Bouw aan uw toekomst
Het staat onomstotelijk vast, dat ons land
met z’n radio-industrie en electronisch
bedrijfsleven een groot tekort telt aan vak
mensen. Een der oorzaken hiervan is waar
schijnlijk, dat vele jonge mensen de radio
techniek nog steeds zien als een „HocusPokus” of moderne zwarte kunst. Door dit
enge begrip en het niet de moeite willen
nemen zich eens wat dieper in deze materie
te gaan verdiepen blijven belangrijke posten
onbezet.
Posten, die een belangrijke toekomst ver
zekeren. Sleutelposities, waar de beste kan
sen liggen, ook uw kans.
Er moeten mensen komen voor wie „ken
nen” en „kunnen” één begrip is, werkers,
die weten aan te pakken.
De Muiderkring, het vormingscentrum voor
radio en electronica, wil u hierbij helpen.
Zijn medewerkers, die dagelijks de Elec
tronica van dichtbij bestuderen, hebben een
schriftelijke cursus opgebouwd, die slechts
één jaar duurt.
Wie deze originele, kaarsrecht op ’t doel
gerichte training kiest, start in de zeker
heid. dat geen overtollige bagage de pas
vertraagt, want ieder woord heeft zin en
elke paragraaf is afgetrimd om in de
kortst mogelijke tijd met de minste inspan
ning een maximum aan kennis, inzicht en
rijpheid bij te brengen.

Dr. Blan schriftelijke radio-amateur cursus
Duur: één jaar

Cursusgeld: ƒ5,— p. m.
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Een radio eenheid voor aansluiting op WW installatie
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Wie een WW installatie bezit voor het weergeven van grammofoonplaten zal uiteraard
zijn apparatuur eveneens willen benutten voor het beluisteren van radioprogramma’s
om ook deze met zo goed mogelijke geluidskwaliteit te kunnen ontvangen. Wanneer
men echter voor dit doel het audiosignaal van een normaal omroeptoestel aan een
WW versterker wil toevoeren, dan stuit men spoedig op moeilijk te omzeilen bezwaren,
want neemt men het signaal af van de luidsprekeruitgang van het toestel, dan zit men
dadelijk opgescheept met alle vervormingsproducten welke in het audiodeel van die
ontvanger ontstaan. Wil men dit bezwaar omzeilen door het signaal rechtstreeks van
de detector af te tappen, dan is men in negen van de tien gevallen genoodzaakt om
ingrijpende wijzigingen in de schakeling van de ontvanger aan te brengen om werkelijk
bevredigend resultaat te verkrijgen.
De beste en eenvoudigste oplossing is dan ook voor dit doel een speciale ontvanger
te maken waarvan de a.f. uitgangstrap is ontworpen als vervormingsvrij koppelelement
tussen de detector en de ingang van een afzonderlijke versterker.
Met dit doel voor ogen werd de MK55 ontworpen. Deze bevat ’n superheterodyne
schakeling voor zo goed mogelijke weergave van de AM omroepzenders en een afzon
derlijke eenheid voor FM ontvangst (de ,,Passé Partout” FM afstemmer), waardoor de
mogelijkheden voor uitstekende weergavekwaliteit, vooral bij FM, geheel tot hun
recht komen.
Ook hier werd dus afgezien van de methode, welke in vele handelstoestellen uit bezuinigingsoverwegingen wordt toegepast,— n.1. het combineren van enkele buizen voor
de AM en FM middelfrequentie-trappen — en de voorkeur gegeven aan de iets meer
materiaal vergende — maar superieure — uitvoering met geheel afzonderlijk FM ge
deelte.
Volgens deze methode verkrijgt men de beste resultaten met de minste moeite.
Aangezien de MK 55 in totaal 9 buizen bevat (n.1. 5 op ’t FM chassis) is tevens een
voedingsgedeelte ingebouwd. Men heeft dus een zelfstandige radio-eenheid met bedieningsorganen voor afstemming, keuze van het frequentiegebied, sterkteregeling en
bandbreedteregeling, welke met behulp van een microfoonkabel op elke hoofdverster
ker kan worden aangesloten en desgewenst op een afstand hiervan kan worden op
gesteld (max. ca. 10 meter). De versterker mag een ingangsimpedantie van 100 kilohm
of groter bezitten, terwijl de ingangsgevoeligheid voor volle uitsturing minstens dan
1 volt moet zijn. Heeft men een installatie, bestaande uit eenheden van de ,,200 Serie”,
dan kan de MK 55 het beste op de ingang van de VE 200 worden aangesloten.
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HET SCHEMA

Het AM gedeelte is tot en met de detector op de gebruikelijke manier geschakeld, met
dien verstande, dat de ongewenste terugkoppeling via rooster-anodecapaciteit van de
EBF80 wordt geneutraliseerd door een brugschakeling, waarvan Cio en Cu belangrijke
elementen zijn; hun capaciteiten mogen niet te veel van de aan gegeven waarden afwij
ken, in het bijzonder geldt dit voor Cio, welke eventueel wel kleiner — b.v. 4000 pF —
maar niet groter dan 5000 pF mag zijn.
Uitgestelde automatische versterkingsregeling van meng- en r.f. trap wordt verkregen
doordat de belastingsweerstand Ris van de voor dit doel gebruikte diode met de nega
tieve zijde van Rjo is verbonden. De drempelspanning bedraagt ongeveer 2,5 V en dient
tevens als vaste negatieve roosterspanning voor de ECH81 en EBF80.
De bandbreedte van de m.f. versterker kan gevarieerd worden door toepassing van de
voor dit doel verkrijgbare Mu-Core m.f. transformator type 93 met bijbehorende rege
laar type 993.
Bij AM ontvangst fungeert de sterkteregelaar (Rio) tevens als belastingsweerstand
van de signaaldetector en aangezien de hiermee verbonden triodesectie van de ECC83
als katodevolger is uitgevoerd waarvan de ingangsimpedantie ongeveer 10 megohm
bedraagt, is de wisselstroomweerstand van de detector niet noemenswaard kleiner dan
de gelijkstroomweerstand, zodat uit deze hoek geen vervorming valt te duchten. De
uitgestelde AVR zorgt er voor, dat ook de minder sterke zenders reeds een flinke
m.f. spanning aan de signaaldiode kunnen opwekken waardoor de detector voor het
grootste gedeelte in het lineaire gebied van de detectiekarakteristiek werkt, zodat ook
op dit punt is voldaan aan de eisen welke aan een WW ontvanger zijn te stellen.
De lage uitgangsimpedantie van de katodevolger (ca. 700 ohm) maakt het mogelijk
een eenvoudig maar effectief LC filter toe te passen, gevormd door LiCio. De overige
hiermee in serie geschakelde condensatoren spelen n.1. een ondergeschikte rol; C17
dient voor blokkering van de katodegelijkspanning en Cis — de ontkoppelcondensator
van de afstemindicator — is alleen in deze schakeling opgenomen om het a.f. filter
door middel van de schakelaarsectie Sn, te kunnen uitschakelen tijdens FM ontvangst.
De resonantiefrequentie van LiCic ligt ongeveer bij 6000 Hz, met gevolg, dat het
filter bij deze frequentie ongeveer 4,5-voudige opslingering van de a.f. spanning geeft
— een welkome correctie van de frequentiekarakteristiek — terwijl voor hogere fre
quenties een aantrekkelijke verzwakking optreedt, zodat de 9 kHz fluit en het zijbandgelispel van zenders in de naastliggende kanalen behoorlijk worden onderdrukt.

SCHAKELING VAN DE MK55 (fig. 1).
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0.02 /jF, papier (Facon)
470 pF, keramisch (L.C.C.)
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0,03 /iF, papier (Facon)
8 /«F. elco 450 V, koker
(Novocon)
32+32 /«F. elco 450 V
(Novocon)
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(Facon)
m.f. filter (Mu-Core type 221-N)
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verl.lampje, type 8073 D
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Fig. 2. SCHAKELING VAN DE ..PASSÉ PARTOUT’

FM GEDEELTE
De tweede triodc van de ECC83 dient om het van het FM gedeelte afkomstige audiosignaal eveneens op het 1 volt niveau te brengen en aangezien hiervoor niet de volle
versterking van deze trap nodig is, werd een extra grote niet-ontkoppelde katodeweerstand (R-j-j) toegepast, waardoor tegenkoppeling en dus ook vervormingsreductie
wordt verkregen. De output van deze trap wordt via de schakelaarsectie Sia naar de
sterktereglaar Rm gevoerd. Doordat het filter LiCm bij FM ontvangst is uitgescha
keld, bezitten beide trappen van de ECC83 een binnen 0,5 dB vlak verlopende frequentie-karakteristiek van 30 tot 20.000 Hz.
Zoals gezegd, bestaat ’t eigenlijke FM gedeelte uit de „Passé Partout”, welke men dus
met het hoofdchassis van de MK 55 in één toestelkast monteert. De a.f. spanning van
de ratiodetector wordt via een kort microfoonkabeltje — bij voorkeur het capaciteitsarme type L700 — met het rooster van de tweede sectie van de ECC83 ver
bonden, terwijl de aansluiting van de afstemindicator via contact no. 2 van de
5-polige Belling and Lee plug naar de EM34 op het hoofdchassis wordt gevoerd. Via
genoemde plug en een 5-aderig kabeltje worden eveneens de voedingsspanningen naar
de FM eenheid gevoerd, zodat hiervoor geen afzonderlijke transformator en gelijkrichter

FM AFSTEM MER „PASSÉ PARTOUT"
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De EF94 en de gestippeld getekende componenten bevinden zich in de convertor.
nodig zijn. Het afvlakfilter R»iCjs (zie „Passé Partout” schema) blijft echter gehand
haafd. De afstemcondensator wordt mechanisch gekoppeld met de afstemschaal van
het AM gedeelte met behulp van de daarvoor verkrijgbare onderdelen. De FM antenne
wordt door middel van 300 ohm lintlijn aangesloten op de ingangsbussen, welke op het
„Passé Partout” chassis zijn aangebracht.
BANDBREEDTEREGELING
Bij AM ontvangst is de totale bandbreedte in drie stappen regelbaar. In de eerste stand
van de 993 is de m.f. bandbreedte klein, terwijl bovendien het a.f. doorlaatgebied wordt
begrensd door parallelschakeling C 21 aan Ru». In de middenstand wordt de verbinding
tussen C2i en chassis verbroken en in de laatste stand is bovendien de m i. bandbreedte
vergroot. Fig. 3 geeft de verkregen frequentiekarakteristieken.
V

OMSCHAKELING AM-FM
Het omschakelen van AM op FM ontvangst geschiedt uitsluitend met de golfschakelaar van de 148 spoeleenheid. Hierop is n.1. een extra schakelaardekje aangebracht,
bevattende de secties Sia en Su„ terwijl de reeds aanwezige sectie — oorspronkelijk
bestemd voor pickup-omschakeling — de functie van Su. vervult. Laatstgenoemde
schakelt de anodespanning voor de ECH81 en E»BF80 om op de buizen van het FM
gedeelte en Sia verbindt op het juiste moment de sterktcregelaar met AM of FM
detectoruitgang. Sn, heeft twee functies, in de bovenste stand is de afstemindicator
verbonden met het FM deel en in de overige vier standen via de ontkoppelweerstand
R21 met de signaaldetcctor in de EBF80. In dit laatste geval wordt echter bovendien
de verbinding tussen Cm en aarde (via Cis) tot stand gebracht, zodat het filter LiCm
alleen werkzaam is tijdens AM ontvangst. R2I, welke permanent met Ci« is verbon
den, heeft wegens zijn grote weerstand geen merkbaar effect op de werking van het
filter.
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Fig. 3. - FREQUENTIE-KARAKTERISTIEKEN van de MK 55. De krommen
werden opgenomen met een 30 % gemoduleerd signaal op 593 kHz aan de antenneingang van het AM gedeelte. 0 dB = 1 V a.f, uitgangsspanning, sterktcregelaar op
max. A: minimale bandbreedte; B. m.f. bandbreedte minimaal, a.f. maximaal;
C: mf. en a.f. bandbreedte maximaal Voor FM ontvangst verloopt de frequentiekarakteristiek binnen 0.5 dB vlak tussen 30 Hz en 20 kHz.
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VOEDING
De gloeispanning wordt niet omgeschakeld, zodat men bij overgang van AM op FM
en vice versa nooit hoeft te wachten op het warm worden van de katoden. Ofschoon
het totale gloeistroomverbruik (2,8 A) iets groter is dan de PC100 nominaal kan
leveren, blijkt dit in de practijk geen bezwaar op te leveren ,mede door het feit, dat
de transformator niet volledig wordt belast omdat slechts 2/a van het toelaatbare hoogspanningsvermogen wordt afgenomen. Dank zij de geringe weerstand van de seleniumgelijkrichter wordt reeds 250 V gelijkspanning achter het afvlakfilter L0C22 verkregen
bij aansluiting van de gelijkrichter op de 220 V aftakking van de secundaire wikke
ling. Dubbele gelijkrichting door toepassing van vier gelijkrichters in brugschakeling
(als complete eenheid verkrijgbaar) is niet alleen gewenst met het oog op gemakke
lijke afvlakking, maar in dit apparaat van bijzonder belang om een zo gering moge
lijk strooiveld van de voedingstransformator te bewerkstelligen. Bij enkelfazige gelijk
richting voert de secundaire namelijk gelijkstroom en dit geeft ernstige vervorming,
waardoor het magnetisch veld vrij sterke harmonischen bevat, welke een hinderlijke
bromspanning in de spoel Li van het a.f. filter kunnen induceren. In dit licht gezien
is het in elk geval van belang om Dj op flinke afstand en in de juiste positie t.o.v. de
transformator te monteren.
Bij het aanbrengen van de gloeistroomleidingen moet men er aan denken, dat in de
„Passé Partout” één zijde van de gloeidraden aan het chassis ligt, zodat dit met no. •!
van de plug moet worden verbonden. Let men hier niet op, dan dreigt er kortsluiting
van de gloeistroomwikkeling omdat beide chassis’ reeds met elkaar zijn verbonden
door de min-hoogspanning leiding — via no. 3 van de plug met 5-aderige kabel — en
de afschermmantel van de a.f. leiding. Gebruik echter geen enkele gemeenschappe
lijke draad voor onderlinge verbinding van beide chassis’: dat zou aanleiding geven
tot brominductie.
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Faze 1

Het bouwen van de AM-afstemmer

Om het bouwen van deze afstemmer te vereenvoudigen, werd het gehele montageproces verdeeld in een aantal fazen. Voor iedere faze zijn daartoe een tweetal bouw
tekeningen afgedrukt.
De basis voor deze afstemmer vormt het Novocon chassis CH53. In dit chassisdeel
hoeft men alleen nog gaatjes te boren voor het bevestigen van:
le. vier montageplaatjes A t.m. D; 2e. de beide B. & L. connectors; 3e. de.5-polige
stekerbusplaat; 4e. de selenium gelijkrichter; 5e. de beugel voor aandrijving van de
FM-afstemmer.
Hoewel bij het monteren geen bepaalde volgorde aangehouden behoeft te worden, heeft
het op practischc gronden voordeel te beginnen met de kleine delen.
Waar, bij een bevestigingsboutje, in de bouwtekening een harkje is afgebeeld, duidt
dat cr op dat gelijktijdig een soldeerlip aangebracht moet worden.
Denk er aan, dat de huishouders, de m.f. transformatoren en de 5-polige stekerbus
plaat in de juiste positie worden geplaatst.
Ook dient men de beugel voor de bowdenkabels van de FM-afstemmer, evenals de afstemcondensator tc bevestigen voordat de spoeleenheid wordt gemonteerd.
De afstemcondensator kan het type DC203 zijn, zowel als het type DC206. De juiste
montage-aanwijzingen worden bij deze condensatoren verstrekt.
Vervolgens komt de afstemeenheid aan de beurt, die echter eerst wordt voorzien van
een extra schakelaardekje. Het juiste type, met tweemaal vijf standen, wordt daar
voor speciaal in de handel gebracht.
Dit schakelaardekje wordt over de schakelas en de beide draadstangen geschoven en
dan met twee moertjes vastgezet.
Tenslotte wordt ook de Novocon afstemschaal type DC103 op het chassis bevestigd,
volgens de bij de schaal verstrekte montage-aanwijzingen.
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Faze 2
(rode bedrading).

I
l

Het leggen van de verbindingen

In deze tweede faze gaan wc nu een gedeelte van de verbindingen, de zgn. „rode be
drading" aanbrengen.
Voor ongestoorde ontvangst is het echter noodzakelijk, dat alle verbindingen gesol
deerd worden, dit is een eenvoudige zaak, mits gedaan met een electrisch soldeer
bout] e (b.v. Solon of Adcola) en „Superspeed” harskernsoldeer.
Voor de verbindingen maakt men het beste gebruik van blank, vertind koperdraad
van 0.8 & 1 mm dikte, dat geïsoleerd wordt met oliekous of lakbuis.
Beginners doen er verstandig aan het te solderen draadeindo nog even te vertinnen,
evenals het contact waar de verbinding aan vastgezet moet worden.
Wanneer nu een verbinding aan één zijde is vastgezet, wordt een op lengte afgeknipt
stuk isolatiekous over de draad geschoven en kan ook het andere einde van die ver
binding worden gesoldeerd. Tijdens het solderen bestaat de kans de isolatiekous te
schroeien, dit kan worden voorkomen door het blanke draadeinde met de montagetang
beet te pakken en de kous iets terug te schuiven.
Teneinde te voorkomen, dat een verbinding zou worden vergeten, is de methode iedere
leiding, weerstand of condensator, die is aangesloten met gekleurd potlood in de
tekening te markeren.
De aansluitkabel van de bandbreedteregelaar mag onder geen voorwaarde worden
ingekort, de overtollige lengte kan op de voorgestelde wijze worden weggewerkt. Van
deze triplettkabel worden de beide buitenste aders resp. aangesloten aan geel en paars
van de m.f. transformator type 93.
De middelste ader van deze kabel wordt verbonden aan de soldeerlip bij de huishouder
van de EBF80. Tussen de contacten van deze huishouder wordt ook een schermplaatje aangebracht op de wijze als hierbij in tekening is gebracht. Dit schermplaatje
van latoenkoper of vertind blik dient men zodanig te monteren, dat het geen sluiting
veroorzaakt tussen de verschillende aansluitcontacten (fig. 4).
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Opgemerkt wordt, dat de verbinding van de 5-polige stekerbusplaat — contact 1 —
naar het tweede schakelaardekje gaat en niet naar het extra gemonteerde plaatje.
De verbindingen A t.m. C van de spoeleenheid gaan, door uitsparingen in het chassis,
naar de resp. aansluitingen van de afstemcondensator. De beide verbindingen B —
3 en 6 van de spoeleenheid — moeten elk afzonderlijk naar het gemeenschappelijke
aardpunt B op de afstemcondensator worden gevoerd, vanwaar één verbinding gaat
naar het aardpunt bij de huishouder van de ECH81.
De leidingen D t.m. L voeren naar de resp. aansluitpunten op de voedingstransformator.
Resten ons nog de beide afgeschermde leidingen, waarvoor gebruik wordt gemaakt
van coax-kabel type L700. Speciaal aan deze verbindingen dient men de uiterste zorg
te besteden. Nadat over een lengte van ca. 1\\3 cm de buitenisolatie is verwijderd,
wordt de metaalomvlechting uitgerafeld — b.v. met een priem — en tot een snoertje
samengedraaid en aan het daarvoor aangegeven punt gesoldeerd.
We kunnen nu overgaan tot faze 3.
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IN DB TWEEDE FAZE TE VERWERKEN
CONDENSATOREN EN WEERSTANDEN
1000 pF papier (Facon)
100 pF keramisch. (L.C.C.)
10 pF keramisch (L.C.C.)
22 kilohm % watt (Vitrohm)
kleurcode: rood-rood-oranje.
•170 kilohmp/è watt (Vitrohm)
kleurcode: geel-violet-geel.

MESSING 0.5MM 2
I
>~LAAN MIDDEN CONTACT
•O; \
SQLOEREN

OV

Fig. 4. Maatschets van het schermplaatje.
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Faze 3

Bedraden van de montagestrippen

(blauwe bedrading;)
Alvorens de vier montagestrippen A t.m. D in het chassis te bevestigen, worden in
volgorde, geheel volgens fazetekening 3, de weerstanden, condensatoren en het diodefiltcr DF1 gemonteerd.
De waarden van de weerstanden zijn aangegeven door kleurringen, terwijl tevens nog
onderscheid wordt gemaakt in het wattage: de kleinste weerstanden, de V2-watters,
zijn in de tekeningen door een zwart driehoekje gekenmerkt; de grotere 1-watters
door een zwarte stip.
Papiercondensatoren zijn in de regel aan een der uiteinden voorzien van een ring,
deze ring geeft in bepaalde gevalleen de richting aan waarin de condensator moet
worden gemonteerd; ook daarop dient gelet te worden.
Electrolytische condensatoren zijn voorzien van de polariteitsaanduidingen + en —,
(resp. rode en zwarte aansluitdraden) waarop men dus terdege acht dient te slaan.
Om beschadigen van de weerstanden en condensatoren tijdens het solderen te voor
komen, neemt men het te solderen draadeinde met de montagetang beet en zorgt zo
voor afvoer van de overmatige warmte.
Na ook de aanslültpunten 1 t.m. 35 te hebben voorzien van aansluitdraden met de
aangegeven lengten, kunnen de montageplaatjes, onder tussenvoeging van opvulbussen,
op het chassis worden bevestigd.
De volgorde hiervoor is in fazetekening 4 aangegeven.
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IN DE DERDE FAZE
TE VERWERKEN
CONDENSATOREN EN
WEERSTANDEN
1
1
1
1
2
3
1
2
1
1

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

100 pF keramisch (L.C.C.)
470 pF keramisch (L.C.C.)
1000 pF papier (Facon)
2000 pF papier (Facon)
5000 pF papier (Facon)
0.02 //F papier (Facon)
0,03 11F ïiapier (Facon)
0.05 //F papier (Facon)
0,5 nV papier (Facon)
8 /eF/450 V eleclrolyt
(Novocon)
1 — 100 /iF/12 V eleclrolyt
(Facon)
1 — 100 ohm
1 w
(bruin-zwarl -bruin)
1 — 470 ohm 1 W
(geel-violet-bruin)
1 — 2,7 kilohm 1 W
(rood-violet-rood)
1 — 4,7 kilohm 1 W
(rood-violet-rood)
I — 5.6 kilohm 1 W
(groon-blauw-rood)
1 — 10 kilohm 1 W
(bruin-zwarl-oranje)
1—15 kilohm 1 W
(bruin-groen-oranje)
1 — 22 kilohm 1 W
(rood-rood-oranje)
1—33 kilohm 1 W
(oranje-oranje-oranje)
1 — 100 kilohm 1 W
(bruin-zwarl-geel)
1 — 220 kilohm Vè W
(rood-rood-geel)
1 — 330 kilohm 1 W
(oran je-oran je-gecl)
1 — 470 kilohm % W
(geel-violet-geel)
2 — 1 megohm % W
(bruin-zwarl-groen)
l — Diodefilter DF1
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Faze 5
i

(blauwe bedrading)
i

RESTERENDE BEDRADING
Deze laatste faze bepaalt zich in hoofdzaak tot het aansluiten van de verbindingsdraden 1 t.m. 35, enkele weerstanden, condensatoren en de overige afgeschermde
coax-leidingen. Aan de bovenkant van liet chassis kan nu ook de octal-buishouder
voor het afstemoog worden aangesloten, alsmede de schaalverlichting.
Wanneer dan tot slot het lichtnetsnoer aan schakelaar S2 is verbonden, kan tot in
bedrijfstelling worden overgegaan.

?
IN DE VIJFDE FAZE TE VERWERKEN
CONDENSATOREN EN WEERSTANDEN
1 — 6000 pF mica (Mial)
1 — 0.05 «F papier (Facon)
(bruin-zwart-bruin)
1 — 100 ohm
V» W
(bruin-zwart-oranje)
1 — 10 kllohm % W
(bruin-zwart-groen)
2—
1 megohm Va W
(bruin-zwart-groen)
1 megohm
1 W
2 —
(rood-rood-groen)
2 — 2.2 megohm Va W
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INBED RIJFSTELEING
Wanneer de afstemmer geheel volgens de tekeningen is gemonteerd en alle onderdelen
ook de werkelijk voorgeschreven waarden hebben, dan zal men ook verder geen
moeilijkheden ondervinden wanneer men als volgt te werk gaat:
1. Het doorverbindingsstekertje op de spanningskiezer wordt in overeenstemming ge
bracht met de netspanning en een staafzekering (IA) wordt in de houder gedrukt.
2. De buizen worden in hun resp. houders geplaatst en voorzien van schermbussen.
3. De netsteker wordt in het stopcontact gestoken, waarna men de verschillende span
ningen kan controleren.
In de grote bouwtekening zijn daarvoor de meetpunten met spanningswaarden aan
gegeven.
•1. De afstemmer wordt dan door middel van een afgeschermde leiding met de piekupingang van een versterker of aan de ingang van de VE200 aangesloten.
Wanneer nu ook een antenne in de antennebus wordt geprikt, zal er reeds ontvangst
zijn van meerdere zenders.
Voor een perfecte werking is echter nog een juiste instelling van de kringen nood
zakelijk.
AFREGELING
a) MF. AFREGELING. Bij een super is het noodzakelijk de afrcgeling bij het m.f.
gedeelte te laten beginnen. Heeft men een meet- of trimzendcr bij de hand, dan is dat
een vrij eenvoudige bewerking. Men stelt de trimzender op 467,5 kHz, verbindt de uit
gang met aansluiting 1 van de spoeleenheid en regelt vervolgens van achteren naar
voren de m.f. kringen bij voor max. uitslag van de outputmeter, welke op de secundaire
van de uitgangstransformator wordt aangesloten. De. bandbreedte-regeleenheid 993
wordt daarbij in de stand „smal” geplaatst, dw.z. geheel links om.
Begonnen wordt bij de secundaire van de m.f. transformator 92. Deze is instelbaar
door middel van de bovenste instelschroef. Vervolgens de onderste kern, waarmede de
afstemming van de primaire kring wordt beïnvloed.
Na afregeling van deze m.f. transformator komt de 93 aan de beurt. Ook hier weer
eerst de bovenste instelschroef (secundaire kring) en daarna de onderste afregelen.
Naarmate de afregeling vordert, verzwakt men de output van de meetzender. Heeft
men voor elke kring een duidelijk maximum gevonden en hierop ingcsteld, dan wordt
de gehele bewerking nog een keer herhaald.
Is men niet in het bezit van een meetzender, dan er wel op letten, dat de instelling van
de m.f. transformatoren, zoals ze uit de doos komen, ongewijzigd blijft vóór het toestel
werkt en ontvangst geeft. Eerst dan kan men trachten de gevoeligheid op te voeren
door voorzichtig bijregelen van de kringen in de hierboven reeds aangegeven volgorde.
Gevoeligheidsvergrotingen laten zich het beste vaststellen op zwakke zenders. De
volumeregelaar draaie men zo laag mogelijk. Als indicator kan ook het afstemoog
fungeren.
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b) HF AFREGELING van spoeleenheid. De wijzer van de zenderschaal wordt zodanig
'ingesteld, dat indien de afstemcondensator geheel „in” staat, de wijzer het eind van
de schaalverdeling aangeeft.
De volgorde van de af te regelen bereiken is: 1. Middengolf - 2. Kortegolf - 3. Visserijgolf - 4. Langegolf.
Deze golfbereiken komen overeen met de standen 3, 1, 2 en 4 van de bereikschakelaar.
Bij alle bereiken regele men eerst de oscillatorkringen en daarna de antennekringen af.

ALLOUIS 164 kHz.

r
:

ALLOUIS 164 kHx-

KALUNDBORG24SkHz.

KALUNDBORG 245 kHz.

6Qm»5MHz.

\
!

l43m»2JMHz.

6Qm»SMHx-

s®

143m-2,tMHz.

18,6MHz.
SUNDSVALLS93kHz

SUNDSYALL 593 kHz.
TI000&40WBI1

Afregelorganen op de bovenzijde van de Minicore 148
1. MIDDENGOLF
a
b
Bewerkingen a en b
2. KORTEGOLF

3. VISSERIJGOLF
(alleen bij
Minicore 148

a{

I

b

1

k
r

Instelfrequentie: 1511 kHz
Wijzerinstelling: Brussel IV (198,5 m)
Afregelorganen: Trimmers op de afstemcondensator
Instelfrequentie: 503 kHz
Wijzerinstelling: Sundsvall (506 m)
Afregelorganen: Kernen der MG oscillator en antennekringen
moeten minstens éénmaal worden herhaald
Instelfrequentie: 17,8 MHz
Wijzerinstelling: 16 m band
Afregelorganen: Kortegolf oscillator- en antenne-luchttrimmers op de afstemeenheid
Instelfrequentie: 5 MHz
Wijzerinstelling: idem (60 m)
Afregelorganen: Visser jgolf, oscillator- en antenne-luchttrimmers op de afstemeenheid
Instelfrequentie: 2,1 MHz
Wijzerinstelling: idem (143 m)
Afregelorganen: Kernen der visserjjgolf oscillator- en an
tennekringen
moeten minstens éénmaal worden herhaald
Instelfrequentie: 245 kHz
Wijzerinstelling: Kalundborg (1224 m)
Afregelorganen: Langegolf oscillator- en antenne-luchttrimmers op de afstemeenheid
Instelfrequentie: 164 kHz
Wijzerinstelling: Allouis (1830 m)
Afregelorganen: Kernen der LG oscillator en antennekringen
moeten minstens éénmaal worden herhaald

Bewerkingen a en b
4. LANGEGOLF
a

b
Bewerkingen a en b

c) ANTENNEFILTER. Beschikt men over een trimzender, dan verdient het aanbeve
ling de juiste afregeling van het 221N filter te controleren. Men stemt de ontvanger
af op ca. 550 m, sluit de trimzender via de normale kunstantenne aan op de antennebus en stemt hem af op de middelfrequentie, daarna het filter afregelen, totdat een
zo zwak mogelijk signaal verkregen is. Heeft men geen trimzender, dan draaie men
vooral niet aan de kern van de 221N, men zou zodoende de instelling alleen maar
slechter maken.
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Technische specificatie MK 55
i

SPANNINGEN — gemeten met een AVO model 8 meter — zijn in de bouwtekening aangegeven.
Gloeistroom voor AM -f- FM unit = ± 2.8 ampère zonder FM = 1.5 ampère.
a) m.f. gevoeligheid:
Meetzender via 100 pF
Op stand
Op stand
Op stand

aan gj ECH81, oscillator zonder plaatspanning; mod.diepte 30 %, 400 Hz.
Smal
= 590 /iV
Medium = 450 /iV
Breed
= 2100 «V .'oor 1 V - a.f. output; m.f. getrimd op stand Smal.

b) Bandbreedte als onder a).
Op stand Smal
Op stand Medium
Op stand Breed

- ± 11.2 kHz
= ± 11.2 kHz
= ± 19.4 kHz bij 10-voudig signaal voor 1 V - a.f. output.

\

c) Gevoeligheid op de 4 bereiken voor 1 V - a.f. output, mod.freq. 400 Hz - mod.diepte 30 %.
op KG

op Smal en
Medium
6 MHz = 380 /«V
7 MHz = 190 /«V
9 MHz = 89 «V
11 MHz = 230 ,iV
14 MHz = 100 <«V
17 MHz = 48 «V
op MG
Smal en
Medium
550 kHz = 430 //V
600 kHz = 600 «V
700 kHz = 260 „V
800 kHz = 230 «V
900 kHz = 210 /<V
1200 kHz = 130 /«V
1500 kHz = 480 «V

op VG
op Breed
± 4400 /<V
2100 «V
1000 «V
1300 /.V
1000 ,<V
690 /«V
op Breed
2200 ,.V
2750 «V
1850 «V
1400 /«V
1200 /«V
740 ,tV
240 /«V

1.8
2
2.5
3
4
5

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

op LG
100
180
200
220
250

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Smal en
Medium
= 520 /«V
= 470 /«V
= 350 /«V
= 350 ,tV
= 800 ,<V
= 390 /«V

op Breed
3000 «V
2800 ,<V
3100 ,.V
3900 /«V
4000 «V
2600 „V

Smal en
Medium
= 300 /«V
= 260 „V
= 360 /«V
= 500 ,<V
= 700 nV

op Breed
1000 «V
1000 „V
1400 «V
2000 /«V
2700 *V

f = 590 kHz mod.diepte
30 %. a.f. input aan ant/
aarde constant gehouden en
ingesteld bij de modulatiefrequentie 400 Hz gemeten
met een model 8 meter ach
ter de Meetversterker UN32.
0 dB = IV - a,f. output.
Volumeregelaar bij alle me
tingen op maximum Vi-I op
FM = ± 70 mV. < 0.5 dB
voor 30—20.000 Hz. bij een
Vo = 1 V - a.f.
Vi-II op AM = ± 1,1 V met
een max. van ±4-10 dB
bij de seriekring freq. van
± 500 Hz.

MATERIAAX.LIJST
1
1
1
1
1
4
1
l
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
4
1
2
1
3
4
40
6
3
3
1
1
1
1
2

Novocon chassisdeel CH 53
Novocon afstemschaal TD 103
Novocon afstemcondens. DC 203 of DC 206
Novocon spanningskiezer
Novocon schakelaardekie 2X5 standen
type cat. no. 48.084
Novocon montagebordjes 2 x 10 lipjes
Novopack diodefilter DF 1
Minicore spoeleenheid 148 (4 banden) of
736 (3 banden)
Mu-Core MF transformator type 92
Mu-Core MF transformator type 93
Mu-Core bandbreedteregelaar 993
Mu-Core antennefilter 221 N
Mu-Core h.f. smoorspoel F 4
Mu-Volt Voedingstransformator PC 100
Muvolett smoorspoel 6006
Siemens seleniumgelijkrichter B 250-C 90
Vitrohm pot.meter 470 kilohm P 257-KV 2
Belling Lee connectors L 604/S
Belling Lee pluggen L 734/P
Belling Lee 5-polig chassisdeel 13.052
Belling Lee 5-polige steker 12.051
m coaxkabel L 700
Carr Fastener Noval huishouders m. kraag
en schermbussen
Carr Fastener Octal huishouder
knoppen
staafzekering 1 ampère
m plastic snoer
steker 2-polig
opvulbussen ca. 10 mm
soldeerlippen
montageboutjes M 3 X 10
m montagedraad
m rood isolatiekous
m blauw isolatiekous
Philips ECH 81
Philips EBF 80
Philips ECC 83
Philips EM 34
Philips 8073 D 6.3 V. - 0.1 A.

CONDENSATOREN
Keramische
1 — 10 pF (L.C.C.)
2 — 100 pF (L.C.C.)
1 — 470 pF (L.C.C.)
Mica
1 — 6000 pF (Mial)

Papier
2 — 1000
1 — 2000
2 — 5000
3 — 0,02
1 — 0.03
3 — 0,05
1 — 0.5

pF
pF
pF
ju F
/«F
«F
«F

(Facon)
(Facon)
(Facon)
(Facon)
(Facon)
(Facon)
(Facon)

ELECTROLYTEN
1 — 8 /«F/450 V (Novocon)
1 — 2 X 32 «F/450 V (Novocon)
1 — 100 uF/12 V (Facon)
VITHOHM WEERSTANDEN
1 watt ABT (10%-zilver)
2 — 100
1 — 470
1 — 2.7
1 — 4.7
1 — 5.6
1—10
1 — 22
2 — 470
1
4 —
2 — 2,2

ohm
ohm
kilohm
kilohm
kilohm
kilohm
kilohm
kilohm
megohm
megohm

(bruin-zwart-bruin)
(geel-violet-bruin)
(rood-violet-rood)
(geel-violet-rood)
(groen-blauw-rood)
(bruin-zwart-oranje)
(rood-rood-oranje)
(geel-violet-geel)
(bruln-zwart-groen)
(rood-rood-groen)

i
i

;
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VITROHM WEERSTANDEN
•A Watt SBT (10%-zilver)
1
1
1
1
1
1
2

—
—
—
—
—
—
—

10
15
22
33
100
330
1

kilohm
kilohm
kilohm
kilohm
kilohm
kilohm
megohm

(bruin-zwart-oranje)
(bruin-groen-oranje)
(rood-rood-oranje)
(oranje-oranje-oranje)
(bruin-zwart-geel)
(oranje-oranje-geel)
(bruin-zwart-groen)

!
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VERDI
basreflexkast
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V.-;'
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De ideale laatste schakel van uw WW-installatie. Door toepassing van het principe van de
Helmholz resonator verdwijnt de voorkeur voor
een bepaalde bastoon geheel, terwijl het door de
reflex-opening uitgestraalde geluid (afkomstig
van de straling van de achterzijde van de luid
spreker) wordt opgeteld bij het aan de voor
zijde direct uitgestraalde geluid en wel zodanig
dat — naast een natuurgetrouwer weergave —
het nuttig effect van de luidspreker belangrijk
groter wordt.
Ook de hoge tonen komen bij de VERDI-kast
beter tot hun recht, maar beter is hiervoor te
gebruiken een

HF-breedstraler
met de Peerless Bantam HF. Deze hoge tonen weergever
is speciaal geschikt voor een natuurgetrouwe weergave
van muzikale boventonen en allerlei geluiden, speciaal
van slaginstrumenten. De Bantam HF bezit o.a. een
dubbele conus en een bewikkeling van aluminiumdraad.
Met een toonbereik tot 16000 Hz is de Bantam HF
bij uitstek geschikt voor installaties met een AMROHscheidingsfilter TW6. Met één Bantam HF wordt het
ruimtelijke effect al goed bereikt, doch met twee stuks
is het nog sterker uitgesproken.
Impedantie 5 ohm Frequentiebereik ca. 100 ... 16000 Hz.
In het toonbereik van de Bantam HF is slechts een klein klankscherm nodig. Voor een
aesthetisch verzorgd uiterlijk en tevens voor een verbeterde spreiding van het geluid is de
HF-breedstraler een zeer geslaagde oplossing. Boven- en ondervlak zijn gepolitoerd, waar
door de HF-breedstraler zowel hangend als staand te gebruiken is.
Elke VERDI basreflexkast wordt afgestemd op deresonantie-frequentievan
de luidspreker die er in gemonteerd zal worden.Voor deze luidspreker bestaat
er keus uit drie verschillende typen van 25 cm (10 inch) formaat, nl. de Peer
less Concert FM, de Peerless Concert Extra (ElOOc) of de GoldenWharfedale.
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