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Éénlamps batterij-ontvanger

alom

Voor eenvoudige ontvangers is de radiobuis een aanmerkelijk gunstiger detectortype
dan de germaniumdiode.
Een buis is gevoeliger, versterkt bovendien, vormt een geringere demping op de afstemkring (betere selectiviteit) en door een "fo efj e" (terugkopp eling) kunnen we die
demping onschadelijk maken en zo nogmaals de selectiviteit en sterkte opvoeren. Die
zoveel betere prestaties krijgen we niet voor niets. Een radiobuis heeft namelijk twee
voedingsbronnen nodig , één voor de gloeidraad en één voor de anode en die voedingsbronnen bestaan bij de atom uit batterijen.
WeU<e buis?
Voor ons doel is nagenoeg elke, voor voeding uit een batterij gebouwde buis, geschikt.
Verschillende overwegingen doen ons een "eind buis" kiezen en w el een 3S4 (DL 92).
Dit is niet de zuinigste buis voor wat de gloeidraadvoeding betreft, maar daar staat
tegenover, da t de 3S4 m et een la g e a nodespanning a l een fiks geluid geeft. Met wa t.
extra spanning is zelfs luidsprekerontvangst mogelijk, hoewel natuurlijk niet "daverend". Bij latere uitbreiding met een tweede buis is de 3S4 een prima eindversterker.

H et bov naanzicht van de ontvanger.
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Voeding
De 384 h eeft een in tweeën gedeelde g loeidraad, waardoor het mogelijk is, de helften
in eri of parallel gescha keld t e gebr uiken . Dit laatste doen we bij de atom, 'n pa ssende
spa nning wordt geleverd doo r één st aafcelbatterij, die 1 th V geeft. Hoe groter h et
form a at, des t e la nger gaat zo'n cel m ee. De stroomafna m e is 0,1 ampère.
De a nodespa nning wordt het voordeligst geleverd door een paar in seri e v erbonden
platte za kba tterijen (plus aan min va n de volgende). Drie stuks g even 3 X 4th =
13,5 V (g emiddeld 12 V tijdens hun levensduu r). De stroomafn a m e is hier ca . 1 mA
(millia mpère = 0,001 A ).
Met 9 V, dus twee ba tterijen, worden verscheidene zen ders m et flink e t elefoonst erkte
ontva ngen, maar de g unstigst e spa nning voor te lefoonontvang st is circa 12 V, t erwijl
tot 35 V mag wo rden gegaan voor lui dsprek erontvangst . Gebruik da n echter in g een
geva l de minia tuur ba tterij tjes va n gehoorappamt en, wa nt di e zijn er niet op g ebouwd
om de stroom va n 6- 8 mA t e leveren .

Een folo van de on derzijde van d e onl,"a n ger waarop ook d ui d elij k d e
bed radi n g is le zien .
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De AMROH-onderdelen voor de alom

I'lj e rbown e(' n af beeldin g

va n d e AlIfR OH-

onde rd elen waarmed e d e atom is gebo uwd .
Ge heel link s bovenaa n het
nifr::une cha ss is/-

d eel UF 003, d aa r o nde r h e t
d eel Ul" OOG e n ten s lo tte he t
d ee l F 002,
Op d e

ni frarne c hass isnifram e c ha ss is-

,'olg('nde rü z iet me n g e heel

bo ven-

aa n ,le AMnOH 4.02-81'0e l met daaronde r d e
e nke l vo udi ge Novoco n variabe le co nde n ato l'
No, 23,035; d aar weer onde r d e po te ntiome te.·
P 257 K Ir.
aas t h et niframc cha s is d eel F 002 Uggen
d e 2 A~[ HOn- pnt rees ( normaal No, 13,021.001 ),
Naast d e AjllnO H M n-co r e 402-s poe l he l frontplaatje Unifra,me UF 013 me t Iinl,s daarond e r
d e rod e pijlkll op e n het k le in e rode k nopje,
d:.t op d c a ' ,'all d e pote ntiom e ter komt. Ver-

Principe schema

SCH EMA

vol gens de rubbe r doorvoert ul o ('11 d e I1l1nl 3t uu r bui Sh olld e r No . 1<1 ,304, H e t rij tje condonsa,tof(:> n en w ee r tandp l1 telt va n b oven naar

ben ed " n d e koke r co nd ensator 1000 pF. d e
k e rami s c he cond(,l1satorCIl \ Ta ll 100 p F c n
330 pP e ll d e w ee r s tand e n UT 1 mego hm e n
S ET 680 ohl\l ,
n echts on dera :... va n lilll,s Jlaar r echts de s oldee rlip met dri e s prui ten, een s o ld ee rJip met
1 s pruit. <1 bOlltj es 10 mm, 10 bo utj es 5 mm ,
o nd e rl eg rill g~ t.i es
e n m oertjes. De b ollwpbOlltjes voo r d e arstemcon,lensator z ijn in h et
fr:.me daarvan g esch roefd,
Gehpel recht s \lan bov(~ n naa r beneden : oli ekou s, gc ld eurd snoer voo r het aansluite n van
de batte ri,je n, \lf" r t ind rnonta.gc(lraad en upe r-

s peed h a .'s kcrn soh1eer,

CJ

SJ~ EUTEL

Cl vari a b I condensator I1ke lvoudi g
506.5 pF
C2 keramisc he ond el1sato r 100 pF
C3 k e rami h e cond I1 Sato l' 330 pF
C4 koke rcond el1 ato l' 1000 pF
Rl pot entiomete r 47 ki lohm
R2 6 0 o hm 'h W (b lauw-grijs-bruin)
R3 1 m goh m ( bruin-zwa rt-gro 11)

-12V
-1.5V

Een volledige bestellijst vindt u op pagina 23
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Montage
Entree op Unüramedeel UF 002
Bij het in elkaar zetten van h et toestel proberen we steeds, a lvorens de Uniframedeeltjes aan elkaar te bevestigen, eerst de onderdelen - voor zover mogelijk - daarop
te zetten. Dat werkt namelijk gemakkelijker, dan dat men eerst de chassisdelen a an
elkaar maakt en dàn de onderdelen er op monteert.
Begonnen wordt dan met de beide entrees op het Uniframedeeltje UF 002 te zetten
(fig. 1). Ze komen achter de twee sleuven en worden met lange monta geboutjes vastgezet, zo, dat de soldeerlippen aan de bussen van beide entrees, naar elkaar toe zijn
gericht.
Het vastzetten van een montageboutje gaat als volgt: steek het boutje door h et gat
in Uniframe en entree en draai met de hand het moertje er zo vèr mogelijk op. Neem
dan h et moertje tussen de platbektang, zet de schroevedraaier in de sleuf van de boutkop en draai met de schroevedraaier de zaak vast. Probeer de sleuven van de boutkoppen éénzelfde stand te geven; dat staat netter!

Figuur 1
De e rste fas e van de montage . het aanbren g n van de AMROH ntrees in het a chte rs t e chass ispla atj e . Uniframe chass is deel UF 002.

Spoel en bui voet op Uniframedeel UF 006
Op de Uniframeplaat UF 006 komen de 402-spoel en de buisvoet (zie fig. 2). Leg de
plaat met het opgestempelde AMROH-merk naar boven vóór U, met de punt van de
AMROH-driehoek van U af. De spoel, die in het grote gat wordt gemonteerd, komt
met het etiket naar U toe gericht.
De Mu-core spoel, type 402, is voorzien van een instelbare k ern , waarmede de elektrische grootte (zelfinductie) kan worden geregeld .
Voor de werking van deze ontvanger is de instelling van de k ern niet van belang, maar
het is mogelijk er een correctie op de aanwijzing van de golflengteschaal mee tot stand
te brengen a ls zulks nodig mocht zijn. Gebruik daarvoor 'n goed passende schroevedraaier om de kern, via de opening in de bodem van de spoel, in of uit te schroeven.
In deze chassisplaat UF 006 komt ook de buisvoet en wel in het gat rechts bovenaan
(zie tekening 2).
Van boven af gezien, dus met de aansluitlippen naar onderen gericht, zijn er zeven
gaatjes in het bakelieten middendeel van de buisvoet waarin straks de pennen van de
buis komen. Daar de omtrek in achten is verdeeld. blijft er één plaatsje over waar dus
geen gaatje zit. Dat is gemakkelijk om U te oriënteren hoe de buisvoet moet worden
gemonteerd en bovendien kan door deze constructie - de buis is er op aangepast
een buis nooit verkeerd in de buisvoet worden geplaatst.
Zoals het Uniframeplaatje UF 0{)6 nu vóór U ligt, komt dit " lege plaatsje" van de
buisvoet r echts te liggen. Met montageboutjes en moertjes wordt de buisvoet op de
plaat vastgezet, terwijl onder h et moertje van de rechter bout een soldeerlip met drie
spruiten wordt vastgezet.
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Figuur 2
Montage van de Mu-core 402 spoel, buisvoel en sold eerli p op het UF 006 plaalje.

Afstemcondensator ol> frontp laat UF 013
In het bovenste gat van de bedrukte frontplaat UF 013 wordt de afst emcondensator
vas t gezet vo lgens figuur 3. H et is sterk aan te bevelen de rot or van de condensator (de
draaibare pla t en ) gedurende het gehele montage- en bedradingsproces ingedraaid te
laten om te voorkomen, dat de p la t en verbuigen . Da t zou namelij k kortslui ting tussen
de vaste en draaibare platen kunnen veroorzaken, waardoor de ontvanger niet kan
werk en. Doe er een strookje papier omh een, da t U m et een pakelastiekj e vastzet.

ïlknop

t

.-

---

~
\

Hadrschrorl

o

Figuur 3
De monLage van de variabele con densator op de frontplaal UF 013. Me n I lte op de en kelvoudige
old eerlip.

H et monteren van de condensator gaat a ls volgt: Steek de drie bo utjes m et ronde
koppen van voren naar achteren door de gaatjes rond het bovenste gat. Houd hierbij
de frontplaat ho r izontaal m et de bedrukte zijde naar boven. Leg een stukje carton over
de plaat heen, druk goed aan en k eer de zaak om. De boutjes kunnen da n niet uit de
gaatjes vallen. Leg de plaat - nu m et de a chterkant naar boven - op tafel en doe
op elk boutje dri e onderlegringetjes. Onder - van achteren bezien - de plaatjes van
het rechter boven-boutje komt een soldeel'lipje m et één spruit. De condensator wordt
achter de fro ntplaat vastgezet m et de drie bo utj es. Gelijkmatig aandraaien , zodat er
geen s panningen ontstaan. Pas op. dat de schroevcdr :lier niet uitschiet, w a nt dat ka n
een lelijke kras op de frontplaat veroorzaken.
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U lliframedeel UF 003 achter frontplaat
H et Unifra mepla atje UF 003 wordt nu aan de ondel'zijde achter de frontplaat geschroefd . Ook hier weer oppa ssen voor het uitschiet en va n de schroevedra aier. In het
middengat komt de potentiomet er. De dri e zijcontacten moet en - va n a chteren bezien
- naa r rec hts zijn ge richt. Aa n de voo r ka nt van de pot. met er - dat is de zijde, waaraan de as zit - bevinden zich twee lippen . Door deze geheel of g edeeltelijk om te
buigen ka n de lengte va n het door het montagega t stek ende deel va n de schroefd raadbus worden g er eg eld, zulks in verband met het opzetten va n de kleine rode knop .
De pijlknop kan da n op de condensa toras worden g ezet en het kl eine rode knopj e op de
as van de potmeter. H et g eheel ziet er dan uit a ls in f iguu r 4 is getekend .

Montage van de drie chas i delen
Nadat in het bovenste ronde gat va n
het a chterplaat j e de rubber tule is g ezet kunnen de drie vool'bewerkte
dI en van het chassis aan elkaar worden g eschroefd , zodat het geheel er nu
uitziet als in figuur 5 en 5a is get ekend.

Figuur 4
Achte r oe frontplaat UF 013
ko ml UF 003 en da n gaat d e
poL m ter er op.

Figuur 5
H l sam n bouw n van de dri e

chass isd elen, hier het ond eraan z i hl.
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Figuur 5a
H et bovenaanzi cht van d e sam ngestelde chassisde len.

Bedrading

De bedrading wordt gemaakt met koperdraad ~ dat om het solderen te bevorderen is vertind. Want alle draadjes worden gesoldeerd! Gebruik daar Superspeed harskernsoldeer voor. Hiermede zult U, wanneer U de volgende wenken even w ilt lezen - en
opvolgen - prachtige soldeet·lassen kunnen maken en wat gemakkelijk is: IU hebt geen
soldeerwater, soldeervet of ander vloeim idd elen nodig, want bij Superspeed zit dat
binnen in het draadso ldeer.

older en
De eerste vereiste bij het solderen is, dat U over een goede bout beschikt. Het gemakkelijkste werkt U met een SOLON bout instrumentmodel, die zeer klein is en een
laag stroomverbruik heeft, namelijk 25 watt. De bout ligt gemakkelijk in de hand en
U kunt er mee op de moeilijkste plekjes komen, t erwij l de stiftpunt ondanks zijn
kleine afmetingen een prachtige warmte afgeeft. Deze boutjes zijn bij uw radiohandelaar verkrijgbaar. Met een boutje, dat U boven het gas verwarmt, kunt U
natuurlijk ook werken, maar dan blijft het een heen en weer gerèn van het gasstel
n aar uw werkstuk.
Daarom, wanneer U toch van plan bent aan radio te gaan doen - en is het bouwen
van deze ontvanger niet een eerste schrede op dit pad? - koop dan een elektrische
Solon soldeerbout, instrumentmodeJ.
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Van groot belang is voorts, da t de punt va n de bout goed vertind is *). Dat vertinnen
doet U als volgt : W a nneer de bout nog ko ud is, schuurt U de p unt met schuurlinnen
goed bla nk, zoda t ner gens een zwa rt putj e of plekj e m ee r t e zien is. Breng da n de bout
op t empera t uUl' en laat er een paar mill imet e r s up ersp eed op smelt e n .
Let op hoe da t gaat . E erst za l de ha r s ke rn s melten en het nu vloeibaar g eworden har s
ove r de punt van de bout lopen . Onmiddellijk daa rna s melt het tin en ve rspreidt zich
overal waar het hars de zaa k heeft voorbewerkt. U ziet nu met een het nut va n di t
vloeimiddel. Met een doekj e wrijft U dan s nel het vloeiba r e soldee r zoveel mogelijk
over de p unt uit. Er zit da n een d un laagje tin , mooi gelijkma tig ve rspreid, ove r de
s tiftpunt. Mocht het in één bewerkin g niet helemaal gelukken, dan de bout weer la t en
afkoelen , schoonschuren en nog maa ls wa t soldee r la t en sm elt en . Uw bout is dan voor
gebruik ger eed.
Va n het a llerg rootste bela ng is verd er , da t de t e solder en p laatsen g oed schoon zij n .
W a nneer U met ni euwe onderdelen werkt is geen voorbewerking nodig , immers a lle
delen , waa raan gesold erd moet worden, zijn r eeds ve rtind of ve rzilve rd .

Figuur 6
E e r le

n l weed e (ase van d e bedra d in g.

Boven en ond r

Om bij deze ve rdere besch rijving niet in de war t e gerak en wat boven en onde r is, het
vo lgende: H et toestel taa t nor'maal met de s poel en buis naar boven gericht. De voorkant is de zijde va n de frontpl aat , de achte rka nt di e va n de entrees . Bij h et bepalen
van links en rechts bezien we het toestel, t enzij a nde rs aangeg even, steeds staande,
m et s poel en buis naar boven .
1 . De ee rste verbinding is die va n aansluitlip no . Iva n de spoel naar de a ntenn ebus.
(Dit is de bovenste bus van de - van achteren bezien - linke r entree). Knip
eer st ee n stukje isola ti ekous op maat , rek het montagedraad, zoda t h et mooi r echt
wo r dt en soldeer éé n eind aan de soldeer lip van de bus . Schuif da n het isola ti ekous
er ove r'heen , knip het d raad op maat en soldee r het aan de spoellip va st. Vlug
werken hier, a nders wor dt het pla sti c va n de spoel za cht (zie fi g. 6).
") E en ni e uwe bout is mestal a l ve rtind e n voor hel g eb r uik gereed .
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Figuur 7

Figuur 7a

Hier is de ve rbinding te zi n w Ike
van de sold e rli p
van de buisvoet
naar d e old erlip
aan d af t mcond nsaLol' gaal.

Fig. 7a toont waar
d e ve rbinding n A
en B van fig. 9
aan d e bove nkanL
wo rd e n v rbond en.

Figuur 8
Aan d e onderzijde zieL men eveneens d e verbinding van SOldeerlip van d bllisvoet naar die rnn
de ondensaLol'. Ve rde r de fas en spoell ip 5 naar
potmeter, schak laar polm e te r naar 1 en 7 van
bllisvoet. hel aanbre n gen van de 680 ohm weerstand n d e doorv rbinding van lip 5 van de buisvoet naar d e soldeerlip.
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Figuu r 9
D e verdere tas n va n d e bedrad ing in b eeld gebrach t. T e r'w ille van d e duid elij khei d is h et a hterplaatje wat omgek lapt.

2. Op dezelfde m a nier wordt nu een verbinding gemaakt van de aarde bus van deze
entree - de onderst e bus - via aansluitlip no . 3 en 6 va n de spoel naar één van
de drie spruiten van de soldeerlip, welke bij de buisvoet is gemonteerd (fig. 6).
Met wa t ha ndigheid k a n hiervoor met een ononderbroken draad worden gewerkt.
E erst aan de aardbus een draad solderen, een passend stukje kous er op, dan door
het gaatje in lip 3 trekken, weer een stukje kous er op, door gaatje in lip 6, stukje
kous er op en tenslotte n aar de spruit van de soldeerlip.
3. Va n de soldeerlip, die aan de vaste platen van de afstemcondensator zit, gaat vervolgens een verbinding via een gaatj e in het chassis, naar één der drie spruiten van
de soldeerlip bij de buisvoet (fig . 7 en 8 bij A).
4. Van aansluitlip no . 5 van de spoel gaat de volgende verbinding naar h et middelste
zijcontact van de potentiometer. Op die plaats wordt de verbinding niet gesoldeerd,
want straks komt er nog een condensator aan vast zodat met één bewerking de
zaa k k an worden gefikst (fig. 8).
D e aansluitpunten van de buishouder zijn genummerd en w el op de volgende
manier : Van onder af gezien - dus m et de aansluitlippen naar boven gericht t elt men, met de draairichting van de wijzers van de klok mee, beginnende m et de
lip n aast de .. lege plaats" , va n 1 tot en m et 7. Lip 1 lig t dus links van de .. lege
plaats" , lip 7 precies rechts daarvan.
5. Van 7 gaat nu een vel'binding naar 1 en van daar naar het rechter aansluitpun~
van de bovenste twee contact en van de aan/uit schakelaar (fig. 8) op de potmeter.
Bekijk even goed de t ek ening.
6. Van de bovenste aan/uit schakelaar gaat een verbinding naar aansluitlip 4 van de
buisvoet (fig. 8).
7. De 6 0 ohm weerstand (kleurcode : blauw-grijs-bruin-zilver) wordt pas gemaakt
tussen h et bovenste zij contact van de potmet er en aansluitlip 5 van de buisvoet en
gaat vervolgens naar één der dri e spruiten van de soldeerlip bij de buisvoet (fig. 8).
8. De andere weerstand, die van 1 M ohm (kl eurcode : bruin-zwart-groen-zilver) komt
van aansluitlip 5 van de buisvoet naar lip 3 van de buisvoet (fig. 9).
9. De kl eine k eramische condensator van 100 pF (kleurcode: bruin-zwart-bruin)
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10.
11.

12.
13.

wordt tussen de losse platen van de afstem condensator en lip 3 van de buisvoet
gezet (fig. 9 bij B en fig. 7 A bij B ).
Aan dezelfde soldeerlip van de afstemcondensator k an dan gelijkertijd een verbinding worden gelegd, die naar lip 4 van de spoel gaat (fig. 9 bij C en fig. 7 A
bij Cl.
De a ndere keramische condensator, van 330 pF (kleurcode: oranje-oranje-bruinzwart), komt tussen het middencontact van de potmeter en lip 2 van de buisvoet
(fig. 9 ) .
Hierna gaat nog een lijntje van lip 2 van de buisvoet naar de onderste bus van
de telefoonentree, t erwijl van de bovenste bus van deze entree een verbinding
naar lip 4 van de buisvoet gaat (fig . 10 ).
Tenslotte wordt de papiercondensator van 1000 pF over de beide bussen van de
telefoonentree gezet (fig . 10 ).

Aansluiting van de batterijen
Zoa ls reeds eerder in dit boekje werd gezegd, hebben we twee stroombronnen nodig,
namelijk één voor de g loeidraden en één voor de anode spanning. Voor de eerste gebruiken we een 1 1h volts staafbatterij, voor de tweede drie platte zaklantaarnbatterijen
van 4 2 volt, waarvan we t elkens de plus - dat is de korte lip - met een stukje
montagedraad verbinden met de min - dat is de lange lip. Er blijft dan één plus
(korte lip) en één min (la nge lip) over. Bij de staafbatterij is de plus het koperen
contactpuntje in het midden van de staaf, de min is het zinken huis. Houd deze
plussen en minnen goed uit elkaar, dat spaart U buizen (fig. 11 ).
Om vergissingen tot het minimum te beperken zijn, voor de verbindingen van de
batterijen naar het toestel, in de AMROH bouwdoos vier stukjes soepel aansluitd raad
met verschillend gekleurde isolatie. Plak bij elk plus- of min-punt van de batterijaansluitingen een stukje papier, waarop U de kleur schrijft van de bijbehorende aansluitdraad of geef met verf het kleurtje aan . Doe hetzelfde met de punten, waar de
draden aan uw toestel komen.

Fi guur 10
De verbin ding n ,-sn de tel (oonbus naar de buls-

voet.

•

~
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Figuur 11
Hi e r d belangl'ijkste fase van het aans luiten van d e baLlerij n. Maak daar geen
vergissinaen bij want d at kost u bui sjes.
I n d bov nhoek een afbeelding hoe d e
batte rij en moel en wOI'd en verbond n.

De plus van de hoogspan ning - dat is de p lus van de zaklantaambatterijcombinatie
(de korte lip) - gaat naar het onderste, nog vrij zijnde contactpunt van de aan/uit
schakelaar op de potmeter.
De plus van de gloeistroom gaat naar het overeenkomstige bove nste contact op de
potmeter (U kunt dit a ltijd weer t erugvinden, want U weet , dat via dit aan/uit contact
de gloeistroom naar 1 en 7 van de buisvoet gaat) (fig. 11).
De min van de hoogspanning (lange lip van de zaklantaambatterijcombinatie) gaat
naar één der spr uiten van de soldeerlip bij de buisvoet ; de min van de g loeistroom
(zinken huis van de staafcel ) gaat eveneens naar dit punt.
Alvorens nu het buisje in de buisvoet t e zetten eerst de schakelaar van de potmeter op
"uit" zetten (geheel naaI' links draaien tot een klik wordt gehoord) . Dan nog eens aan
de ha nd van beschrijving en tekeningen de verbindingen nagaan of a lles goe(L is aangeslote n.
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Figuur 12
E en close up van de bedmdin g bij de potentiometer . L et oP. want b ier
kunn n verwisselingen plaatsvind 11.

En dan is het grote moment gekomen!
S luit uw inmidde ls aangelegde a ntenne en aardl eiding op uw toestel aan, steek de
stek ers van de telefoon in de bet reffende entree, zet h et ding op het hoofd en steek de
buis in de buisvoet. Draai de schak elaar van de potmetel' om en, wanneer U alles goed
h ebt gedaan, za l na enig zoeken Hilversum I en II U t ege moet klinken.
H et juist afstemmen op deze en de a ndere zenders is een sensatie op zichzelf en U zult
er gee n spijt van hebben dit aard ige toestel met zorg in elkaar t e hebben gezet.
\~' a nll ee r lUW toestel is aangeslote n en de buis e r in zit, nooit met een c1lToevedraaier
of a nder metalen voorwerp e r in pute relI. U kunt dan I<ort luiting veroorzaken, waardoor de buis het begeeft. Zodra er iets moet gedaan worde n, eer st het toestel uitschakelen en de buis er uit hale n!
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Complete bedrading
Hie rboven een tekening va.n ,l e co mplete b edra.ding v ... n d e ... tom. E,'c nal s op d e and e re
schetsen is ter wi lle van d e duide lijkh e id h et
ach te r schot F 002 wat omgeklapt, zodltt alle
verbindin gen duid e lük uitkome n.
De aanduidinge n bü d e co nde n sato re n , die in
de tek e ning m et een C zijn gemerkt, vc nvi jzcn
na ... r d e schem.a.sle ute l, w e lke op pagina 5
naast h et princi pesche ma is afgedrukt; die
va.n d e we.ersta.nden ge me rkt met R ktUll1 c n
<laur ook worde n teruggevonde n.
De ...... n s luitdrade n naar de b ... tterije n ZÜn door
ee n rube r t ule na.ar bui te n gevoe rd . Indie n
me n het toestel in het door AMBOn ontworpen . impl ex-kastj e plaatst, waan'uo op
I, ...g ina 22 rechts ond e raan een afbeelding is
gegeven kunnc n d e blttte ri jcn op h e t mont:lgepla ... t j e
F OOG ecn plaatsje vinde n . D e aans lu.itdradc n kunne n dan be ter door één d e r

""JO

ga te n in F OOG naa,r bove n worde n geleid . H et is w e l gewenst de b atterije n op ecn
of andere manie r, bij voo rbeeld met een be ugeltje. op
F OOG vast te zetten. Let e r bij
het plaatse n vooral op d ... t d e losse plate n van
d e afs t e lll co nd ~ n sator vo ldoe nd e ruim te h e bbe n om volledig vrij te kunnen draa,ie n .
Gaat n1l' n d e at ° m uitru sten m et een luids pre ker d.a n za l het kastje Duplex moeten
word e n gebruik t . De ba tterüen kunne n dan
in d e vri Je ruimte a chter d e luid s prek e r een
plaa tsj e ",i nd e n . Zi e hie r voor ook de aanwijzinge n op pagÎJl a 19 e n 20.
I~c n albeelding van het ka stj e Duplex is op
pltgina 22 links onderaan geplalttst. Inplaats
v ... n d e frontplaa t F 013 wordt dan d e b edrukte fr ontplaa t UF 010 aan d e voo r züd e
va n d e on tv ... n ge r tegen F 003 gemonteerd .
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l __________________________

De werking van de

alom

,

In deze uiteenzetting kom en verschillende begrippen en uitdrukkingen voor, die

bij menigeen de wens zullen doen ontstaan, van deze mooie techniek méér te
weten te komen. Dat kan, en wel via de schriftelijke R adio-cursus Dr. Blan,
waarvan U op aanvraag bij de Muiderkring te Bussum een gratis prospectus
krij gt toegezonden, alsmede versch illende populaire M.K.-uitgaven, waarvoor U
eveneens een folder kunt aanvragen.

Een radiozender stuurt een hoogfrequente stroom in de zenderantenne. Rondom deze
antenne ontstaat daardoor een elect.·isch veld, dat zich in de ruimte uitbreidt en in
elke electrische geleider die het treft, een stroompje veroorzaakt.
Onze ontvangantenne is een geleider, die er op ingericht is, een zo sterk mogelijke
stroom uit het zenderveld "af te t appen".
Om een stroom te kunnen laten lopen, moet et' een gesloten stroomketen bestaan.
Dat bereiken wij, door ook voor een aardleiding te zorgen. Weliswaar loopt de antenne
aan het vrije einde "dood", maar dat is voor een hoogfrequente stroom geen bezwaar.
Deze loopt n.l. in een ontstellend tempo (lh tot 1 Y2 millioen maal per seconde) heen
en weer tussen ant enne en aarde. De antenne maakt weinig of geen onderscheid tussen
de stroompjes van de verschillende zenders, die elk hun eigen t empo bezitten (Hilversum I 746{)00 per sec., Hilversum II : 1007000 per sec.). Dit heet het trilling getal
oftewel de frequentie. Het begrip golflengte hangt hier mee samen, m aar doet niet
direct ter zake.
De uitgestraalde electrische velden van de zenders veroorzaken tussen antenne en
aarde stroompjes, die door het spoeldeel 1- 3 vloeien. Uit deze wir-war kan een
stroom met en bepaald tri llingsgetal (freq uentie) gekozen worden door de afstemkt·ing op die frequ entie in te stellen. Deze kring bestaat uit de spoel en de regelbare
afstemcondensator Cl. Door draaien aan Cl wordt een waarde bereikt, waarbij de
kring op de gewenste freq uentie "aanspreekt" en de stroom met die frequentie tot
een veel hogere waarde (ca. 1-00 maal) opslingert. De spanning aan de kring - evenredig verhoogd - wordt over de roostercondonsator C2 aan het eerste rooster van de
buis toegevoerd. De ruimte in de buis tussen dit rooster en de electronen uitsturende
g loeidraad is geleidend in één richting, van rooster naar g loeidraad. Daardoor ontstaat
geLijl{richting van het sig naa l. ("Signaal" is de technische benaming van h et uit-
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gezondene, n .l. een radio-frequente dra.'tggol1, waarop het geluid is gemoduleerd in de
vorm van sterkte- (amplitude) veranderingen.)
Wegens de gelijkrichting in de buis wordt C2 met een gelijkspanning opgeladen en wel
negatief aan de zijde van h et rooster.
H et r ooster - hieraan verbonden - neemt dus ook dit potentiaal aan. R2 (de lekWee t'stand ) zorgt ervoor, dat deze la ding in een snel t empo kan wegvloeien op de
momenten, dat de draaggolf, a ls gevolg van de modulatie, in sterkte terugvalt.
Op het roostel' vinden we dus de h.f. kringspa nning en bovendien een negatief gerichte
g elijkspanning, die in grootte afha nlwlijk is van de mod ulati . Deze laatste spanning
stuurt de a l1odestroom, die in de krin g: t elefoon-anode/ g loeidraadruimte in de buis en
a nodeba tterij loopt . Dit "sturen" komt hi er op n eer, dat variaties in het roosterpotentiaal overeenkomstige variaties in de anodestroom veroorzaken, die dan a ls geluid
in de t elefoon hoorbaar worden.
H et doel van de twee overige roosters in de buis is daarbij ondergeschikt en kan buiten
beschouwing blijven.
De r.f. spanning op het rooster veroorzaakt eveneens a nodestroomvariaties, in r.f.
tempo. Voor een deel zijn die doelloos en worden ze door C4 aan de telefoon voorbij
gevoerd, maar een klein deel wordt via C3 door de spoelwikkeling 5- 6 gestuurd en de
grootte is over een zek er bereik met de regelbare weerstand Rl in te stellen. Deze
teruggevoerde stroom induceert in de a fst em kring een stroom, die op het juiste moment
komt om de daar a l aanwezige signaalstroom te ondersteunen en te helpen, de verliezen in de afstemkring te overwinnen. H et gevolg is, dat de r.f. spanning aan de kring
aanzienlijk toeneemt, nu de demping op deze wijze kunstmatig is verminderd. Verminderde demping betekent ook verbeterde selectiviteit, want h et gewenste signaal
slingert veel hoger op.
Dit proces van signaal terugvoeren uit de a node kan te ver gaan: er wordt dan m éér
en ergie in de k r ing t eruggevoerd dan nodig is om de demping op te h effen. In feite
is er dan geen demping meer en de schakeling gaat va nzelf en r.f. trilling opwekken,
ook a ls er door de a ntenne geen sign aal wOI'dt toegevoerd. Het proces keert zelfs om
en de a ntenne gaat deze kringtrilling uitstralen. Dit is een hoogst ongewenste toestand.
Niet a lleen houdt de ontvangst op en gaat de ontvanger fluiten, maar naburige ontva ngers die op hetzelfde station staan afgestemd, geven die fluittoon ook te horen .
Dit is de beruchte" {exicaallse hond". Rl moet dus met de nodige voorzichtigheid
geha nteerd worden.

Antenne en Aarde
Hoewel dank zij de grotere gevoeligheid de atom niet zulke hoge eisen stelt aan de
opvangcapaciteit van de antenne a ls een kristalontvanger, levert enige extra aan de
a ntenne bestede zorg rente op in de vorm van meer stations en betere selectiviteit.
Hoogte is belangrijker da n lengte en een verticale draad is veel effectiever dan een
even la nge horizontale. Zorg voor goede isolatoren, zowel in de antenne als voor het
op afstand van muren e.d. houden van de invoerleiding.
Een goede aardleiding is bij een op batterijen werkende ontvanger heel belangrijk. De
waterleiding is voor dat doel niet te ovet'treffen, maar waar die niet voorhanden is,
kan ook een gas- of verwarmingsleiding of andere grote metaalmassa dienst doen.
H eel goed is ook een koperen of gegalvaniseerde buis, tot aan het grondwater in de
aarde geslagen, of een ingegraven zinken teil of iets dergelijks. Zorg in elk geval
voor een deuglijke verbinding van de aarleiding door de verbindingsplaats goed schoon
te vijlen of t e schuren en een stevige aardkl em te gebruiken.
Op kampeertocht en op droge grond kan als vervanging van een "aarde" een z.g.
tegencapaciteit dienst doen. Dit is een 20 à 40 m lange draad, over de grond uitgelegd.
Soms is de richting van invloed op de signaalsterkte.
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Telefoon en luidspreker
Een g oede, gevoelige t elefoon, is nodig voor kra chtige ontvangst. De ontvanger is
zonder meer geschikt voor aansluiting van een hoog-ohmige magnetische t elefoon
(4000 Q). Een kristal-telefoon moet m et tussenkomst van een filter worden aangesloten. Dit filter bestaat uit een smoorspoel, condensa tor en een weerstand (zie fig. I) .
Er is veel voor te zeggen, om a ls smoorspoel hier een Muvolett luidsprekertransformatortje type 7043 t e gebruiken . Da t komt dan la t er altijd van pas om een luidspreker
t e kunnen aansluiten. H et filter k a n in de ontvanger worden ondergebracht.
Voor de bevestiging van de Muvolett t ran sforma tor zijn n.l. gaatjes aanwezig in de
montageplaat UF 006. Alleen de primaire aansluitingen (soep ele snoertjes ) worden
hier gebruikt.

354 (DL92)

IC
...

.tom

Sche ma filter bij kri s taltele foon.

+

1Uidspr.
3,2 n

@

S hema luidsprekeraans luiting m et t ransformator.

IITrJ
luidspr

+
Boven :
Schema aans luiting telefoon
samen.

n luidspreker

Hi e r-naast :
E n ov erzi chts t ken ing hoe het sch ema III
mo t wo rd en uitge voe rd. In dit geval zal me n
gebruik moet n maken van de dubbele frontp laat UF 010. Daa r de batte r ijen nu ook In

het kas tj e opgest ld kunn en wo rd en , is b et
ni et mee r nod ig de aanslu ilsnoe l' n dOOl' d e
ach terwand naar buiten te voeren; ze gaan
rechtstree ks naar de batterijen.
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Figuur 14

Figuur 15

D e AMROH t ran s formato r type 7043.

E en ze I' ge,-oelige miniat uur kristaltelefoon
wel ke door AMROH in d e handel wordl gebracht, type "earphone".

Voor e n luids prek e ra a nsl ui t i ng is d ezelfd
l ransformator (Muvolett 7043) noodzake lijk om
aanpa ss in g tot stand t brengen lussen de
bui s (5000 à 8000 Q) en d e luidspre ker (3.2 m.
D ez tran s form a tor word t bij voorkeu r in de
ontvang r m.b .v. d e daa r aanwezige gaatjes
bev s tigd n d e verbindingen kunn n volgens
fi g. II of III worden uitgevoerd.
Sch ma II is op te volgen. a ls het in d e bedoeling ligt om a ltijd op luidspr eke I' te lui ler n n als d e l uidspl'eke r in een e ig n kast
is ondergebracht.
D e oorspl'onkelijke te lefoonbussen wo rd n nu
aans luitbussen voo r d e luidsl r ke r. De stugge
d raden van d e tran s formator kom n aan d eze
buss n. de soepele aan d e punten 2 e n 4 van
d e buisvoet e n C4 komt aan d ezelfd punten.
Schema IIl is bestemd Voo I' een ingebouwde

luid sp l·eker. di e rechtstreeks aan d e s cundaire (stugge) drad n wordt aan ges lot n.
Aan d e bestaande le idingen verandel'l overig ns niets; d e s e p 1 dra d en kom n aan de
tel e foonbuss n, di e overigens b schikbaar
blijven voor aansluiting van e n lel foon.
Als luid p r ke I' is e l!< g voelig type geschikt.
H et i ni et raa dzaam. ook a l is d at voor een
klein apparaat aan lokkelijk. om een mini atuurtype te geb ru iken . D e ge luid opbrengst
valt d a n altijd e rg leg n. E n gun stig mod el,
d at w ini g ruimte vraagt n toch prima geluid
geeft, is d e ova le P e rl ess H460 (z ie foto).
Dit model past ook in h t fraaie Uniframe
Du ple x kas tj e en d e bijb horende frontp laat.
Aan wijzin gen voor d e montage van he t kastj e
n van d e l uidspre ke r aan d e frontplaat
UF 010 " a.to m" zijn bij d e ze artikelen ve l·pakt.

B ij d foto 's.
Rechts onderaan e n afbeeld in g van d e a to m met d dubb Ie frontp laat UF 010 n d daarop gemonlee rde luids preke r P eer less ovaa l H 460 (batterijen niet aangesloten).
Links onderaan e n close-up ,'a n d eze kl eine speake r met
gl' te prestati es.
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Experimenten met de

alom

Antenne chakeli ngen
Voor de "doorsnee" antenne voldoet de aangegeven verbinding aan aftakking 1 op de
402-spoel goed, maar het is nuttig eens een paar proeven te n emen met andere
schakelingen:
a. Aansluiten aan aftakking 2 op de 402 spoel.
b. Aa nsluiten aan 1 of 2 via een tussengesc ha k elde condensator. Passende waarden
liggen tussen 100 en 470 pF. Hoe kleiner de seriecondensator, des te beter de selectiviteit.
c. A a nsluiten aan punt 4 van 402 spoel via een kleine seriecondensa tor, tussen 10 en
100 pF. Dit is vooral gunstig bij een wat klein uitgevallen a ntenne.
electiviteit verg ro ting
Het vermogen van één enkele afstem kring om zenders van elkaar t e scheiden, is niet
bijster groot . Door het kiezen van de best passende a ntenneaanslujting en versta ndig
gebruik van de t erug koppeling kan het uiterste uit de kring worden gehaald, m aar
er is een g r ens en het l<an voor J{Qmen, dat een station zieh niet ongestoord laat ontvangen.
Er is dan een aanzienlijke verb t ering mogelijk door een tweede afstem kring t e hulp
te roepen. Deze bestaat uit een extra 402 spoel en een losse afst emcondensator. Daarmee zijn verscheidene schakelingen uit te voeren en het experiment ka n uitwijzen ,
welke voor een bepaalde toestand het beste is.

! ;,2

\JIa nt enne a an
of'
ONTVANGER

@

ate m

Sche ma z

Schema sperkring.

(kring.

per lu ing
Geschakeld volgens fi g. IV en in de a ntenneverbinding opgenomen levert de extra
kring een verzwakking van het signaal, waarop de sperkring in afstemming is. Logischerw ijs wordt de sperkring dus op het ongewenste station afgestemd . De invloed
va n de sperkring is afha nkelijl{ van het deel va n de spoel, dat in serie met de a ntenne
ligt en van de a ntenneverbinding in de ontvanget' .

\JIantenne aan

!1.2 5
of

30 ... 150p ONTVANGER

ato",

Sc hema twee afstemkri n g en.
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Zeefkring
D ezelfde spoel en condensator, maar in serie geschakeld en tussen antenne en aarde
verbonden, vormt voor de a fgestemd e frequentie na genoeg een kortsluiting. De antennestroom van de ongewenste frequentie wordt dus grotendeels buiten de ontva nger om
gevoerd. Deze zeefkring heeft het grootste effect a ls de antenne in de ontvanger over
een kleine capaciteit aan punt 4 van de spoel ligt (fig. V ).
Twee afstemkringen
Twee kunnen m eer dan één en twee op elkaar volgende en op het zelfde signaal
a fg est emde kringen leveren een a a nmerk elijk g rotere selectiviteit dan één kring prest eert. Fig. VI g eeft de schakeling. Zowel met de aansluiting van de a ntenne op de
eerste kring als m et de w aarde van de condensator, die de kringen onderling koppelt,
ka n geëxperimenteerd worden om tot het beste r esultaat t e komen.
SIlaarschakeling
De 384 bezit op het eerste gezicht een wat ingewikkelde gloeidraad . Deze bestaat n.l .
uit twee delen, resp . tussen 1- 5 en 5- 7. Vanzelfsprekend heeft deze constructie een
bedoeling: men k a n de twee delen van de gloeidraad ook in serie schakelen . De vereiste gloeispa nning verdubbelt da n en de gloeistroom krijgt de halve waarde (0,05 A) .
Voor een ontvanger als de atom, m et één buis, h eeft deze scha keling geen nut, maar
ze is bedoeld voor Super m et 4 buizen, die zowel op ba tterijen als op h et lichtnet
kunnen werken . Toch kunnen we in de atom nuttig gebruik ma ken van de dubbele
g loeidraad n.l. voor besparing va n g loeistroom .
Met één g loeidraad in bedrijf w erkt de 384 ook, wa t minder pittig, m aar vaak nog'
r uim voldoende.
H et is mogelijk in de a chterwa nd een wipscha k ela artje aan t e brengen en dit te gebruiken om de door verbinding tussen de punten 1 en 7 va n de buishouder te sluiten
of t e verbreken.
Ver sterker
E en r a diobuis - en dus ook de 384 van de atom - is in wezen een versterker. Een
wisselspa nning die we aanleggen tussen "aarde" en het stuurrooster (punt 3) wordt
verst erkt in de t elefoon gehoor d. We kunnen de atom op deze wijze b .v. benutten
om er ongestoord en zonder a nderen t e stor en gra mmofoonpla t en m ee t e beluist er en.
Voor het a ansluiten van de piek-up ka n een ext ra "entree" wo r den aan gebra cht, met
één bus naar aard e en de a nder e naar het r oost er verbonden . De besta ande verbinding elI
blijven aan h et rooster zitten . Wie het h eel mooi wil doen k a n bij de buis in de fr ontplaat een scha k elaartj e aanbrengen, da t de piek-up verbinding sluit of verbr eekt.

TWEE AARDIGE KASTJES
L inks o nd eraan het Duplex kastje waa ri n de
lui dspre l<e r n balle rij en
r u im plaats h ebben. Op
de voorgrond van deze
foto de atom met de enkele fro ntplaat UF 013.
R echts on de raan he t ka tj e Simp lex. dat b edoeld
is a ls beh u izin g van de
atom plus de batte r ij n
wa nn ee r m n het toestel
a ll een voor hoofd tele foon
ont" angs t wens t t e geb r u ike n of d e luids preker ui t w ndi g w il aan b l·en gen.
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Materiaallijst
Aantal

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
9
4
10
14

1
1
1
1
1
1m
1m
4 X 25 cm
1

1

alom
Naam van het artikel

Bestelnummer

AMROH Uniframe UF 006 .. .... .. .
AMROH Uniframe UF 002 ........ .
AMROH Uniframe UF 003 ........ .
AMROH frontplaat je UF 013 .... ..
AMROH pijlknop, rood .. .. ....... .
AMROH rond knopje, rood ..... .
Mu-core spoel 402 ................ ..
Novocon enkelv. var. cond. . ... ..
AMROH entree's, normaal ....... . .
rubber tule .................. ........ .
Cinch buishouder, min . ........... .
Vitrohm pot. meter P 257, Kil .. .
47000 n met korte as ............ . ..
soldeerlip, 1 spr . ................... ..
soldeerlip, 3 spr . .... ..... .... ...... ..
onderlegringen ................... ..
boutjes 10 X 3 mm .. .... .......... ..
boutjes 5 X 3 mm .... . ....... ..
moertjes 3 mm ..................... ..
Facon koker cond. 1000 pF .. ..... ..
L.C .c. Ker. cond. 100 pF ....... ..
L.C.C. Ker. cond . 330 pF ........ .
Vitrohm weerstand SBT 1 M n .. .
Vitrohm weerstand SBT 680 n .. .
montagedraad 0,8 mm ........... .
oliekous, 1 mm, geel ............. ..
1-aderig snoer .......... .... ..... .... .
pyramide "Superspeed" tinsoldeer
RCA buis 3S4 ...................... ..

91.034.006
91.034.002
91.034.003
91.034.013
69.037
69.1 62
60.263
23.035
13.021.001
16.001
14.304

Solon soldeerinslrument 25 Watt ...
Simplex kastje (onderdelen hier(oor compleet in bouwdoos) ..... .
AMROH kristaltelefoon. Hierbij behoort een filter; zie voor de hierin
benodigde extra onderdelen fig.1
op pag . 19.

80.012

54.502
5.013.010
5.033.001
4.110.005
1.303.004
1.003.001
3.303.001
21.000
26.005
26.008
56.200
56.200
86.001 .004
86.103
86.122
88.243

Eventueel:

1

1
1

97.040

67.015

Onderdelen voor deze ontvanger zijn compleet in doos excl. telefoon en buis in
de radiohandel verkrijgbaar.
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Het soldeerijzer van de ketellapper
past niet in de Elektronische Eeuw

Steeds kleiner en fijner worden de onderdelen in moderne aparatuur. Hierbij
past slechts een slank, licht en wendbaar

soldeerinslrument

Twee wereldvermaarde producten

SOLON en SUPERSPEED
SUPERSPEED soldeer met geacti veerde stervormige harskern vloeit

SNEL EN ZEKER
SUPERSPEED

wordt geleverd

in de handige 50 cents pyramideverpakking (circa 2 m) en op
klossen van 454 gram

SOLON instrumentmodel
Capaciteit
Gewicht.
Stiftdiameter

25 watt
94 gram
4,7 mm

KWALITEITS PRODUCTEN VOOR ELECTRONICA
MUIDEN -

TELEFOON 02942 - 341 *

ELEKTRONICA

leren

DOOR

ELEKTRONICA

touw.en
Kies de zekere weg bij de beoefening van de Elektronica :
Start met een AMROH Elektronica bouwdoos.
Deze bevat door vakmensen vergaarde onderdelen. de beste
van de wereldmarkt . Elke Elektronicadoos is tot het laatste
schroefje compleet voor één ontwerp. maar dank zij het .. Uni .
frame - · systeem is het materiaal universeel en geschikJ voor tal
van verdere experimenten .

Overzicht van
Elektronica dozen:

elektron

garmaniumkristal-

ontvanger.
Eenvoudige detector-ontvanger met germaniumkristal. Uitstekende telefoon · ontvangst .

atom

éénlampsontvanger.

Detector.ontvanger met één batterij buis. Telefoon ·
of luidsprekerontvangst.

nucleon

tweelampsontvanger.

Éénkringer met twee batterij buizen . Ruime stations·
keuze en goede luidsprekerontvangst.

neutron

transistorontvanger.

Êénkringer met germanium.diode en twee transistor·
trappen . Luide ontvangst . onbetekenend stroomverbruik.

meson

dubbelbuisontvanger
vOor netvoeding,
Éénkringer met goede prestaties; basis voor verder
experimenteren .

proton

grammofoonversterker.

Eenvoudig van opzet. doch prima prestaties.

deuteron grammofoon/ microfoonversterker .
WW-kwaliteit.
ziening .

dubbele

klankregeling. mengvoor·

"Simplex" -kastje. klein formaat.
Materiaal voor een fraai kastje. passend voor éé n
Uniframe sectie.

"Duplex" -kastje voor twee secties.
Completeert versterkers en ontvangers (met inge·
bouwde luidspreker) tot een keurig en compact
geheel.
Levering van Elektronica bouwdozen en andere AMROH producten vla de radiohandel.
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