel van de tweede kring en C6 (tevens
luidsprekercondensator) naar aarde af. Intus
sen hebben ze deze kring aan het schommelen
gebracht, die d.m.v. C9 met het rooster van de
EAF42 is gekoppeld. Dempingsreductie is mo
gelijk door van de anode de versterkte trillin
gen in de kring terug te voeren met CIO.
Dit is een zeer kleine capaciteit, gevormd door
twee stukjes geïsoleerd montagedraad over een
lengte van ca. 4 cm in elkaar te draaien. Bij
het afregelen wordt hiervan zoveel afgeknipt,
dat bij geheel uitgedraaide afstemcondensator
en ingedraaide pot.meter R3 nog nèt geen gene
reren optreedt. In verband met de op de
EAF42 toegepaste AVR zou anders een machi
negeweerachtig geratel ontstaan door het tel
kens dichtslaan van de buis. Geprobeerd werd
nog of het mogelijk is deze terugkoppeling
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Ontvangerdeel
Nadat bevestigings- en doorvoergaten af
getekend en geboord zijn, worden alle on
derdelen gemonteerd, behalve het frontplaatje met de terugkoppelpotmeter en het
schaaltje. Nu kan men overal gemakkelijk
bij. De weerstanden en condensatoren op
de bedradingssteunen kan men het han
digst eerst met hun corresponderende dra
den, (nrsp., afgeschermde leidingen etc.)
op hun plaats rijgen, daarna solderen en de
uitstekende draadeinden afknippen. Let
vóórdat men gaat solderen op, of alles op
de juiste plaats zit en niets is vergeten, dat
bespaart een hoop narigheid. Als men deze
werkwijze toepast gaat het monteren zeer
gemakkelijk. Dat geldt overigens voor alle
soldeerpunten; eerst alle draden op hun
plaats en dan pas solderen. Nog even ’n
tip voor het solderen van de afgeschermde
leidingen: op ca. 2 cm van het eind de
afschermmantel openpeuteren met een
stomp voorwerp, kern uit de opening wip
pen en afschermmantel in elkaar draaien.
Een stukje kous er over voor de nette af
werking. Op de stiften 5 en 6 van de twee
de 402-spoel naar de terugkoppelpotmeter
alvast twee draadjes van ca. 6 cm. solderen
anders komt men er straks niet meer bij.
Houdt u zoveel mogelijk aan het montagevoorbeeld. Bv. mag de luidsprekercondensator C6 niet aan de aardlip van de afstemcondensator worden gesoldeerd, an
ders genereert de zaak geheid! Let er ook
op, dat van de kokercondensatoren steeds
de witgeringde zijde aan aarde komt. Zit
alles op z’n plaats, dan kan het frontplaatje
worden gemonteerd. Let op dat de fitting
voor het onderste schaalverlichtingslampje,
welke door een opening in het frontplaatje
iets naar achteren uitsteekt, niet tegen de
potentiometer R3 aan komt. Zo nodig een
ring of extra moer op de potmeter-schroefdraad schuiven.

I
Voedingsdecl
De onderdelen zijn zodanig opgesteld, dat
er royaal plaats is voor de Peerless Bantam
speaker links van het schaaltje. De mon
tage is verder zo eenvoudig, dat het geen
enkele moeilijkheid oplevert. De elco wordt
met een beugeltje aan het chassis beves
tigd. De voedingstransformator wordt met
een paar lange schroeven op het frame ge
monteerd. In de aangegeven stand kan
men drie gaten benutten welke reeds in
het Uniframe aanwezig zijn. De gelijkrichtcel moet i.v.m. warmteafgifte vlak tegen
het chassis worden geschroefd. Hierna
kunnen radio- en voedingsdeel door
UF-004 stripjes aan elkaar worden verbon
den. De resterende verbindingen (sterkteregelaar, voedingsspanningen enz.) komen
nu aan de beurt, waarna we het toestel
kunnen
Afregelen
Dit is al ettelijke malen hiervoor beschre
ven, zodat we volstaan met de instelling
van de terugkoppeling. Bij rechtsom draai
en van de terugkoppelpotmeter moet een
zwak station sterker worden, totdat de
EAF42 gaat genereren en een luid geratel
uit de luidspreker komt. Men knipt nu bij
stukjes en beetjes zoveel van de „terugkoppelcondensator” af, dat nog nèt geen ge
ratel optreedt.
Het is wellicht mogelijk, dat bij gebruik
van een zeer grote antenne toch nog over
belasting van de eindbuis optreedt indien
op een sterke zender de sterkteregelaar
geheel wordt opengedraaid. Men kan dan

Cl verkleinen of wel de antenne op stift 1
van de antennespoel aansluiten.
i

Versterkte AVR
Een andere mogelijkheid is verbeterde AVR
door spanningsverdubbeling met een tweede
diode (bv. kristaldiode). De afgegeven a.f.
spanning is dan ook iets groter. Volledigheids
halve volgt hiervan nog een schema. De
mop is, dat in de positieve helft van de anodewisselspanning de EAF42-diode geleidt en daar
door Ca geladen wordt. In de negatieve periodehelft geleidt de hulpdiode en wordt Cb ge
laden. Daar de spanningen van neg. periodehelft en de lading van Ca nu in serie staan
wordt Cb tot (ongeveer) de dubbele spanning
opgeladen.
n

!
j

/7777

i.

I0M

vwv

|

-7\

Schakeling voor verbeterde AVR
Prestaties
De combinatie eindbuis-r.f. versterker blijkt
goed te voldoen; beter dan de combinatie
r.f.-a.f. versterker met EAF42. (Dit in verband
met de noodzakelijke anodeweerstand). De
selectiviteit is zeer goed, ook de gevoeligheid
doet niet onder voor een normale 1-V-l rechtuit-ontvanger. Een prettige eigenschap is voorts
de AVR, terwijl de diode-uitstelspanning voor
een rustige afstemming zorgt. De weergavekwaliteit is beslist beter dan die van roosterdetector-ontvangers.
i;
i
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Een ontvangertje voor de (brom)fiets
Ofschoon al enkele keren een constructie
voor fietsradio in een MK uitgave werd
beschreven, lijkt het ons niet misplaatst
om nog eens een ontwerpje voor dit toch
wel bijzondere eisen stellende toepassings
gebied ten tonele te voeren. Wij denken
daarbij vooral aan de grote groep radioenthousiasten, die ook graag een fietsradio
zouden willen bouwen, maar het niet aan
durven hun krachten te wagen aan het in
elkaar priegelen van een miniatuur-apparaat. Tenslotte moet men verscheidene
toestellen gebouwd hebben voordat vol
doende ervaring en vaardigheid zijn ver
kregen om met succes een uiterst compact
ontworpen apparaat te kunnen bouwen.
Welnu, bij de opzet van de UN-45 is daar
mede rekening gehouden en wie niet hele
maal een leek is op het terrein van de toestelbouw zal de constructie van dit ontvan
gertje zeker tot een goed einde brengen, al
is e.e.a. dan iets bewerkelijker dan de
bouw van een huiskamer-toestel.
Het schema
Eerst echter verdient de schakeling alle aan
dacht. Uitgaande van de gedachte dat

grote gevoeligheid gepaard aan een zo gering
mogelijk stroomverbruik de belangrijkste eisen
zijn waaraan een fietsradio moet voldoen,
i.v.m. de toepassing van een kleine antenne
en voeding door twee fietsdynamo’s, werd een
op het eerste gezicht wat merkwaardig aan
doende buizencombinatie gekozen, nl. als r.f.
versterker en diodedetector ’n EAF42, omdat
die 100 mA minder gloeistroom trekt dan een
EBF80; twee trappen a.f. versterking met ECC83
a raison van slechts 175 mA gloeistroom per
triode en als eindbuis een DL94, welke voor
zijn 50 mA gloeistroom en ca. 8 mA anodestroom nog nltijd zoiets als l/t W audio produ
ceert. De totale gloeistroom van 550 mA kan
een normale goede fietsdynamo nog juist leve
ren, de spanning is dan 5.5 tot 6 V, waarmee
de buizen het nog behoorlijk kunnen doen.
De r.f. versterker heeft geen katodeweerstand
maar krijgt negatieve roosterspanning, door
dat de roosterweerstand R1 via R3 aan de belastingweerstand (R4 -f R6) van de diode is
verbonden. Zodoende wordt het rooster van de
EAF42 ongeveer 1 V negatief dank zij de aanloopstroom van de diode, terwijl tevens de
aanloopstroom van dit rooster zelf nog een
steentje bijdraagt. Zodra echter een signaal de
detector bereikt wordt de diodespanning — en
dus ook de n.r.s. — groter. De zo verkregen
AVR dient voornamelijk om oversturing van
de r.f. trap te voorkomen, de regelspanning Is
onvoldoende voor bevredigende compensatie
van verschillen in de signaalsterkte.
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Onderaanzicht van de UN-45
Let op de afschermplaatjes naast de antennespoel.

SCHAKELING UN-45
Cl
C2-2a-6-6a
C3-7-12 ..
C4-5..........
C8-10 ___
C9
Cll-15....
C13-16___
C14-18*)..

ioo

R7-11
R8-12
R10
R13
R14

100
10
1
.... 220
.... 680
3.3
10

R15
R16
•) C18 is
als C14b.

Originele terugkoppeling
De hier toegepaste ongebruikelijke methode
voor ontdemping van de detectorkring maakt
een semi-permanente instelling van de terug
koppeling mogelijk waarbij de sterkteregelaar
gelijktijdig de terugkoppeling regelt. Op deze
wijze worden over vrijwel het gehele afstemgebied automatisch de maximaal bereikbare
selectiviteit en gevoeligheid verkregen.
Terugkoppeling vindt nl. plaats van de belastingweerstand R6 via de eerste a.f. trap
(V2a) en C8 naar de koppelwikkeling van L2.
Ofschoon de eerste triode van de ECC83 een
slechte r.f. versterker is, geeft zij toch nog
ruim voldoende r.f. output voor ons doel, zo
dat CIO nodig is om een deel van de r.f. anodestroom naar aarde af te voeren. Het soepel
functioneren van de regeling met R6 hangt
voornamelijk af van de grootheden R5. C9 en
CIO. De beste resultaten worden verkregen met
zo klein mogelijke capaciteit van C9 (bijna ge
heel opengedraaid). Wil de schakeling dan op
het l.f. einde van het afstemgebied niet gene
reren met R6 geheel opengedraaid, dan moet
de weerstand van R5 worden verkleind. Treedt
daarentegen reeds genereren op wanneer R6
halverwege staat, maak dan R5 groter. Aan de
h.f. zijde van de MG-band heeft CIO de meeste

330 pF, keramisch (L.C.C.)
afst. cond. met trimmers
(Novocon DC203)
100 pF. keramisch (L.C.C.)
0,02 /«F, papier (Facon)
47 pF, keramisch (L.C.C.)
30 pF, luchttrimmer (Philips)
0,01 /<F, papier (Facon)
100 «F, elco 12 V (Facon)
16+16 /<F, elco 350 V (Novocon)
2000 pF, papier (Facon)
16 «F, elco 350 V (Novocon)
1 MQ «/r W
(Vitrohm)

ko

iw

k<) >/ï W
ka V: W
MH, potm. (Vitrohm P 254 KV2)
kO
1W
(Vitrohm)
kQ
V* W
kO
*/* W
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i ka

*/* w

1 W
68 a
1 W
2,2 ka
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invloed. Kan men de zaak met R6 niet tot ge
nereren bewegen. dan heeft CIO een te grote
capaciteit, bij te gemakkelijk genereren moet
de capaciteit groter genomen worden. De lig
ging van de bedrading speelt ook een belang
rijke rol t.a.v. de uiteindelijk te kiezen waar
den voor R5. C9 en CIO. Regel e.e.a. altijd zo
af. dat genereren alleen optreedt wanneer R6
bijna of geheel in z'n maximum stand staat,
anders schiet de gevoeligheid van het audiodeel
spoedig tekort.
In verband met het toegepaste terugkoppelsysteem is het r.f. filter nu opgenomen tussen
beide secties van de ECC83 en wordt gevormd
door R9 en C12. V2a krijgt n.r.s. van de detec
tor. nl. een evenredig deel van de gelijkspanningscomponent van het gedetecteerde signaal.
Weliswaar is deze roosterspanning afhankelijk
van de signaalsterkte en de stand van R6.
maar onder praktisch voorkomende omstandig
heden is de variërende roosterruimte steeds
toereikend om de optredende a.f. roosterwisselspanningen met geringe vervorming te ver
werken.
V2b heeft een normale n.r.s.-voorziening d.m.v.
de katodeweerstand R10. Omdat de DL94 de
enige direct-verhitte buis is in de schakeling
kon ook deze met een katodeweerstand (R14)
worden uitgerust, welke is verbonden aan de
middenaftakking van de gloeidraad. R14 vormt
tevens de aardverbinding van het gehele gloeistroomcircuit en dat mag dus nergens anders
met chassis worden verbonden.

ca. 110 V bij een totaal anodestroomverbruik
van ca. 12 mA. De kern van T2 moet men
niet omblikken.
De gloeistroomdynamo moet goed geisoleerd
worden gemonteerd — bv. door een uit gas
slang gesneden rubberring tussen vorkbuis en
bevestigingsbeugel aan te brengen — en via
een dubbeladerig snoer met de ontvanger wor
den verbonden. Let men hier niet op. dan
wordt één helft van de gloeidraad van de
DL94 kortgesloten. Omdat de eindbuis 2,8 V
gloeispanning nodig heeft, is een serieweerstand opgenomen om de dynamospanning tot
dit bedrag terug te brengen. R15 is extra ruim
bemeten om tijdens hardrijden overbelasting
van het tere gloeidraadje te voorkomen. Aan
gezien de dynamo's een frequentie in de
grootte-orde van 400 Hz opwekken, levert
gloeidraadvoeding van de DL94 met wissel
stroom niet het minste bezwaar op. Bij een
lage gloeistroomfrequentie (bv. 50 Hz) wordt
echter de anodestroom met brom gemoduleerd
omdat dan de warmtecapaciteit van de dunne
gloeidraad onvoldoende is om de gloeidraadtemperaluur — en dus ook de emissie
gedurende elke halve periode van de gloeistroom
constant te houden. Overigens merkt men bij
de UN-45 hiervan hoegenaamd niets omdat het
kleine luidsprekertje de lage bromtoon slechts
zeer verzwakt kan weergeven. (Doordat R14 en
ook het remrooster aan het midden van de
gloeidraad zijn verbonden, zijn de gloeidraadhelften in tegenfaze. de gloeispanning zelf kan
dus geen brom veroorzaken.)
Binnenshuis — bv. tijdens het afregelen en
uitproberen — kan dit ontvangertje door tus
senkomst van een gloeistroomtransformalor op
het lichlnet worden aangesloten. In dit geval
worden de gloeidraden en de primaire van T2
beiden aan de 6,3 V wikkeling van deze nettransformator verbonden, terwijl dan de ver
binding tussen chassis en 6 volt ingang van
T2 wordt verbroken. Vergeet dit laatste niet.
anders werkt de DL94 niet!

Voeding
De UN-45 is berekend voor voeding door twee
6 volt’s fietsdynamo’s, de ene voor de gloei
stroom, de andere voor de hoogspanning, welke
wordt verkregen door de dynamospanning op
te transformeren m.b.v. een luidsprekertransformator, waarna gelijkrichting plaats vindt
m.b.v. een enkelfazige seleengelijkrichter. Men
krijgt dan achter het afvlakfilter gemiddeld

JLL

%

o

B-i

A

t“t+-

GATENA 38\
GATEN 8 20?

GATEN E 8“
,
OVERIGE GATEN 3.5'

------- 5------- ^

*
a &

UF00S

,

1

1? [ __ 3L

GATEN C 185
GATEN 0 10',

55

40

41

UFO 05

+

-4-B

I

11?

O
«o

-M—

1

v

•—14-

o o ....

o

o...--"

O V

O

0
LF005

65

UF005

t

•£

Maaischeis van chassis UN-45

78

68

A=V2W

u

9=1W

re
C

a>

T3

5

S : :
£
o

S*
1 £?

u)
■m

re

s?3 i 5i
uU

CM

SCC H
>«> c

c

c% g ?c

tii:
a
«8* 2C2
'■ga >0

§1! : 1!

Illjjl
<muq wfc<o

9

C15= 0,01 m

cc

(Rj69 2,2t

8

V9220R&

{RIJ 910f

Rf19 220k

J

Moniageplan van de UN-45

79

De bouw
Om voor dit ontvangertje een chassis te
verkrijgen, dat niet groter is dan strikt
noodzakelijk, werd het samengesteld uit
vier „blanco” Uniframe plaatjes type UF
005. Twee hiervan dienen als frontpaneel,
de andere twee vormen het bovenvlak en
de achterwand door ze haaks om te zetten.
Met twee UF-004 strippen en drie UF-008
hoekjes worden de delen stevig aan elkaar
verbonden.
De grote gaten voor huishouders, spoelen
en de luidspreker (een Peerless „Micro”
voldoet uitstekend) worden met een
figuurzaag uitgezaagd; de afmetingen, enz.
vindt men in de maatschets. Maak het gat
voor de condensatoras extra ruim, zodat de
as onder geen enkele omstandigheid het
frontpaneel kan raken — de afstemcondensator moet vrij kunnen veren — anders
krijgt men last van microfonie. Eventueel
kan men een rubber tule op de as schuiven
als „lager” in het frontpaneel; dan kan de as
niet al te gemakkelijk draaien en men heeft
geen last van verstemming t.g.v. schokken
en trillingen.
Men kan dadelijk alle onderdelen op het
chassis monteren, behalve de vijflipsdraadsteun aan de achterwand, welke pas
wordt aangebracht wanneer de bedrading
zover is gevorderd, dat men niets meer
aan de huishouders van EAF42 en ECC83
behoeft te solderen. Gebruik borgringen
om het lostrillen van de moertjes te voor
komen.
De ECC83 en DL94 moet van afschermbussen worden voorzien, welke hier voorname
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lijk dienen om deze buizen stevig aan
hun huishouders te kluisteren. Tussen de
antennespoel enerzijds en de potmeter en
de huishouder van de EAF42 anderzijds is
een afscherming aangebracht, bestaande
uit twee haaks omgezette UF-004’en, vast
geschroefd onderaan het frontpaneel, resp.
de achterwand; zie afbeelding onderaan
zicht. Ter bescherming van de luidspreker
wordt de frontopening afgesloten met een
geperforeerd metalen plaatje, geklemd tus
sen luidsprekerrand en frontpaneel.
Afregeling
Eerst moeten de afstemkringen worden af
geregeld op maximale gevoeligheid m.b.v.
de trimmers op de afstemcondensator en
zonodig met de kernen van de spoelen.
Dit kan het beste geschieden met de terug
koppeling buiten werking, waartoe men
C8 tijdelijk verwijdert. Werkt de schake
ling op deze wijze volkomen stabiel, dus
zonder enig spoor van genereren, dan kan
men C8 weer aanbrengen en de terugkop
peling instellen op de manier zoals hier
voor reeds werd aangegeven. Naregelen
van de trimmers C2a en C3a is hierna wen
selijk. De gevoeligheid is dan toereikend
om de belangrijkste stations op spriet-antenne te ontvangen.
Het chassis kan nu in een waterdicht kastje
worden gemonteerd, liefst verend op rubberspons. Om al fietsend gemakkelijk te
kunnen afstemmen, is het van belang om.
een of andere afstemknop met ingebouwd
fijnregelmechanisme te monteren.

1

A

i

JSÏ
.

• '*

*

1

L-

UN-Ö,

Wanneer we nu een ontvangerdeel gaan
behandelen, dat met de magische naam
„Super” wordt aangeduid, willen we eerst
nog even bij het woord zelf stilstaan.
Super-heterodyne is tenslotte een vreemd
woord.
Slaan we op een klavier (of welk ander
instrument ook) twee verschillende tonen
aan dan horen we niet alleen de aangesla
gen tonen, maar ook de z.g. zwevingen.
Deze zwevingen zijn niet aanwezig als we
één der beide tonen aanslaan. Ze zijn dus
klaarblijkelijk het gevolg van een bijzon
der effect, dat alléén maar bestaat bij het
produceren van méér dan één toon. Inder
daad is deze zweving of heterodyne het
verschil tussen de beide tonen öf de som
van beiden. Het verschil ligt praktisch al
tijd in het hoorbare gebied, de som valt er
soms buiten.
Dit heterodyne- of zwevingsverschil treedt
eveneens op in het onhoorbare gebied der
elektrische r.f. trillingen. Dan noemen we
het verschijnsel „super-heterodyne”. Voor
het gemak laten we het laatste deel, dat
feitelijk het principe aanduidt, weg, en
spreken eenvoudig van „super”.
Onze „super” nu is gebouwd op twee Uniframe chassis. Het ene bevat de mengbuis
met afsteminrichting, het tweede de middelfrequent versterker.

V

liet schema
Het hart van onze schakeling wordt gevormd
door het Minicore spoelstel type 736. Dit bevat
alle spoelen voor antenne en oscillatorkringen.
benevens de frequentiebereikschakelaar. Voor
de afregeling zijn dan nog de nodige trimmers
aangebouwd.
Beide kringen, die ieder hun eigen aansluitin
gen ter weerszijden van het spoelblok hebben,
worden met een tweevoudige draaicondensator
afgestemd.
Vanuit de antenne passeren we eerst het antennefilter 221 of 221-N. Dit filter, dat op een
entrée gemonteerd is, is aangesloten tussen an
tenne en aarde. Het moet er voor zorgen, dat de
signalen van óp en om de middelfrequentie

SCHAKELING UN-8
Cl-2
afst.cond. Novocon DC 203
Cla-2a---trimmers op afst.cond.
C.3 .............. 1000 pF papier (Facon)
C4-6
100 pF keram. (L.C.C.)
C5
470 pF keram. (L.C. C.)
C7
0,03 /<F papier (Facon)
C8-9.......... 0.05 fiF papier
: C10-11-12 . 0.1 /(F papier
'/* W (Vitrohm)
100 ohm
R1
R2
22 kllohm
•/: W
1 W
R3
180 ohm
R4
1 megohm '/s W
27 kilohm
1 W
R5-6
1 W
33 kilohm
R7
1,5 megohm */= W
R8
100 ohm
*/ï W
R9.
1 w
; R10
100 kilohm
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werkende zenders het rooster van de mengbuis niet kunnen bereiken. Het filter bestaat
uit een serïeschakeling van een spoel en een
condensator. Het is een z.g. zeefkring, die voor
de middelfrequentie vrijwel een kortsluiting
vormt, maar reeds voor frequenties buiten het
gebied van 420 tot 500 kHz een hoge impedan
tie bezit.
We kunnen het geheel dus als een soort ..val
kuil” opvatten. Een effectieve werking van
zo'n filter wordt slechts bereikt als de waar
den van de spoel en de condensator nauw
keurig worden uitgeknobbeld in samenspel met
het er achter volgende spoelstel. Dit houdt dus
tevens in dat men zo’n filter maar niet wille
keurig kan gebruiken en het is dus zaak altijd het
bij het spoelstel aangegeven type te gebruiken.
De scherpte van de resonantie-,.kuil” is voorts
natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit van de
onderdelen.
Het stuurrooster van de mengbuis (ECH42) is
via 100 pF (C4) met de afstemkring verbonden,
terwijl een 1 megohm weerstand (R4) werd
aangebracht om de regelspanning van de auto
matische versterkingsregeling (verder aange
duid met AVR) aan te leggen.
Een vaste negatieve rsp. voor het heptodedeel
van de ECH42 ontstaat over R3 in de katodeleiding, ontkoppeld door C7, de triode-sectie
krijgt géén n.r.s.. zijn lekweerstand (R2) is nl.
direct met de katode verbonden.
De schermroosters van de mengbuis worden
gevoed over een spanningsdeler, bestaande uit
R6 (27 kilohm) en R5 (27 kilohm) en ontkop
peld door C8. De anodespanning wordt aange
voerd via de eerste m.f. transformator.
Het triode-deel van deze buis wordt als oscil-
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lator gebruikt. De roosterkring bevat een stopweerstand R1 (100 ohm), om te voorkomen dat
de buis te sterk zal genereren op KG en een
roostercondensator C6 (100 pF). De lekweerstand is aangebracht tussen rooster en katode,
de roosterspanning wordt hier verkregen uit de
spanningsval over R2 en is afhankelijk van de
sterkte van het oscilleren.
De anodekring bevat de terugkoppelkringen
van de oscillatorsectie in de spoeleenheid.
De roosterkring bestaat uit de oscillator-afstemkring — gevormd door de in de „Minicore” unit aanwezige oscillatorspoelen en de
sectie C2 van de afstemcondensator. C5 dient
om de over R7 toegevoerde anodespanning
te blokkeren. Het rooster van de oscillator
sectie is in de buis verbonden met het 3e of
modulatorrooster van de heptode en de r.f.
spanningen van het oscillatorrooster beïnvloe
den dus ook de anodestroom van de heptode.
evenals het le rooster — ook wel signaalrooster genoemd — dat doet. Door dit meng
proces komt de frequentietransformatie tot
stand: Er ontstaat een anodewisselstroom met
een frequentie gelijk aan het verschil van
oscillator- en signaalfreqentie. Door de ano
dekring van de heptodesectie van de ECH42
op deze verschilfrequentie — dat is nl. de
middelfrequentiel — af te stemmen wordt
alleen deze er uitgehaald, terwijl alle andere
..mengproducten” worden uitgestemd. Via de
eerste m.f. transformator, die door z’n con
structie een smalle frequentieband doorlaat,
komen we op het rooster van de m.f. buis
EAF42. De onderzijde van de tweede kring
dezer transformator is verbonden met de
AVR-leiding. We laten deze leiding nog even
schieten, doch komen er zo direct op terug.
De EAF42 krijgt een vaste negatieve rsp. via
R9 (100 ohm), die door Cll (0,1 /(F) is over
brugd. De schermroosterspanning wordt aan
gevoerd via R10 (100 kilohm), ontkoppeld door
02 (0.1 ,«F). De anodespanning wordt via de
eerste kring van de tweede m.f. transformator
aangevoerd. Deze kring is inductief gekoppeld
met de tweede kring, die enerzijds verbonden
is aan de diodeplaat van de EAF42 en ander
zijds via het diodefilter DF1 met klem A van
de aansluitstrip. De belastingweerstand van de
diode wordt gevormd door de potentiometer
R1 uit de UN-2 versterker, die daar eveneens
aan klem A verbonden is.
Door gelijkrichting van de draaggolf-wisselspanning in deze diodekring ontstaat tussen de
onderzijde van de m.f. kring en aarde een
gelijkspanning, die in wezen afhankelijk is
van de sterkte van de te ontvangen zender.
Deze spanning wordt via een filter, bestaande
uit R8 (1 megohm) en CIO (0,1 «F) naar de
stuurroosterkringen van de EAF42 en de ECH42
gevoerd en regelt op deze wijze de versterking
dezer buizen door beïnvloeding van de steil
heid. Vandaar dus: Automatische Versterkings
Regeling.
Het diodefilter DF1 zorgt voor een effectieve
blokkade van de m.f. spanningen in de rich
ting van de a.f. versterker. De verbinding naar
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deze versterker gaat nog eerst via een afger
schermde leiding naar de pickup-omschakelaar
op het spoelstel 736.
Dc bouw
Zoals reeds werd gezegd, is het gehele
apparaatje gebouwd op twee aan elkander
gebouwde Uniframe eenheden, die elk uit
een deel UF-001, UF-002 en UF-003 bestaan.
Ze worden door twee stukjes UF-004 met
elkander verbonden.
Van de onderzijde uit gezien is links het
spoelstel aangebracht en daar achter een
montagebordje waarop van links naar
rechts C3, C4, C7, R3, R5, C8 en R6 een
plaats vinden, terwijl R4 direct aan de
bovenzijde van C4 wordt gesoldeerd. Hier
naast krijgt de ECH42 een plaatsje.
Op het rechterchassis zijn de beide m.f.
transformatoren en de EAF42 onderge
bracht. Op de beide achterstroken van
links naar rechts het entree met opge
bouwd filter 221, of 221-N, dan de entree

voor de pickup en geheel rechts een mon
tagebordje met van links naar rechts CIO,
C12, R10, R9 en Cll. Op deze wijze wordt
een overzichtelijke bouw bereikt.
Afregcling
Na aansluiting aan de a.f. versterker UN-2
met voedingsblok UN-1 (beschreven op
blz. 94 en blz. 25) zullen de beide Neder
landse zenders al direct te horen zijn mits
de montage natuurlijk nauwkeurig is uit
gevoerd. Indien men niet de beschikking
heeft over een trimzender, kan men de m.f.
transf. kernen (met een zo klein mogelijke
antenne) op maximum geluid afregelen.
Het beste is natuurlijk dit eventueel even
bij een radiohandelaar met behulp van
een trimzender te laten doen, om zeker
te zijn dat ze precies op 467,5 kHz worden
gezet.
Voor de afregeling van het spoelstel ver
wijzen we naar de instelgegevens die bij
de spoelstellen worden verpakt.
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Dit ontwerp biedt de mogelijkheid om met
slechts twee buizen een betrouwbaar wer
kend en een constructief eenvoudig uit
te voeren supertje te bouwen. Als oscillator-mengbuis wordt een ECH4 in de
normale schakeling toegepast, het m.f. sig
naal wordt via een standaard m.f. trans
formator aan een roosterdetector toegegevoerd, waarvoor het triodedeel van een
ECL11 dient. De tetrode-sectie fungeert
als eindbuis.
Bij de opzet is verder rekening gehouden
met de mogelijkheid om dit supertje te
kunnen samenstellen door een eenvoudige
verbouwing van de in Jongensradio I be
schreven eenkringer UN-24. Hierin is
immers reeds de ECL11 aanwezig met
402 spoel, tweevoudige afstemcondensator,
enz. De UN-25 is nu zodanig ontworpen,
dat hiervoor praktisch alle in de eenkrin
ger aanwezige onderdelen kunnen worden
gebruikt zodat ombouw zonder materiaalverspilling mogelijk is. Men behoeft
slechts enkele nieuwe onderdelen aan te
schaffen, nl. de ECH4 met huishouder en
topclip, een Mu-Core oscillatorspoel type
943 en een m.f. transformator type 51 of
91, een m.f. antennefilter type 221 of 221-N
en wat klein materiaal, nl. 4 weerstanden,
4 papiercondensatoren en een keramisch
condensatortje. Van de UN-24 houdt men
dan slechts een 10 kft weerstand en een en
tree over. Efficiënter ombouw is haast on
denkbaar!

Het schema
Thans enkele opmerkingen over de schake
ling. In de preselectiekring is de 402-spoel
met capacitieve antennekoppeling toegepast,
waartoe een condensator (C2) in serie met
spoel en aardzijde van de afstemcondensator
is opgenomen. Hiervoor is een papiercondensator aangegeven; deze moet echter van prima
kwaliteit zijn om demping op de kring door
diëlektrische verliezen te voorkomen.
Feitelijk is een mica-condensator van 5000 pF
op deze plaats beter, maar die is dan ook veel
duurder! R1 zorgt er voor, dat het signaalrooster van de ECH4 geleidend met chassis is ver
bonden en heeft een betrekkelijk kleine waar
de om eventueel in de antenne geïnduceerde
50 Hz spanning naar aarde af te voeren ter
voorkoming van het optreden van modulatiebrom.
In de oscillatorkring wordt de Mu-Core oscil
latorspoel type 943 toegepast, waarmee goede
gelijkloop van beide afstemkringen gemakke
lijk kan worden verwezenlijkt. Aangezien toe
passing van AVR in dit soort eenvoudige scha
kelingen extra complicaties meebrengt, is hier
de sterkteregelaar uitgevoerd als regelbare katodeweerstand van de ECH4. Doordat de lekweerstand (R2) van de triodesectie recht
streeks met katode is verbonden, wordt uit
sluitend de neg. roosterspanning (zijnde de
spanning tussen rooster en katode) van de
heptode geregeld.
Detector
Het ontbreken van een m.f. versterker maakte
het noodzakelijk om roosterdetectie met terug
koppeling toe te passen. Terugkoppeling is niet
alleen noodzakelijk voor het verkrijgen van
voldoende gevoeligheid, maar ook om de selec
tiviteit op te voeren, er is immers maar één
m.f. transformator. De secundaire kring hiervan
is aangesloten tussen anode en rooster van de
triode in de ECL11. zodat een soort Uitra
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audion schakeling ontstaat. C8 vormt met C9
en CIO een capacitieve spanningsdeler parallel
aan de door Cll vergrootte anode-katodecapaciteit. waardoor de terugkoppelfactor — regel
baar m.b. v. CIO — op een geschikte waarde
wordt gebracht. Tevens vervult C8 de functie
van roostercondensator, R7 is de lekweerstand.
Eindtrap en voeding
De als eindversterker fungerende tetrodesectie
van de ECL11 is op dezelfde manier geschakeld
als in de UN-24, evenals het voedingsgedeelte.
Hierin moet echter de weerstand in de min-leiding (R20) een kleinere waarde hebben, nl.
120 il, wegens het grotere stroomverbruik door
de toevoeging van de ECH4. De oorspronkelijke
150 il weerstand kan nu worden gebruikt als
katodeweerstand voor de mengbuis (R3).

SCHAKELING UN-25
1000 pF. papier (Facon)
5000 pF. papier
afst. cond. Novocon DC 203
C3a-6a.... trimmers op afstemcond.
C4-7
0,02 ^<F papier (Facon)
C5-8
100 pF. keramisch (L.C.C.)
C9
22 pF, keramisch
3—30 pF luchttrimmer
CIO
220 pF, keramisch (L.C.C.)
Cll
C12
0,01 /iF, papier (Facon)
3000 pF, papier
C13
C20-21. . . 32+32 ,.F. elco 450 V
(koker) (Novocon)
IOO.mF, elco 12 V
C22
(koker) (Facon)
padder, aanw. in 943-spoel *)
Cp
l/t W
(Vitrohm)
4,7 k«
R1
47 kQ
R2
Vs W
Ü
R3
150
>/* W
1 w
R4
8,2 kO
47 kQ pot.m. met schak. KV3
R5
(Vitrohm type P 56)
1 W
(Vitrohm)
15 kil
R6
R7
1 Mil
Vs W
1 W
220 kil
R8
R9
470 kil
*/s W
R10
1 kil
Vs W
Ril
100 fl
Vs W
R20
120 il 5%. 1 W
Tl
7 kil primair (Muvolett)
T2
Muvolt type P' 120 D
60 mA smoorsp. (Muvolett 6006)
L
schakelaar op R5
S
Z
smeltveiligheid 250 mA
•) Bijpassend is Sudell afstemschaal met
glasplaat no. 4041.

•»

De bouw
Het chassis is opgebouwd uit Uniframeeenheden. Montage en bedrading moeten
met enig overleg geschieden voorzover het
de volgorde betreft.
De ECH4 komt in het gat achter de afstemcondensator, de 402-spoel onder laatst
genoemde met zijn aansluitlippen gericht
naar de open zijkant van het chassis. Het
is daarom van belang om eerst aan de
afstemcondensator de verbindingsdraden
te solderen, voordat de spoel wordt be
vestigd. De 943-spoel wordt voor het grote
gat in de achterwand gemonteerd, zodat
zijn ijzerkern gemakkelijk van buitenaf is
te bereiken. Nadat de vereiste bevesti-

I

i
i

•cfrgoooyr
R1-4.7lu>.

4^1
gingsgaten zijn geboord en goed passend
bevonden, wordt de oscillatorspoel aan
vankelijk verwijderd om de bedrading
aan de huishouder van de ECH4 mogelijk
te maken. Aangezien deze spoel vlak on
der de huishouder komt te zitten, moeten
de contactlippen van laatstgenoemde haaks
worden omgebogen, zodat er niets meer
uitsteekt onder het vlak van de huishou
der. Nadat de bedrading aan en rondom
de ECH4 is aangebracht, kan de 943-spoel

definitief op z’n plaats worden vastgezet.
De Mu-Core m.f. transformator type 51
(of 91) wordt m.b.v. een in de handel ver
krijgbaar verloopplaatje boven het grote
gat naast de ECH4 bevestigd. Voor het
m.f. filter F voldoet het Mu-Core type
221-N, wie nog een 221 filter bezit kan dit
hier eveneens met succes gebruiken.
Voor de sterkteregelaar R5 is de in de
UN-24 gebruikte terugkoppelpotentiometer van 47 kilohm bruikbaar. Bezit
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Afrcgeling
Wanneer de montage geheel volgens
bouwplan is uitgevoerd, dan zal reeds bij
eerste inbedrijfstelling dadelijk ontvangst
mogelijk zijn, althans van enkele sterke
zenders. Men begint dan de kernen van
de m.f. transformator af te regelen voor
zo groot mogelijke geluidssterkte. De terugkoppeltrimmer (CIO) moet men daarbij
steeds zover terugdraaien, dat juist geen
genereren optreedt. Tot besluit nog even
de kernen naregelen met zo zwak moge
lijk signaal (sterkteregelaar terugdraaien).
Nu kunnen de afstemkringen worden af
geregeld. Met de kern van de oscillatorspoel wordt Brussel I (620 kHz) op de
juiste plaats gebracht, waarna met de
trimmer C6a de schaalaanwijzing voor
Brussel IV (1511 kHz) kloppend wordt
gemaakt. Beide handelingen herhalen tot
dat de schaalaanwijzing klopt. Als laatste
komt de pre-selectiekring aan de beurt.
Stem af op Brussel IV en stel de trimmer
C3a in op max. geluidsterkte. Daarna op
Brussel I afstemmen en de kern van de
402 spoel afregelen. Ook deze instellingen
moeten een paar maal worden herhaald.

men die nog niet, dan kan met voordeel
een 15 kilohm draadpotentiometer worden
toegepast, in welk geval dan echter voor
R4 een 1 watt weerstand van 15 kilohm
moet worden genomen. De sterkterege
laar is hier zo aangesloten, dat max.
sterkte optreedt met geheel linksom ge
draaide knop. Dit geeft nl. een soepeler
regeling. Stelt men prijs op sterkteregeling
volgens de normale draairichting, dan is
een potentiometer nodig met omgekeerdlogarithmische karakteristiek (Vitrohm
KV3).

Prestaties
Met de UN-25 zijn heel bevredigende re
sultaten mogelijk indien een behoorlijke
antenne wordt gebruikt. Selectiviteit en
gevoeligheid mogen er wezen, zij houden
ongeveer het midden tussen de prestaties
van een goede tweekringer enerzijds en
een normale superhet anderzijds. Kortom,
het is een ontvangertje, waarvan men veel
plezier kan beleven.
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Wanneer men aan een bestaand ontvang
toestel een of meer extra frequentiebereiken wil toevoegen, dan kan men in prin
cipe twee wegen inslaan:
1c. De vereiste spoelen voor de nieuwe be
reiken worden in het toestel gemonteerd
en in de schakeling opgenomen;
2e. Men verandert niets aan de ontvanger
zelf, maar schakelt tussen antenne en
het toestel een hulpapparaatje, dat de
gewenste frequentiebanden kan ontvan
gen en deze omzet in een frequentie die
binnen het afstembereik van de ont
vanger ligt.

f
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\

De eerste methode lijkt de voordeligste en
ook de meest logische, maar in de praktijk
doen zich dikwijls moeilijkheden voor, die
de beoogde uitbreiding haast altijd doen
uitlopen op een welhaast volledige „ver
bouwing” van het bestaande toestel. In
sommige gevallen zal men de ingebouwde
spoeleenheid kunnen vervangen door een
ander type dat de gewenste bereiken bevat.
Zijn hiervan de afmetingen echter aan
merkelijk groter dan die van het oorspron
kelijke ingebouwde type, dan beginnen
reeds de genoemde problemen. Verder be
denke men, dat de opstelling t.o.v. afstemcondensator, buizen e.d. niet willekeurig
kan worden gekozen, wil men niet in con
flict komen met de elementaire eisen van
korte verbindingen, enz.
Nog moeilijker wordt het, als men de aan
wezige afstemmiddelen wil handhaven en
spoelen voor een extra bereik wil inbou
wen. Dan moet in vele gevallen een extra
bereikschakelaar worden toegepast, aan
gezien vervanging van de oorspronkelijke
schakelaar door een type met meer stan
den slechts zelden uitvoerbaar zal zijn.
Tenslotte kunnen dit soort uitbreidings
plannen nog afstuiten op een — voor het
beoogde doel — minder geschikte opzet en

uitvoering van de originele schakeling, een
factor waarmee terdege rekening moet
worden gehouden ingeval men bv. een ex
tra KG bereik zou willen toevoegen.
Al deze problemen komen te vervallen zo
dra men de tweede methode kiest en een
convertor (d.i. een frequentie omvormer)
toepast. Tegenover het financiële onge
rief van de bijkomende extra onderdelen
staat het voordeel dat men zijn ontvanger
in de originele staat kan handhaven en dus
de zekerheid heeft, dat diens prestaties
eveneens gelijk zullen blijven, terwijl de
ontvangstresultaten op het extra frequentiebereik bij gebruik van een goed ontwor
pen convertor zeker niet minder, soms zelfs
beter kunnen zijn. Dit laatste geldt b.v.
zeer sterk, indien men een „rechtuit” ont
vanger bezit en deze voor KG ontvangst
dienstbaar wil maken.
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Principe
Een convertor bestaat uit een mengtrap
met oscillator, soms vooraf gegaan door een
of meer trappen radiofrequent versterking
en is dus gelijk te stellen met het „voor
stuk” van een superheterodyne ontvanger,
echter tot aan de m.f. versterker. De func
tie van laatstgenoemde wordt nu vervuld
door een reeds bestaande ontvanger. Deze
wordt op een bepaalde freequentie afge
stemd en dit is dan de middelfrequentie
welke in de uitgangskring van de conver
tor optreedt. In principe Js men vrij in de
keuze van deze m.f., mits men hem kiest
binnen het afstembereik van de ontvanger.
In de praktijk echter maken verschillen
de factoren het noodzakelijk om op dit punt
iets kieskeuriger te zijn. Zo is een hoge
m.f. gunstig met het oog op een goede
signaal/spiegel verhouding: daar staat ech
ter tegenover, dat het dan minder gemak
kelijk kan zijn om een behoorlijke gelijk
loop van de afstemkringen in de conver
tor te verwezenlijken. Tenslotte dient men
rekening te houden met de mogelijkheid,
dat de als m.f. versterker dienende ont
vanger ook zonder directe verbinding met
de antenne nog signalen kan oppikken,
sterk genoeg om hinderlijke storing te ver
oorzaken. Voor de uiteindelijke middel
frequentie van de convertor moet dus een
„rustig” kanaal worden opgezocht.
Opzet van de UN-22
De hier beschreven convertor bestrijkt
twee bereiken, nl, KG (5,5 . . . 18,4 MHz) en
VG (1,6 ... 4,6 MHz) en leent zich in het bij
zonder voor gebruik in combinatie met
tweekringers, zoals bv. de UN-12 en
UN-14 (zie blz. 32 en 47). Vanzelfsprekend
geeft hij ook in combinatie met elke andere
ontvanger—tweekringer of superhet—uit
stekende resultaten. In normale gevallen zal
men de voeding—6,3 V bij 0,2 A en 250 V bij
ca 15 mA — uit de ontvanger kunnen be
trekken. Stelt men echter prijs op een uni
verseel bruikbare convertor, zodat hij bv.
ook met G/W toestellen kan worden ge
bruikt, dan kan men hem samenbouwen
met een voedingsapparaat, bv. de UN-1 of
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een vereenvoudigde uitvoering hiervan,
zoals aangegeven in bouwtekening en
foto’s.
Als m.f. werd gekozen 600 kHz, niet alleen
omdat op deze frequentie tweekringers
een veel grotere selectiviteit bezitten dan
op hogere frequenties, maar ook wegens het
feit, dat bii ontvangst van de visserij band
het verschil tussen signaal- en middel
frequentie zeer klein wordt, indien laatst
genoemde in de buurt van 1200 kHz wor
den gekozen: de selectiviteit van de preselectiekring is dan onvoldoende om
doordringen van storende signalen van omroepzenders te voorkomen.
Het schema
Als mengbuis is het type ECH42 toegepast in
de gebruikelijke superhet schakeling. In de
anodekring van de hexodesectie is een MuCore 402 spoel opgenomen, welke met 03 is
afgestemd op de m.f. van ca. 600 kHz. An
tenne- en aarde-bussen van de als m.f. verster
ker dienstdoende ontvanger worden via een
coax-kabeltje aangesloten op de koppelwikkeling van deze spoel. C14 is in de eerste plaats
aangebracht om de 402 te behoeden voor be
schadiging ingeval de outputkabel per onge
luk op een hoge spanning zou worden aange
sloten.
SCHAKELING UN-22
Cl

1000 pF papier (Facon)
C2
1000 pF mica, 2% (MIAL)
: C3-9.......... 3..30 pF luchttrimmer
: C4-11 .... afstemcondensator
Novocon DC 203
; C4a-lla .. trimmers of afst.cond.
0,02 /<F papier (Facon)
C5-6
C7
47 pF keram. (L.C.C.)
547 pF mica, 2 % (MIAL)
C8
100 pF mica of keram. (L.C.C.) j
i CIO
C12
0,1 /<F papier (Facon)
470 pF mica of keram (L.C.C.) I
: C13
; ci4
1000 pF papier (Facon)
(Novocon) •
: C15-16___ 8 + 8 «F elco
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

10
22
33
180
47
33
10

kil
kil
ki>
il
kil
kil
kil

>/i
1
>/s
Vs
1
1
1

W
W
W
W
W
W
W

(Vitrohm)
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547 pF. Men kan hem samenstellen door paral
lelschakeling van twee condensatoren met no
minale waarde van bv. 220 en 330 pF.
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In bijzondere gevallen kan men experimenteren
met kleinere waarden voor C14 indien de aan
passing aan de ingang van de ontvanger on
gunstig mocht uitvallen. In de meeste gevallen
zal dit echter niet nodig zijn. Voor de afstemkringen werden normaal in de handel ver
krijgbare onderdelen gebruikt. De kortegolfspoelen — Mu-Core typen 606 en 646 — zijn
normaal geschakeld; behoorlijke gelijkloop
werd verkregen zonder seriepadder in de oscillatorkring.
Aangezien de 602 en 642 spoelen oorspronke
lijk waren ontworpen voor een bereik van
1,68..6,25 MHz — zodat ook nog de 49 m omroepband kon worden ontvangen — moest een
oplossing worden gezocht om het l.f. deel van
de scheepvaartband binnen het afstembereik te
brengen. Deze is nl. sinds 1 Mei '53 enigszins
verschoven en loopt thans van 1,60 tot 2,85 MHz
en grenst dus direct aan de omroepband. De
zelfinducties van de spoelen moesten dus wor
den vergroot. Voor de preselectiekring bleek
serieschakeling van koppelwikkeling en afstemspoel een zo grote zelfinductie op te leveren,
dat de laagste frequentie van het bereik ver
beneden de 1,6 MHz kwam. Dit werd gecom
penseerd door het aanbrengen van een serie
padder (C2) en deze condensator vormt nu
tevens ’t koppelelement voor overdracht van
het antennesignaal op de afstemkring. C2 be
hoort een goede micacondensator te zijn, de
capaciteit mag niet meer dan enkele tientallen
pF afwijken van de aangegeven waarde. R1
zorgt voor geleidende verbinding tussen ’t
stuurrooster van de mengbuis en aarde. Deze
capacitieve basiskoppeling blijkt uitstekend te
voldoen.
Bij de oscillatorspoel kan de terugkoppelwikkeling niet worden gemist, zodat wij hier onze
toevlucht namen tot een ijzerkerntje (bv. uit
een oude m.f. transformator of afstemspoel)
dat aan de binnenzijde tegen de spoelkoker
werd vastgeplakt, nadat de juiste positie was
gevonden tijdens het af regelen van de conver
tor.
C8 is hier de seriepadder; neem hiervoor bij
voorkeur ’n micacondensator waarvan de capa
citeit zo nauwkeurig mogelijk gelijk is aan
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Inbedrijfstelling
Heeft men de convertor gebouwd zonder
voedingsdeel, dan kan hij zonder meer
d.m.v. een kabel met octalplugs aan beide
uiteinden worden aangesloten op het Unirame voedingsblok UN-1. Moet de voeding
uit een ander apparaat worden betrokken,
dan verbindt men de contacten 1 en 8 van
de octalplug met de 6,3 V gloeispanning
(contact no. 8 met de geaarde gloeistroomleiding!). Plushoogspanning komt aan con
tact no. 3, het chassis aan no. 6. Is de middenaftakking van de gloeistroomwikkeling
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De „ONDERBOUW"
met teruggeklapte achterwand

in het voedingsdeel geaard, dan moet men
in de UN-22 de verbinding tussen het
gloeidraadcontact van de ECH42 (no. 8)
en chassis verbreken. Vergeet in dit geval
niet de centrale buis op deze huishouder
alsmede de leiding naar no. 5 van de 646
afzonderlijk met chassis te verbinden (zie
bouwtekening).
Wanneer verder antenne en aarde zijn ver
bonden met de convertor en de uitgang van
laatstgenoemde is aangesloten op de in
gang van de ontvanger d.m.v. een coaxiaal
kabeltje, dan is de installatie bedrijfsklaar
zodra de verschillende kringen zijn afge
regeld.

!
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Afregcling
Daarbij gaan we als volgt te werk. De
ontvanger wordt afgestemd op een „stil
plaatsje” in de buurt van 600 kHz, dat is
tussen „Lyon” en „Sundsvall” in het MGbereik. De afstemknop van de ontvanger
wordt verder met rust gelaten. We stellen
ae kern van de 402 in op max. ruis, of
wel op max. sterkte van een station waar
op de convertor is afgestemd. Hiermede
is het m.f. gedeelte afgeregeld.
Nu wordt eerst het KG bereik getrimd;
zet de bereikschakelaar in stand 1, draai de
afstemcondensator van de UN-22 b ij n a
geheel open en draai aan de oscillatortrimmer Clla op de afstemcondensator tot
dat de omroepstations in de 16 m band
worden gehoord. Hierbij is een trimzender
vrijwel onmisbaar. Deze wordt dan inge
steld op 17,75 MHz. Men zal de 16 m band,
resp. de trimzender twee keer kunnen
horen, de juiste instelling is die waarbij de
trimmer het verst is uitgedraaid. Daarna
wordt C4a bijgeregeld op max. sterkte.
Hiermee is de afregeling van het KG-bereik voltooid.
Ook voor het VG-bereik is een trimzender
vrijwel onmisbaar. We beginnen met afre
geling van de oscillatorkring. De aan de antennebus verbonden trimzender wordt
ingesteld op 1,60 MHz, de afstemcondensa
tor wordt geheel ingedraaid en we schui
ven een poederijzerkerntje in de 642-spoel,
en wel zover, totdat we de trimzender
horen. Daarna de trimzender op 4,6 MHz
instellen, de afstemcondensator geheel
open draaien en afstemmen met trimmer
C9. Deze instellingen van kern en trimmer
moeten een paar maal worden herhaald
voordat de grenzen van het afstembereik
precies samenvallen met genoemde trimzenderfrequenties. Hierna kan de kern
worden vastgeplakt, bv. met een paar
druppels gesmolten was of paraffine.
Tot besluit wordt de antennekring afge
regeld; men zet de trimzender op 4 MHz,
stemt de convertor af en regelt C3 bij op
max. geluidsterkte. De overige gelijklooppunten vallen dan automatisch op 1,7 en
3 MHz, mits de padders C2 en C8 de juiste
waarde bezitten. Eventueel kan men C2
regelbaar maken door hiervoor een paral
lelschakeling van een vaste capaciteit en een
trimmer te gebruiken, laatstgenoemde
wordt dan ingesteld op 1,7 MHz.
Een afstemschaaltje kan men zelf maken
en ijken m.b.v. een nauwkeurige trimzen
der. In ons proefmodel plakten wij een
stuk tekenpapier op de voorzijde van de
metalen plaat van een Sudell-schaal. De
opdruk van de glasplaat kan men gemak
kelijk verwijderen m.b.v. brandspiritus.
Zelfwikkelen van de spoelen
Bij het verschijnen van dit boekje bestaat
de mogelijkheid dat de aangegeven spoelen
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niet meer overal in de handel verkrijgbaar
zijn. (althans de typen 606-646). Voor dit
geval hieronder de wikkelgegevens.
De spoeltjes worden gewikkeld op pertinax of
trolituul kokertjes, uitwendige diameter 12 mm,
waaraan de 4 bevestigingsslipjes 5, 6, 7 en 8 ge
maakt zijn.

Fig,-T~> .
-''AntennéspoeP'N

De anteniiespocl 606 (13.5-48 m) bestaat uit 11Vwindingen, zonder spatie - dus dicht tegen el
kaar aan - gewikkeld met emaille-draad 0.60
mm draaddikte. Dit is de rooster wikkeling S2,
begin aan 8, eind van de wikkeling aan 6. De
koppelwikkeling SI, wordt aan de aardzijde (6),
over S2 gewikkeld en wel 8*/s wdg met 0.10 of
0.15 mm draad geïsoleerd met emaille en zijde
of alleen 2 x zijde, zonder spatie. Begin aan 5.
eind aan 7.

2 W2

■

2

Fijï^2 SI. aan-de''aardzijde..over-S2-'wikkelen^
Als isolatie tussen de wikkelingen SI en S2 kan
trolituul band of paraff. papier gebruikt wor
den. Na het wikkelen de draadeinden goed
schoon krabben of schuren, waarna ze met
Superspeed aan de betreffende aansluitlipjes
gesoldeerd worden.
De antennespoel 602 (50-170 m) wordt op de
zelfde wijze gewikkeld, S2 - 47’/s windingen 0,25
emailledraad zonder spatie.

Fig. 3 Aansluit
schema anten
nespoel.
Oscillatorspoel
SI - 121/: wdg. 0,15 em. zijde of 2 x zijde, geen
spatie.
De oscillatorspoel 646 heeft een roosterwikkeling S2 van 10‘/ï windingen emailledraad 0,60
mm dik, die zonder spatie gewikkeld worden.
Het begin van de wikkeling aan 8. einde aan 6.
De terugkoppelwikkeling SI krijgt 61/* wdg.
van 0,10 of 0,15 em. zijde of 2 maal zijde, aan
de aardzijde van S2, begin aan 7 en eind aan 5.
De oscillatorspoel 642 krijgt voor S2 - 381/: win
dingen 0,20 em. draad gewikkeld zonder spatie.
SI - ll'/s wdg. 0,10 of 0,15 em. zijde of 2 x
zijde zelfde wikkelrichting.
Let goed op, dat de terugkoppeling wel in de
zelfde richting wordt gewikkeld als de roosterspoel S2! Maakt men hier een vergissing dan
ontstaat er „tegenkoppeling” waardoor de kans
op goede werking volkomen is verkeken! Bij
de oscillatorspoelen 646 en 642 wijkt de volg
orde van de aansluitlipjes enigszins af van die
der antennespoelen (zie bouwtekening).
In fig. 3 moeten nl. de lippen 5 en 6 met el
kaar van plaats verwisselen.

1

UF 004

Bouwtekening UN-22

Houdt de bedrading van spoelen, afstemcondensator en schakelaar zo kort mogelijk. Voor de
402-N spoel kan ook het type 402 in ronde uitvoering worden gebruikt.
t
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Grammofoonplaten draaien op een oude
akoestische grammofoon behoort reeds
jaren tot het verleden en ieder die van
muziek houdt — of dit nu jazz, bebob,
amusements- of klassieke muziek geldt —
zal voor zo’n apparaat z’n neus ophalen.
Bovendien is de schade, die een akoes
tische weergever aan de platen berok
kent zo zwaar, dat we na éénmaal spelen
op zo’n antieke kast in feite nog slechts
een ruïne overhouden inplaats van een
grammofoonplaat.
We doen dit tegenwoordig dan ook elek
tronisch, met behulp van een pickup en
audio-versterker.
De schakeling en haar onderdelen
Maar laten we eerst eens zien wat er in onze
versterkerschakeling gebeurt. Vanaf de p.u.aansluiting gaat 't signaal naar de schakelaar
SI,waarmede de p.u.-aansluiting kan worden
ingeschakeld. Deze schakelaar zit achterop de
sterkteregelaar R1 en kan met behulp van een
trekbeweging worden ingeschakeld. Wij kun
nen hier géén andere soort potentiometer-metschakelaar gebruiken, want bij de trekschakelaar kunnen we de sterkteregeling blijven ge
bruiken óók als de schakelaar in uitgescha
kelde positie staat. Er zit nl. aan deze scha
kelaar nog een draad vast die naar de octalbuishouder P voert en tevens naar contactlip
A op de linkeraansluitstrip. Later zal blijken
hoe we dit gaan gebruiken.
Vanuit de sterkteregelaar gaan we via de
scheidingsweerstand R2 naar het stuurrooster
van de voorversterkbuis EF9. Aan dit rooster
zit nóg een verbinding, die naar lip G van de
aansluitstrip loopt en waarmede we naderhand
een radioprogramma aan de versterker kunnen
toevoeren. Doordat de weerstand R2 is aan
gebracht kan dan naderhand radio en grammofoonmuziek met elkaar worden gemengd.
De buis EF9 krijgt verschillende spanningen
toegevoerd. Eerst de gloeispanning. 6,3 volt,
via de verbindingen X en Y aan de buisconcontacten 2 en 3. De anodespanning komt via
R5 naar contact 8 van de huishouder terwijl
de schermroosterspanning via R4 naar contact
7 gaat. Het schermrooster is met een conden
sator C2 naar de katode ontkoppeld. In de
katodeleiding van de buis. contact 4. is een
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weerstand R3 opgenomen, die voor automati
sche negatieve roosterspanning zorgt. Hier
vloeien nl. de anode- en schermroosterstromen
door en die doen een spanningsval over de
weerstand ontstaan. De weerstand wordt met
een
„laagspannings-elektroliet”
ontkoppeld.
Daarvoor dient Cl. Doen we dit niet, dan ont
staat er tegenkoppeling, waardoor de verster
king onnodig wordt verkleind.
Na in de EF9 te zijn versterkt, komen de door
de pickup afgeleverde spanningen dan van
de plaat af (contact 8) via de koppelcondensator C5 en de weerstand R9 op het rooster
van de eindpentode EL3, contact 6. Deze koppelcondensator moet van zeer goede kwaliteit
zijn, (hoge isolatie weerstand) hij dient om de
anodegelijkspanning van de EF9 gescheiden
te houden van het rooster van de EL3.
Nu herhaalt zich het voorgaande, nl. ook deze
buis moet weer spanningen hebben om te kun
nen functioneren. Eerst weer de gloeispanning,
via X en Y naar de contacten 2 en 3 van de
huishouder. Anodespanning komt via de pri
maire wikkeling van de uitgangstransformator
Tl naar de anode van de EL3, contact 8. De
schermroosterspanning gaat via R12 naar con
tact 7. Ook hier verkrijgen we weer negatieve
roosterspanning door spanningsval over een
katodeweerstand Ril, die eveneens door een
elektrolytische condensator C7 wordt over
brugd om de wisselstromen kort te sluiten. De
weerstand R10 is de roosterlekweerstand en
dient er voor te zorgen dat het rooster van de
EL3 zijn juiste gelijkspanning krijgt t.o.v. katode. Vanuit de anode van de EL3 komen we
dan aan de uitgangstransformator Tl die de
aanpassing tussen eindbuis en luidspreker ver
zorgt.
Klankregcling en tegenkoppeling
Een moderne versterker is niet compleet zon
der een degelijke klankregeling. Voorheen was
het gebruikelijk om als zodanig een regelbare
weerstand met condensator parallel aan de
luidspreker te schakelen. We konden daar
mede dan naar believen de hoge tonen ver
zwakken, hetgeen er op neerkwam dat we een
deel van de muzikanten naar huis stuurden.
Er ontstond een geluid alsof sprekers een hete
aardappel in het keelgat geschoten was en
op deze wijze moest dan de indruk worden
gewekt alsof er meer lage tonen waren. Veel
radio-enthousiasten brachten dan ook maar
liever geen ,,toon”-regeling aan.
Inmiddels is de tegenkoppeling gemeengoed
geworden. Met tegenkoppeling wordt een sys-
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teem aangeduid, dat in de eerste plaats bedoeld
is vervorming, die in de versterker kan ont
staan, te verminderen.
Door het aanbrengen er van werken we het
oorspronkelijke signaal tegen, d.w.z. het ge
heel wordt verzwakt. We voeren nl. een ge
deelte van de spanningen aan de plaat van de
eindbuis terug naar het rooster van diezelfde
buis. Bij aanwezigheid van tegenkoppeling
moeten we onze sterkteregeling wat verder
opendraaien om de oorspronkelijke geluids
sterkte, die we zonder tegenkoppeling hadden,
weer te bereiken. Maar er is dan veel minder
vervorming.
Nu is een goede klankregeling die, waarbij
we gelegenheid hebben de lage en de hoge
tonen wat méér te versterken dan het zg. middenregister. De akoestische verhoudingen van
onze woonruimten en het volume waarop we

meestal muziek maken, alsmede de eigen
schappen van het menselijk oor vereisen dit
nu eenmaal. We hebben nu een prachtig mid
del in de hand doordat we eenvoudig zorgen
de tegenkoppeling voor die beide uiterste toongebieden wat te verkleinen. Op deze wijze ver
krijgen we dan méér versterking van de hoge
en lage frequenties t.o.v. het middengebied.
De onderdelen van de tegenkoppeling zijn de
condensatoren C9, C3, C4. de weerstanden R6,
R7 en de potentiometer R8 met schakelaar S2.
De condensator C9 dient om de anodespanning
van de EL3 buiten het zg. „netwerk" van weer
standen en condensatoren te houden. R7 is de
eerste tegenkoppelweerstand. Met behulp van
R8 kunnen we de condensator C4 verschuiven:
naar links gaat dan een deel van het hoge
tonen gebied via deze condensator en de elektroliet C6 naar aarde. M.a.w. we heffen de
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.

R2
R3-9
R4
R5
R6
R7-10 ....
R8

Ril
: R12
R13
i SI
? S2
:
: Tl

100 /«F/12 volt
koker elco (Facon)
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470 pF keram.
„
0,02 /iF papier (Facon)
32 «F/450 V elco (Novocon)
1000 pF papier (Facon)
0,1 /«F papier
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'Is W
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1 W
1 W
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1 W
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Chassisindeling en bedrading aan de boven
zijde van het chassis
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tegenkoppeling voor de hoge frequenties op en
ze worden volop versterkt. We staan dus op
..helder”. Naar rechts daarentegen zullen ze
voor het grootste deel extra worden tegengekoppeld omdat C4 dan parallel aan R7 staat.
Voor de allerhoogste frequenties is deze con
densator een gemakkelijker weg dan R7 en ze
worden volop tegengekoppeld.
Met behulp van de condensator C3 worden de
lage frequenties „geremd” in de tegenkoppelingskring en als schakelaar S2 openstaat wordt
hen door C3 zoveel tegenstand geboden dat we
onmiddellijk een flinke portie „laag” uit onze
luidspreker krijgen. Sluiten we S2 echter door
aan de knop te trekken, dan is C3 kortgesloten
en het „laag” aanzienlijk zwakker. R6 zorgt er
verder voor dat de totale tegenkoppeling bin
nen de perken blijft en de verzwakking, resp.
versterking, niet te ver wordt gedreven.
Tenslotte is er dan nog de condensator C8 over
de primaire van de uitgangstransformator, die
er voor zorgt dat de hoogste tonen niet te veel
in het voordeel komen.
Om de plaatspanning van de voorversterkerbuis EF9 nog wat extra „glad” te maken, vrij
van brom dus. is nog een extra afvlakfilter
aangebracht, bestaande uit R13 en C6.

enkele 3 mm gaatjes behoeven te worden
bijgeboord. We beginnen met het aanbren
gen van de huishouder, de elektrolytische
condensator C6, de uitgangstransformator
Tl en de verschillende draadsteunen. Bij
het aanbrengen van de huishouder voor de
EL3 zorgen we er voor tevens een drie
delig soldeerlipje onder een der bevestigingsschroeven aan te brengen, zoals in de
bouwtekening wordt aangegeven. Op de
voorstrook UF-002 monteren we de beide
Vitrohm potentiometers, terwijl op de achterstrook UF-003 twee entrée’s en een octal
huishouder een plaats krijgen. Onder één
der boutjes van de luidspreker- entree en
de octal huishouder bevestigen we weer
een soldeerlipje. Het verdient aanbeveling
om onder de moertjes van de boutjes,
waarmede de soldeerlipjes en de draad
steunen worden bevestigd, zo mogelijk een
verende sluitring aan te brengen opdat deze
punten zich niet kunnen loswerken. Heeft
men geen verende sluitringen, dan moet
men er voor zorgen dat deze boutjes goed
worden vastgezet.

De bouw
Deze versterker is op een chassis gebouwd,
bestaande uit één Uniframe-sectie, welke
zonder meer aan het hiervoor beschreven
voedingsblok UN-1 kan worden bevestigd,
waarmede een compleet apparaat ontstaat.
Er werd weer gebruik gemaakt van de ge
boorde bovenplaat UF-001, waarin slechts

Nu kunnen we de drie chassisdelen aan
elkaar bevestigen. Bij het bedraden wor
den eerst de elco C7 en de meeste weer
standen aangebracht en wel zo dicht mo
gelijk tegen het chassis. Het laatst komen
C2, C4 en R2 aan de beurt, benevens de
afgeschermde leidingen.
Bij het solderen aan de afschermmantels
moeten we er om denken de bout niet zo
lang op de kabel te houden dat de isolatie
verbrandt of wegsmelt. Voorts verdient het
aanbeveling om draad te gebruiken waar
bij de afstand tussen de ader en de af
scherming redelijk groot is en het liefst
met „plastic” isolatie.
Het ogenblik is nu gekomen om de ver
sterker aan het voedingsblok te verbin
den. We doen dit mechanisch met behulp
van de beide verbindingsstukjes UF-004.
Elektrisch verbinden we de beide naar
elkander gekeerde aansluitstrippen door
eenvoudig de naast elkaar liggende lippen
met een draadje te verbinden. Nu kunnen
we onze versterker proberen. Zij die over
een meetinstrument besctiiKKen meten na
tuurlijk allereerst de verschillende plaaten schermroosterspanningen en controle
ren de spanningsval aan de katodeweerstanden. Met de vingertop kunnen we
even de topverbinding van de EF9 (het
stuurrooster) aanraken en als we dan een
brommend geluid waarnemen kunnen we
een pickup proberen. Is alles o.k., en als
men de bouwtekeningen nauwkeurig heeft
gevolgd en de juiste onderdelen heeft ge
bruikt, dan hebben we daarmede een
grondslag gelegd voor een versterker die
ons bij verdere proeven nog veel plezier zal
verschaffen.
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Zo ziet onze versterker er van achteren gezien uit als de UN-1 er tegen aan is gemonteerd.

Andere buizen in de Uniframe-versterker
type UN-2
Voor hen, die sleutelbuizen in hun bezit
hebben is het mogelijk om de EF9 te ver
vangen door de EF22. De EL3 kan worden
' vervangen door de EBL21. Het is echter
zaak om de beide diodeplaatjes van deze
laatste buis met de katode ervan te ver
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binden. Overigens zijn deze typen elek
trisch volkomen aan elkander gelijk.
N.B. De verbinding, komende van lip G
op de rechts in de bouwtekening aanwezige
draadsteun, eindigt in de tekening in een
„dood” eind, dat met „K” is gemerkt. Deze
verbinding kan echter geheel weggelaten
worden.

Eenvoudig apparaaije voor

Afstandsbediening van het
omroeptoestel
Het zal wel overbodig zijn er uitvoerig
over uit te wijden, hoe plezierig het is de
bedieningsknoppen van een radiotoestel
binnen handbereik te hebben, zodat men
niet van zijn gerieflijke fauteuil behoeft op
te staan om een ander station af te stem
men. Je kunt natuurlijk het toestel naast
je neerzetten, maar dat geeft in vele geval
len ook z’n bezwaren, al was het alleen
maar, dat dan het toestel dikwijls heen en
weer moet worden gesleept. We hebben
dus nodig een klein bedieningskastje, dat
gemakkelijk overal kan worden neerge
zet en dat met een kabel aan de ontvanger
is verbonden. Nu zijn er wel verschillende
elektro-mechanische systemen te beden
ken om de draaiing van een knop op het
bedieningspaneel over te brengen op een
regelorgaan van het radiotoestel, maar
hieraan zijn twee bezwaren verbonden, nl.
dat zo’n constructie niet binnen het bereik
van iedere amateur ligt en dat er dar» heel.
wat aan de ontvanger moet worden Veran
derd. We kunnen het ons echter heel v/at
eenvoudiger maken door een middenweg
te kiezen.

De oplossing bestaat hierin, dat we de be
langrijkste bedieningsorganen zelf „uit het
toestel halen” om ze in een afzonderlijk
kastje onder te brengen, tezamen met die
onderdelen, die er a.h.w. onverbrekelijk
mee zijn verbonden. In werkelijkheid laten
wij natuurlijk alles in het radiotoestel zit
ten en monteren in het bedieningskastje
een aparte afstemeenheid, bestaande uit
het complete r.f.-deel van een superhet, dat
via de verbindingskabel zijn voedingsspan
ningen uit de ontvanger krijgt en in ruil
daarvoor een m.f. signaal aan de m.f.-versterker afgeeft. Op het bedieningskastje
vinden we dan de afstemknop, de golfgebiedschakelaar en de sterkteregelaar.
De schakeling
In het schema van fig. 1 ziet men links het
afstemgedeelte dat in het kastje komt en rechts
de onderdelen die in de ontvanger worden
ondergebracht. De gestippeld getekende ver
bindingen stellen de aders voor van de kabel
welke het bedieningskastje met de ontvanger
Eenbvariabele katodeweerstand voor de ECH81
dient als sterkteregelaar; de weerstand KJ Kan
worden weggelaten indien in de ontvanger de

99

-

de totale kringimpedantie, gezien tussen anode
van de ECH81 en aarde. De lage m.f. span
ning aan ’t einde van de kabel moet weer
worden opgetransformeerd om aanpassing te
krijgen aan de m.f. versterker en daartoe wordt
zij in serie met de kring L3C11 aangelegd; door
opslingering t.g.v. spanningsresonantie ontstaat
weer een hoge spanning (en hoge impedantie)
over Cll.
Ook kan men beide m.f. kringen opvatten als
een direct gekoppeld bandfilter, waarvan CIO
(met de daaraan parallel liggende kabelcapaciteit) het koppelelement vormt. Om een zo
groot mogelijke zelfinductie te krijgen zijn
beide wikkelingen van iedere 402-spoel in serie
geschakeld (let op juiste richting).

Fig. 1

- SCHAKELING UN-47

Cl.............. 1000 pF, papier (Facon)
C2-2a-3-3a afstemcond. met trimmers
(Novocon DC203)
C4-7.......... 100 pF. keramisch (LCC)
: C5.............. 0,02 /<F, papier (Facon)
: C6-12 .... 0,1 //F, papier (Facon)
. C8.............. 470 pF, keramisch (L.C.C.)
C9-11 .... 370 (150 -f 220 par.) pF.
keram. (L.C.C.)
CIO
0,01 ftF. papier (Faconj
Ll-3
L2
R1
R2
R3
R4

AVR-lijn reeds een vaste negatieve roosterspanning voert. De m.f. uitgangskring van de
mengtrap wordt gevormd door L1C9C10, terwijl
de anodespanning aan de ECH81 wordt toege
voerd via de r.f. smoorspoel L2. Om het m.f.
signaal via een aderpaar van de betrekkelijk
lange verbindingskabel naar de m.f. verster
ker van de ontvanger te voeren is het nood
zakelijk dat de uitgangsimpedantie van de
mengtrap laag is (omstreeks 100 a 150 ohm),
om zo de invloed van de kabelcapiciteit
tot een minimum te beperken. Genoemde
uitgangskring is dan ook uitgevoerd als jt-filter
(bij zendamateurs wel bekend onder de naam
Collins-filter), waarbij de over CIO gemeten
impedantie (C9/C10) twee maal kleiner is dan
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ft. Vitrohm V* W
33
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10
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Fig. 2
Moniageplan voor bedieningseenheid
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Aansluiting op de ontvanger
Een listige kunstgreep maakt het mogelijk de
ontvanger door slechts enkele eenvoudig uit te
voeren veranderingen omschakelbaar te maken
voor normale- en afstandsbediening. Het pro
bleem was hier namelijk: Hoe de m.f. verster
ker om te schakelen.
Een schakelaar tussen het rooster van de m.f.
buis enerzijds en de m.f. transformator en de
kring L-3C11 anderzijds lijkt een voor de hand
liggende manier, maar men stuit dan op grote
bezwaren, want die schakelaar zou dan vlak
bij de huishouder en de m.f. transformator
moeten worden opgesteld en dat geeft con
structieve moeilijkheden, afgezien van het feit,
dat in een bestaande ontvanger hiervoor geen
geschikte plaats zal zijn te vinden. Wil men de
schakelaar op enige afstand van de m.f. buis
monteren, dan moeten de verbindingen worden
afgeschermd en daarbij gooit de onvermijde
lijke capaciteit van deze schermmantels roet in
het eten: Deze komt immers parallel aan de
secundaire van de m.f. transformator te staan
waardoor de afstemcapaciteit van deze m.f.
kring zoveel groter wordt, dat de juiste af
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stemming niet meer met de spoejkern kan wor
den gecorrigeerd.
Men moet dus de roosterkring van de m.f. buis
intact laten en het van het bedieningskastje
afkomstige signaal op een of andere manier
aan de m.f. transformator toevoeren. Dit kan
gebeuren door een klein koppelcapaciteitje aan
te brengen tussen de kring L3C11 en de secun
daire van de eerste m.f. transformator.
Het blijkt nu, dat de parasitaire capaciteit van
de (niet-geaarde) primaire t.o.v. de secun
daire bij de meeste m.f. transformatoren voor dit
doel is te benutten. De omschakeling wordt zo
doende uiterst simpel: Men neemt de koude
kant („rood”) van de primaire los van plushoogspanning en verbindt deze aan een scha
kelaar (sectie Sa), welke in de ene stand de
oorspronkelijke verbinding herstelt en in de
andere (getekend) de koppeling met de kring
L3C11 tot stand brengt. De sectie Sb van deze
Frontaanzicht UN-47
en- positieaanduiding voor antennesectie C2
en oscillatorsectie C3 van de afstemcondensator.

ZWART
1e m.f transt

- +250V
Rg2 enRaT

ROOD
1e m.f. transf.
nin

Fig. 3
Moniageplan aansluiipaneeltje

dubbelpolige schakelaar verbreekt voor af
standsbediening de toevoer van anode- en
schermroosterspanning van de oscillatortriode
en de mengheptode.
Verder behoeft men alleen nog de leidingen
voor AVR en de voedingsspaningen van de uit
wendige mengtrap op de daartoe geschikte
plaatsen in de ontvanger aan te sluiten. Inge
val m.f.- en mengbuis in de ontvanger een
gemeenschappelijke schermroosterweerstand be
zitten, moet met de schakelaarsectie"Sb in elk
geval de schermroosterspanning van de meng
buis worden onderbroken om de door deze
buis veroorzaakte ruis kwijt te raken; zet men
dan de golfgebiedschakelaar in ’t toestel-zelf
op KG, dan kan de nog werkende oscillator
niet storen op MG en LG (zie fig. 4a en 4b).
o

Praktische uitvoering
De complete mengtrap met bedieningsorganen
is op een Uniframe chassietje gemonteerd en
uitgerust met een Sudell schaaltje om de af
metingen zo klein mogelijk te houden. De af
beeldingen en de montagetekening (fig. 2)
spreken voor zichzelf.
De onderdelen, die in het ontvangtoestel moe
ten worden ondergebracht, zijn allen gemon
teerd op een Uniframeplaatje UF-002 (fig. 3),
dat in de kast of aan het chassis wordt beves
tigd, zo dicht mogelijk in de buurt van de eer
ste m.f. transformator (zie ook de foto’s op
blz. 99 en 102).
Met het oog op verlies- en capaciteilsarme af
scherming van de verbindingen tussen de scha
kelaar en de 402-spoel alsmede de m.f. transfor
mator gebruike men op deze plaatsen uitslui
tend r.f. coax. kabel, bv. AMROH L700 of
L600.
De verbindingskabel tussen het kastje en de
ontvanger kan men het beste samenstellen uit

i

► +250V
D
mengbuis
en m.f. buis
g2 mengbuis
o

drie einden tweelingsnoer. De bij elkaar ho
rende aders voeren resp. het m.f. signaal (7 en
6), de anodespanning en AVR (3 en 2) alsmede
de gloeispanning (1 en 8). De lage impedantie
parellel aan de m.f. aders maakt de kabel on
gevoelig voor storende signalen, ook al is hij
enkele tientallen meters lang. Alleen in de
buurt van krachtige, op- of dichtbij de middelfrequentie werkende zenders (Scheveningen-Radio, e.d.) kan 't nodig zijn een coax.
kabeltje te gebruiken; leg de mantel aan 6 en
de ader aan 7.

n

'll

m.f tranif

f 250V

EMTIa?ii

Fig. 4a-b
Wijziging
in
de
schakeling
wanneer mengbuis en m.f. versterkerbuis een gemeenschap
pelijke schermrooster weerstand
bezitten.

► 9? mengbuis

Afregeling
De afregeling van de UN-47 is vrij eenvoudig.
Nadat de zaak is aangesloten en in werking
gesteld, worden eerst de 402-spoelen op de
m.f. van het toestel afgestemd door hun kernen
af te regelen op max. ruis. Daarna kan een
antenne worden aangesloten en men trimt de
afstemkring op de gebruikelijke manier.
De sterkteregelaar R4 regelt de versterking
van de mengbuis en moet dan ook alleen ge
bruikt worden om kleine variaties van het ge
luidsniveau te compenseren. Aanzienlijk ver
minderen van de conversieversterking zou im
mers een ongunstige signaal/ruis verhouding
tot gevolg hebben.
Zet dus eerst R4 op max. versterking en stel
de sterkteregelaar van het toestel in op nor
male geluidsterkte van een niet te sterk door
komend station. Stem dan later af op een
sterke zender, dan kan men R4 wat terug
draaien. Het zal blijken dat R4 enige invloed
heeft op de afstemming; stem dus even bij
wanneer aan R4 is gedraaid.
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★ Hulpapparaatje met ferriet-antenne voor
aansluiting op omroepontvanger
★ Geeft betere MG ontvangst op plaatsen
waar geen

buitenantenne kan worden

toegepast

Sinds enkele jaren zijn verscheidene omroeptoestellen met ferrietantennes uitge
rust en het is begrijpelijk, dat ook in
amateurkringen
belangstelling
bestaat
voor deze „miniatuurantennes” en dat men
zich afvraagt hoe dit systeem in de eigen
ontvanger is toe te passen en welke resul
taten er mee zijn te bereiken.
Het principe
De ferrietstaaf-antenne is feitelijk een bij
zondere vorm van raamantenne, welke be
staat uit een spoel van één of meer win
dingen waarin door ’t magnetische veld
van de radiogolf een EMK wordt geïndu
ceerd. De grootte hiervan is onder meer
evenredig met het aantal windingen, de
oppervlakte van het raam en met de fre
quentie van het te ontvangen signaal.
Schakelt men parallel aan het raam een
afstemcondensator, dan is de geïnduceerde
spanning bovendien evenredig met de Q
van de aldus gevormde afstemkring. Overi
gens is de geïnduceerde signaalspanning

Cl
C2-3

C4

C5

R1
R2
R3
LI

L2

Fig. 1 - SCHAKELING UN-34
afst.cond. 500 pF (Novocon)
0,03 /<F, papier (Facon)
0,1 //F. papier
1000 pF, papier
1 ktt
(Vitrohm)
Vs W
82 kf»
1 w
4,7 kQ
Vs w
spoel om midden van ferrietstaaf: litze 28 X 0,04 EZ., aan
tal windingen afhankelijk van
soort ferrletstaaf; 50 wdg voor
44
Philips type C-7.8/140-IVB;
wdg voor Philips type C-9.5/
203-IVB en C-9.5/175-IVB.
0,1 mH (Novocon F4)

slechts maximaal, indien de windingen een
zo groot mogelijk aantal magnetische
krachtlijnen van het door de zender opge
wekte veld omvatten, m.a.w. het raam ver
toont richteffect en geeft maximale ontvangststerkte indien het raamvlak in de
richting van de zender is opgesteld, ter
wijl minimale ontvangst optreedt nadat het
raam 90° is gedraaid.
Theoretisch zou in deze minimumstand de
signaalsterkte tot nul moeten dalen en in
derdaad wordt er dan ook geen EMK door
het magnetisch veld in de raam wikkeling
geïnduceerd; echter alleen door symme
trische opbouw en elektrostatische afscher
ming kan worden voorkomen dat het raam
zich ook nog als capacitieve antenne ge
draagt t.o.v. het elektrische veld.
Bij omroepontvangst kan toepassing van
een raamantenne twee voordelen bieden.
In de eerste plaats is het richt-effect te
benutten om de signaalsterkte van een sto
rende zender, welke op dezelfde frequen
tie werkt als het gewenste station aan
zienlijk te verzwakken — vooropgesteld,
dat beide zenders in verschillende richtin
gen t.o.v. de ontvanger liggen. Daarnaast
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kan de inductieve antenne een gunstiger
signaalstoring verhouding opleveren dan de
(capacitieve) kamerantenne.
Het net van lichtleidingen veroorzaakt nl.
binnenshuis een „stoornevel” waarvan het
elektrische veld in het algemeen sterker
is dan het magnetische, zodat men ook
minder last van door het net uitgestraalde
storingen ondervindt, indien de inductieve
antenne uitsluitend reageert op het magne
tische veld. Dat betekent echter, dat de
raamantenne dan ook elektrostatisch moet
worden afgeschermd om iedere vorm van
capacitieve antennewerking te voorkomen.
Dc ferriet-antenne
De constructie van een zo gunstig moge
lijk werkende raamantenne wordt daar
door vrij ingewikkeld en omvangrijk en
bij inbouw in een normale toestelkast stuit
men op extra complicaties indien het raam
bovendien nog draaibaar moet worden op
gesteld. Men kan het immers niet onbe
perkt klein maken, want dan wordt het
opvangend vermogen praktisch nihil, ten
zij---- men kans ziet de (magnetische)
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veldsterkte binnen de windingen kunst
matig te vergroten. Dat is nu met een ferrietstaaf te bereiken.
Ferrieten zijn keramische materialen met
magnetische eigenschappen, volgens een
bijzonder procédé samengesteld uit een
aantal grondstoffen, waaronder oxyden
van ijzer en nikkel.
Er bestaat reeds een groot aantal soorten
met verschillende magnetische eigen
schappen. Voor ons doel voldoet het beste
Ferroxcube-IV B, een ferrietsoort met
zeer geringe verliezen en grote permeabili
teit voor frequenties in het MG-gebied.
Plaatst men zo’n ferrietstaaf met z’n lengte
as in de richting van ’t magnetische veld
van een zender (d.w.z. loodrecht op de
richting naar die zender), dan concentre
ren zich de krachtlijnen in de ferrietstaaf.
Maken we nu een „raamantenne” in de
vorm van een om de ferrietstaaf gewikkel
de spoel, dan wordt hierin toch nog een
redelijke signaalspanning geïnduceerd on
danks de kleine afmetingen van dit „raam”.
Dit is niet alleen het gevolg van de con
centratie van krachtlijnen in de staaf, want

I

Fig. 2
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Fig. 4
Consiruciiedetails van
de draaibare ferriel-anienne
een belangrijke rol speelt hierbij de enor
me vergroting van de kwaliteitsfactor Q
van de spoel, veroorzaakt door de grote
permeabiliteit en de geringe verliezen van
de ferrietkern.
Het opvangend vermogen van een ferrietantenne is globaal te vergelijken met dat
van een afgestemd raam met diameter van
10 a 15 cm. Dat is dus niet veel en daarom
is een extra trap r.f. versterking wel wen
selijk om de signaalspanning op eenzelfde
peil te brengen als met ’n goede kamerantenne is te bereiken. Bovendien is zo’n
versterker noodzakelijk als „aanpassingstransformator” tussen de afgestemde fer
riet-antenne en de ingangskring van een
willekeurige ontvanger.
Praktische uitvoering
Zo ontstond onze „Unirotor”, een een
voudig versterkertje waarop de ferrietantenne draaibaar is gemonteerd en dat
via een coaxiaal kabeltje wordt verbonden
met de antenne-aarde aansluiting van de
omroepontvanger. De voeding — 6,3 V bij
0,3 A en ca 4 mA bij 250 V — wordt uit de
ontvanger betrokken.
De schakeling
De ferriet-antenne vormt met Cl een afstemkring waarvan de geïnduceerde signaal
spanning aan het rooster van de EF86 wordt
toegevoerd. De uitgangsspanning gaat via C5
en een coaxiale kabel naar de ingang van de
ontvanger, L2 is een r.f. smoorspoel waar
over de anode-gelijkspanning aan de buis
wordt toegevoerd. Volledige afscherming van
alle onderdelen is noodzakelijk om het op
pikken van signalen buiten de eigenlijke an
tenne om te voorkomen. Vandaar is mon
tage in een volledig gesloten metalen kastje
gewenst, dat werd samengesteld uit Uniframe
delen. Over de buis is een afschermbus ge
plaatst en de ferriet-antenne is elektrosta
tisch afgeschermd door een stuk kopergaas,
in de vorm van een cylinder rond de staaf
gebogen. Denk er echter aan. dat in deze
cylinder over de volle lengte een spleet moet
open blijven zodat deze afscherming niet een
kortgesloten winding vormt, anders zou er
ook een (gedeeltelijke) magnetische afscher
ming optreden.
De antenne is op een holle as gemonteerd,
welke tevens dient als afscherming voor de
er doorheen gevoerde toevoerdraden van de
spoel. Op deze as zit een snaarschijf en de
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aandrijving geschiedt m.b.v. een knop, welke
naast die van de afstemcondensator aan de
voorzijde van het chassis is aangebracht. Ter
voorkoming van slijtage van de snaar door
schuren langs de scherpe hoek van het chas
sis is op deze plaats een stukje rond gebo
gen messingblad bevestigd.
Afgedankte potentiometers leveren geschikte
lagers op voor het antenne-mechanisme. Constructie-details geeft fig. 4.
De bedrading van het apparaatje blijkt uit fig.
3. Merk op, dat ds koppelcondensator C5 is
aangebracht binnen in de afschermkous. welke
om de outputleiding ligt en dat laatstgenoemde
alleen aan de coaxiale contraplug is geaard. Een
bodemplaat is noodzakelijk om de afscherming
te completeren, deze kan met zelftappende
boutjes worden vastgezet.
Dc UN-34 in bedrijf
Men kan het complete apparaatje naast de
omroepontvanger plaatsen of wel in de toestelkast inbouwen. Doet men dit laatste, dan ver
dient het aanbeveling om nog een dubbelpolige
omschakelaar in het toestel aan te brengen
waarmee men enerzijds de antenne-aansluiting
van de ontvanger kan omschakelen op de UN34 en anderzijds de anode- of gloeispanning van
laatstgenoemde kan uitschakelen.
Bij het afstemmen van de ontvanger moet men
telkens de afstemcondensator van de UN-34 bij
regelen op maximale geluidssterkte, resp. de
grootste uitslag van de afstemindicator. Aan
gezien het richteffect van de antenne alleen
scherp is in de omgeving van het minimum,
behoeft men maar betrekkelijk weinig aan de
antenne-knop te draaien; meestal is dit alleen
nodig, wanneer men een storende zender (9
kHz interferentietoon!) onhoorbaar wil maken.
Dit is wel een van de grootste attracties, die
de UN-34 heeft te bieden.
Men mag overigens geen wonderen verwach
ten van een ferriet-antenne. maar wie om de
een of andere reden geen buiten-antenne kan
aanleggen, zal in vele gevallen met de UN-34
betere ontvangst verkrijgen dan met een kamer-antenne mogelijk is. De winst zit voor
namelijk in een gunstiger signaal storing ver
houding. Wil men hiervan echter hel volle
profijt genieten, dan is het van belang, dat
de ontvanger niet rechtstreeks de storingen onvangt, dus buiten de UN-34 om. Dit is te con
troleren door het toestel in te schakelen zon
der dat er iets aan de antennebus is verbon
den. Hoort men dan nog iets, dan dient de af
scherming van de ontvanger te worden ver
beterd, bv. door het chassis te voorzien van
een metalen bodemplaat en van een plaatje
aan de zijkant waar de afstemeenheld zich be
vindt. Soms kan het nodig zijn ook de afstem
condensator van een schermkap te voorzien,
terwijl in extreme gevallen een r.f. filter tussen
voedingstransformator en netsnoer is vereist.
liet solderen van litzedraad
vereist een zekere vaardigheid en wie dit nog
niet eerder heeft gedaan doet verstandig eerst
wat te oefenen op losse eindjes, voordat hij
zich waagt aan de behandeling van spoeleinden.
De gang van zaken is als volgt:
1. Houdt het einde van de litzedraad in een
spiritusvlam tot die helder rood gloeit, dan
snel onderdompelen in spiritus.
2. Met schoon doekje afvegen, alle. draadjes
behoren nu mooi blank te zijn; niet met
vingers aanraken, maar met doekje in elkaar
draaien.
3. Nu moet het blanke einde eerst worden
vertind; dompel het in een vloeimiddel
bestaande uit hars in spiritus opgelost en
daarna in gesmolten soldeer.
4. Is deze operatie gelukt, dan is het draadeinde keurig vertind en men kan het ver
der op de normale manier aan een soldeerlip vastsolderen.
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„Doe het elektronisch” schijnt wel de leuze
van deze tijd te zijn, want op vrijwel ieder
gebied doet de elektronika zijn intrede om
verschillende verrichtingen sneller, een
voudiger, gemakkelijker en efficiënter te
kunnen doen uitvoeren. Men rekent elek
tronisch, administreert elektronisch, kookt
elektronisch, bestuurt vliegtuigen en sche
pen elektronisch, speelt op elektronische
muziekinstrumenten, kortom, er is maar
weinig dat nog niet elektronisch kan ge
beuren.
In het algemeen zijn de hieraan te pas
komende schakelingen en apparaten vrij
ingewikkeld en dus kostbaar, zodat voor
de experimenterende knutselaar de moge
lijkheden beperkt zijn om de elektronica
in zijn creaties te betrekken. Toch is er nog
wel het een en ander elektronisch te ver
sieren voor wie met vindingrijkheid is ge
zegend. Om dezulken aan een uitgangspunt
voor nieuwe ideeën te helpen, geven wij
hier een voorbeeld van een eenvoudig ap
paraatje, dat als basis kan dienen voor al
lerlei installaties in huishouding of werk
plaats.
De schakeling
Laten we eerst het schema bekijken, als men
dat door heeft, dan wordt meteen duidelijk,
welke perspectieven dit inductieschakelapparaat opent. Het bestaat uit een tweetraps ver
sterker met transformator en seleengelijkrichter voor voeding uit een wisselstroomnet. Aan
de ingang is een elektrode E verbonden, welke
kan bestaan uit een metalen plaat, waarvan
vorm en afmetingen worden gekozen al naar
de omstandigheden waar wij straks op terug
komen. Deze elektrode dient als „antenne”
voor het oppikken van bromspanning. welke
wordt versterkt en omgezet in (pulserende)

gelijkstroom waardoor het relais R wordt be
krachtigd. Hiermee kan men — al naar de
aard van de aanwezige contacten — één of
meer stroomkringen sluiten, verbreken of om
schakelen.
Omdat hier slechts een lage frequentie (50 Hz
van het net) in het spel is, kan een grote
anodeweerstand voor de eerste trap worden
toegepast zonder dat het Miller-effect roet in
het eten gooit, ondanks de eveneens zeer grote
ingangsimpedantie. Een katodeweerstand is
weggelaten aangezien het optreden van ver
vorming hier geen enkel bezwaar oplevort, zo
groot mogelijke versterking is het enige doel.
De rechter triode krijgt een regelbare span
ning tussen katode en chassis, ontleend aan
de spanningsdeler R6 en R4/5. Met R4 in de
kortgesloten stand is de spanning over R5 zo
groot, dat ’t werkpunt van de buis dicht bij
het afknijppunt ligt en een wisselspanning op
het rooster zal de gemiddelde anodestroom
doen toenemen, waardoor het relais aanslaat.
Bovendien beveiligt R5 de buis tegen over
schrijding van de anode-dissipatie. Wanneer
de katodespanning m.b.v. R4 groter wordt ge
maakt, daalt de anodestroom, zodat ’n grotere
roosterwisselspanning nodig is om het relais
weer te doen aanslaan. Is R4 tenslotte geheel
ingeschakeld, dan staat de triode in klasse C
en er is een aanzienlijke roosterwiselspanning
vereist voordat er anodestroom kan vloeien.
Met R4 regelt men dus de gevoeligheid van de
schakeling.
Gevoeligheid
Een grote gevoeligheid voor brominductie wordt
verkregen doordat de gehele schakeling, inclu
sief het chassis, onder alle omstandigheden min
stens 140 V wisselspanning t.o.v. aarde voert.
Hiertoe is nl. C4 aangebracht en verbonden
met de 110 V aftakking van de nettransformator, waardoor het betrekkelijk weinig verschil
maakt hoe de steker in het stopcontact is ge
prikt. *)
Nadert men met een lichaamsdeel de elektrode
E, dan wordt diens capaciteit t.o.v. aarde ver
groot en deze capaciteit vormt met R1 een
dus
spanningdeler, waardoor er over R1
tussen rooster en katode — een bromspanning
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klein, dan is de gevoeligheid niet maximaal.
Het chassis mag bij dit apparaat natuurlijk
niet met aarde worden verbonden. Voor kleine
afmetingen van E en een korte verbinding met
het rooster behoeft men niets af te schermen.
Zodra echter de elektrode op enige afstand
moet worden opgesteld, is gebruik van een
afgeschermde leiding noodzakelijk, de mantel
hiervan aan chassis verbinden. Voor grote leng
te een capaciteitsarm kabeltype gebruiken.
Voor elke toepassing moet men de gunstigste
vorm van de elektrode experimenteel bepalen;
al naar de omstandigheden zijn velerlei oplos
singen mogelijk, elk geleidend materiaal is
bruikbaar, van staalplaat tot horregaas. Goed
isolatiemateriaal is echter wel van belang.

*
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ontstaat. Hoe groter de capaciteit tussen E en
aarde, des te sterker is de geïnduceerde span
ning. Aangezien deze capaciteit evenredig is
met de oppervlakte van E en omgekeerd even
redig met de afstand van deze elektrode t.o.v.
aarde, resp. een „geaard” voorwerp, is de ge
voeligheid van onze inductieschakelaar afhan
kelijk van de afmetingen van deze elektrode.
Hoe groter de oppervlakte, des te minder be
hoeft men E te naderen om het relais te doen
aanslaan. Geeft men E echter een te groot op
pervlak dan kan de capaciteit t.o.v. aarde reeds
zo groot zijn, dat het relais voortdurend blijft
aangetrokken, zelfs met R4 in de stand voor
kleinste gevoeligheid. Zo’n te grote „nulcapaciteit” is echter weer te compenseren door af
scherming. Aan de achterzijde van E brengt
men dan een metalen plaat (of op carton ge
plakt aluminium-folie) aan, welke iets groter
oppervlakte heeft dan de eigenlijke elektrode
en verbindt deze met het chassis. Aangezien
hierdoor tevens de capaciteit t.o.v. chassis ver
groot wordt, is het van belang wat te experi
menteren met de afstand tussen schermplaat
en elektrode; is de onderlinge afstand zeer
SCHAKELING UN-31
Cl.... 0,01 //F papier (Facon)
C2....
1 ,/<F papier (Super
Electric)
C3. ...
8 „F elco 450 V
(Novocon)
C4 ... 2000 pF mica (Mialï
G . ... E250C50 (of E250C85)
T ---- Muvolt PC 100
R .... relais, zie tekst
R1. ... 4,7 megohm V* W
(Vitrohm)
R2.... 470 kilohm
1W
(Vitrohm)
R3
2,2 megohm '/* W
(Vitrohm)
R4___
5 kilohm
draadpotm.
(Vitrohm type TP3)
R5 ... 180
O 1 W (Vitrohm)
R6. . . .
25 kilohm 6 W
(Vitrohm) type HA

110

Het relais
In dumpzaken zijn verschillende soorten re
lais’ te krijgen, die voor ons doel geschikt
zijn. Kies een gevoelig type, dat op een
stroomsterkte van ca. 5 mA reeds reageert en
met een spoel weerstand van ca. 5 kilohm. De
maximale anodestroom is ca. 10 mA. Uitvoe
ring en aantal van de contactveren kieze
men in overeenstemming met het doel waar
voor het apparaatje moet worden gebruikt.
De condensator C2 voorkomt klepperen van
het relais, hel loont de moeite met verschil
lende waarden te experimenteren, capaciteiten
van 30 /<F en groter houden het anker nog
korte tijd aangetrokken nadat de bromspanning is weggevallen. Om de beste werking te
verkrijgen moet men experimenteren met de
instelling van anker en contactveren van het
relais. Blijft het kleven, dan is dit te verhel
pen door een stukje isolatiekous tussen anker
en kern te schuiven.
Buizen
De beste resultaten verkrijgt men met een dubbeltriode van het type ECC81/12AT7 vanwege
de grote versterkingsfactor en grote steilheid.
Ook bruikbaar zijn ECC32, ECC33 en ECC40.
Verder kan men — na wijziging van R5 in
560 ohm — ECC82/12AU7 of 6SN7 toepassen.
Buizen als de ECC83/12AX7, 6SL7 e.d., zijn
niet geschikt wegens hun te kleine anode
stroom. Wel kan men afzonderlijke trioden
toepassen, practisch alle typen in de eerste
trap; in de tweede trap voldoen het beste ty
pen met grote steilheid (niet kleiner dan 2
mA/V) zoals EC31, EC52, 6C4, 6J5, de laatste
weer met 560 fi voor R5.
*) Afhankelijk van de fazeverhoudingen van
de in serie geschakelde spanningen van primai
re en secundaire van de transformator liggen
maximum en minimum van de wisselspanning
tussen chassis en aarde tussen 250 V -f
140 V.
110 V = 360 V en 250 V — 110 V
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Toepassingsgebied
Met dit elektronisch schakelapparaatje kunnen
we van alles doen zodra we het combineren
met elektrische apparaten, lampen, bellen, mo
tortjes, enz. Een heel praktische toepassing is
bv. de combinatie met een elektrische deuropener, geschakeld in serie met de relais-contacten van de UN-31. Een metalen plaatje tegen
de binnenzijde van het ruitje in de voordeur
wordt als elektrode gebruikt. Komt men thuis
(en is de UN-31 ingeschakeld!), dan behoeft
men maar even een vinger tegen het ruitje
te houden en de deur gaat open! Gelijksoor
tige voorzieningen aan deuren en deurtjes in
de keuken
eventueel uitgebreid met een
mechaniek dat de betrokken deur geheel doet
opengaan
zullen door moeder-de-vrouw
hogelijk worden gewaardeerd, terwijl aan de
onderzijde van deuren aangebrachte elektroden
een uitkomst kunnen betekenen voor hond en
poes, die dan spoedig het aan deuren krabben,
blaffen of miauwen zullen afleren.
Een op de ingang van de UN-31 aangesloten
draad, gespannen langs de trapleuning, scha
kelt automatisch het licht aan zolang er iemand
op de trap loopt en daarbij zijn hand op de
leuning houdt. Verbindt men het deurslot met
de UN-31, dan kan men een lamp ontsteken
zodra men met de sleutel in de buurt van het
sleutelgat komt.
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overeenkomstige punten in het onderaanzicht.
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Tover-Oog Meter-lndicator
Een handig hulpapparaaije voor hei meien van
gelijk- en wisselspanning en coniröle van con
densatoren en weerstanden
.
1

i

!

Voor wie geregeld experimenteert, zal de
hier beschreven TOMI binnen korte tijd
een bijzonder nuttig manusje-van-alles
blijken te zijn. Ook al is men in het bezit
van een universele meter voor het meten
van spanningen en stromen, een tweede
instrument zal dan toch dikwijls van pas
komen, bv. wanneer in een bepaald geval
spanning en stroom gelijktijdig moeten
worden gemeten. Verder kan het voor
komen, dat de reeds beschikbare meter
voor bepaalde metingen een te lage weer
stand bezit, zoals dat bij instrumenten met
een gevoeligheid van 1000 ohm/V of min
der nog wel eens het geval is. Onze TOMI
kan dan uitkomst brengen, zijn gevoelig
heid is ongeveer 8000 ohm/V.
Waarom echter een toveroog toegepast en
niet een metertje, dat in dumpzaken toch
immers tegen ongeveer eenzelfde prijs is
te krijgen? Wel, de volgende overwegin
gen zullen dit duidelijk maken. Om te
beginnen heeft men bij een draaispoelmeter altijd een speciale gelijkrichtcel
nodig om wisselspanning te kunnen
meten; TOMI doet dat zonder extra toe
voegingen en heeft bovendien een gevoe
ligheid die pas met zeer kostbare draaispoelinstrumenten kan worden bereikt.
Desondanks is hij veel minder kwetsbaar
voor overbelasting. Wanneer men maar
een enkele maal iets heeft te meten, is het
niet eens nodig om voor die sporadische
gelegenheden een betrekkelijk kostbaar
instrument te kopen: je „leent” dan dood
eenvoudig het oog uit de huiskamerontvanger.

Werking
Zoals bekend, reageert een normaal ge
schakelde elektronenstraalindicator — of
ficiële naam voor afstemoog — op een
negatieve spanning aan zijn stuurrooster
door een kleiner worden van de schaduw
hoek op het lichtscherm. Hoe groter deze
spanning, des te verder gaat het oog dicht.
In principe is dus de grootte van de
schaduwhoek een maat voor de spanning
tussen katode en rooster van de indicatorbuis.
Nu kan men weliswaar een of andere
schaalverdeling langs de omtrek van het oog
aanbrengen, maar in de praktijk geeft dat
geen bevredigende aflezing. Wij hebben
dan ook een andere methode gekozen, ge
lijkend op het principe van de vroeger
veel toegepaste „slide-back”buisvoltmeter.
De onbekende spanning wordt hierbij nl.
niet rechtstreeks gemeten, maar ver
geleken met een bekende, regelbare
hulpspanning, welke zo wordt ingesteld,
tot de indicator aangeeft, dat beide span
ningen aan elkaar gelijk zijn.
De praktische uitvoering kwam hierop
neer, dat de te meten spanning in serie
met de hulpspanning aan de indicator
werd toegevoerd, en wel tegengesteld,
zodat deze het spanningsverschil aan
wees. In ons geval komt het echter gun
stiger uit om de spanningen in gelijke
richting in serie te schakelen, zodat dan
de indicator hun som aanwijst. Deze is
altijd gelijk aan de maximale waarde van
de hulpspanning, immers de hulpspanning
blijft alleen over als de onbekende span
ning gelijk nul is.
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SCHAKELING UN-1S
1 ..........
47 kilohm
2 .......... 180 (188) kilohm
3 ..........
1.2 (1.13) megohm
4 ..........
4.7 (4.65) megohm
5 ..........
3.3 megohm
6-7 ..........
1 megohm
8 ..........
5 kilohm draadpot.meter
9 ..........
15 kilohm pot.meter
Alle weerstanden 1 watt Vitrohm
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Het schema
Bekijken we nu eerst het schema. Met de
schakelaar in de stand „lx" staat, op de met
plus en min gemerkte klemmen aangesloten,
een onbekende spanning over Rl, de negatieve
zijde ligt tevens aan het rooster van de indicatorbuis. Tussen de plusklem en katode staat
de regelbare weerstand R8 — R9 denken we
voorlopig weg — en hierdoor vloeit de katodestroom. geleverd door het niet getekende voedingsapparaat. Deze stroom doet over R8 een
spanning ontstaan en dat is nu onze hulpspanning. Tussen katode en rooster staal nu dus
de serieschakeling van hulpspanning en onbe
kende spanning; met behulp van R9 wordt
eerstgenoemde eens en vooral op een geschikte
max. waarde ingesteld; dit blijkt 6 volt te zijn.
Staat het schuifcontact van R8 geheel naar be
neden en staat er geen spanning over Rl. dan
is het rooster dus 6V negatief t.o.v. katode.
Dit geeft een zekere uitslag op het lichtscherm,
de schaduwhoek valt precies samen met het
voor de ijking aangebrachte merkteken. Slui
ten we nu een onbekende spanning aan tussen
de plus- en min-klemmen dan moeten we R8

bijregelen om de schaduwhoek opnieuw met
het merkteken te doen samenvallen. De hulpspanning is dan kleiner geworden, bv. 4V. De
onbekende spanning is dan gelijk aan 6V —
4V ^ 2V. Dat op zichzelf eenvoudige reken
sommetje behoeven we niet telkens uit te
voeren, want bij de pijlknop van R8 kunnen
.we een schaalverdeling aanbrengen, welke
rechtstreeks de onbekende spanning aangeeft.
Het meetbereik loopt dus van 0..6V. Hogere
spanningen kunnen worden gemeten door met
de schakelaar verschillende voorschakelweerstanden in serie met R1 te schakelen, waardoor
een spanningsdeler ontstaat. In de stand ,,5 x”
moet men dan de ijking van R8 met 5 ver
menigvuldigen, het bereik is dan dus 0..30V.
Wisselspanning meting
Doordat hij praktisch geen traagheid bezit,
reageert de indicator ook op wisselspanning.
De grootte van de schaduwhoek is dan echter
evenredig met de topwaarde, terwijl we nor
maal altijd de effectieve waarde opgeven. Die
is 0,7 maal kleiner dan de topwaarde.
Om nu weer een telkens terugkomend reken
sommetje overbodig te maken, is het verstan
dig om bij R8 een aparte schaalverdeling voor
wisselspanning aan te brengen. Het wisselspanningsbereik loopt dus tot 0,7 x 6 V = 4,2 V.
C cn R controle
De weerstand R5 tussen plus-hoogsp. en de
klem CR is zo gekozen, dat met S in stand
„lx” en R8 geheel naar beneden, het oog weer
geheel opent als de klemmen CR en „min”
worden doorverbonden. Hier kunnen we dus
condensatoren testen: gaat het oog geheel open.
dan is er sluiting, een lekke condensator doet
het oog gedeeltelijk sluiten. Een korte flikke
ring van ’t oog bij aansluiting van een conden
sator met kleine capaciteit treedt altijd op.
dal komt door het opladen. Bij een grote capa
citeit zal ’t oog zelfs even geheel opengaan om
dan weer betrekkelijk langzaam te sluiten .Dit
is dus heel normaal, de tijdsduur is een ruwe
maat voor de grootte van de 'capaciteit. Weer
standen kunnen ook tussen de CR-en ,,min"klemmen worden getest, waarden van 22 meg
ohm en groter geven nog een duidelijk waar
neembare vermindering van de schaduwhoek.
Kleine weerstanden (onder de 100 kilohm) zijn
gemakkelijker te testen wanneer ze worden
aangesloten tussen „plus” en „min”, met door
verbinding van de klemmen CR en „min”. Hoe
kleiner weerstand, des te verder doet hij het
oog sluiten, hier ligt een mogelijkheid om de
grootte van de weerstand bij benadering te
schatten.
Voeding
Gloei- en anodespanningen moeten van bui
ten worden aangevoerd, zij kunnen worden
ontleend aan het voedingsblok UN-1 (zie
bldz. 25). Met het oog hierop is de TOMI
dan ook uitgerust met een octal huishouder
(aangebracht in de achterwand), om d.m.v. een
aan beide einden met octal-plugs voorziene
kabel met genoemd p.s.a. te kunnen worden
verbonden.
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Men moet hierbij echter wel beaenken, dat in
’t algemeen niet kan worden gemeten aan ap
paraten, die op hetzelfde voedingsblok zijn
aangesloten. Immers, de plus-klem van de
TOMI zit aan minhoogsp. vast — daar valt nu
eenmaal niet aan te ontkomen
zodat dan
kortsluiting van de gemeenschappelijke voe
dingsspanning zou ontstaan. Houdt ook steeds
in gedachten, dat het chassis van het p.s.a.
onder spanning komt te staan wanneer men
spanningen meet waarvan de pluspool niet aan
aarde ligt! Genoemde bezwaren zijn te omzei
len door een afzonderlijk voedingsdeel bij de
TOMI in te bouwen. Dit kan zelfs heel sim
pel zijn, want zonder enig bezwaar kunnen
de anoden van de EM34 met wisselspanning
worden gevoed. Gelijkrichter en afvlakfilter
zijn dus overbodig!

o
o
o 7000 a.
o

De eenvoudig
ste voedings
bron voor
TOMI
nen regelen en een nauwkeurige voltmeter.
Laatstgenoemde is altijd wel bij een bevriend
radio-amateur te lenen. De positieve pool (korte
aansluitlip) wordt met de plusklem van de
TOMI verbonden, het schuifcontact van de potentiometer met de min-klem. Parallel over
beide klemmen wordt de voltmeter geschakeld.
Regel de ijkspanning, totdat de voltmeter pre
cies 6V aanwijst. Met de schakelaar in stand
„lx" wordt R8 geheel „naar boven” gedraaid
(schuifcontact aan de zijde van de katode).
Het oog vertoont dan een zekere uitslag, welke
door een merkteken nauwkeurig wordt vastgelegd.
Hierna wordt de ijkspanning weggenomen en
R8 wordt in de andere uiterste stand gedraaid.
Nu wordt R9 zo ingesteld, dat de schaduwhoek
weer precies samenvalt met het merkteken. Is
dit gebeurd, dan laten we verder R9 met rust,
het verdient aanbeveling deze potentiometer af
te lakken, om ontregeling te voorkomen.
Na deze voorbereidingen kan het eigenlijke
ijken beginnen. Spanningsbron en voltmeter
worden weer aangesloten, waarna achtereen
volgens verschillende spanningen tussen 0 en
6 V worden aangelegd. Telkens zet men met
R8 de schaduwhoek gelijk met het merkteken
en noteert bij elke stand van R8 de bijbe-

6.3 V

Ofschoon elke voedingstransformator voor ons
doel bruikbaar is. (van de hoogsp.wikkeling ge
bruiken we dan een helft), attractiever is natuur
lijk de toepassing van een klein transformatortje (secundair 6,3 V/0,2 A en ca. 200 V/5 mA),
dat in het kastje kan worden ondergebracht.
Voor wie er tegen opziet om zoiets zelf te
maken, bv. m.b.v. de kern van een niet te
kleine luidsprekertransformator is er nog een an
dere mogelijkheid. Men ontleent de gloeispanning
uit een of ander apparaat, en monteert in de
TOMI een luidsprekertransformatortje, dat de
6,3 V gloeispanning optransformeert tot 'n be
hoorlijke anodespanning. De 5 ohm aansluiting
hiervan wordt aan de contacten 1 en 8 van de
octalplug verbonden, de 7000 ohm contacten
komen aan no. 3 en 6. terwijl de doorverbin
ding van contacten 6 en 8 van de huishouder
wordt verwijderd.

!

IJking
Voor het ijken hebben we een constante gelijkstroombron nodig. b.v. twee zakbatterijen
van 4'/ï V in serie- Verder een potentiometer

UF 005

I

Fig. 1
Het kastje voor de
TOMI is geheel opge
bouwd uit Uniframe

UF003
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horende spanning. Hierna kan men de hogere
meetbereiken controleren. Zo moet bijvoor
beeld met de schakelaar in de stand ,.5 x ” en
5V aan de ingangsklemmen de schaal bij R8
1 volt aanwijzen, wanneer de schaduwhoek
samenvalt met het merkteken.
»2S

29
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Fig. 2
verknip
van een
UF-005
voor twee
zijstukken
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Aangezien de TOMI geen precisie-instrument
is, heeft het weinig zin om voor de voorschakelweerstanden R2-3-4 nauwkeurige waarden
te nemen. De in de schemasleutel aangegeven
standaardwaarden geven bevredigende resulta
ten, mits hun weerstand niet te veel van de
nominale waarde afwijkt. Tussen haakjes zijn
de exacte waarden aangegeven, welke gelden
indien R1 precies 47 kilohm is. Wie dus in de
gelegenheid is om m.b.v. een meetbrug weer
standen uit te zoeken, kan zich hiernaar rich
ten. Wil men een andere vermenigvuldigings
factor dan is de vereiste voorschakelweerstand
(n—1) Rl; n is de
te berekenen uit: Rn
verm.factor. Voor een bereik van 0
60 V
(dus 10 voudig) wordt de voorschakelweer
stand dus: (10—1) 47 kilohm = 9 x 47 kil
ohm = 42,3 kilohm. Deze waarde ligt binnen

de 10 %-grens van 39 kilohm, zodat een der
gelijke weerstand in aanmerking komt.
Het wisselspanningsbereik is op gelijke wijze
te ijken als hierboven aangegeven, echter moet
dan natuurlijk een wisselsp.-voltmeter worden
gebruikt; als spanningsbron komt de 6,3 V
gloeispanning in aanmerking. Voedt men de
TOMI met wisselspanning, dan moet men let
ten op de juiste faze van de meetspanning. Als
rooster en anode van het oog nl. beide gelijk
tijdig positief worden, geeft het oog geen uit
slag! De meetstiften moeten dan worden ver
wisseld om een uitslag te krijgen.
Constructie
Het achteroverhellende front van het kastje
bestaat uit de op elkaar geschroefde Uniframe
delen UF-002 en UF-003. Boven- en onderplaat
worden elk gevormd door een UF-005, de ach
terzijde door een UF-002 en de zijwanden zijn
elk samengesteld uit een UF-003, met daar
aan bevestigd een gedeelte van een UF-005. Hoe
deze delen aan elkaar zijn bevestigd, o.a. met
behulp van haaks omgezette delen UF-004, is
geschetst in fig. 1. Fig. 2 geeft aan hoe de
zijstukken uit één UF-005 worden geknipt.
Het ronde gat in ’t voorpaneel moet iets wor
den bijgevijld om het oogvenster te kunnen
bevestigen. De huishouder van het oog wordt
met een haaks omgezet UF-004-strookje op de
bovenplaat bevestigd, waarvoor dus een paar
gaatjes moeten worden geboord. De opstelling
der verschillende onderdelen blijkt duidelijk
uit fig. 3. waarin tevens de bedrading gemak
kelijk is te volgen. Het apparaatje staat hier
onderste boven, met de achterwand nog los
en vlak-liggend getekend.
De zijwanden worden het laatst aangebracht,
zij kunnen eventueel m.b.v. zelftappende bout
jes worden bevestigd.

Fig. 3
Bouwtekening UN-18
De plaatsing van de onderdelen en
de bedrading blijken duidelijk uit
deze tekening

R 8=5k

RS>15k
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Een dóódsimpel, maar heel handig
MANUSJE-VAN-ALLES voor service werkplaats
en experimenterende amateurs

!

Tijdens een experiment of bij het opsporen
van ’n fout in een radiotoestel komt het
duizend-en-een-maal voor, dat men even
wil proberen welk effect wordt verkregen
door ergens een weerstand of condensator
van bepaalde grootte-orde parallel te scha
kelen. We duiken dan in ons materiaalkastje of de junkbox en als we geluk heb
ben, is het gewenste onderdeel binnen een
minuut gevonden. Meestal gaat hiermee
meer tijd verloren. Dan worden de draad-

einden in een geschikte stand gebogen en
gedurende nog eens één of meer minuten
zitten we te prutsen om zo’n weerstand of
condensator op de juiste punten in het
toestel contact te laten maken. Het toestel
protesteert door gekraak en gebrom uit de
luidspreker vanwege de verkeerde en
slechte contacten die zo tot standkomen,
wij zelf slaken menige krachtterm wan
neer bij dit gepriegel in des toestel inge
wand onze vingers in aanraking komen

I

SCHAKELING UN-28
... 100 pF, keram. (L.C.C.)
C 2
.. 1000 pF. papier (Facon)
C 3
.. . 0.01 „F
C 4
... 0.1 uF
C 5
... 16 + 16 «F. elco 450 V
(Novocon koker)
R 1
150 p
R 2
470 p
R 3
4.7 kP
R 4
47 kP
R 5
100 kP
R6
1 MP
R 7
220 kP
(Alle weerstanden 1 W Vitrohm)
N
Neonlampje
(Philips Z3ME14)
T
Muvolett luidspr. transf.
S 1
11 standen schakelaar
(Novocon)
Uniframe chassisdelen:
4 X UF003 - 2 X UF005
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Voor indicatie van de
condeningeschakelde
sator of weerstand waar
de zijn de getallen op
de zijkant van de schakelaarknop aangebracht.

met plus-hoogspanning. En mocht tenslot
te de proef min of meer gelukt zijn dan
weten we nog niet altijd, of het geconsta
teerde effect soms ook door „handeffect”
werd beïnvloed. Al met al dus een hoogst
onbevredigende manier van experimente
ren. Het gaat al beter, wanneer men zich
bedient van twee snoertjes, aan de ene kant
een steker of testpen, aan het andere eind
een krokodilklem voor goed contact met de
weerstand of condensator. Dan blijft alleen
nog maar het tijdverlies van ’t zoeken naar
een geschikt exemplaar, waarbij bovendien
nog weer de mogelijkheid bestaat dat dit
niet meer de erop vermelde waarde bezit
— een rechtgeaard amateur bewaart im
mers alles, ook defecte onderdelen.
In dit licht gezien is het in ’t geheel geen
tijdverspilling om eens en voor altijd een
aantal testweerstanden en condensatoren
met voor dit soort experimenten geschikte
waarden bij elkaar te zoeken en veilig op
te bergen, zodat ze op het kritieke ogenblik
meteen bij de hand zijn en toch weer niet
voor andere doeleinden kunnen worden
„misbruikt”. Met andere woorden: mon
teer ze in een kastje, verbindt ze met een
schakelaar en completeer het geheel met
stekerbusjes en testsnoertjes. De bedoeling
toont de schakeling. Met de aange
geven waarden is men van alle markten
thuis. Gebruik echter wel verschillend ge
kleurde stekerbussen, want C5 is een elektrolytische condensator en die houdt er niet
van om verkeerd aan plus- en min te wor
den verbonden.
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Spanningzoeker
Als we eenmaal met de constructie van zo’n
testkastje beginnen, kunnen we er meteen
nog een paar andere nuttige dingen in on
derbrengen om zo de bruikbaarheid van
het geheel aanmerkelijk uit te breiden.
Langs een der zijwanden kan gemakkelijk
het schakelingetje met het neonlampje
worden aangebracht. Het neonlampje licht
op zodra de spanning tussen de bussen gro
ter is dan ongeveer 100 volt. De weerstand
R7 begrenst de stroom tot een veilige waar
de wanneer hoge spanningen worden aan
gesloten. Bij 260 V is het gebruik slechts
ca 0,5 mA. Sluit het rode busje aan op de
positieve pool van een spanningsbron en
zet een merkje bij het neonlampje aan de
kant, welke dan oplicht. Men kan dan altijd
de polariteit van een spanning zien.
Controle luidspreker
Wanneer men het testkastje maakt van
Uniframe eenheden, dan blijkt er nog
plenty ruimte over te zijn. Wij monteerden
er daarom nog een luidsprekertje in, een
Peerless „Micro” en een Muvolett uitgangstransformatortje passen er gemakkelijk in.
Wie dus gelijksoortige onderdelen bezit,
kan die dan ook beter in dit kastje mon
teren dan ze in de junkbox te laten rond
slingeren. Op die manier kan men er
van alles mee doen. De rode stekerbus is de gemeenschappelijke aansluiting
van primaire en secundaire van de trans
formator, door keuze van een der zwarte
bussen kan men de speaker zowel hoog-
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HET LUIDSPREKERGAT WORDT MET EEN FIGUURZAAG IN HET MIDDEN VAN DE
UF-005 AANGEBRACHT. Metaalgas beveiligt de conus en geeft verwaarloosbare demping van
hoge tonen. Het middengat van een der UF-003's wordt op maat gevijld voor de fitting van het neonlampje. De bodemplaat, eveneens een UF-005, kan met zelftappende boutjes worden vastgezet.

ohmig (H) als laagohmig (L) aansluiten.
Dit komt van pas als tijdelijke luidspreker,
wanneer een toestel voor trimmen of repa
ratie uit de kast is gehaald; voor controle
van een defect toestel, om na te gaan of
daarvan de speaker, dan wel de uitgangstransformator defect is, terwijl men ten
slotte het testkastje nog als hogetonenluid-

spreker bij zijn huiskamer-installatie kan

gebruiken. Ook kan ’t als nood-microfoon
dienst doen, men sluit het dan „hoogohmig” aan op de pickup-ingang van een
ontvanger of versterker, eventueel met tus
senschakeling van een condensator van
1000 pF a 0,01 fcF om een overmaat aan lage
tonen wat te onderdrukken.
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Televisie cursus
Deze cursussen leiden op voor het Muiderkringdiploma en pretenderen
ieder met gezond verstand, ongeacht zijn (of haar) leeftijd in één jaar
tijds zoveel kennis bij te brengen, dat hij zonder meer het hoe en waar
om van televisie toestellen, ontvangers en versterkers weet, deze appa
raten zelf kan bouwen, zich een bewust oordeel kan vormen over de
verschillende onderdelen en schakelingen en meer diepgaande literatuur
op dit gebied kan volgen.
Bij verdere studie voor het diploma Radio Technicus of monteur N.R.G.,
Televisietechnicus of monteur heeft hij belangrijk méér dan een jaar
voordeel van zijn MK cursus.
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Duur van deze cursussen 1 2 maanden.
Vraagt inlichtingen en gratis geïllustreerde folders!
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