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positron
transistor-ontvanger
zakmodel

• Gemakkelijk zelf te maken
en overal mee te nemen
miniatuur-toestelletje.
• 3 transistoren en kristaldiode in originele reflexschakeling.
• Geeft plaatselijk goede ontvangst van 2 MG zenders.

,
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Dit is het eindresultaat: een keurig1 in een
plastic hoesje verpakt radiotoestel, past in
binnenzak en . . . huishoudschort.

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 Radiocursus Dr. Blan,
waarvan U op aanvraag bij De Muiderkring N.V., Postbus 10, te Bussum, afd.
Cursussen, een gratis propectus krijgt toegezonden. Ook voor de verschillende
populaire M:K.-uitgaven kunt U daar een folder aanvragen bij de Afd. Verkoop.
Dit ontwerpje zal zeker in de smaak
vallen bij diegenen die wel graag een
goedwerkend Aak*- toch eenvoudig en—
.niefe-rte-kostbaar transistor uiitvctn^ci tje
willen bouwen* doch-opzien-togcn-ficfc-geexperimenteer—met—zelfgemaakte—spoel
tjes enz., waaraan bij uitvoering-v^ha de
J
meeste tot nu toe gepubliceerde ^pntwerr.
7V>-< Pen van transistoróntvangers niet-viel te
' ontkomen. Met de^positron is^dat anders,
Jc^ontvangertje
want dit transistor
werd doön=A-MROH 01 'ikkeld om het
in bouwdoosvorm in/de handel te bren
gen. Met het oog/daarop werd bij het
*
ontwerpen er néCar gestreefd enerzijds
een zo grootnfogelijk effect met een ge
ring aanbal onderdelen te bereiken en
anderzj^ds een schakeling toe te passen
die-gden kritisrha-iireteHmgen-hecft.
Het-is-een-^7reehtuit"-ont^aTï^er gewordenr De ingangskringpesfaat uit een af
gestemde ferriet^nrcnne met hoge Q,
zeer los gekoppeld met de r.f. versterker
VI, zodat-déze transistor de kring weinig
dempTwaardoor een heel behoorlijke

I
I

selectiviteit wordt verkregen. Hierop
volgt een tweede r.f. versterker (V2J/aie
het signaal aan de detector (D) afj^vert.
Om alle moeilijkheden die zich Wordoen
bij transistor-tweekringers radicaal te
omzeilen, zijn geen afgestemde kringen
als koppelelementen tussen beide r.f.
trappen en de detector toegepast, maar
r.f. transformatoren; Tr en T2 worden
door-A-MROH kant eiyKlaar geleverd en
zij zijn ontworpen voor een zo gunstig
mogelijke signaaloverdracht over een
frequentiegebied dat de MG omroepband
omvat. Achter /ae detector volgt de
sterkteregelaay hier uitgevoerd met
schakelaar (Sza) waarmee in drie stap
pen de geluidsterkte is in te stellen, ter
wijl in de/Vierde — nulstand — tevens
de batten/ wordt uitgeschakeld door de
sectie S2b. Het rechtstreeks of via de
weerstanden R8 en/of R9 (die de signaalstro,om kleiner maken) van de detec
tor afkomstige a.f. signaal wordt aan de
ba^is van V2 toegevoerd en komt ver
sterkt in diens collectorkring, vanwaar
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Onderdelen positron

1

%
2jlkeiedoïJKSïROH0|SdSüdSIen. VIormcnudc 1inhoud van de complete bouwdoos voor dc Positron
AMJtOH kristol^Srtelefoon1! dCl '* Bcbracht- Het P,astIc h°esje wordt apart geleverd evenals de
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Onderdelenlijst positron

¥

9

Aantal

Naam van het artikel

1

AMROH Ferriet antennespoel FA 1

1

AMROH HF trafo RFT 1

1

AMROH HF trafo RFT 2

1

AMROH schakelaar

1

AMROH schakelaar

...............

...........................

Bestelno.

No.
foto

Notities

23
60.300

7
6

48.102

21

48.103

22

1

Weerstand SBT 3300 Q Vz W ...........

56.200

14

3

Weerstand SBT 4700 G Vs W ...........

56.200

14

3

Weerstand SBT 5600 Ü Vz W ...........

56.200

14

1

Weerstand SBT 15000 Q Vz W ...........

56.200

14

2

Weerstand SBT 47000 Q Vz W ...........

56.200

14

1

Weerstand SBT 56000 £ V2 W ...........

56.200

14

1

Weerstand SBT 82000 Q Vz W ...........

56.200

14

2

Trimmers TP 4 ..................... ................

27.006

2

4

Elco’s 32 mfd 6 V ...............................

20.008

1

3

Koker condensatoren 10000 pF 250 V

21.325

11

1

Koker condensatoren 4700 pF 400 V

21.303

5

1

Polyst. cond. 1000 pF ...........................

24.408

12

2

Transistors SOi ...................................

66.118

10

i

1

Transistors 2N406 ...............................

66.114

9

!

1

AMROH Mutector ...............................

66.103

15

1

Pert. bevestigingsplaat .....

11.220.038

4

2

Boutjes M 3 X 10 mm .....

1.303.004

8

2

Moertjes M 3 .....................

3.303.001

8

2

Soldeerlippen, 1 spr..............

5.013.010

13

1m

Schelledraad 0,4 mm, zwart

86.123

16

40 cm

Soepel PM snoer, grijs .....

86.035

17

20 cm

Bindgaren .............................

86.008

18

20 cm

Isolatiekous 0,5—0,75 mm

86.131

20

1

Prespaan plaatje ..................

19.002

3

1

Pyramide „Superspeed” .....

87.006

19

*
BOVENSTAAND MATERIAAL IS IN BOUVVDOOSVORM VERKRIJGBAAR
Verder benodigd:
2 staafbatterijen 3 volt
AMROH-kristal-oortelefoon bestelnummer 67.015
AMROH-tas je voor Positron bestelnummer 97.500
20 cm isolatieband

5

Li

V1

R1

M

R2

*C#

CU

Irii

R<

1

C3
R3

l"5 (s; V3

R12

kristal
telefoon

J

CIO,

positron
SCHEMASLEUTEL
Cl-2
C3-6-8-10
C4-5-7 ...
C9

Cll
D
LI
Rl-4-7
R2-5 .
R3-6-12
RS

250 pF trimmer (Cyldon TP4)
32 ttF, elco 6V (Facon)
0.01 .«F, papier (Facon)
1000 pF, polyst. (Mial)
4700 pF. papier (Facon)
Mutector
AMROH FA 1
5.6 kQ
47 kü
4.7 kSi
82 kü

het via C8 naar de eindtransistor
3
wordt geleid welke het op zijn beurt/aan
een kristaltelefoontje afgeeft.
/
V2 is dus het hart van de reflex^chakeling; voor radiofrequenties werkt deze
transistor met gemeenschappelijke basis.
Aangezien bij transistorschakëlingen de
elektrode die ingangs- en ui^gangskring
gemeenschappelijk heeft, niet altijd aan
aarde behoeft te liggen, Han het nogal
eens gebruikte begrip „geaarde” basis
enz. verwarring stichten — want voor
r.f. betekent C5 een kortsluiting evenals
C7 — terwijl hij voor audiofrequenties
de gemeenschappelijke emissorschakeling bezit, omdat vqor deze lage frequen
ties de aanwezigheid van C5 en C7 een
te verwaarlozen jnvloed heeft, terwijl nu
de primaire van T2 als kortsluiting
werkt.
/
De voldoendé temperatuurcompensatie
wordt verkregen door de spanningdelers
Rl-2-3, R4^5-6 en R7-10-12.

/
/

TEGENKOPPELING
Bij .V2 en V3 treedt tegenkoppeling op
van7 collector naar basis via R5 resp.

/

R9
15 ko
R10
56 kQ
Ril
3.3 kSi
(alle weerstanden Vè W (Vitrohm)
SI
48.102 AMROH
S2
48.103 AMROH
Tl
AMROH RFT 1
T2
AMROH RFT 2
Vl-2
SOI AMROH
V3
2N408 (RCA)
B
6 V batterij (zie tekst)

R10, waardoor dus ook de versterking
wordt gestabiliseerd.
j
Parallel aan R10 is C9 aangebracht/om
voor de hoge frequenties de tegenkóppeling te vergroten ter compensatie van
een overmaat aan hoge toneif, terwijl
bovendien het ruisniveau hiérdoor ;gunstig wordt beïnvloed.
/
Door C9 te vergroten kan men desge
wenst het „hoge” ruisen nog wat ver
zwakken, maar daarmee loopt men wel
gevaar dat het 1_______
hiermee 0gepaard gaande
verlies van hoge-tonen de verstaanbaar
heid in een lawaaiige omgeving (b.v. bij
luisteren
n op/Öe fiets, in rumoerige ruimten, e.d.)
,)/minder wordt. Men kan echter
probemn welke capaciteit voor C9 de
beste'resultaten geeft.
TRANSISPORTYPEN
Verschillende transistoren — mits van
het pnp-type — zijn in dit ontvangertje
te gebruiken. Voor VI en V2 neme men
in elk geval r.f. typen; behalve de aan
gegeven SO^ AMROH die het beste vol
doet, kan men ook 2N412, 2N410 RiGtA/
e.d. nemen. Voor V3 is vrijwel elk type

V
4

bruikbaar, naast de 2N406 ook OC4,
maar ook een der hiervoor genoemde
typen, waarvan echter de SO| op de
plaats van V3 het minste presteert we
gens zijn lage versterkingsfactor voor
lage frequenties.
Bij toepassing van afwijkende typen be
hoeft men alleen de basisweerstanden te
veranderen, n.1. R2 voor VI, R5 voor V2
en R10 voor V3. Voor enkele typen is dit
in bijgaand tabelletje aangegeven.
PRAKTISCHE UITVOERING

Alle onderdelen zijn bevestigd op een
pertinaxplaatje en wel aan beide zijden
hiervan. Beide schakelaars zijn voorzien
van een gekartelde schijf die juist buiten
het omhulsel — ^een
plastieken
tasje — uitsteekt. Merf kiintzo gemak
kelijk het ontvangertje inschakelen, het
gewenste programma kiezen en de ge
luidsterkte regelen zonder het uit ai^n jsl
binnenzak te nemen. Alleen de schake- *
laars en de trimmers worden met bout
jes en moertjes vastgezet. De ferrietantenne wordt met bindgaren aan het

l)c batterijenset wordt aan de onderzijde in
liet plastic hoesje geborgen. Met drukknopen
wordt het hoesje daarna gesloten.

1

TABEL

VI—R2
V2—R5
V3—R10

:i

transistortype

positie
SO,

2N410

2N412

47 k o
47 kQ
47 \iü

68 k Q
68 ko
68 kQ

68 kO
68 kO

plaatje vastgebonden en de overige on
derdelen worden met hun draadeinden
vastgesoldeerd in holnietjes die in de
gaten van het plaatje zijn aangebracht.
Zoals uit de afbeeldingen en tekeningen
zal blijken, zijn het monteren en bedra
den kinderlijk eenvoudig. Toch zijn er
enkele dingen waarop ïfieh» goed moet
letten om geen brokkenrte maken:
1. Verkeerd aansluiten van plus en min

68 ko

2N406

OC4

56 kO

100 k.Q

•'

van de batterij is fataal voor de transistoren! Bij droge elementen is de zinken
bus altijd negatief en de centrale pool
— koolstaaf met geelkoperen dopje —
positief.
2. Abusievelijke verwisseling van col
lector- en emissor-aansluitingen heeft
eveneens de ondergang van de betref
fende transistor tot gevolg.
De rode stip op het transistor-lichaam
■

4
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Hier de afmetingen van liet prespaan baltcrijonhoudertje. Voor hen, die dit zelf willen
maken: de vouwlijnen aan dcachlcrluin t
insnijden.

Zo worden de batterijen aan elkaar verbon
den: telkens de plus aan de min. Resultaat is
dan 4 maal VA- volt is 6 volt. Het prespaan
houdertje dichtklappen en met een eindje
plakband vastzetten.

7
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KRISTAL TELEFOON

KRISTAL TELEFOON

FERRETANT.

-BATTERIJ

-BATTER'J

Tekening A, de zu'de van het ontvangertje waarop de transistoren zUn gemonteerd. De soldecrlip,
welke onder het op de tekening aangegeven rechter boutje van de schakelaar zit, wordt, in de
bouwbeschrijving aangeduid met soldeerlip A.

Tekening- B, de züde van de ontvanger waarop de ferrietantennc is gemonteerd. De soldecrlip
onder het bcvcstigingsboutje van de schakelaar wordt in de bouwbeschrüving aangeduid met
soldecrlip B.

markeert altijd de collectordraad; in de
bouwtekening is die met een zwarte stip
aangegeven (zie ook tekening blg.-15).
Wanneer men verder zorgt dat het tele
foonsnoer noch de aansluitdraden van de
batterij dicht langs T2 kunnen lopen,
dan zijn er verder geen kansen, dat on
gewenst genereren optreedt.
De 'batterij bestaat uit vier in serie ge
schakelde 1,5 volt elementen van het
soort waarvan er twee in een 3 volt
staafbatterij zitten. Koop dus twee zulke
batterijen en snij de kartonnen huls in
twee gelijke helften, zodat elk element
z’n originele omhulling behoudt. Zet ze
naast elkaar in een prespaan goot (zie
pagina 7), welke op de bodem van het
tasje past. Voor degenen die het pertinax-

PRESTATEES
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plaatje zelf willen maken is een maatschets afgedrukt op pagina -1&h

AFREGELING
Het afregelen beperkt zich tot twee ma
nipulaties: Eerst wordt door verdraaien
van Cl afgestemd op Hilversum II,
waarbij Sl in de getekende stand moet
staan. Daarna wordt Sl omgeschakeld
en met C2 afgestemd op Hilversum I.
Wanneer men deze stations met grote
sterkte ontvangt, verdient het aanbeve
ling om het apparaatje zo te richten, dat
een zwak signaal wordt opgevangen, het
afstemmen kan dan nl. het nauwkeurigst
geschieden.

ij.
{
1*

i

In het midden en westen van het land
werd goede ontvangst van beide Nederinlandse MG zenders verkregenyivrpn houde
echter rekening/met het richteffect van
de ferrietantenne, dat vooral op plaatsen
met geringe veldsterkte duidelijk waarneembaar is. In 't noorden, oosten en
zuiden, in ’t algemeen dus op plaatsen
waar normale omroep-toestellen een ma
tige tot slechte ontvangst van genoem
de zenders opleveren, mag
uiteraard
van de positron niet veel ^erwachten.
fnefci echter
In dergelijke streken h
een redelijke kans, dat ontvangst van
een of twee krachtige buitenlandse sta
tions mogelijk is. Om daarop te kunnen

afstemmen kan het nodig zijn om vaste
capaciteitjes (gebruik alleen mica con
densatoren!) parallel aan Cl en/of C2 te
schakelen.
Het stroomverbruik is slechts ongeveer
2 mA bij 6 V batterijspanning, zodat ook
bij intensief gebruik van dit ontvanger
tje een lange levensduur (± 250 uur)
van de op zichzelf reeds goedkope elementjes is verzekerd.
Zo is de positron een praktisch appa
raatje dat niet alleen tijdens vakantieen weekeind-tochten nuttige en aange
name diensten kan bewijzen, maar ook
in ’t dagelijks leven, b.v. om tijdens de
middagpauze of onderweg de nieuwsbe
richten te kunnen beluisteren.
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Zo wordt de positron

gebouwd

c
■

=
.

Met dit gereedschap is het goed werken. Van links naar rechts de AMKOH-SoJdn soldeer
bout instrunientmodel, een zijkniptang, een platbcktang en een schrocvcdraatvr. Spaar niet
enkele kwartjes op uw gereedschap. Goed gereedschap is het hele
erk!

GEREEDSCHAP
bout instrumentmódel, die zeer klein is
en een laag st^-domverbruik heeft, name
Voor het in elkaar zetten van de positron
lijk 25 wattd'De bout ligt prettig in de
hebt u weinig gereedschap nodig:
hand en ir"kunt er mee op de moeilijkste
In de eerste plaats een soldeerboutje,
plekjeS''komen, terwijl de stiftpunt on
waarover verder in dit boekje meer
danks zijn kleine afmetingen een prach
wordt verteld. Gemakkelijk is dan nog
tige warmte afgeeft. Deze boutjes zijn
een platbektangetje bij de hand te heb
/bij uw radiohandelaar verkrijgbaar.
ben om straks de bedrading — dat zijn
Met een boutje, dat u boven het gas ver
de verbindingen tussen de verschillende / x warmt,
kunt u natuurlijk ook werken,
onderdelen — mooi recht te maken en'
maar dan blijft het een heen en weer
de boutjes bij het monteren vast te jóu
gerèn van het gasstel naar uw werkstuk.
den. Een schroevedraaiertje is ^verder
Daarom, wanneer u toch van plan is aan
onontbeerlijk. Neem een klein mo'del met
radio te gaan doen, koop dan een elektri
een bladbreedte van ongeveei;/3 mm. Bij
sche SOLON soldeerbout, instrumenthet op maat knippen van^Jiet montagemodel.
draad is een zijkniptang wenselijk,
Van groot belang is voorts, dat de punt
maar wanneer u tegejr de aanschafkos
van de bout goed is vertind. Dat vertin
ten daarvan opziet: neem een oude
nen doet u als volgt:
schaar, het gaat;daar ook mee!
Wanneer de bout nog koud is vijlt u de
punt met een zoetvijltje goed blank,
solderen/
zodat nergens een zwart putje of plekje
meer te zien is. Breng dan de bout op
Een eerste vereiste bij het solderen is,
temperatuur en laat er een paar -milli
dat u over een goede bout beschikt. Het
meter Superspeed op smelten.
gemakkelijkste werkt u met een SOLON

10
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Solderen in beeldverhaal

Met een vijl of schuurpapier wordt de punt
van de soldeerbout goed blank gemaakt.

De soldcerlip van een potentlometer wordt
schoongcvüld. Hij een nieuw exemplaar met
nog schone, glanzende lippen is dat overbodig!

I----------

Een beetje Supcrspccd op de nu warm ge
maakte bout voor het vertinnen van de punt.

Met een beetje Supcrspccd wordt de soldeerlip even vertind. Bij nieuwe onderdelen is dit
niet nodig.

L-:-; ...
’n Paar vlugge streken niet een doekje ver
spreidt het tin en een mooi vertinde boutpunt
is het resultaat.

Het maken van de soldccrlas kan nu niet meer
mis gaan.
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Let op hoe dat gaat!
Superspeed tegenaan, datf weldra gaat
Eerst zal de harskern smelten en het nu
vloeien. De bout wordt/nu weggenomen
vloeibaar geworden hars over de punt
en — dit is zeer belangrijk! — men
van de bout lopen. Onmiddellijk daarna
houde de soldeerp,laats nu onbeweeglijk
smelt het tin en verspreidt zich overal,
tot het tin is gestold. Men kan dit zien,
waar het hars de zaak heeft voorbedoordat het perst glanzende oppervlak
werkt. U ziet nu meteen het nut van dit
dof wordt. Het te vroeg bewegen van de
vloeimiddel.
nog zachte las, veroorzaakt een slechte
verbinding. Moet men draadverbindingen
Met een doekje wrijft u snel het vloeibare soldeer zoveel mogelijk over de
solderen aan soldeerlippen e.d. waarin
punt uit. Er zit dan een dun laagje tin,
gaatjes zitten, zoals aan de spruitsoldeermooi gelijkmatig verspreid, over de stiftlippen, potentiometer-aansluitingen enz.,
punt. Mocht het in één bewerking niet
/dan steekt men de eindjes daar gewoon
•helemaal gelukken, dan de bout weer / in, zonder ze om te buigen. Met een sollaten afkoelen, schoonschuren en nog-/ deerlas zitten ze vast genoeg en al dat
maals wat soldeer laten smelten. Uw
gebuig veroorzaakt maar last, als men
bout is dan voor gebruik gereed.
/
zo’n verbinding later nog eens los moet
Van het allergrootste belang is vorder,
maken. Voorts probere men steeds daar
dat de te solderen plaatsen goed/choon
waar meerdere draden op één punt ge
zijn. Wanneer u met nieuwe onderdelen
last moeten worden, deze bewerking met
werkt, is geen voorbewerking/'nodig, im
éénmaal solderen uit te voeren.
mers alle delen, waaraan'' gesoldeerd
Bij het solderen van weerstanden en
condensatoren, het maken van verbin
moet worden, zijn reeds/ertind of ver
zilverd.
/'
dingen aan kwetsbare onderdelen als
Het solderen zelf is/an een eenvoudige
spoelen, transistoren enz., werke men
handeling. De beicje' aan elkaar te lassen
snel om te voorkomen, dat de onder
delen worden tegen elkaar gebracht,
delen te warm worden. Voor het afvoe
waarna de bput er op of onder gezet
ren van overtollige en nadelige warmte
wordt om/e soldeerplaats op tempera
knijpe men de platbektang vast tussen
tuur te/rengen. Men houdt er dan het
soldeerplaats en onderdeel.

...
BELANGRIJK
Hoewel het steeds wenselijk Is daar waar meerdere verbindingen aan één punt komen
deze in één soldecrbewcrking vast te makend dus ze eerst bijvoorbeeld voorlopig door te
steken of om het bevestigingspunt te buigmi — moet men deze werkwijze bij deze ont
vanger pertinent toepassen, daar waap^net verbindingen aan de holnictjes (in de tekst
„bussen" genoemd) betreft. Dus stpefls voorlopig doorsteken, even ombuigen en als alles
op zijn plaats zit pas vaslsolder«m..''1»oet men dit niet-, dan zal bij achtereenvolgende soldecrbewerkingon hel een met het arfucr losgeraken. Ook zal het pertinax plaatje te veel worden
beschadigd, waardoor de^bolnietjcs kunnen uitvallen.

Bouwbeschrijving
De manier waarop dit miniatuurontvangertje werd ontworpen maakt het bouwen
zeer eenvoudig. Zoals reeds gezegd wor
den alle onderdelen aan weerszijden van
een pertinax plaatje bevestigd. Gezien-de
afmet i ngp.n-van-hei-geheeHs-h^t-wel-gg'v^enst-metrnjerrklüTne soldeeroout te werBegonnen wordt met het vastzetten van
enkele onderdelen op het montageplaatje.
De bouwtekening, die het complete ontvangertje in „onder”- en „boven”-kant
laat zien resp. A en B, toont, dat op de
A-zijde de schakelaar komt met de 6 con
tacten. De andere schakelaar met drie
contacten komt dan op de B-zijde. Met
twee montageboutjes en moertjes worden
beide schakelaars vastgezet. Let er op,
dat aan de A-zijde onder het (op de teke
ning) rechts gelegen boutje een soldeerlip A met 1 spruit komt. Ook aan de
B-zijde komt een soldeerlip B onder het
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moertje, waarmede de schakelaar wordt
vastgezet.
Op de B-zijde worden de twee trimmers
Cl en C2 vastgezet — de moertjes van de
bevestigingsboutjes komen dus aan de
A-zijde, terwijl aan de B-zijde tenslotte
nog de ferriet antenne FA-1 wordt vast
gebonden met een eindje bindgaren, of
wat misschien beter is een eindje koordelastiek. Dit volstrekt niet doen met montagedraad. Let even op de juiste ligging
van de antenne, zodat de kant met de
beide draadjes komt aan de zijde van
busje K, zoals aangegeven op tekening B.
BEDRADING
In verband met de miniatuurafmetingen
wordt de bedrading uitgevoerd met
schelledraad met plastic isolatie. Vlug
solderen is daarbij een vereiste, omdat

!

Ken close,-up van dc bevestiging van de ferrictantennc en transistor-transformatoren, dc B-zijdc
van dc ontvanger.
•

bij te lang treuzelen het draadje te
(/warm laat worden, waardoor er meer iso
latie wegsmelt dan wenselijk is.

A - 50
8 - 3,5ö
REST -2,60

_1I
13

Faze 1A.
Aan de schakelaar worden de volgende
verbindingen gelegd (zie tekening A).
Van contact l van de schakelaar S2a
naar bus T.
Weerstand R8, 82 kilohm—% W, kleur
code grijs-rood-oranje, van contact 2 van
de schakelaar S2a naar contact 3.
Weerstand R9, 15 kilohm—% W, kleur
code bruin-groen-oranje, van contact 3
van de schakelaar S2a naar contact 4.
Weerstand Ril, 3,3 kilohm—V» W, kleur- 8
code oranje-oranje-rood, van contact 4
van de schakelaar S2a naar de soldeerlip
A aan de schakelaar.
Contact 4 van de schakelaar S2a verbin
den met bus Q.
Contact 5 van de schakelaar S2b verbin
den met bus P.
Contact 6 van de schakelaar S2b ver
binden met bus V.
Weerstand R3, 4,7 kilohm—V2 W, kleur
code geel-paars-rood, verbinden tussen .
contact 5 van de schakelaar S2b en bus L.
Contact 5 van de schakelaar S2b verbin
den met bus X.
Weerstand R12, 4,7 kilohm—y2 W, kleur-
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De transistor-zijde van dc ontvanger compleet gemonteerd. Men doet er goed aan de
plus en min aansluitingen van de batterüen duidelijk te merken om te voorkomen, dat
ze verkeerd kunnen worden -aangesloten, hetgeen het sneuvelen van dc transistoren
tol gevolg zal hebben.

code geel-paars-rood, tussen bus W en X.
Soldeerlip A aan de schakelaar verbinden
met bus K.
Bus W verbinden met bus Y.
Faze 1B

(zie tekening B)

Aan de B-zijde worden de volgende ver
bindingen gelegd:
Soldeerlip B aan schakelaar verbinden
met lip II van de trimmer Cl. Deze zelfde
lip II van Cl verbinden met lip I van C2.
Contact 7 van de schakelaar Sl verbin
den met contact 8 en vandaar naar lip II
van C2.
Contact 9 van de schakelaar Sl verbinden
met lip I van Cl.
Bovenste antenne-aansluiting (die dus
aan de bovenzijde van het etiket) ver
binden met contact 9 van de schakelaar
Sl.

Faze 2A (zie tekening A)
Bus I verbinden met bus D.
Bus U verbinden met bus R en vandaar
naar bus E.
Bus S verbinden met bus N en vandaar
naar bus K.
Bus N verbinden met bus O en vandaar
naar büs F.

Faze 2B (zie tekening B)
C3 32 //F tussen bus K en bus A met de
pluszijde aan K.
Transformator Tl tussen de bussen L en
N en de bussen B en C. De letters C
en E op het etiket, gericht naar de bus
sen B en C.
C5, 0,01 «F tussen bus N en bus D.
C7, 0,01 iiF tussen 'bus O en bus E.
CIO, 32 /.iF tussen bus P en bus F met de
pluszijde aan F.
Transformator T2 tussen de bussen R en
S en de bussen G en H met de letters C
en E op het etiket, gericht naar de bus
sen G en H.
C6, 32 uF tussen bus T en bus I met de
pluszijde aan T.
R5, 47 kilohm—y2 W, kleurcode geelpaars-oranje, tussen de bussen U en I.
C8, 32 «F tussen bus U en J met de plus
zijde aan J.
R10, 56 kilohm—y2 W, kleurcode groenblauw-oranje, tussen bus Y en bus J.
Het in elkaar gedraaide snoertje van de
ferrietantenne aan bus M, het andere aan
bus K.

\

!
I

Faze 3A (zie tekening A)
C9, 1000 pF tussen bus Y en 'bus J.
De transistor 2N406 (V3) met de met een
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De transistor-zuue van de ontvanger. Men houdc er rekening mede, dat het etiket op de ferrictantenuc wel ccns andersom geplakt kan zijn. In de bouwbcschryving is daarover het een en ander

opgenomen.

rode stip op het huis gemerkte collectordraad aan bus Y, de emissordraad gaat
naar bus S, de basisdraad naar bus J. Zie
hiervoor het schetsje van de aansluitdraden van de gebruikte transistors.
R7, 5,6 kilohm—V2 W, kleurcode groenblauw-rood, tussen bus S en bus J.
De Mutector D tussen bus Q en bus H
met de rode stipzijde aan Q.
Cll, 4700 pF tussen bus Q en bus F.
R6, 4,7 kilohm—V2 W, kleurcode geelpaars-rood, tussen bus P en bus E.
De transistor SO 1 (V2) met de met een
rode stip aangeduide collectordraad aan
bus G, de basisdraad aan bus D en de
emissordraad aan bus C (zie schetsje).

R4, 5,6 kilohm—y2 W, kleurcode groenblauwrood, tussen bus N en bus D.
De transistor SO 1 (VI) met de met rood
gemerkte collectordraad aan bus B, de
emissordraad aan bus M en de basisdraad
aan bus A.
R2, 47 kilohm—% W, kleurcode gcelpaars-oranje, tussen bus L en bus A.
Rl, 5,6 kilohm—% W, kleurcode grocnblauw-rood, tussen bus K en bus A.
C4, 0.01 «F tussen bus L en bus A.
De plus ( + ) van de batterij komt ver
volgens aan bus K, de min (—) aan bus
V, terwijl de kristaltelefoon aan de bussen W en X komt.

DE LIGGING VAN DE TRANSISTOR AANSLUITDRADEN
In bijna alle .schakelingen betekent het ver
wisselen van de aansluitdraden van een tran
sistor het einde daarvan. De aansluitingen
7.yn: Collector, op cllce transistor gemerkt met
een rode stip, in schema's met c, de Emissor,
in schema's gemerkt E en de Ilasis, gemerkt
b. Om de inplanting duidelijk te doen uit
komen heeft elk fabrikaat daarvoor een be
paald patroon.
• Links het patroon van de 2N406, rechts dat
\) van de SOI. Daarnaast het schematcken waar
op eveneens do letters b, c en E voorkomen.
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Het soldeerijzer van de ketellapper
past niet in de Elektronische Eeuw
}

Steeds kleiner en fijner worden de on
derdelen in moderne apparatuur. Hierbij
past slechts een slank, licht en wendbaar

soldeerinstrumenl

DE
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 piramideverpakking (circa 2 m) en op
klossen van 454 gram

;VJ

N
Ss

A

j
SOLON instrumentmodel
Capaciteit . . .
Gewicht ....
Stiftdiameter . .

. .
. .
. .

25 watt
94 gram
4,7 mm
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Louuïen
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 „Uniframe"-systeem is het materiaal universeel en geschikt voor tal
van verdere experimenten.

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

atOm

éénlampsontvanger.

Detector-ontvanger met één batterijbuis. Telefoonof luidsprekerontvangst.

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

neutron 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 grammofoonversterker.
Eenvoudig van opzet, doch prima prestaties.

deuteron grammofoon/microloonversterker.
WW-kwaliteit, dubbele
ziening.

„simplex"
kastje, klein
formaat.
Materiaal voor een
fraai kastje, passend
voor één Uniframe
sectie.

„duplex"
kastje, voor
twee secties.
Completeert verster
kers en ontvangers
(met ingebouwde
luidspreker) tot een
keurig en compact
geheel.

klankregeling, mengvoor-

pOSltrOn zakradio met drie
transistoren.
Afm. 2l/2x9x15 cm. Voorzien van twee standen
schakelaar voor ontvangst van Hilversum I en II.
Werkingsgebied circa 100 km. 250 uur op één
6 V batterij.
Levering van Elektronica bouwdozen en andere AMROH producten via de radiohande!
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