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Kies de zekere weg bij de beoefening yan 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 „Uniframe"-systeem is het materiaal universeel en geschikt voor tal
van verdere experimenten.

Overzicht van
Elektronica dozen

elektron

germaniumkristal-

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

QtOlfl

éénlampsontvanger.

Detector-ontvanger met één batterijbuis. Telefoonof luidsprekerontvangst.

nildeOn tweelampsontvanger.
Éénkringer met twee batterijbuizen. Ruime stationskeuze en goede luidsprekerontvangst.

neiltrOn transistorontvanger.
Éénkringer met germanium-diode en twee transistortrappen. Luide ontvangst, onbetekenend stroom
verbruik.

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

proton grammofoonversterlcer.
Eenvoudig van opzet, doch prima prestaties.

deuteron grammofoon/microloonversterker.
WW-kwaliteit,
ziening.

dubbele

klankregeling, mengvoor-

„Simplex”-kastjel klein formaat.
Materiaal voor een fraai kastje, passend voor één
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 an
dere AMROH producten via de radiohandel.
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ELEKTRONICA IN PRAKTIJK

UITGEVERIJ VAN TECHNISCHE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

DE MUIDERKRING
Bussum-Nederland: Nijverheidswerf 17-19-21, Tel. 0 2959-2929
Postgiro 83214
Postbus 10, Bussum

neutron:

2 Musistors, 1 Mutector

Bij de huidige sterkte van de zenders
geeft een eenvoudige detectorontvanger
met germaniumdiode nog op flinke af
stand van een zender goede ontvangst.
De sterkte van de ontvangst is niet al
leen van die afstand afhankelijk, maar
ook van de hoedanigheden van antenne
en aardverbinding; bovendien nog van
de gevoeligheid van kristaldiode en tele
foon.
Maar ook al is alles in de meest perfecte
conditie: er is nu eenmaal een grens aan
de mogelijkheden gesteld bij dit type
ontvanger, dat geheel afhankelijk is van
de energie, die de antenne binnenbrengt.

Zodra we er meer van gaan eisen, wordt
het nodig te gaan versterken. Het
zwakke stroompje van de detector, dat
niet meer in staat is de telefoon hoor
baar geluid te doen geven, kan dat na
versterking weer heel goed. Zenders, die
met de enkele detector maar amper
hoorbaar zijn, worden door versterking
zó luid, dat we de hulp van een sterkteregelaar nodig hebben om het geluid
voor de oren dragelijk te maken. En het
wonderlijke is daarbij, dat zo’n enorme
versterking bereikt wordt met een paar
erwt-kleine dingetjes: transistoren, de
AMROH Musistors.

Foto 1
De transislorontvanger neutron compleet met op het Uniframedeel UF 003 gemonteerde batterij.
Links op het achterplaatje UF 002 de antenne- en aardebussen; rechts de telefoonbussen.
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WAAROM TRANSISTOREN?
Transistoren bestaan nog maar luttele
jaren. Vóór hun komst kon versterking
uitsluitend met elektronen-buizen wor
den bereikt. Op zichzelf gaat dat uit
stekend, maar behalve dat ze nog al
kwetsbaar zijn, hebben ze het bezwaar,
dat ze twee verschillende stroombronnen
vragen, één voor de gloeidraad en nog
één voor de anodevoeding. Als dat bat
terijen zijn, wordt het een wat onvoor
delige geschiedenis. Transistoren zijn op
dit punt veel bescheidener. Ze volstaan
met één stroombron en die behoeft dan
nog maar weinig spanning en stroom te
leveren. Zo bezien past de transistor dus
veel beter bij het simpele karakter van
de detectorontvanger.
DE RESULTATEN
De neutron is uitgerust met twee tran
sistoren, die als versterkers op elkaar
volgen en de energie, die van de detec
tor afkomstig is, sterk opvoeren. Dat be-

tekent een aanmerkelijke uitbreiding
van het aantal stations, dat kan worden
ontvangen. Omgekeerd geredeneerd kan
de vergrote gevoeligheid ook dienen om
sterke stations op een kleine en dus
weinig effectieve antenne te kunnen ont
vangen, b.v. op een „spriet”-antenne, een
gordijnrail en dergelijke surrogaatantennes. Voor een gemakkelijk ver
plaatsbaar ontvangertje als de neutron
is dat natuurlijk een zeer te waarderen
eigenschap. Het geluid in de telefoon kan
bijzonder krachtig zijn, ofschoon het zich
met de sterkteregelaar op een prettig
peil laat instellen. In een omgeving met
veel geroezemoes is het overigens wel
nuttig, om wat geluid „achter de hand”
te hebben. We hebben proeven genomen
met een luidspreker en bevonden dat
spraak in een rustige kamer overal goed
was te volgen. Vandaar, dat in dit boekje
op pagina 17 ook nog aanwijzingen wor
den gegeven voor het aansluiten van een
luidspreker.

HET BOUWEN VAN DE neutron
Het bouwen van deze prima werkende
transistor-ontvanger, waarvan de ge
selecteerde AMROH-onderdelen in bouwdoosvorm in de handel zijn, is een werk
je, dat geen enkele radiotechnische vaar
digheid of kennis vereist. Iedereen, die
een beetje handig is, zal het, met dit
boekje als leiddraad, tot een goed einde
kunnen brengen. Er is slechts één voor
waarde: Werk nauwkeurig en gebruik
de voorgeschreven onderdelen en geen
andere, zogenaamd gelijkwaardige!
FUNCTIE VAN DE ONDERDELEN
De onderdelen van deze ontvanger kan
men in twee groepen splitsen en wel:
a. de onderdelen, waarmede het „ge
luid” uit de lucht wordt geplukt en
hoorbaar wordt gemaakt;
b. de onderdelen, welke nodig zijn om
de eerstgenoemden een steuntje te
geven, ze te beschermen en het moge-

lijk te maken alles netjes bijeen te
bouwen.
Tot de eerste groep behoren de Mucore
402 spoel, de afstemcondensator, de potentiometer, de Mutector, de beide Musistors, de weerstanden en condensa
toren. De tweede groep omvat de
Uniframe chassisdelen, de entrees, soldeerlippen, montagebordje, bouten, moe
ren en knoppen. Als energiebron dient
dan nog een batterij, voor het luisteren
een hoofd- of oortelefoon.
Om het geheel een aardig uiterlijk en
goede behuizing te geven werd het AMROH Simplexkastje ontworpen, dat,
evenals de onderdelen (exclusief de
telefoon), in bouwdoosvorm verkrijgbaar
is. Op de omslag van dit boekje is dit
kastje, dat is uitgevoerd in rood en
crème, te zien.
Tenslotte heeft men zoals bij de meeste
radiotoestellen een antenne en aardleiding nodig. Voor het gebruik van een
grote of kleine (spriet-)antenne zijn op
pag. 15 aanwijzingen gegeven.

HET GEREEDSCHAP
Voor het in elkaar zetten van dit radiotoestelletje hebt U weinig gereedschap
nodig:

In de eerste plaats een soldeerboutje,
waarover verder in dit boekje meer
wordt verteld. Gemakkelijk is dan nog
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DE ONDERDELEN — Op deze pagina een foto van de complete onderdelen en materiaal zoals
door AMROH in bouwdoosvorm wordt geleverd. De cijfers bij de afbeeldingen corresponderen
met die in de 3e kolom van nevenstaande materiaallijst, b.v.: 1 = Frontplaat UF 013 enz. Afgebeeld is één van de twee elektrolytische condensatoren (18).
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Naam van het artikel

No. foto

AMROH Uniframedeel UF 006 .......
AiMROH Uniframedeel UF 002 .......
AMROH Uniframedeel <UF 003 .......
AMROH frontplaatje UF 013 ..........
AMROH pijlknop, rood .........................
AMROH rond knopje, rood ................
Mu-core spoel 402 ..................................
Novocon enkelv. afstemcondensator
AMROH stekerbusbordjes (entree’s)
AMROH potentiometer met schake
laar, 47 k£, log.........................................
soldeerlip ....................................................
soldeerlip (4 mm) ..................................
onderlegringen voor bevestiging van
afstemcondensator ..................................
bolkopschroeven voor bevestiging van
afstemcondensator ..................................
boutjes 3 X 10 mm .................................
boutjes 3X5 mm .................................
moertjes 3 mm ...........................................
montagebordje 7-delig ........ ..............
AMROH Musistor OC 3 ..........................
AMROH Musistor‘OC 4 .........................
AMROH Mutector ..................................
kokercondensator 1000 pF...................
Facon koker elco’s 10 /<F 6 volt ........
LCC keramische condensator 100 pF
Vitrohm weerstand V2 Watt 4,7 k<?
Vitrohm weerstand y2 Watt 10 k£>
Vitrohm weerstand V2 Watt 120 ki2
Vitrohm weerstand V2 Watt 220 kX?
montagedraad 0,8 mm vertind ............
oliekous 1 mm ............................................
gekleurd snoer ............................................
pyramide Superspeed tinsoldeer ......

12

11
10
1
4
5
2
3
14

Bestel No.

91.034.006
91.034.002
91.034.003
91.034.013

69.037
69.162
60.263
23.035
13.021.001

6
15
15

54.502
5.013.010
5.014.010

21

4.110.005

3
21
21
21
13
16
16
17
20
18
20
19
19
19
19
9
7
7
8

Notities

1.303.004
1.003.001
3.303.001
11.220.009
66.104
66.105
66.103
21.000
20.007
26.005

86.001.004
86.103
87.006

Bovenstaand materiaal is in bouwdoosvorm verkrijgbaar.
Eventueel benodigd:

i

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Solon soldeerinstrument 25 Watt ...............
AMROH „Simplex” kastje (bouwdoos) ..
AMROH „Duplex” kastje (bouwdoos) ......
AMROH Uniframe frontplaat UF 010 ......
AMROH Uniframe raster UF 014 ...............
Peerless luidspreker H 460 .............................
Muvolett uitgangstransformator type 3535
Kristal oortelefoon ...............................................
Vitrohm weerstand y2 Watt 3,3 k.Q
materiaal voor antenne en aardleiding
4,5 V zaklantaarnbatterij

80.012
97.040
97.041
91.034.010
91.034.014

50.322
34.114
67.015
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een platbektangetje bij de hand te heb
ben om straks de bedrading — dat zijn
de verbindingen tussen de verschillende
onderdelen — mooi recht te maken en
de moertjes bij het monteren vast te
houden. Een schroevedraaiertje is verder
onontbeerlijk. Neem een klein model met

een bindbreedte van ongeveer 3 mm. Bij
het op maat knippen van het montagedraad is een zijkniptang handig, maar,
wanneer u tegen de aanschafkosten
daarvan opziet: neem een oude schaar,
het gaat daar ook mee!

Foto 2
Het gereedschap: van links naar rechts de Solon soldeerbout, instrumentmodel, daarnaast een
zijkniptang, dan een platbektangetje en tenslotte een schroevedraaier.
Met dit minimale gereedschap kan de transistorontvanger neutron in elkaar worden gezet. Koop
echter goed gereedschap, het verlicht uw werk aanzienlijk.

HET BOUWEN
Wanneer U aan de hand van deze bouwbeschrijving en de tekeningen rustig aan
de gang gaat, zit heel spoedig uw toestel
in elkaar.
Hebt u een antenne, aardleiding, telefoon
en batterij bij de hand, dan hebt u direct

ontvangst.
Dat bouwen gaat dan zo:
Leg de onderdelen netjes gesorteerd vóór
u: boutjes, moertjes in een leeg sigaret
tendoosje of op een schoteltje. Zorg dat
er niets van wegraakt!

AAN DE SLAG!
VARIABELE CONDENSATOR EN
FRONTPLAAT
In uw voorraad boutjes zijn er drie met
ronde koppen. Haal ze tevoorschijn en
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steek ze vanaf de voorzijde van de frontplaat UP 013 door de drie kleine gaat
jes, welke om het middelste gat daarvan
zitten. Doe dat op de volgende manier!
Leg het frontplaatje met de voorzijde

naar boven vóór u op tafel. Steek nu de
boutjes door de gaatjes en til het plaatje
voorzichtig op. Leg dan een stukje carton over het plaatje heen, druk het
stevig aan zodat de boutjes op hun
plaats blijven en draai het hele zaakje
om. Het plaatje ligt nu met de achter
kant naar boven vóór u op tafel. Schuif
op elk boutje drie onderlegringetjes.
Op één van de boutjes (zie tekening)
wordt een soldeerlip geschoven.
Zet het plaatje rechtop, er voor zorg
dragend, dat de boutjes niet uit de gaat
jes vallen. Neem nu vervolgens de varia
bele condensator en monteer die zoals
op de tekening 1 is aangegeven. Met
een schroevedraaier de boutjes vastzet
ten. Niet te vast, want dan kan de zaak
gaan trekken1). Pas ook op, dat uw
schroevedraaier bij het vastzetten van
de boutjes niet uitschiet, want dat kan
een lelijke kras op de frontplaat tot ge
volg hebben. Zet dan meteen de pijlknop
op de condensator-as. Aan de achterkant
van de pijlvormige greep ziet u een gaat
je en daarin bevindt zich een boutje zon
der kop, dat we madeschroef noemen.
Draai dit met uw schroevedraaiertje
eerst zó ver terug, dat de knop gemak
kelijk over de as van de condensator
schuift.
Vervolgens het madeschroefje een paar
slagen vastdraaien en de knop zó afstel
len, dat ze ongeveer een halve centi
meter van het plaatje afblijft. Zit ze er
namelijk te dicht tegen aan, dan loopt
ze tegen de koppen van de bevestigingsboutjes van de condensator aan. Verder
moet de knop zó zitten, dat wanneer de
platen van de condensator geheel dicht
zijn, de pijlknop op het einde van de
schaalboog staat. In figuur 1 is een en
ander getekend.
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Bolkopnbroeven

JjrJ volgringen

SoUeerlip

Pijlknop
Variabele \
eondentator
L*.-"

0

Hadeichroet \
Frontplaat]
UF 013

neutron

Figuur 1
Het monteren van de Novocon enkelvoudige
afstemcondensator achter het frontplaatje
UF 013. Op de as van de condensator komt
de pijlknop.
waaraan de as zit — bevinden zich twee
lippen. Door deze te laten zoals ze zijn
en dus niet om te buigen is de lengte
van het door het montagegat stekende
deel van de schroefdraadbus niet te
groot, zulks in verband met het opzet
ten van de kleine rode knop.

UNIFRAMEDEEL UF 003 ACHTER
FRONTPLAAT
9
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Het Uniframeplaatje UF 003 wordt nu
aan de onderzijde achter de frontplaat
geschroefd. Ook hier weer oppassen voor
het uitschieten van de schroevedraaier.
In het middengat komt de potentiometer. De drie aansluitlippen op de zij
kant moeten — van achteren bezien en
de frontplaat rechtop — naar links zijn
gericht (zie figuur 2). Aan de voorkant
van de potentiometer — dat is de zijde,
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Noot 1:
Het is sterk aan te bevelen de rotor van de
condensator (de draaibare platen) gedurende
het gehele montage- en bedradingsproces in
gedraaid te laten om te voorkomen dat de
platen verbuigen. Dat zou namelijk kortslui
ting tussen de vaste en de draaibare platen
kunnen veroorzaken, waardoor de ontvanger
niet kan werken. Doe er een strookje papier
omheen, dat u met een pak-elastiekje vastzet.

neutron

Figuur 2
Nadat het. Uniframedeel UF 003 achter het
frontplaatje UF 013 met twee montageboutjes
is vastgezet, wordt de potentiometer dqor
middel van de grote moer in het onderste
gat bevestigd. Men lette op de stand van de
aansluitlippen.
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HET ACHTERPLAATJE
Het frontplaatje UF 003 met UF 013
wordt opzij gelegd en aan de beurt is het
achterplaatje, namelijk het Uniframedeeltje UF 002. Dit wordt zoals dat
meestal bij radiotoestellen gebeurt, be
nut om er de „entree’s” voor diverse
aansluitingen op te monteren. Bij de
transistor-ontvanger beperkt dit zich tot
één .entree voor antenne/aarde en één
voor de aansluiting van de hoofdtelcfoon.
Deze entree’s worden achter twee sleu
ven bevestigd. Gebruik voor het vast-

Binntr,zijde achterwand UF002

neutron
)v*nkant ontvanger

o

zetten 10 mm lange montageboutjes. Zie
figuur 3.
Over dit vastdraaien nog even het vol
gende.
Men doet dit door het moertje er eerst
met de hand zo vèr mogelijk op te
draaien. Dan pakt men het moertje tus
sen de platbektang en zet de schroevedraaier in de gleuf van de houtkop. Met
de schroevedraaier wordt nu het zaakje
vastgedraaid. Doe dit met de vier boutjes
zo, dat de gleuven in de koppen alle één
zelfde stand hebben, liefst horizontaal of
vertikaal: dat staat netter. Let er ook
nog even op, dat alle soldeerlipjes aan
de pennen van de entrees éénzelfde kant
uit gericht zijn.

O

Figuur 3
De beide AMROH stekerbusbordjes (entrees)
komen achter het Uniframedeel UF 002. Ze
worden daarop met montageboutjes van
10 mm lengte vastgezet.

402-SPOEL
Op het chassisdeel UF 006 wordt hierna
de Mu-core 402 spoel met korte mon
tageboutjes vastgemaakt. De spoel komt
over het grote gat met het etiket naar
de achterkant van het toestel gericht.
Bekijk figuur 4 even om te zien hoe
alles komt te zitten2).
Vergeet niet onder het boutje, dat het
dichtst bij de achterkant is gelegen, een
soldeerlip met één spruit vast te
schroeven.
Zet in de gaatjes, bestemd voor de be
vestiging van het montagebordje, twee
10 mm lange boutjes vast. Doe hier nog
een extra stel moertjes op. Het bordje
volgt later (zie figuur 4 en figuur 8).

Figuur 4
Het monteren van de Mu-core
spoel 402 op het Uniframedeeltje UF 006. Men lette op de
stand van het etiket. Voorts op
deze tekening de beide boutjes
waarop het montagebordje later
wordt vastgezet.

SOLDEREN
Nu alle onderdelen op hun plaats zitten
komt de tweede faze aan de orde, name
lijk het leggen van de verbindingen tus
sen de verschillende onderdelen of, zo
als dat in vakkringen heet, het maken

van de bedrading. Deze bedrading wordt
gemaakt met koperdraad, dat om het
solderen te bevorderen, is vertind. Want
alle draadjes worden gesoldeerd! Ge
bruik daar AMROH Superspeed hars-

Noot 2:
De Mu-core spoel, type 402, is voorzien van
een instelbare kern waarmede de elektrische
grootte (zelfinductie) kan worden geregeld.
Voor de werking van deze ontvanger is de
instelling van de kern niet van belang, maar

het is mogelijk er een correctie op de aan
wijzing van de golflengte-schaal mee tot stand
te brengen als zulks nodig mocht zijn. Ge
bruik een goed passende schroevedraaier om
de kern via de opening in de bodem van de
spoel in of uit te schroeven.
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kernsoldeer voor. Hiermede zult U, wan
neer u de volgende wenken even wilt
lezen — en opvolgen — prachtige soldeerlassen kunnen maken en wat ge
makkelijk is: u hebt geen soldeerwater,
soldeervet of ander vloeimiddel nodig,
want bij Superspeed zit dat binnen in
het draadsoldeer.
Een 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, name
lijk 25 watt. De bout ligt prettig in de
hand en u kunt er mee op de moeilijkste
plaatsen komen, terwijl de stiftpunt on
danks zijn kleine afmetingen een zeer
goede warmte afgeeft. Deze boutjes zijn
bij uw radiohandelaar verkrijgbaar. Met
een boutje, dat u boven het gas ver
warmt, kunt u natuurlijk ook werken,
maar dan blijft het een heen en weer
gerèn van het gasstel naar uw werkstuk.
Daarom, wanneer u toch van plan bent
aan radio te gaan doen, koop dan een
elektrische SOLON soldeerbout, instru
mentmodel.
Van groot belang is voorts, dat de punt
van de bout goed is vertind. Dat ver
tinnen doet u als volgt:
Wanneer de bout nog koud is schuurt
u de punt met schuurlinnen goed
blank, zodat nergens een zwart putje of
plekje meer te zien is. Breng dan de bout

Foto 4
De AMROH Soton soldeerbout, instrumcntmodel.
op temperatuur en laat er een paar
milimeter Superspeed op smelten. Let op
hoe dat gaat!
Eerst zal de harskern smelten en het nu
vloeibaar geworden hars over de punt
van de bout lopen. Onmiddellijk daarna
smelt het tin en verspreidt zich overal,
waar het hars de zaak heeft voorbe
werkt. U ziet nu meteen het nut van dit
vloeimiddel. Met een doekje wrijft u snel
het vloeibare soldeer zoveel mogelijk
over de punt uit. Er zit dan een dun
laagje tin, mooi gelijkmatig verspreid,
over de stiftpunt. Mocht het in één be
werking niet helemaal gelukken, dan dq
bout weer laten afkoelen, schoonschuren
en nogmaals wat soldeer laten smelten.
Van het allergrootste belang is verder
dat de te solderen plaatsen goed schoon
zijn. Wanneer u met nieuwe onderdelen
werkt is géén voorbewerking nodig, im
mers alle delen, waaraan gesoldeerd
moet worden, zijn reeds vertind of ver
zilverd. Ook uw nieuwe SOLON bout is
voor het gebruik gereed.

BEDRADING
Teneinde zo gemakkelijk mogelijk te
werken worden van de bedrading eerst
die delen klaargemaakt, welke zich uit
sluitend op één der nog niet aan elkaar
bevestigde Uniframe-delen bevinden.
In hoofdzaak gaat het hier om het montagebordje, dat aan de onderkant van

UF 006 komt. Wanneer we dit bordje
vóór ons leggen zoals in figuur 5 is aan
gegeven tellen we twee rijen aansluitlippen boven elkaar, elk van 7 stuks, die
we van links naar rechts nummeren.
Elke lip heeft dan nog een binnencontact
en buitencontact.
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buitencontact
binnencontact

binnencontact

neutron

Faze 1

Figuur 5
Een afbeelding van het zevendelige
montagebordje met de benamingen en
nummers van de aansluitlippen. zoals
die in de tekst worden gebruikt. De
bovenlippen zijn gericht naar het frontplaatje UF 013.

buitencontact

Figuren 6, 7 en 8.

Begonnen wordt met de volgende door
verbindingen te maken (fig. 6):

a. Bovenste lip 1 (binnencontact) ver
binden met onderste lip 2 (binnen
contact).
b. Bovenste lip 2 (binnencontact daar
van) verbinden met onderste lip 5
(binnencontact daarvan).
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Hierna de volgende weerstanden en con
densatoren solderen aan de binnencontacten (fig. 7).
Knip de draadeinden van de weerstanden
niet af, maar vouw ze zig-zag op. Dit
voorkomt, dat de weerstanden door de
soldeerhitte beschadigen.
Tussen de onderste en bovenste lippen 1
komt R 5 een weerstand van 120 Kilohm
(kleurcode bruin-rood-geel). Aan de
lippen 2 komt C 5, de Facon electrolitische condensator van 10 ,/<F, zó dat de
pluskant (gemerkt +) aan de ondèrste
lip komt. Tussen de lippen 4 komt R 3,
een weerstand van 220 Kilohm (kleur
code rood-rood-geel) en daarnaast R 4,
een weerstand van 4,7 Kilohm (kleur
code geel-violet-rood) aan de lippen 5.
Tussen de lippen 6 wordt dan weer een
electrolitische condensator van 10 «F
gesoldeerd, C 4, met de pluszijde naar
boven.
Het monteren van de Musistors wordt
uitgcstcld tot het allerlaatste moment
omdat deze onderdelen zeer kwetsbaar
en gevoelig voor warmte zijn.
Op de al aanwezige montageboutjes met
op elk boutje 2 moertjes wordt het bord
je nu aan de onderkant van UF 006 be
vestigd, zo, dat de weerstand R5
(120 Kilohm) aan de buitenkant komt te
liggen (zie figuur 8).

Figuur 6. Faze 1
Een tekening van de situatie, zoals die is ge
worden wanneer de zogenaamde doorverbin
dingen zijn aangebracht op het montagebordje.
c. Onderste lip 3 (binnencontact daar
van) doorverbinden met bovenste
lip 7 (buitencontact daarvan).
d. De buitencontacten van de boven
lippen 2, 3 en 4 met elkaar verbinden.

neutron

f5 5W5 fSj

Figuur 7. Faze 1

Nadat de weerstanden en condensatoren op
het montagebordje zijn aangebracht ziet dit
er uit als op deze tekening is geschetst.

rs
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neutron

e. Onderste lip 4 (binnencontact
van) verbinden met onderste
(binnencontact daarvan).
f. Bovenste lip 7 (binnencontact
van) verbinden met onderste
(binnencontact daarvan).

Figuur 8. Faze 1
Een doorsnedetekening van de bevestiging
van het montagebordje op UF 006. Men lette
op de twee moertjes, die dipnst doen om het
bordje op enige afstand van het Uniframedeel UF 006 te houden.
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Figuur 9. Faze 2
Aan de potentiometer komt de con
densator C 3 (1000 pF) en een door
verbinding van de onderste aansluitlip naar een der contacten van
de aan/uit-schakelaar.
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Faze 2 Figuur 9
Aan de potentiometer worden nu de vol
gende verbindingen gemaakt (fig. 9):
a. De condensator C3 van 1000 pF komt
tussen de onderste en bovenste aan
sluitlip (zijkant). (Bij de benaming
„onderste” en „bovenste” bezien we
de potentiometer wanneer het toestel
normaal staat. De bovencontacten
liggen dus het dichtste bij UF 006).
b. Van de onderste aansluitlip gaat een
verbinding naar één der bovenste
aan/uit-contacten.

Faze 3 Figuur 10
Het Uniframe-deel UF 006 wordt nu
achter de frontplaat op UF 003 gemon
teerd, waarna de volgende verbindingen
kunnen worden gemaakt (fig. 10):
a. Van de middelste aansluitlip poten
tiometer wordt de weerstand R2 van
10 Kilohm (kleurcode bruin-zwartoranje) naar de bovenste lip 6

Figuur 10. Faze 3
Op de tekening zijn de verbindingen aan
gegeven welke in faze 3 aan de orde
komen. De verbinding D komt aan de sol
deerlip E bij de spoel te liggen. Zie voor
de verbindingen C en D ook figuur 12.

(buitencontact) van het montagebordje gelegd.
b. Van de bovenste aansluitlip van het
aan/uit-contact op de potentiometer
waaraan bij Faze 2 onder b reeds een
verbinding is gelegd, gaat nu een ver
binding naar de bovenste lip 7 van
het montagebordje (buitencontact).
c. Van lip 3 van de 402-spoel gaat een
verbinding naar de soldeerlip bij de
spoel.
d. Van lip 4 van de 402 spoel naar vaste
platen afstemcondensator (zie ook
tekening 12 verbinding C).
e. De soldeerlip op één van de bevestigingsschroeven van de afstemconden
sator wordt verbonden met de sol
deerlip bij de spoel, gemerkt E (zie
ook tekening 12 verbinding D).
Monteer nu Uniframedeel UF002 aan
UF006.
f. Lip 3 van de 402 spoel verbinden met
de aarde-bus van de antenne/aardeentree (de onderste, zie tekening 12).
g. Condensator Cl van 100 pF verbin
den tussen lip 4 van de 402-spoel en
de antennebus van de antenne/aardeentree.

Faze 4 Figuur 11
h. Onderste lip 7 van montagebordje
(onderste contact) verbinden met
soldeerlip E bij 402 spoel.
i. Eén van de contacten van de onder
ste aan/uit-aansluiting van de scha
kelaar op de potmeter verbinden met
lip 5 van het montagebordje (buiten
contact) en vandaar naar onderste
bus van de telefoon-entree.
j. De andere bus daarvan verbinden
met onderste lip 1 van het montage
bordje (buitencontact).

Figuur 11. Faze 4 en 5
Hier de verbindingen h, i en j en de batterij-aansluitingen A en B. Zie ook fig. 12.

Faze 5

Figuur 11 en 12

BATTERIJ MONTEREN
Door middel van een klembandje en
2 boutjes wordt nu de 4,5 Volts zaklan- '
tarenbatterij aan de bovenkant op het
Uniframedeel UF 006 vastgezet (zie
figuur 12).
De plus daarvan (de korte lip) wordt
via één van de gekleurde snoertjes ver
bonden met het nog niet gebruikte con
tact van de bovenste aansluiting van de
aan/uit-schakelaar op de pot .meter
(vandaar gaat de plus bij ingeschakelde
toestand via het bijbehorende contact
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naar lip 7 van het montagebordje, zie
fig. 10). Deze leiding is gemerkt B (zie
figuur 11 en 12).
De min (lange lip) wordt via het andere
snoertje verbonden met het laatste nog
vrij zijnde contact van de schakelaar op
de pot.meter (dus één der lippen van het
onderste contact). Deze leiding is met A
gemerkt in de tekeningen figuur 11 en
figuur 12.
Vóór de batterij wordt aangesloten
draait men de potmeter op „uit” zodat
er nog geen stroom naar het toestel kan
lopen. Belangrijk is nu alle verbindingen
nog even nauwkeurig na te gaan, vooral
de aansluiting van de batterij.

J
!

Figuur 12
Bovenaanzicht Faze 3 en 5. De 4% volt zaklantaarnbatterij is hier op het plaatje UF 006
door middel van een strip vastgezet. Men lette
op de -flip (korte) en de —lip (lange). Ook
de verbindingen C en D naar de afstemcondensator zijn hier getekend. Zie hiervoor ook
figuur 10.

i
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Faze 6 Figuur 13
MONTEREN VAN DE MUSISTORS EN
MUTECTOR
De Musistors zowel als de germaniumdiode zijn zeer gevoelig voor warmte en
daarom is het zaak enige voorzorgmaatregelen te nemen zodat bij het solderen
niet te veel warmte er naar toe wordt
gevoerd. In de eerste plaats worden de
aansluitdraden van een stukje isolatiekous voorzien (niets van de aansluit
draden afknippen).
Ter onderscheiding zijn de Musistors ge
merkt en wel de OC 3 met een geel
kopje en de OC 4 met een rood kopje.

Figuur 13. Faze 6
Het aanbrengen van de beide Musistors op
het montagebordje. Let op de rode stippen!
De plaats van de germaniumdiode is in
figuur 11 en 14 aangegevèn. Zie ook foto 5 op
pagina 15.
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Verder zit er op de zijkant van beiden
een rode stip ter oriëntatie.
Op de tekening 14 is aangegeven hoe de
beide Musistors in de bedrading moeten
worden opgenomen. De rode stippen zijn
daar aangegeven.
De OC 3 (in het schema VI) komt aan
de buitenste aansluitcontacten van de
lippen 5, 6 en 7 van het montagebordje,
de OC 4 (in het schema V 2) aan de
buitenste aansluitcontacten van de
onderste lippen 1, 2 en 3.
Voor het afvoeren van de warmte worden de aansluitdraden tussen de platbektang gehouden. Vlug solderen is een ver
eiste!

De germaniumdiode komt tussen de
bovenste aansluitlip van de potentiometer en lip 2 van de 402 spoel, zie teke
ning 11 en 14. Ook hier weer vlug sol
deren en de platbektang gebruiken om
de warmte af te voeren.
De rode stip van de diode moet gericht
zijn naar de potentiometer.
Wanneer tenslotte alles nog eens goed
wordt gecontroleerd — men lette vooral
op losse eindjes draad en druppels of
sliertjes soldeer, want daarmee kan kortsluiting ontstaan — dan kan men met
een gerust hart de potmeter indraaien,
waarbij de schakelaar „klikt”, en zo de
zaak in werking stellen.

Figuur 14
Een tekening van de complete bedrading. Ook hier is de verbinding D niet volledig getekend.
Deze verbinding gaat naar de soldeerlip E bij de 402 spoel. De verbindingen A en B gaan naar
de batterij resp. naar de min (lange lip) en de plus (korte lip). Zie ook figuur 12.

M

neutron
Foto 5
Close-up van het monlagebordje. Aan de onderste lippen 1-2-3 en 5-6-7 komen de AMROHMusïstors, waarvan men op de foto alleen de aansluitdraden ziet.

ANTENNE en AARDE
Zoals reeds opgemerkt werd, is de neu
tron behoorlijk gevoelig en een kleine
antenne (kamer-antenne, zelfs al een
spriet) is voldoende om de sterkste sta
tions hoorbaar te maken. Een grotere
en daardoor effectiever antenne zal ech
ter de stationskeus vergroten. Hoe gro
ter de antenne, des te beter zal ook de
aardvcrbinding moeten zijn om het volle
profijt van de antenne te trekken.
Als „aarde” is de koperen of loden
waterleiding onovertroffen. Zorg voor
een degelijke verbinding aan de buis,
liefst met een klembeugel. Bij gasleidin
gen of verwarmingsbuizen bestaat altijd
het risico, dat even verderop een koppe
ling als isolator werkt. Bedenk, dat het
einddoel een goede elektrische verbin
ding met de „echte” aarde (het grond
water) moet zijn. Een tot in de vochtige

laag gedreven gegalvaniseerde pijp is
ook een prima aarde, gebruik desnoods
een ingegraven oude teil, een stuk gaas,
enz.
Als „surrogaat-aarde” kan (met wissel
vallig succes) elke grote metaalmassa
dienen, b.v. een afrastering of — b.v.
tijdens kamperen op droge grond — een
lange over de grond uitgelegde draad.
AANPASSING BIJ DE ANTENNE
De normale, in tekening 14 aangegeven
wijze van verbinden van de antenne
(via C 1) is de gunstigste voor zeer
kleine antennes en geeft met normale
antennes de grootste gevoeligheid, vooral
als de aardverbinding goed is.
Voor wat groter uitgevallen antennes is
vaak — met het oog op de selectiviteit
— een andere wijze van aansluiten beter.
Zie daarvoor onder „Experimenten”,
pag. 18.
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HOE DE neutron WERKT
In deze uiteenzetting komen 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 Radio-cursus Dr. Blan,
waarvan U op aanvraag bij de Muiderkring te Bussum een gratis prospectus
krijgt toegezonden, alsmede verschillende populaire M.K.-uitgaven, waarvoor
U eveneens een folder kunt aanvragen.

Zoals bij elk elektronisch apparaat het
geval is, laat de werking zich beter door
gronden als de delen met een eigen func
tie stuk voor stuk worden beschouwd.
AFSTEMMEN
Het eerste zelfstandige deel is de afstemkriug, gevormd door het deel van
de 402-spoel tussen de aansluitpunten 3
en 4, plus de daaraan parallel gescha
kelde afstemcondensator C2. Met deze
condensator kunnen we de afstemkring
op elke gewenste frequentie binnen het
middengolfgebied van ca. 180—560 m in
„resonantie” brengen. Dit beduidt, dat
een stroom, die uit de antenne in de
kring wordt gevoerd, in deze kring tot
een veel grotere waarde opslingert, als
deze op de frequentie van het betreffen
de antennestroompje is afgestemd. Door

Foto 6
Het aardige AMROH ,,Simplex"-kastje, dat
in bouwdoosvorm in de handel is, vormt een
prima behuizing voor de neutron.
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SCHAKELING VAN DE NEUTRON
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100 pF, keram. (LCC)
506.5 pF. afstemcond.
1000 pF. mica (Mial)
10 //F. elco 6 V (Facon)
germaniumdiode (Mutector)
47 kft, potmeter m. sch.
(Vitrohm P 257 K 2)

R2
R3
R4
R5
S
VI

V2

10 ko. % W (Vitrohm)
220 k£. % W
4.7 k!J, Vè W
120 ktf. % W
dubb. pol. schak., op Rl.
OC3 (Musistor)
OC4

dit vermogen van de afstemkring tot
scheiden of „selecteren” van één van de
vele stroompjes die de antenne aanvoert,
kunnen we dus voor het gewenste sta
tion in de afstemkring een versterkte
stroom aan de kring een verhoogde
spanning bereiken. Het schema geeft
twee aansluitmogelijkheden voor de an
tenne tè zien, n.1. de normale, die bij
deze ontvanger meestal het best'voldoet
en s over het condensatortje Cl loopt,
maar ook nog een „inductieve’.’,, waarbij
een tussen de puntpn-5 èn 6 aanwezige
extra wikkeling óp de "402-spoel wordt
gebruikt -om er de antennestroom door
heen të voeren.
1 *

DETECTEREN
Na het selecteren van het gewenste „sig
naal”, dat bestaat uit een hoogfrequente
stroom, waar muziek en spraak in de
vorm van sterkteveranderingèn op „ge
moduleerd” zijn, volgt het gelijkrichten
of detecteren. De gelijkrichter of detec
tor D (een Mutector germaniumdiode)
is daartoe verbonden met de aftak
king 2 op de 402-spoel en met de andere
zijde aan de potentiometer Rl, waar C3
aan parallel staat. De Mutector geleidt
in één richting. Het gevolg is dat door
Rl een gelijkstroom gaat lopen, die in
het ritme van de modulatie in sterkte
wisselt. C3 zorgt voor het „gladstrijken”
van de resten van de radio-frequentiestroom. De detector onttrekt energie aan
de afstemkring, waardoor de opslingering gedempt wordt en de selectiviteit
dus vermindert. Om dat minder ge
wenste verschijnsel tegen te gaan, wordt
de detector aan een aftakking op de
spoel verbonden.
•j

-

VERSTERKEN
Wie al eens een detectorontvanger zon-

der versterker heeft gebouwd, b.v. de
elektron, ziet dadelijk dat de potentiometer R1 hier de plaats inneemt waar
normaal de telefoon zit. In deze neutron
volgen vanaf dit punt nog twee trappen
versterking. Van Rl (de sterkteregelaar) kan een groter of kleiner deel van
de beschikbare a-f (audio-frequente :=
hoorbare) stroom naar de eerste tran
sistor worden gevoerd. R2 verbetert de
„aanpassing” tussen de detector en de
transistor en C4 is nodig omdat er een
verschil bestaat tussen de gelijkspannin
gen achter de detector en aan de transistoringang. Het zou te ver voeren om
de werking van de transistor hier uit
voerig te gaan behandelen. Wie zich
daarvoor interesseert, kan het boekje
„de Transistor in Theorie en Praktijk”
(Uitgave „de Muiderkring" te Bussum)
raadplegen.
Voor een oppervlakkig begrip is het vol
doende te weten, dat een kleine stroomverandering aan de ingangselektrode
(de basis) een veel grotere stroomverandering aan de uitgangselektrode (col
lector) teweeg brengt. De eerste tran
sistor (VI) versterkt dus en stuurt op
zijn beurt via C5 de tweede. Deze ver
sterkt nogmaals en het resultaat is hoor
baar in de telefoon, die aan de collector
ligt. Van de weerstanden die aan de
transistoren zijn verbonden dient R4 als
koppel-element tussen VI en V2, terwijl
R3 en R5 zorgen voor een instelling van
de basis op een gunstig werkpunt en
tevens door een zekere mate van „tegenkoppeling” de vervorming helpen te ver
minderen. Voor de voeding dient een ge
wone platte zaklantaarnbatterij van
4 Vs Volt. Dit is meer dan voldoende voor
zeer luide telefoonontvangst en het
stroomverbruik is minimaal, n.1. 2 è.
3 mA. Bij een dergelijke belasting
„leeft” een batterij praktisch even lang
als bij ongebruikt liggen.

LUIDSPREKER-WEERGAVE
Zoals in de inleiding al werd vermeld,
is het gebruik van een luidspreker ach
ter de neutron helemaal niet uitgesloten.
Het elektrische vermogen dat de laatste
transistor kan leveren is — precies zo
als bij buizen — altijd aanmerkelijk
kleiner dan het door de transistor op
genomen vermogen. Er kan nu eenmaal
geen vermogen uit het niets ontstaan.
Een simpele becijfering wijst uit, dat de
eindtrap in de neutron die bij 4% V.
voedingsspanning ca. 1,5 mA opneemt,
daarmee 4% X 0,0015 = ca. 7 milliwatt
consumeert en hiervan ca. 1 milliwatt
nuttige energie teruggeeft. Dit is minder
dan 1/1000 van het vermogen dat we

gewend zijn van de normale ontvangers
voor lichtnetvoeding. Toch is de éne mW
in st;aat pm — zoals we vaststelden —
in een stille kamer spraak heel goed ver
staanbaar te maken. Voorwaarde is
daarbij, dat de luidspreker behoorlijk ge
voelig is en goed aanpast op de transis
tor. Voor deze aanpassing zorgt dan een
uitgangstransformator type Muvolett
3535, waarvan de primaire wikkeling
(3500 42, soepele draden) de plaats van
de telefoon in het schema inneemt en
de secundaire wikkeling (5 42, massieve
draden) met de luidspreker van 3,2 42
wordt verbonden. Er is plaatsruimte en
er zijn bevestigingsgaatjes voor deze
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transformator op het chassis.
Een zeer geschikt luidsprekertype, dat
zich ook leent tot inhouw (samen met
de ontvanger) in het AMROH „DUPLEX”-kastje, is de Peerless H 460.

Vanzelfsprekend is dan een groter frontplaatje benodigd met een opening, pas
send voor deze luidspreker. Dit is de
frontplaat type UF 010 met bijbehorend
luidsprekerraster UF 014.

Foto 8

Foto 7
Zo ziet de neutron er uit, wanneer het toestel
voorzien is van een luidspreker en een grote
frontplaat. Voor inbouw gebruikt men dan het
AMROH .,Duplex”-kastje, dat in bouwdoosvorm in de handel is.

Achteraanzicht neutron met luidspreker Peer
less H. 460. transformator Muvolett 3535 en
grote frontplaat UF 010.

EXPERIMENTEN MET DE neutron
SELECTIVITEITS VERGROTING
Daar de neutron slechts één afstemkring
bezit en de afstemscherpte daarvan niet
zoals bij ontvangers met buizen door
terugkoppeling kan worden opgevoerd,
kan het wel eens voorkomen dat twee
stations „door elkaar heen” spelen.
Alvorens tot ingrijpender maatregelen

over te gaan, kan men eerst de volgende
proeven nemen:
1. de Mutector met spoelaansluiting 1
op de 402-spoel verbinden, i.p.v.
met 2;
2. de condensator Cl (100 pF) vervan
gen door een exemplaar met kleinere
waarde;
3. de in het schema op pagina 16
gestippeld aangegeven wijze van
aansluiten van de antenne gebruiken.
Dit is de z.g. inductieve koppeling.
Tussen de antennebus en spoelaan
sluiting 5 kan een condensator wor
den gezet; waarden tussen 30 en
300 pF. Hoe kleiner, des te beter de
selectiviteit, doch des te zwakker zal
de ontvangst zijn, zie figuur 15;
4. de antene verbinden aan de spoelaansluitingen 1 of 2, al of niet met
tussenschakeling van een condensa
tor met waarden als onder 3 ge
noemd. Vooral bij zeer grote anten
nes kan dat gunstig zijn.

Figuur 15
Zo wordt de inductieve koppeling uitgevoerd. De
antenne komt aan lip 5 van de 402 spoel (zie tekst).
De in de tekst genoemde condensator komt eventueel
tussen deze punten.

Voor de doorsnee antenne is de aange
geven koppeling via aftakking 2 op de
spoel meestal de gunstigste, maar het
loont soms de moeite om een andere
koppeling te proberen, b.v. aan aftak
king 1 waaraan ook de germaniumdiode
vast zit (pas op voor oververhitting bij
het oversolderen!).
De volgende schakelingen geven selcctiviteitsverbetering zonder verzwak
king, maar er is soms enig extra mate
riaal voor benodigd.

ment naar één van de hierboven reeds
genoemde aansluitpunten gaan. Met de
extra 402-spoel en de losse afstemcondensator is ook een zecfkring te maken,
om de storende achtergrond van een
ander station te verwijderen. De schet
sen II en III geven twee verschillende
schakelingen. De ontvanger wordt op het
gewenste station afgestemd en met de
zeefkring wordt het ongewenste wegge
werkt. In de schakeling III kan de an-
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Extra Mu-core 402 spoel en extra afstemcondensator als sperkring.

Figuur I
Extra Mu-core 402 spoel en extra afstemcondensator in serie met de antenne.

Met nog een extra 402-spoel en een
regelbare condensator, b.v. eenzelfde als
in de ontvanger zit, zijn interessante
dingen te doen. Door zowel de spoel —
geheel of gedeeltelijk — als de afstemcondensator in serie met de antenne te
schakelen (fig. I), kunnen we de an-
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tenne op 3 manieren op de zeefkring
worden aangesloten. Met de extra afstemkring is ook nog op andere
wijze selectiviteitsvergroting bereikbaar.
Schets IV geeft aan hoe dat gaat. Beide
kringen worden op het gewenste station
afgestemd. Met de grootte van de vaste
koppelcondensator is de selectiviteit
naar behoefte te regelen.
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Figuur II
Extra Mu-core 402 spoel en extra afstemcondensator als zeefkring.

neutron

—
Figuur IV
tennekring afstemmen en verhogen
daarmee het nuttig effect van de an
tenne. De verbinding vanaf de antennebus in de ontvanger kan bij dit experi-

Meer selectiviteit met een tweede afstemkring, bestaande uit extra Mu-core 402 spoel,
extra afstemcondensator en een koppelconden
sator.
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TRANSISTOR-INSTELLING
Bij de uiteenzetting van de werking zijn
de weerstanden R3 en R5 reeds ter
sprake gekomen. Deze verzorgen o.a. de
instelling van de transistoren op een
gunstig werkpunt. Door onderlinge ver
schillen tussen de exemplaren ligt dat
niet gelijk bij alle transistoren, terwijl
de temperatuur waarbij ze moeten wer
ken er tamelijk veel invloed op heeft.
Als de gevoeligheid tegenvalt of als na
een stijging of daling van de tempera

'-'..'i.
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Foto 9
Een afbeelding van de AVO-Multiminor. de
ideale nieter voor vakman en amateur. (Imp.
AMROH - Muiden).

KRISTAL-TELEFOON
Een kristaltelefoon kan niet zonder meer
op de neutron worden aangesloten, om
dat dit type geen gelijkstroom doorlaat,
doch alleen op spanning reageert. Daar
om moet voor de gelijkstroom een weg
buiten de telefoon om bestaan. Hierin is
heel eenvoudig te voorzien door tussen
de telefoonbussen een weerstand van
3,3 kf? (oranje-oranje-rood) aan te
brengen.
VEROUDERING VAN DE BATTERIJ
Lang voor de batterij werkelijk uitgeput
raakt, neemt de geluidssterkte van de
neutron reeds af, als gevolg van toe
neming van de inwendige weerstand van
de batterij, die nadelig is voor de ver
sterking. Deze weerstand kan onschade
lijk worden gemaakt door parallel aan
de batterij een grote condensator te
verbinden. (Facon 100 «F, 6 of 12 V).
De plus-zijde komt dan aan de aardlip
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tuur de prestaties sterk terugvallen, kan
het daarom nuttig zijn deze weerstanden
eens door andere waarden te vervangen.
Voor elke transistor afzonderlijk kan de
waarde van de instelweerstand achter
eenvolgens gehalveerd of verdubbeld
worden. Het is dan snel genoeg duide
lijk, welke van de drie waarden (oor
spronkelijke, helft of dubbele) de
beste is.
Wie zo gelukkig is over een goed meet
instrument te beschikken (b.v. de AVO
Multiminor) kan daar gebruik van
maken om de stelling van de transis
toren te controleren.
Aan de collector van VI (,OC 3, met rode
stip gemerkte draad) moet de spanning
ongeveer gelijk zijn aan de helft van de
batterijspanning, dus omstreeks 2 V. De
collectorstroom van V2 (OC 4) loopt
door de telefoon en kan dus worden af
gelezen op een in serie met de telefoon
geschakelde mA meter. Bij een telefoonweerstand van 2000 Q behoort deze
stroom 0,5 tot 1 mA te zijn.
Wordt een luidspreker gebruikt, dan is
de normale stroomwaarde door de pri
maire wikkeling van de uitgangstransformator wat groter, omdat deze minder
weerstand heeft dan een telefoon. Het
best voldoet een instelling tussen 1 en
1,5 mA.

»

bij de spoel en de minzijde aan de telefoonbus, die met R4 en de aan/uitschakelaar verbonden is.

)
A

Foto 10
Een zeer gevoelige miniatuur kristaloortelefoon, welke door AMROH in de handel wordt
gebracht. (Catalogusnummer 67.015).
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Schriftelijke RadioTelevisie-cursussen
Deze cursussen leiden op voor het Muidcrkring-diploma en pretenderen ieder
met gezond verstand, ongeacht zijn (of
haar) leeftijd in één jaar tijds zoveel
kennis bij te brengen, dat hij (of zij)
zonder meer het hoe en waarom van
televisietoestellen, ontvangers en verster
kers weet, deze apparaten zelf kan bou
wen, zich een bewust oordeel kan vormen
over de verschillende onderdelen en scha
kelingen en meer diepgaande literatuur
op dit gebied kan volgen.
Bij verdere studie voor het diploma
Radio- en TV-Technicus (N.R.G.) of
Radio- en TV-monteur (N.R.G.) heeft
men belangrijk méér dan een jaar voor
deel van zijn MK cursus.
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Vraagt gratis inlichtingen en geïllu
streerde folders.
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