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sehrij telijke
radio amateur cursus
Deze cursus leidt op voor het Muidcrkringdiploma en pretendeert ieder met gezond ver
stand, ongeacht zijn (of haar) leeftijd in één
jaartijds zoveel kennis bij te brengen, dat hij
zonder meer het hoe en waarom van toestellen
en versterkers weet, deze apparaten zelf kan
bouwen, zich een bewust oordeel kan vormen
over de verschillende onderdelen en schake
lingen en meer diepgaande literatuur op dit
gebied kan volgen.
Bij verdere studie voor het diploma Radio
Technicus N.R.G. of Middelbaar Radio Tech
nicus heeft hij belangrijk méér dan een jaar
voordeel van zijn MK cursus; in feite bereikt
hij nagenoeg het peil van Radiomonteur.
Vraagt inlichtingen en gratis geïllustreerde
folder!

per maand
DUUR 12 MAANDEN

DE MUIDERKRING - BUSSUM
Vormingscentrum voor Radio cn Elektronica
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10e HERZIENE DRUK
Daar de inhoud van dit werkje betrekking zou
kunnen hebben op schakelingen en/of construc
ties, geheel of ten dele door een Ned. octrooi
beschermd, zij er op gewezen, dat in deze ge
vallen de Octrooiwet toepassing daarvan anders
dan voor experimenteel en eigen huishoudelijk
gebruik, niet toestaat
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VOORWOORD
Jongens en Radio! Echte, aan de praktijk ontleende aanwijzingen voor zelf-doen. Doe er
mee, wat je wilt. Beschouw radio als een enorm en opwindend avontuur, dat veel prettigs
te bieden heeft — honderdduizenden volwassenen (soms hele Pieten) denken er ook zo over
en vinden „het aan radio doen” een van de geweldigste■ liefhebberijen ter wereld.
Er zijn in dit werkje schema’s verzameld voor iedere beurs en naar ieders verlangen, van
zodanige opzet echter, dat zij met uiterst beperkt inzicht te verwerkelijken zijn. Alles klopt
tot de laatste vezel; blijkt er dus ergens een kink in de kabel te zitten, geeft dan nooit de
schuld aan het schema, maar ga op zoek naar de fout in je werk. Heb je een normaal ver
stand, dan zul je die stellig vinden, al is daarvoor soms veel geduld nodig. Niet kermen, voor
je alles geprobeerd hebt — want dat zou heel onsportief zijn... en radio is behalve spel
ook sport!
Kom je er beslist niet uit, schrijf dan een briefje naar de vragenpost-redacteur van RadioBulletin-Bussum, hoe de zaken er voor staan. Maar uitvoerig en duidelijk. Bedenk voorts,
dat je jonge jaren moeten dienen om je te bekwamen voor het leven. Laat radiobeoefening
dus nooit in de weg treden van je studie of opleiding. De meeste verstrooiing heb je van
deze liefhebberij door het ontspanning te laten zijn in vrije uren! Wie zich zo aangetrok
ken gaat voelen tot radio, dat het later, na (nog veel) studie en (veel) verder gaande
ervaring opgedaan te hebben, radio wel als beroep zou willen omhelzen, zij er nog op
gewezen, dat dit geen onverstandige daad zou zijn. Radio is nog pas in de groei en zal
steeds meer geschikte werkkrachten tot zich trekken. Geschiktheid is echter niet alleen
kennis, maar ook gevoel en liefde voor de techniek. Hier vooral kan een werkje als dit
reeds wonderen doen door de toekomstige vakman — hij moge monteur worden of inge
nieur — die onmisbare eigenschappen GEVOEL EN SYMPATHIE spelenderwijze bij te
brengen.
Gezien de vele en belangrijke verschijnselen, feiten en vraagstukken, waarmee men door
het aan radio doen in contact komt is de aan deze liefhebberij gespendeerde tijd nooit ver
loren tijd.
DE SAMENSTELLERS.
Bussum, april 1948.

2e DRUK, november 1948.
.
3e HERZIENE DRUK, juli 1949.
4e DRUK, april 1950.
5e HERZIENE DRUK, december 1950.
6e DRUK, december 1951.
7e DRUK, november 1952.
8e DRUK, maart 1954.
9e DRUK, juli 1955.
BIJ DE TIENDE DRUK
Bij de bewerking van de tiende druk werd de tekst grondig herzien en de schema’s en af
beeldingen aangepast aan de huidige stand der praktisch toegepaste radiotechniek.
Bussum, februari 1957.

Kristalontvangers
Simpele toestelletjes die het altijd doen
Het meest simpele, voor een appel en een
ei in elkaar te flansen, ontvangertje, is nog
steeds die goeie oude kristalsigarenkist,
waarmee in de kinderjaren van de om
roep, de grote knarren van tegenwoordig,
die het nu niet minder doen dan ipet FMontvangers en televisie-toestellen, hun
eerste hoogfrequentie signalen uit de ether
gepeuterd hebben. Het is een gezellig ding,
die kristalontvanger, want hij kost niets
aan stroom en onderhoud en je moet al
heel onhandig zijn als je hem niet in één
avond in elkaar kunt zetten. Het komt er
praktisch op neer, dat met een kristalont
vanger Hilversum I en II, en in België Brus
sel—Vlaams en Frans, met de hoofdtelefoon
beluisterd kan worden. De werking van
dit toestelletje is als volgt: De laagfrequente
trillingen, / dat zijn de geluidsvariaties,
waarom het ons te doen is, worden met
behulp van de kristaldetector uit de door
de zender gefabriceerde hoogfrequente
draaggolf afgescheiden. Dat klinkt erg
technisch en ingewikkeld, simpeler gezegd
betekent het, dat de zender op een bepaal
de golf hoogfrequente (voor ons oor niet
hoorbare) trillingen uitzendt waarop de
laagfrequente trillingen, die in de studiomicrofoon opgewekt worden, geplakt wor
den. Zo, innig aaneengesmeed, gaan deze
h.f-s en l.f-s het luchtruim in. De draag
golf van de zender — de naam zegt het
reeds — doet dan eigenlijk dienst als
kruier, die de laagfrequente golfjes bij ons
aan de deur aflevert. We hebben er dus
maar voor te zorgen, dat we thuis zijn, met
andere woorden, we moeten in staat zijn
die draaggolf op te vangen.
Dat doen we met een antenne, zo hoog
mogelijk aangebracht en voor een kristalletje zo’n 10 a 20 meter lang. Maak er geen
katjesspul van en blijf beneden de 40 meter
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lengte; al wat meer is helpt toch niet en
is maar koperdraad verknoeien. In die
antenne nu zullen allerlei heen en weer
gaande stromen opgewekt worden, die
hetzelfde karakter hebben als de door de
zenders uitgezonden wisselstromen.
Nu weten we, dat zenders enorme ener
gieën uitstralen van idem zoveel duizen
den volts en ampères, maar maak daar,
wat de antenne betreft geen overdreven
voorstelling van; stroompjes van weinig
meer dan een millioenste ampère en van
weinig hogere spanning, dat is al wat
er van in de antenne terecht komt en het
ligt dus voor de hand, dat we met die
schamel toebedeelde energie zeer zorgvul
dig moeten omspringen.
Een volgend punt, waaraan we aandacht
moeten schenken, is de resonantie, een
vreemd woord voor mééklinken.
Als we onze natuurkundeleraar even aan
het woord laten, dan zal hij ons vertellen,
dat trillende lichamen de eigenschap heb
ben gelijkgestemde lichamen eveneens in
trilling te brengen. Nemen we bijv. een
stemvork en we slaan die aan, dan zal
een andere in de omgeving opgestelde
de
stemvork gaan meetrillen. Hoe?
trillingen van de eerste vork worden aan
de lucht meegedeeld en deze trillingen
brengen stemvork nummer twee in be
weging. Maar dat grapje gaat alleen op als
beide instrumenten op elkaar zijn afge
stemd. Iets soortgelijks gebeurt er nu ook
met elektrische trillingen. Zodra er over
eenkomst in frequentie is, d.w.z. in golf
lengte, ontstaat er resonantie.
DE ANTENNE

c
OIIIO

A — Geluid of l.f. trilling.
B — Draaggolf of h.f. trilling.
C — Geluid en draaggolf samengevoegd,
(gemoduleerde draaggolf)

En nu stevenen we weer op onze antenne
af en gaan van de verschillende door de
zenders uitgezonden golven — draaggolven noemt men ze — er één uithalen.
Daarvoor moeten de de antenne als het
ware gelijkklinkend maken, net als de
tweede stemvork van straks. Dat zouden
we kunnen doen door de antenne een be-
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paalde lengte te geven. Stel, dat we een
station op 300 m golflengte willen ont
vangen, dan zou de antenne 300 m (resp.
150 m of een vierde van 300 m) lang moe
ten zijn en omdat dit natuurlijk in de
praktijk moeilijk gaat, verzinnen we er wat
anders op. Met behulp van een spoeltje,
dat tussen antenne en aarde geplaatst
wordt bereiken we hetzelfde. Is het
spoeltje precies op de 300 m afgepast, dan
kunnen we met dit dingetje weer geen
station op bijv. 400 m ontvangen en om
het ons i.d.o. wat gemakkelijker te maken
hangen we een afstemcondensator (Ci) aan

detector, die de eigenschap heeft op enkele
plaatsen de stroom in één richting door
te laten — laten we dus zeggen dat hij de
op-slingers er doorlaat en de neer-slingers
de deur wijst. Die afgewezen exemplaren
gaan van de kring — dus via spoel en
condensator — naar aarde en dan is het:
ingerukt-mars! Aan de andere kant van
het kristal komen nu in één-richtingsverkeer de gelijkgerichte h.f.- en li.stroompjes te voorschijn, en als we er nu
in slagen het h.f. deel kwijt te raken is
het proces voltooid. Daartoe brengen we de
zogenaamde telefooncondensator (C2) aan;
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het spoeltje, waarmee we dan het golfgebied kunnen vergroten. We draaien de
condensator nu zo, dat we thuis zijn voor
de kruier van Hilversum I die met zijn
402 m h.f.-draaggolf het „pakket” laagfrequente trillingen komt bezorgen. Met
vaktermen uitgedrukt hebben we de kring
met behulp van de regelbare condensator
op de golflengte van het station afgestemd.
In deze kring — antenne, spoel en de
daaraan gehangen condensator, — aarde
— marcheert nu de kruier van Hilversum
I met zijn draaggolf rond en aan ons nu
de taak de l.f.-golfjes in ontvangst te
nemen. We hebben al eerder gezegd, dat
de draaggolf een wisselstroom is, een heen
en weer slingerende stroom dus en om
hiervan de l.f.’s uit te peuteren, gaan we
hem gelijkrichten. Dat doet de kristal-
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deze bezit de eigenschap h.f.-trillingen door
te laten, doch voor de l.f.’s een zodanige
weerstand te vormen, dat deze gedwongen
worden hun weg door de telefoon te
kiezen, waar ze de trilplaatjes in beweging
brengen die het geluid tenslotte te voor
schijn roepen. Inplaats van de kristal detector kan ook een kristal diode worden
gebruikt die een vaste instelling heeft en
waarbij we dus niet dat piete-peuterige
instellen van de „aftaster” hebben. Je kunt
dan rustig niezen zonder kans te lopen, dat
de ontvangst in de prak valt.
HET BOUWEN
En nu we zo’n beetje weten hoe het siga
renkistje werkt gaan we het op een vrije
middag bouwen. De afstemcondensator is
een zogenaamde variabele (draaibare),
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ZO WORDT 'T TOESTELLETJE GEBOUWD MET EEN MU-CORE SPOEL TYPE 402
In plaats van een „sigarenkistje” is in dit voorbeeld gebruik gemaakt van zgn. „Uniframe” chassisdelen.
Het chassis is hier samengesteld uit de delen UF001, UF002 en UF003. De afstemcondensator wordt
aan het frontplaatje gemonteerJ.
Antenne gaat aan 2, de kristaldiode D (Mutector) aan 1, 3 gaat naar aarde, 4 naar de vaste platen van-de
afstemcondensator. In sommige gevallen kunnen betere resultaten verkregen worden door de antenne
via een vaste condensator van 500 pF met aansluiting 4, van de 402-spoel te verbinden. Verbinding A
gaat naar vaste platen van de afstemcondensator. Het gestel — de draaibare platen — wordt d.m.v.
een draad met het metalen chassis verbonden.

die we niet zelf kunnen maken en daar
om ergens in een radiowinkel op de kop
tikken. De spoel daarentegen wikkelen we
zelf op een kartonnen rol, die we eerst met
schellak insmeren. We draaien er onge
veer 70 windingen geïsoleerd koperdraad
van 0,1 a 0,3 mm doorsnede op by een
kokerdoorsnede van 4 cm. Beter en een
voudiger nog is een Mu-Core spoel type
402 te gebruiken, die bij elke radiohandelaar verkrijgbaar is.
De kristaldetector kan kant en klaar ge
kocht worden, maar is eveneens ook heel

gemakkelijk zelf te maken met een stukje
loodglans, zinkiet en/of koperpyriet. Als
„aftaster” gebruike men een stukje zil
verdraad, staaldraad of potloodstift. En
nu nog wat kleingoed als stekerbusjes,
montagedraad, een telefooncondensator
van 1000 pF en het spul is voor elkaar.
Alles netjes solderen met Superspeed
harskernsoldeer, montagedraad van isolatiekous voorzien en het wordt een keurig
toestelletje. Voor de antenne gebruikt men
blank koperdraad. De tekening op blad
zijde 8 is overigens duidelijk genoeg.

9

Miniatuur radiotoestel
met kristaldiode
Met gebruikmaking van een in
de mast gehesen antenne is het
sigarettenblikje prima geschikt
voor zeilers om de weersberichten te beluisteren.
Bij de bouw van dit apparaat is ook weer
gebruik gemaakt van een kristal-diode in
plaats van de gebruikelijke kristal-detector, waardoor het niet kan voorkomen, dat
door stoten het tastertje van het kristal
vliegt en daardoor de ontvangst verdwe
nen is. Als kristal-diode werd een Mutector ingebouwd. Voorts is Mu-Core 402-N*)
spoel gebruikt, terwijl in verband met de
beperkte ruimte een afstem-condensator
met trolituul-isolatie uitkomst bracht.
Deze condensator monteren we aan de
binnenkant van het deksel, nadat in het
midden daarvan eerst een gat van ca 10
a 12 mm is geboord.
In enkele gevallen, zoals b.v. in het onze,
zal het vastzetten door middel van een
montagehoekje met boutje moeten ge
beuren. De opening in het deksel voor
doorvoering van de condensatoras behoeft
dan slechts ca 7 mm te zijn.
Voor we de Mu-Core 402 spoel kunnen
monteren, solderen we eerst twee lange
(ca 3 cm) montageboutjes op de koppen,
aan de binnenkant van het deksel met
een onderlinge afstand van ca 50 mm. Ver
volgens wordt dan de spoel met behulp
van dubbele moeren of geschikte afstandsbusjes, in de juiste stand, aan deze boutjes
bevestigd, waarna met het bedraden een
aanvang kan worden gemaakt.
Zoals ook uit de afbeeldingen is te zien,
komt het aansluitplaatje (entrée) voor de
telefoon los in de bedrading te hangen.
Die entrée moet in de bevestigingsgaatjes
worden voorzien van zgn. felsmoertjes
(3 mm). Felsmoertjes hebben een kraagje
*) De 402-N spoel is inmiddels vervangen door
het type 402 in ronde bus.
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Het principe-schema van de
kristalontvanger

Om het afstemmen van de stations te ver
gemakkelijken voorzien we de bovenkant
van het deksel van een gradenschaaltje
dat op een stukje tekenpapier, met OostIndische inkt, getekend wordt. 3\Jaken we
aan de afstemknop dan ook nog een wij
zertje of pijltje — gaatje boren in de knop
(2 mm diam.), stukje stevig montagedraad
en Velpon — dan is het terug vinden van
de goede afstemming al heel gemakkelijk.
Tenslotte moet de ontvanger „ingekast”
worden, waartoe er enige gaatjes voor de
stekerbussen en het bevestigen van de
entrée in het blikje geboord worden.

;
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ONDERDELEN
Mu-Core 402 spoel.
Afstemcondensator ca 500 pF met
trolituul-isolatie.
Kristaldiode
Telefooncondensator 2000 pF (Facon)
Entrée
Knop
Montagedraad
2 banaanstekers
2 lange. 3 mm montageboutjes, ieder
met twee moeren
2 korte 3 mm boutjes
2 felmoertjes 3 mm

en die wordt in de bevestigingsgaatjes van
de entrée gedrukt, met een ponsje of centerpunt omgeslagen, zoals dat met schoenoogjes gebeurt.
Een tweede entrée zou nodig zijn voor aan
sluiting van antenne en aarde, doch door
middel van vaste rubbersnoertjes, die een
zijdig gesoldeerd worden aan resp. 3 en 5
van de spoel en aan het andere einde voor
zien worden van banaanstekertjes, gaat
het ook.
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De kristalontvanger als zakradio
Wanneer we de kristalontvanger nog
kleiner willen bouwen dan kan men de
onderdelen ook onder brengen in een
plastic zeepdoos. Wel zal daartoe de
afstembus van de 402-spoel verwijderd
dienen te worden.
Bij deze bewerking vooral oppassen dat
er geen enkel spoeldraadje breekt.
In de bodem van de doos worden
gaatjes geboord voor de stekerbusjes
voor antenne, aarJe en hoofdtelefoon,
evenals voor de afstemcondensator.
De spoel kan direct aan de contacten
van de antenne en aarde bussen en de
vaste platen van de afstemcondensator
worden gesoldeerd. Wanneer ook de
kristaldiode en telefooncondensator aan
gesloten zijn, evenals de nog niet ge
noemde verbindingen, gaat het deksel
weer op de doos en is onze ontvanger
voor gebruik gereed. Als schema kan
dat van bladzijde 9 zowel als van blad
zijde 10 dienst doen.

Over de constructie van éénpitters
Met eerst een vluchtige verklaring van de radiobuis
Zodra voor ontvangst inplaats van een
kristaldetector de „lamp” op de proppen
komt, wordt het proces van „bouwen en
snappen” aanzienlijk moeilijker. Immers
men krijgt dan met hulpspanningen te
maken en met de apparatuur waaraan
deze ontleend worden; ook verzeilt men
in een terminologie, die een beginner
telkens weer voor vraagtekens zal plaat
sen. Alvorens dus onze aandacht te rich
ten op het constructieplan, eerst een
korte beschouwing over de inrichting en
werking van de voor detectie gèbezigde
radiobuis.
In een luchtledige (in vacuum gezogen)
glasballon bevinden zich twee elektroden:
de gloeidraad of (katode) en plaat (of
anode). Een dergelijke buis staat bekend
als diode, de naam is afgeleid van het
Grieks „di” (twee, dubbel) en „hodas”
(weg). Wordt door de gloeidraad een
stroom gestuurd, zodat deze gaat gloeien,
dan zullen een aantal zeer kleine deeltjes
negatieve elektriciteit (elektronen) wor
den uitgestoten, welke als een wolk.
om de katode gaan hangen. De uit spoel
en variabele condensator bestaande afstemkring (LC kring) drukt een wissel
spanning op de diode, waarvoor de plaat
t.o.v. de gloeidraad een wisselende lading
(potentiaal) krijgt. Tijdens de momenten

(halve perioden resp. fazen) dat de anode
positief is zullen de zich bij de gloeidraad
ophoudende negatieve elektronen naar de
plaat worden getrokken, m.a.w. er ontstaat
een elektronenstroom in de buis (fig. 1).
Tijdens de negatieve fazen is daar geen
kans op, daar volgens de natuurwet ge
lijknamige krachten elkaar afstoten. De

ïi

diode gedraagt zich dus, gelijk het kristal
als een ventiel. Voor de eenvoudige ont
vangst heeft de diode dit voor op het
kristal, dat zij zeer constant is en niet
ontregeld kan worden door schokken,
maar overigens is zy al even ongevoelig.
We laten de diode voorlopig dus voor wat
ze is en wenden ons tot de triode, waarin
tussen katode en anode een derde, als een
spiraal uitgevoerde elektrode is aange
bracht (fig. 2). Deze elektrode wordt roos
ter genoemd. De plaat van de triode krijgt
een vaste positieve gelijkspanning aange
voerd, de anode-spanning waardoor de
door de verhitte katode uitgestoten elek
tronen in continué beweging zullen raken
en via de mazen van het rooster naar de
plaat snellen. Sluiten we nu het rooster
aan op de LC kring — gevormd door de
afstemspoel en afstemcondensator — dan
zal, in overeenstemming met wat we bij
de diode reeds zagen, het rooster beurte-

Fig. 2
Door aan het rooster (5) een meer of minder
grote negatieve of positieve spanning te geven
kan de plaatstroom bestuurd worden, waarbij
het effect zodanig is dat kleine spanningsver
schillen op het rooster aanzienlijk groter
sterk te verlies in de plaatkring oproepen.

plaat

SCHEMA-SYMBOLEN

rooster
fqloaidraad

Een triode. zoals die
vroeger door de meeste
Europese fabrieken werd
vervaardigd.

Spoel
Weerstand

lings positief of negatief worden t.o.v. de
gloeidraad en als gevolg daarvan de elektronenstroom gaan versnellen of remmen.
Er vindt dus een besturing plaats (we zul
len later ook de naam stuurrooster tegen
komen), die ingrijpender zal zijn naarmate
de spanning op het rooster een hogere po
tentiaal heeft. Nu moet je vooral dit goed
vasthouden: kleine variaties in de rooster-
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condensator
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Vaste condensator

4

±
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Draadkruising
Draadverbinding
Aansluitpunt
Antenne
Chassis
aarding

T
rrbj

Aarde
Telefoon
Fig. 3

Fig. 1
De elektronen, bij verhitting van de gloeidraad
(4) door deze uitgestoten veroor
katode
zaken een eleklronenstroom (1) wanneer aan
de plaat (2) door het indrukken van de scha
kelaar (5) een positieve spanning gegeven
wordt. Een milli-ampèremeter (3) zal die
stroom aantonen.
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spanning veroorzaken vrij grote plaat
stroomveranderingen. De triode is op te
vatten als een met een versterker in één
ballon samengebouwde diode!
Door een bepaalde instelling van de buis
(rooster-detectie) kan de gevoeligheid nog
weer beduidend worden verbeterd. Tussen
rooster en LC kring wordt daartoe een
kleine condensator opgenomen (roostercondensator). Deze C is voor de hoogfre
quente wisselstroom uit de LC kring geen
hinderpaal om het rooster te bereiken

ten C laat wel wisselstroom, maar geen
gelijkstroom door), maar verhindert zicht
aan het rooster hechtende elektronen via
de spoelkring af te vloeien naar de katode. Op de duur zou ’t rooster dan door een
zich maar steeds ophopende negatieve
lading de elektronenstroom naar de plaat
volledig afsluiten (dichtknijpen van de
buis), waarom parallel aan de roostercondensator of tussen rooster en katode
(+ gloeidraad) een lekweerstand wordt
gezet als een soort nooduitgang voor de in
het rooster opgehoopte elektronen.
De kunst is groot, want nóg betere resul
taten zijn te bereiken door tussen plaat en
telefoon een tweede spoel op te nemen
(terugkoppelspoel en deze dicht bij de
antennespoel op te stellen, waardoor langs
inductieve weg een koppeling ontstaat. De
plaatstroom variaties doorlopen nu ook
de terugkoppelspoel en bewerken in de
antenne- resp. roosterspoel een zgn. dempingsreductie, d.w.z. de verliezen in deze
spoel worden praktisch uitgewist, zodat
een aanzienlijk grotere spanning op het
rooster arriveert: de plaatstroomvariaties,
ergo de feitelijke dempingsreductie heeft
nog een ander nuttig gevolg, n.1. verbe
terde afstemscherpte van de LC kring.
Zou men de terugkoppeling te ver door
voeren, dan gaat de buis genereren. Er
worden dan h.f. trillingen opgewekt, die
zich ver in de omtrek voortplanten en
daardoor de ontvangst van anderen sto
ren. Naar de tjoepende janktoon, die het

genereren verraadt, kreeg dit effect de
naam van „Mexicaanse hond”. De mate
van terugkoppeling gaat voor een goed
deel samen met de frequentie, waarop
wordt afgestemd: bij lage golflengten
wordt verhoudingsgewijs meer energie
uit de plaatkring in de roosterkring ge
ïnduceerd dan bij hogere golflengten.
Dit maakt het noodzakelijk de terugkop
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Fig. 4
SCHAKELING EENLAMPSONTVANGER
Cl - afstemcondensator ca 500 pF.
C2 - terugkoppelcondensator ca 300 pF.
C3 - roostercondensator 100 pF. mica of ker.
C4, 5 - 330 pF keramische condensatoren.
R - lekweerstand 1.5 megohm.
VI - detectorbuis.

FOTO VAN HET ONDERAANZICHT VAN DE ONTVANGER VOLGENS FIGUUR 4 EN 5.
OM OOK DE AANSLUITINGEN AAN DE ENTREE'S GOED TE KUNNEN ZIEN. WERD HET
ACHTERWANDJE VAN HET CHASSIS LOSGENOMEN EN OMGEKLAPT.
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peling op de een of andere wijze regel
baar te maken, waarvoor dan veelal een
terugkoppel-condensator dient. Er zijn
andere mogelijkheden, maar daarover la
ter. De buizen worden onderscheiden in

gelijkstroom en wisselstroom typen. Gelijkstroombuizen krijgen hun gloeispanning uit accu of droge batterijen en zijn,
wat men noemt, direct verhit. Brengt
men wisselspanning op de gloeidraad, dan

Fig. 6.

Zo worden de voor anodespanning benodigde batterijen met elkaar verbonden. De
aansluitpunten A - B - C - D worden verbonden met A
B - C - D in de
bouwtekening. Wanneer de detectorbuis er een is met een 1.4 volt gloeidraad,
moet de batterij C-D een staafcel van 1.5 Volt zijn.

geeft dit een ernstige verstoring van de
elektronenstroom in het ritme van de
wisselstroomfrequentie. Kortom: het gaat
niet. Om nu toch de radiobuis op wissel
stroom te laten branden heeft men het
volgende bedacht. De gloeidraad wordt
overtrokken met een keramisch (porse
lein = dus isolatiemateriaal) kokertje,
waarop een substantie is aangebracht die
gemakkelijk en rijkelijk elektronen los
laat. Deze „emitter” wordt aan een af
zonderlijke pen of contact naar buiten
uitgevoerd en heet dan katode. Het buis
je behoudt, ongeacht het 50 maal per se
conde aan en uit flitsen van de gloeidraad
een constante temperatuur, waardoor ook
bij wisselstroombuizen een gelijkmatige
elektronenuitzending (emissie) mogelijk
is. Kenmerkend voor wisselstroombuizen
is, dat dit vrijwel zonder uitzondering in
direct verhitte huizentypen zijn.
Laatste opmerking: een wisselstroombuis
kan ook met gelijkstroom worden verhit,
een gelijkstroombuis daarentegen zelden
door wisselstroom.

/

HET PRINCIPE SCHEMA
Het „lezen” van een radioschema is een
van de moeilijkste zaken ter wereld,
tenzij men het kunstje verstaat en daarvoor is allereerst nodig, dat men zich
vertrouwd maakt met schemasymbolen en
elementaire grondslagen (fig. 3). Dat doe
je niet in een vrij kwartiertje en rekening
houdend met het begrijpelijke ongeduld
om aan de slag te gaan, hebben we naar
een andere oplossing omgezien. Deze be
staat uit een tekening, waarin de onder
delen niet door symbolen worden voor
gesteld, doch door „echte” afbeeldingen
(fig. 5)
Zo’n tekening noemt men een bouwteke
ning en zij heeft het voordeel dat zelfs
een volslagen leek niet in twijfel kan ver
keren over de wijze van opbouw.
Maar om op onze bouwtekening (fig. 5)
terug te komen: vergelijk die nu eens goed
met fig. 4.
Het vorkje links (fig. 4) boven symboliseert
de antenne, waarvan naar spoelcontact 2

een invoerleiding loopt. De 402 is een
gecombineerde antenne-roosterkringspoel
(een z.g. auto-transformator), 2-3 anten
ne-wikkeling en 4-3 rooster of afstemwikkeling. Tussen 5-6 ligt de terugkoppelwikkeling. Het symbool onder 3 betekent
dat hier een aardverbinding moet worden
aangelegd.
De roosterkring 4-3 wordt afgestemd met
Ci, een condensator van ca. 500 pF, die
regelbaar is (hetgeen blijkt uit het pijltje
door het condensator-teken). Voor het
rooster g zien we een roostercondensator
C3, de lekweerstand R vindt men tussen
g en aarde (katode). Tussen anode a en
contact 5 van de terugkoppelwikkeling is
een vaste terugkoppelcondensator C4 op
genomen en tussen 6 van de terugkoppel
wikkeling en aarde een variabele terugkoppelconendsator (C2).
f+ en f— zijn de gloeidraad-aansluitingen van de buis, verbonden met een gloeispanningsbron, hier een zaklantaarnbatterij van 4,5 volt.
De condensator Cr, is de reeds bekende
telefoon-condensator, die samen met de
condensator C2 de mate van terugkoppe
ling bepaalt.
De plaatspanning van 30 volt kan ont
leend worden aan een zgn. anodebatterij
of een zevental in serie geschakelde zaklantaarnbatterijen.
Kijk nu eens niet naar figuur 4 en teken
het bouwschema eens een keer of tien
over in principevorm. Je zult verrast zijn
te bemerken, dat het na een of twee mis
lukte pogingen als aan de lopende band
gaat...
Een pertinent bezwaar van bouwteke
ningen is, dat in verband met de beoog
de overzichtelijkheid, niet steeds de
kortste weg voor de verbindingsdraden
kan worden aangegeven. Belangrijk is
dat deze niet langer zijn dan strikt nood
zakelijk is en, indien ongeïsoleerd, el
kaar onder geen omstandigheden mogen
raken — tenzij op de plaatsen waar dit
in het schema staat aangegeven.
Plaat (a) en roosterleidingen (g) moet
men steeds uit eikaars verlengde houden,
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DE ONDERDELEN VOOR EEN EENLAMPSONTVANGER:
1. MUCORE SPOEL 402 (de nieuwe uitvoering is rond).
2. Lekweerstand (Vitrohm).
3. Afstemcondensator en texugkoppelcondensalor
4. Keramische condensator C4 en C5 (LCC), daarnaast de roostercondensator C3
(LCC of MIAL). Daarnaast de beide entree's voor antenne/aarde en telefoon en de
huishouder. Bovenaan: uniframe classis delen en montagemateriaal.

daar anders allerlei complicaties optre
den, waarmee een beginner lelijk ver
legen zou zitten.
En nu bouwen.. Met zulke simpele toe
stelletjes — ook al omdat men dan zo
heerlijk vrij blijft om nog eens wat te
veranderen of te verbeteren — doet men
verreweg het best om uniforme chassisdelen toe te passen.
Het prachtige uniframe materiaal bestaat
uit een aantal nauwkeurig uitgevoerde
aluminium chassisdelen, waarvan drie
stuks reeds een „chassis” vormen.
Deze chassisdelen passen op alle moge
lijke manieren aan elkaar.
In ons geval hebben we drie verschillende
delen nodig, n.1. UF 001, UF 002 en UF 003.
De juiste plaats voor spoel, huishouder en
condensatoren zijn gemakkelijk genoeg uit
de bouwtekening af te leiden, erg kritisch
is dit niet, maar tracht spoel, afstemcon
densator en detectorbuis als de voornaam
ste bij elkaar behorende delen te zien. De

★

16

beide entrée’s (eventueel aansluitbordjes
met stekerbusjes) voor antenne-aarde en
telefoon, plaatst men aan de achterzijde
van het uniframe chassis deel UF 002.
De verbindingen worden gemaakt van
blank of geïsoleerd montagedraad van
0.5 mm doorsnede; blank draad over
trekken met isolatiekous. De meeste ver
bindingen zullen gesoldeerd moeten wor
den; schrik daar niet voor terug, want na
enige oefening is er geen sikkepit aan en
in de huishouding blijkt die kunst op be
paalde momenten onbetaalbaar. Koop als
beginner geen dure bout, maar zo’n stukje
koper aan een stokje. Verhitting niet in,
doch boven een gasvlam — soldeer: Superspeed-harskemdraad, dat in elke radiozaak te koop is.
Op dit eenvoudige schema zijn vele varia
ties mogelijk, maar in alle gevallen zijn de
ontvangstresultaten praktisch gelijk. Het
verschil zit dan ook min of meer in constructie-afwijkingen.

*

*

*

Eénpitters met krachtdetector
Ook door toepassing van een ander type
radiobuis is de weg vrij voor varianten
op de ons inmiddels bekende schakelin
gen voor eenpitters. Wordt bijv. een
schermroosterbuis of pentode gebruikt,
dan kan opnieuw belangrijke winst aan
versterking worden geboekt.
De pentode, die vroeger graag krachtde
tector werd genoemd, is een latere ontwikkelingsvorm van de triode en werd in
het leven geroepen omdat deze laatste ons
parten speelde op het gebied van h.f. ver
sterking.
Dat zit zó: plaat en rooster (dat we nu
voortaan stuurrooster gaan noemen) vor
men onderling een kleine condensator, de
anode-roostercapaciteit (Gig ), die het pro
duct van de versterking zeer ongunstig
beïnvloedde. Het was de Amerikaan A. C.
Huil, die daarvoor omstreeks ’28 de op
lossing vond. Hij pootte tussen stuurrooster
en plaat een scherm, zodat de beide eerst
genoemde elektroden elkaar „niet meer
konden zien”, met het verheugende ge
volg, dat die Gig praktisch opgeheven
werd.
Wie het voorgaande aandachtig bestudeerd
heeft zal nu natuurlijk onmiddellijk uit
roepen, dat die afscherming de doortocht
van elektronen noodwendig moet versper
ren, zodat met het badwater ook het kindje
is weggegooid. Dat zou inderdaad het geval
zijn, indien Huil als scherm een plaatvor
mige elektrode had gekozen, hij bezigde
daarvoor echter een nauwmazig rooster
(vandaar de naam schermrooster) en door
dit ook nog een zekere positieve potentiaal
te geven was zelfs de kans op enige ver
traging van de elektronenbeweging vol
komen uitgeschakeld. De „interne situatie”
is dus zo, dat de negatieve elektronen
worden aangezogen door het positieve
schermrooster en door de mazen daarvan
rotlef"
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Dit is een schets van de lamp
waarmee Huil experimenteerde

heenschietend onder de aantrekkings
kracht van de plaat komen. De scherm
roosterbuis kreeg omdat er vier elektroden
in verwerkt waren, de naam tetrode (tetra
= 4) en is om redenen, die voorlopig niet

verder kunnen worden uitgesponnen een
productiever detector dan de triode.
Er is nog een maar aan dit geval. Wil
afscherming doeltreffend zijn dan moet
het scherm geaard worden, doch wie zal
het in zijn hoofd halen het aan hoogspan-
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Fig. 7.

ning liggende schermrooster dusdanig te
behandelen? Het probleem is minder moei
lijk dan je denkt; we brengen tussen
schermrooster (g^) en katode een ontkoppelcondensator, die zoals ge weet wel
wisselstroom (in ons geval dus hi. la
dingen van go), maar geen gelijkstroom

I
X

Eerste schermroosterlamp
van Philips, de A422

IA

doorlaat. Als ontkoppelcondensator dient
als regel een papiercond. van 0.05 a 0.1 juF.
Als laatste opgave geldt dan nog: „hoe
komen we aan de juiste schermroosterspanning? Heel eenvoudig — men ver
bindt g* via een weerstand van 0.1 tot
0.5 Mft aan hoogspanning, die bij dit soort
buizen met succes tot 250 V kan worden
opgevoerd. De ideale weerstandswaarde
is afhankelijk van huistype en beschik
bare anodespanning, doch kan met enig
proberen heel gemakkelijk gevonden
worden.
Fig. 7 geeft een even andere opstelling
voor het gebruik van de tetrode, die nog
interessanter is omdat door een foefje (het
regelbaar maken van de schermroosterspanning) als terugkoppelcondensator een
vaste capaciteit — hier 500 pF — kan die
nen. Daar deze waarde voor verscihllende
buizen nog wel eens wil variëren, zij op-
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gemerkt dat deze C zo groot moet zijn, dat
genereren (dus dempingsreductie) ont
staat juist even vóór de schermroosterspanning de max. waarde heeft bereikt.
Bekende tetroden zijn: de A of B-442 voor
accuvoeding en de wisselstroomtypen
E-442, E-462, E-455. Bij al deze buizen is

\l/ vwv—iP402.
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Fig. 8.

de plaat steeds aan de top van de ballon
uitgevoerd, het schermrooster aan de pen,
die bij de triode als plaat wordt gebruikt.
Praktijk, de grote leermeester, toonde aan
dat de tetrode toch nog een gebrek bezat,
n.1. verstoring van de elektronenbaan door
„van de plaat gevallen” elektronen èn door

secundaire emissie — een verschijnsel, dat
we voor het ogenblik willen typeren als
elektronen-uitstoting door de plaat, welke
zich dus valselijk de rol van katode aan
meet. Opheffing van dit euvel werd be
reikt door inlassing van een vijfde elek
trode, Dit evenzeer als rooster, doch nu
met wijde mazen, uitgevoerde scherm
(vang- of schermrooster = gs) vindt men
opgesteld tussen plaat en go, en is veelal in
de buis zelf al direct met de katode (gloeidraad) verbonden.
In figuur 8 is het eindlampje DL92 — de
Amerikaanse uitvoering heet 3S4, en is pre
cies hetzelfde — als detector geschakeld.
Vergelijken we figuur 8 met figuur 4, dan
blijkt dat de lekweerstand R — hier
1 Mfi — parallel is geschakeld aan de roostercondensator Cs en dat C5 een andere
waarde heeft. Dit zijn echter detailverschillen die aan de werking van de ont
vangers er niets toe doen.
Als anodespanning is 12 volt, dus drie bat
terijtjes reeds voldoende, voor de gloeidraadvoeding kan een IV2 volt staafcel
dienst doen.

Fig. 9. DE BOUWTEKENING VOOR HET SCHEMA VAN FIGUUR 8
De terugkoppelpalentiometer — Vitrohm P 55 of P 257 — heeft een dubbel polige aan/uitschakelaar,
waarmee de gloeistroom en de anodestroom in- en uitgeschakeld kunnen worden. De verbindingen aan
gegeven met A. gaan naar de vaste platen van de afstemcondensalor, de draaibare platen zijn met
het chassis = aarde, te verbinden.
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Kristalontvanger met h.f. versterking
De bezitter van een kristalontvanger zal
vroeg of laat behoefte gevoelen om de
prestaties van zijn toestelletje te ver
beteren.
Nu zullen velen zich afvragen of het nog
wel zin heeft de kristaldetector te hand
haven zodra men overgaat tot toepassing
van een buis. Uit het volgende zal blijken,
dat dit inderdaad het geval is, zeer zeker,
indien men reeds een kristalontvanger
bezit.
Eerst moeten we, het er echter over eens
zyn, wat wij onder verbetering van ge
voeligheid verstaan, want het maakt ver
schil, of men alleen maar een sterkere
geluidsweergave van bepaalde zenders wil
bereiken, dan wel de wens koestert om
meer stations te kunnen horen, eventueel
bij gebruik van een kleinere antenne.
Ofschoon in beide gevallen versterking
noodzakelijk is, moet men wel overwegen,
welk soort versterker in aanmerking komt
om het gewenste doel te bereiken.
Wenst men bv. luidsprekerontvangst van
de sterkste zenders, dan moet natuurlijk
een l.f. versterker achter de kristalont
vanger worden aangesloten. Alhoewel dan
misschien ook nog enkele zwakkere zen
ders hoorbaar worden, wegens onvoldoen
de selectiviteit heeft men daarvan weinig
nut, want de sterkere zenders zullen er
altijd dwars doorheen worden gehoord.
Schakelen wij daarentegen een hoogfre
quent versterker tussen antenne en kristal
ontvanger, dan kunnen we reeds met één
buisje een flinke versterking van de zwak
ke antenne-signalen verkrijgen, terwijl de
afgestemde roosterkring van die versterker
de onmisbare selectiviteitsverbetering op
levert. Als klap op de vuurpijl kunnen we
dan nog terugkoppeling op de antenne-

kring toepassen, waardoor gevoeligheid en
selectiviteit beide nog eens extra worden
opgevoerd. Men kan zo een toestelletje
maken voor ontvangst op hoofdtelefoon,
dat iets gevoeliger is dan een éénkringer
met roosterdetector en waarvan de selec
tiviteit aanmerkelijk beter is wegens de
toepassing van twee afgestemde kringen.
In dit licht gezien is de uitbreiding van
een kristalontvanger met h.f. versterking
vooral aantrekkelijk voor hen, die een een-
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voudig draagbaar ontvangertje willen be
zitten, dat uiterst zuinig in het gebruik is
en waarmee reeds behoorlijke ontvangst
kan worden verkregen bij gebruik van een
kleine antenne. Monteert men zo’n toestel
letje in een waterdicht kastje, dan is het
ideaal om mee te nemen op fietstochten
of bij het kamperen.
Fig. 11. MONTAGEPLAN VAN DE UN-3S
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30 pF, luchttrimmer
100 pF, keram.
(zie tekst) L.C.C.
C3-4.. 2-v. afstemcond.
(Novocon DC203)
C3n-4a trimmers op
afst.cond
C5.... 0.1 /(F, papier
(Facon)
C6----- 2000 pF, papier
(Facon)
G___ kristaldiode
(type CG6E)
R1.... 220 kfl. pot.m. -m
schak. (Vitrohm type
P257-K2)
S ___ schakelaar op R1
C2....

C5

De afstemcondensator moet
met behulp van afstandbusjes op het chassis, dat ook
hier weer uil uniframe delen
is
samengesteld.
worden
bevestigd
om
ongewenste
mechanische spanningen in
het
condensatorframe
te
voorkomen, terwijl boven
dien een stripje pertinax
tussen condensator en chas
sis
moet worden aange
bracht om sluiting te voor
komen ingeval e.e.a. op de
duur iets mocht doorzakken.
De 402-N spoel is inmiddels
vervangen door type 402 in
ronde bus.

10. - SCHAKELING
VAN DE UN-38

45V

o+ 1.5 V

SCHEMA
Fig 10. geeft het schema van de UN-38.
Hierin vormen Cs en C.j de secties van
een tweevoudige afstemcondensator. Des
gewenst kan men voor Cs ook een enkel
voudig type nemen ingeval men reeds een
kristalontvanger bezit, waarop C.j dus
reeds aanwezig is. Prijsgeven van de éénknops afstemming maakt de bediening van
het toestel dan wel wat moeilijker. Doet
men dit, dan zijn de trimmers (bij regelcondensatoren) Cya en C.ja overbodig.
Merk op, dat de anodespanning van de

DF91 via de spoel wordt toegevoerd, zo
dat no. 3 van de rechter 402 via een verliesarme seriecondensator (C5) met de
draaibare platen van C.| (framecontact)
moet worden verbonden. De terugkoppe
ling wordt ingesteld met de trimmer Cj
en tijdens het afstemmen bijgeregeld met
de potmeter Ri. Voor voeding is een 1,5 V
staafelement en een 45 V anodebatterij
nodig. De schakelaar S bevindt zich op de
terugkoppelregelaar Rj.
Let op de juiste polariteit van de batterij
en, de centrale pool van het staafelement
is positief, de zinken huls negatief.
IN BEDRIJFSTELLING
Voordat de ontvanger voor gebruik gereed
is moeten de trimmers en de spoelkernen
worden afgeregeld, een en ander op de ge
bruikelijke manier.
Draai de terugkoppeling zover in, dat nog
juist geen genereren optreedt en zoek een
zwak station op met bijna geheel uitge
draaide afstemcondensator.
Draai nu aan de trimmers C;ja en C.ja tot
dat de grootste signaalsterkte is verkregen,
gelijktijdig de terugkoppeling bijregelend
om genereren te voorkomen. Daarna de
condensator bijna geheel indraaien, weer
een zwak station opzoeken — terugkoppe
ling op het randje van genereren — en nu
de spoelkernen afregelen op maximale
sterkte. Beide handelingen een paar maal
herhalen totdat naregeling van kernen en
trimmers geen verbetering meer geeft.
Tenslotte wordt de trimmer Ci zo inge
steld, dat met geheel ingedraaide afstem
condensator en Ri eveneens geheel inge
draaid de ontvanger nog juist kan gene
reren.
Het loont de moeite met verschillende
waarden voor C2 te experimenteren, bv.
47 ... 470 pF — afhankelijk van lengte en
aard van de antenne — om het beste com
promis te vinden wat betreft gevoeligheid
en selectiviteit. Bezit men een frontplaatje,
zoals door AMROH wordt bij geleverd
voor de „Electronica in Practijk” bouw
doosjes, bedenk dan, dat de daarop aan
gebrachte golflengte-aanduidingen niet
kloppen voor de tweevoudige afstemcon
densator type DC 203 of DC 206; men kan
echter heel goed zelf een afstemschaaltje
maken, zoals de foto op blz. 19 dat laat
zien.
PRESTATIES
In het Gooi was overdag Brussel (VI.)
vrijwel geheel vrij van Hilversum te ont
vangen bij gebruik van een grote antenne,
verder kwamen nog verscheidene andere
buitenlandse stations uitstekend door. Op

*

UN-3S. Door toevoeging van oen buis en en
kele onderJelen is de kristalontvanger uit te
breiden tot een gevoelig apparaatje, dat
weinig stroom verbruikt.

een draadje van één meter lengte werden
de beide Nederlandse zenders nog beter
ontvangen dan met een enkele kristaldetector op een grote antenne. Het
stroomverbruik is uiterst klein, nl.
2,5 mA anodestroom en 50 mA gloeistroom. Reeds met 20 V anodespanning
werkt de h.f. versterker uitstekend en of
schoon opvoeren van de spanning tot
45 y maar weinig verbetering geeft, is het
voordelig om een 45 V batterij te nemen,
want die gaat dan zeer lang mee, immers
blijft hij bruikbaar totdat de spanning be
neden 20 V is gedaald. Het gloeistroomverbruik is nog te halveren tot 25 mA in
dien men de nieuwe DF96 gebruikt. Deze
buis kan zonder meer in dit toestelletje
worden gezet, de prestaties zijn verder
gelijk aan die van een DF91 of 1T4.

*

*
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Een vacantie ontvangertje
Beproefde tweelamps schakeling in verbeterde uitvoering
gramma’s. Die werden dan op koptelefoon
ontvangen bij gebruik van ’n klein antennesprietje.
In de loop der jaren werd verder ge-

Voorloper van het hier beschreven appa
raatje is de MK Sportontvanger, welke
was ingericht voor vaste afstemming, omschakelbaar voor beide Nederlandse pro-
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SCHAKELING VAN DE VACANTIE-ONTVANGER

100 pF, keram. (LCC)
47 pF, keram. (LCC)
afstemcond. DC201
0,02 pF, papier (Facon)
8 ,,F. elektrol. 450 V (Novoc.)
6000 pF, mica (M.I.A.L.)
1000 pF, papier (Facon)
100 pF, keram. (LCC)

47 kQ,
220 kQ
1,5 MQ
22 kQ
2.2 MQ
330 kQ
1 kQ
1 MQ

potmeter met schak.
Vitrohm P257-KV2)
alle weerstanden
‘/s w - Vitrohm

I

experimenteert! met dit 2-lamps batterij toestelletje en mede door toepassing van
nieuwe onderdelen is daar een ontvangertje uit gegroeid, dat zelfs redelijke
luidsprekerontvangst mogelijk maakt van
enkele sterke MG stations met een heel
bescheiden stroomverbruik, nl. 0,15 A
gloeistroom bij 1,5 V en ca 5 mA anodestroom bij 45 V.
De betere resultaten werden verkregen
door de DK91 te vervangen door een
DK92, toepassing van de nieuwe 402spoel, een wat langere spriet (uitschuifbare auto-antenne) en last-but-not-least
een zeer gevoelig luidsprekertje, nl. de
Peerless „Micromette”.
Door een eenvoudige opzet van het ge
heel kan men een klein toestelletje bou
wen, zo in het formaat van een box
camera, zonder dat speciale miniatuur
onderdelen nodig zijn. Men mag er echter
niet van verwachten dat b.v. overal in den
lande de Hilversumse, resp. Brusselse pro
gramma’s uit het spaekertje schallen —
we werken immers maar met 2 buisjes en
slechts 45 volt anodespanning — maar in
het centrum lukt dat zeker.
Bij min of meer permanente opstelling in
huis of kanmpeertent loont het dan ook
de moeite om een goede antenne en ’n
aardleiding aan te sluiten, waartoe men
de in het schema gestippeld aangegeven
aansluitingen moet aanbrengen. Vooral
een aardverbinding (in het vrije veld: een
langs de grond uitgelegde draad) geeft
aanmerkelijk betere gevoeligheid.
HET SCHEMA
Links in het schema (fig. 12) zien we de
afstemkring, gevormd door de 402 met
parallel aan de afstemwikkeling de draaicondensator. De antenne wordt aange
sloten op een aftakking van deze spoel.
De in de kring geïnduceerde signaalspanning wordt via de roostercondensator C2
aan het eerste rooster van de DK92 toe
gevoerd en door aanwezigheid van de aan
plus 1,5 volt verbonden lekweerstand R3
treedt er in de buis roosterdetectie op.
Het tweede rooster dient als „anode” voor
de detector en een deel van de hoog
frequente wisselspanning wordt via Gi
naar „aarde” afgevoerd, terwijl een ander
deel langs de weg Ci en de potentiometer
Ri naar de terugkoppelspoel wordt geleid.
Door juiste instelling van Ri is de mate
van terugkoppeling regelbaar, zodat men
voor elke stand van de afstemcondensator
op maximale gevoeligheid en zo groot
mogelijke selectiviteit kan instellen. Over
Ro wordt de vereiste gelijkspanning op dit
als anode fungerende rooster gebracht.

Uit deze foto's blijkt heel duidelijk hoe de
chassisopbouw uit Uniframes tot stand komt

De laagfrequente spanning wordt ech
ter via de condensator C7 en de weerstand
Ri naar het derde rooster van de DK92
toegevoerd. Ro zorgt er voor, dat op dit
rooster geen ongewenste ladingen kunnen
optreden. R.i laat de l.f. spanning vrijwel
ongehinderd door, maar voor de ook van
de anodekring afkomstige h.f. wisselspan
ningen vormt hij een filter, nl. in combi
natie met de capaciteit van het derde roos
ter t.o.v. andere elektroden, voornamelijk
het schermrooster, dat immers door C5
voor wisselspanning is geaard. Het verdere
gedeelte van de DK92 is nu op te vatten
als een soort pentode, welke de aan het
derde rooster toegevoerde l.f. spanning
nog eens versterkt alvorens het de anode
verlaat en via Cs naar de eindbuis wordt
gevoerd. Rs dient weer voor toevoer van de

Gebruik van een dubbelpolige aan/uit
schakelaar is wel noodzakelijk, omdat hier
niet alleen de gloeistroom moet worden
uitgeschakeld, maar ook de anodespanning, om langzame ontlading door de lek
stroom van de elektrolytische condensator
te voorkomen.

Alvorens de frontplaat met de zijkanten te
verbinden, moet er in de beide UF003 delen
een keepje worden gevijld om de bevestigingsboutjes van de afstemcondensator en
potmeter te laten passeren.

anodegelijkspanning. Deze bijzondere scha
keling met een heptode maakt dus een
extra grote versterking mogelijk.
Als eindbuis fungeert de DL92. Zijn
schermrooster krijgt rechtstreeks een
positieve spanning van ca 45 volt, de anodespanning wordt toegevoerd door de
primaire wikkeling van de uitgangstransformator T. Negatieve roosterspanning
wordt verkregen van de spanningsval over
een gemeenschappelijke weerstand (R7) in
de min-leiding. Co ontkoppelt zowel deze
weerstand als de inwendige weerstand van
de anodebatterij.
FRONTPLAAT

DE BOUW
Het chassis heeft een originele vorm ge
kregen om de omvang van het apparaat
zo klein mogelijk te kunnen houden. Het
is geheel opgebouwd uit Uniframe delen,
nl. twee stuks UF003 voor de zijkanten,
terwijl voor de voor- en achterkant twee
UF005 plaatjes zijn gebruikt waarvan een
deel is afgezaagd. Eén van deze afgezaagde
stukken is weer gebruikt voor het buizensteuntje. Uit de foto’s en de figuren no’s
13 en 14 blijkt duidelijk hoe het is opge
bouwd.
Eerst boren we de gaten zoals in de maatschets is aangegeven. Het gat voor de luid
spreker wordt het gemakkelijkst gemaakt
met een figuurzaag. De bevestigingsbeugels
van de batterijen knippen we uit (afval)aluminiumplaat van bv. 0.5 mm dikte.
Bij het monteren van de onderdelen be
ginnen we met bevestiging van de luid
spreker — een soldeerlip wordt vastge
klemd onder het moertje rechtsonderaan
—, de afstemcondensator en de potmeter.

ACHTERPLAAT
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Fig. 14
„EXPLODED VIEW" VAN
DE MONTAGETEKENING.

1 & VOLT BATTER'J

NAAR PRIM-UITG.TRAFO

Boven aan de pagina het
aluminium
montagestripje
met de huishouders dat op de
chassis achterplaat wordt be
vestigd.
De verbinding A t/m G cor
responderen met die in de
bouwtekening. De driehoek
jes in de weerstanden duiden
er op dat het halfwatters
kunnen zijn.

De UF003 aan de kant van de condensa
tor kan ook al worden gemonteerd, de an
dere kant komt later. Vervolgens wordt op
de achterwand de uitgangstransformator
bevestigd — let op juiste stand i.v.m. de
3- en 7000 ohm aansluitingen — en, gelijk
met de 5-lips draadsteun, het buizensteuntje, nadat hieraan de huishouders in de
juiste stand zijn gemonteerd, ieder met een
soldeerlip. De achterplaat kan nu aan de
reeds op de frontplaat bevestigde zijwand
worden geschroefd.
Nu worden eerst de gloeistroomleidingen
aangebracht en dan de weerstanden en
condensatoren zorgvuldig vastgesoldeerd.
Tussen de huishouders komt C7, onder de
transformator is ruimte voor C5 en CsWanneer de bedrading zover mogelijk is
aangebracht, kan men de spoel monteren
en de bedrading voltooien. Tenslotte wordt
de tweede zijwand op zijn plaats gebracht
en vastgeschroefd.

soort. De opstaande wandjes zijn plankjes
van 19 mm, die als het kastje in verband
is gebracht, aan de bovenzijde worden af
geschuind. Hierdoor ontstaat de aardige
vorm. Onder- en bovenplankjes zijn 12 mm
dik. Evenals het frontplankje is de achter
zijde een plaatje triplex van 5 mm. Aan de
bovenkant komt een gat voor de antenne.
Deze kan men maken van een eindje gordijnspiraal, dat verstevigd wordt door er
een koperdraad in te solderen, of wanneer
men het luxer wil doen gebruikt men een
telescoopantenne. De afwerking laten we
graag over aan de fantasie en vindingrijk
heid van de bouwer.
Voordat de gloeistroombatterij met een
beugel in ’t chassis wordt vastgeklemd
moeten de verbindingsdraden er aan wor
den gesoldeerd; de zinken bus is negatief.
IN BEDRIIJFSTELLING
Is de montage geheel voltooid en is de be
drading grondig gecontroleerd waarbij er
speciaal op moet worden gelet, dat er ner
gens kans bestaat voor kortsluiting — bv.
door tussen contacten gelopen soldeer-

HET KASTJE
Het kastje, dat wij hierbij hebben ontwor
pen, is gemaakt van een fijnnervige hout
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rechtsom, dan gaat de detectorbuis genere
ren waardoor een ernstige storing in nabu
rige ontvangers wordt veroorzaakt, indien
zij op hetzelfde station zijn afgestemd. Dit
genereren is onder meer kenbaar aan het
optreden van fluittonen, waarvan de toon
hoogte verandert bij draaien aan de afstemcondensator. Bovendien is de ontvanger dan
minder gevoelig. De grootst mogelijke ge
voeligheid en selectiviteit worden bereikt,
wanneer de terugkoppeling wordt ingesteld
op de grens van genereren, d.w.z. de schake
ling mag juist niet genereren.

DE MONTAGE IS VOLTOOID. Slechts één
zijkant (foto hieronder) moet nog worden aan
gebracht.

druppels — dan kan men de buizen inzet
ten, de luidspreker aansluiten en antenne
en aarde verbinden alsmede de batterijen.
Met de knop van de terugkoppeling wordt
het toestel ingeschakeld.
Met de afstemcondensator zoekt men een
station op, terwijl de terugkoppelpotentiometer gelijktijdig wordt ingeschakeld op
maximale gevoeligheid van de ontvanger.
Draait men laatstgenoemde knop te. veel
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Eenlamps wisselstroom ontvanger
In vergelijking met de voor batterijvoeding ontworpen ontvangertjes heeft het
hier beschreven wisselstroom toestelletje
het voordeel, dat men het op het lichtnet
kan aansluiten, zodat men zich de telkens
terugkomende onkosten voor aanschaffing
van verse batterijen kan besparen, waar
door men tevens is verlost van de teleur
stellingen, veroorzaakt door het op de
meest ongelegen ogenblikken uitgeput
raken van de stroombron. Tegenover ge
noemd voordeel staat dan wel het bezwaar,
dat de aanschaffingsprijs groter is wegens
de voor wisselstroomvoeding noodzakelijke
extra voorzieningen in de vorm van een
voedingsgedeelte. Dit laatste kon echter in
dit geval zeer eenvoudig worden gehou
den, zoals straks zal blijken.
Het begrip „wisselstroombuis” (als tegen
stelling van de „batterijbuis”) betekent nl.
niet dat deze buizen volledig met wissel
stroom kunnen worden gevoed, dit geldt
alleen ten aanzien van de gloeidraad. De
anode moet echter ook hier steeds met ge
lijkspanning worden gevoed en daarom
moet de 220 volt (eventueel 110 of 125 V.)
wisselspanning van het net worden omge
zet in gelijkspanning, terwijl bovendien in
een lagere spanning voor de gloeidraad
moet worden voorzien.
VOEDINGSGEDEELTE
Nu stelt een eenlamps ontvanger heel be-

scheiden eisen, zodat in dit geval de extra
onderdelen, nodig voor het z.g. voedings
gedeelte, slechts klein in aantal zijn, name
lijk een voedingstransformator van be
trekkelijk licht type, twee weerstanden
en twee elektrolytische condensatoren,
welke samen in één aluminium bus zijn
ondergebracht.
De transformator dient om de buis van
6.3 volt gloeispanning te voorzien en hij
levert bovendien ongeveer 30 volt aan de
gelijkrichter, welke de wisselspanning
omzet in gelijkspanning voor anodevoeding. Een afzonderlijke gelijkrichter is
hier uitgespaard, want in de ballon van
het gekozen huistype (een ECC82 of
12AU7) zijn feitelijk twee trioden onder
gebracht, waarvan de ene dient als de
eigenlijke ontvangbuis (het linker deel in
het schema) en de andere als gelijkrichtbuis. Het rechter deel van de ECC82 is
hiertoe geschakeld als diode, de weerstand
R.j dient voor begrenzing van de roosterstroom. Het voedingsdeel wordt gecomple
teerd met een afvlakfilter, bestaande uit
een weerstand (R:i) en de in één huls on
dergebrachte elektrolytische condensato
ren Co en C7.
ONTVANGERSCHAKELING
Het linker gedeelte van het schema is dus
feitelijk de eigenlijke ontvanger, waarvan
de schakeling in grote trek
ken gelijk is aan die van
de batterij-ontvanger, welke
werd beschreven op blz. 18.
In het voorgaande vindt men
een uitvoerige verklaring van
de werking, welke wij hier
achterwege laten.
De afstemkring, gevormd
door de afstemcondensator Cu
en de tussen de contacten 3
en 4 liggende windingen van
de 402 spoel, is via de roostercondensator (C3) met het
rooster van de linkertriode
verbonden, de antenne wordt
met tussenschakeling van de
koppelcondensator Ci aange
sloten op de aftakking van
deze spoel.
De koppelwikkeling tussen de
aansluitingen 5 en 6 van de
402 wordt gebruikt voor te
rugkoppeling, welke regel
baar is met de potentiometer
Ri.

DE BOUW
Als basis voor de montage
dient een chassis, dat men sa
menstelt door de Uniframe
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DE SCHAKELING
Cl

100 pF (zie tekst)
C2
afstemcondensnlor (DC201)
C3—4 100 pF keramisch (L.C.C.)
C5
1000 pF papier (FACON)
C6—7 8 + 8 «F. elco (NOVOCON)

R1

delen UF007, UF002 en UF003 aan elkaar
te schroeven op de wijze zoals aangegeven
in fig. 17. Hierbij moet de vlakke plaat
UF007 in zodanige positie worden aange
bracht, dat het fabrieksmerk aan de bo
venzijde komt, met de aanduiding UF007
aan de voorzijde, dus bij het frontpaneeltje.
In genoemde plaat moet men 6 gaatjes
boren bet diameter 3,5 mm, nl. 2 voor be
vestiging van de huishouder en 4 voor de
transformator. De spoel wordt aan de on
derzijde van het chassis bevestigd met de
boutjes, welke eveneens voor de transfor
mator worden gebruikt. Let op, dat de
huishouder in de juist stand wordt ge
monteerd, de open plaats tussen de contac
ten 1 en 9 moet naar het midden van het
chassis zijn gekeerd (zie de montagetekening in figuur 19). Nadat de gaten zijn ge
boord kan men de chassisdelen aan elkaar
schroeven, de frontplaat bevestigen en de
onderdelen op het chassis monteren. De
driedelige draadsteun wordt vastgezet met
hetzelfde boutje, waarmee de huishouder
wordt bevestigd. Bij antenne-aarde entree
en de 402 spoel wordt een soldeerlip onder
het bevestigingsmoertje vastgeklemd op
de plaatsen zoals aangegeven in figuur 19.
Figuur 18 geeft een schets van de opstel
ling en de bedrading aan de bovenzijde
van het chassis. De afstemcondensator
wordt aan het frontpaneel bevestigd met
behulp van drie boutjes. Om de conden

sator op de juiste afstand van het paneel te
houden, worden over de boutjes drie sluitringen gelegd, en aan de linkerzijde een
soldeerlip.
BEDRADING
De verbindingsdraden bestaan uit vertind
koperdraad van ongeveer 0,8 mm dikte,
waaroverheen isolatiekous wordt gescho
ven. De leidingen worden aan de contac
ten gesoldeerd.
Bedenk, dat het solderen van elektrische
verbindingen heel wat anders is dan „loodgieterswerk”, gebruik van soldeerwater of
-vet is hier absoluut ontoelaatbaar; het
toestel zou hierdoor grondig worden be
schadigd. Hoe de leidingen komen te liggen
is duidelijk te zien in de figuren 18 en 19.
Een aantal draden gaat door het grote gat
om de afstemcondensator en de transfor
mator met de andere onderdelen aan de
onderkant van het chassis te verbinden. In
de montagetekeningen zijn deze leidingen
met letters aangegeven. De met A gemerkte
leiding van fig. 18 komt overeen met A in
fig. 19 voor de overige letters geldt het
zelfde.
Men kan het beste beginnen met de ver
hing H — welke eveneens de contacten 4
en 5 van de huishouder met elkaar ver
bindt — daarna G en F. Leg deze leidingen
netjes naast elkaar, voorzover mogelijk
strak tegen het chassis. Vervolgens de ver
binding van contact 3 van de huishouder
naar de draadsteun. Met deze leiding wor
den gelijktijdig de weerstand R3 en een
plusleiding van de elco (oranje of rode
draad) aan het draadsteuncontact gesol
deerd. Monteer nu R j, waarbij diens draadeinden tot op circa 1 cm worden afgeknipt,
zodat deze weerstand niet nodeloos ruimte
behoeft in te nemen. Hierna komt R2 aan
de beurt, waarbij een van zijn draadeinden tevens dient om de verbinding tussen
contact 8 en het centrale busje van de huis
houder tot stand te brengen. De buishoudercontacten kan men met voordeel iets
naar buiten ombuigen om zo meer ruimte

R2
R3
R4

47 kilohm potentiometer met dubbelpolige
druk/trekschakelaar (Vitrohm P 55)
1 kilohm — Vs VV (Vitrohm)
2.2 kilohm — 1 W (Vitrohm)
1 kilohm — */s (Vitrohm)
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te krijgen voor het aansolderen van de
verbindingen.
Nadat het netsnoer en de leidingen A en B
(hiervoor eventueel ook een stukje net
snoer gebruiken) aan de schakelaar op de
potentiometer zijn verbonden, kan men de
overige bedrading aanbrengen. De leiding
D wordt aan de soldeerlip gesoldeerd,
welke onder het bevestigingsboutje werd
aangebracht van de afstemcondensator.
INBEDRIJFSTELL1NG
Voordat de ontvanger in bedrijf wordt
gesteld moet men alle verbindingen heel
zorgvuldig controleren, waarbij er niet
alleen op moet worden gelet, of er geen
vergissingen zijn gemaakt, zoals een ver
keerde verbinding, maar ook, of er nergens
een kortsluiting kan optreden ten gevolge
van dicht bij elkaar of tegen chassis lig
gende blanke draadeinden. Ook soldeerdruppels kunnen zich soms ongemekrt
tussen buishoudercontacten e.d. verschui
len en op deze wijze de sluiting veroorza
ken. Ofschoon door toepassing van de nettransformator de schakeling geheel van het
net is geïsoleerd en de lage gloei- en
anodespanningen het experimenteren met
dit apparaatje zeer
veilig doen zijn,
moet men — juist
in dit verband —
vooral niet verge
ten, dat de aanslui
tingen van de trans
formator zelf wel
degelijk gevaarlijke
spanningen voeren.
Dit betreft niet al
leen de net aanslui
tingen (de contac
ten aan de voorzijde
van fig. 18, gemerkt
0, 110, 125, 220) en
de contacten van de
schakelaar op de
potentiometer, die
netspanning
alle
voeren, maar ook de
niet aangesloten lip
„O” aan de andere
zijde van de trans
formator.
Tussen
laatstgenoemd con
tact en chassis staat
nl. een wisselspan
ning van 250 V. Het
daarom
verdient
aanbeveling
deze
aansluitingen, eventueel alle met het net
verbonden contactpunten, met isolatieband
te omgeven, zodat toevallige aanraking van
het blanke metaal onmogelijk is. Op deze
plaats vermelden wij tevens, dat toepas
sing van een hogere anodespanning dan
circa 30 V. niet alleen uit veiligheidsoogpunt is af te raden, want ook wat de wer
king van de ontvanger betreft geeft dit
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geen enkel voordeel; men verkrijgt daar
mee zelfs een hinderlijk bromniveau en
praktisch geen verbetering in de gevoelig
heid.
Heeft men alles grondig gecontroleerd, dan
kan de buis in de houder worden geplaatst
en de antenne, koptelefoon en het net
worden aangesloten.
Door de knop van de potentiometer uit te
trekken wordt het toestel ingeschakeld.
Deze knop wordt voorlopig bijna geheel
linksom gedraaid — waardoor de terug
koppeling zeer gering is — en met de condensatorknop wordt nu een zender opge
zocht. Heeft men die gevonden, dan wordt
de terugkoppeling voorzichtig sterker ge
maakt (knop van Ri rechtsom draaien),
terwijl gelijktijdig de afstemcondensator
wordt begeregeld voor juiste afstemming.
Het geluid zal sterker
worden en de afstemming
scherper, totdat een punt
wordt bereikt, waarbij een
fluittoon optreedt welke
^
van toonhoogte verandert
^
wanneer men aan de afZ'
stemknop draait. Dit is het
ff
teken, dat de ontvanger
Ij

Fig. 18

genereert en dus een ernstige storing in
naburige toestellen veroorzaakt. Zover
mag men het dus niet laten komen, boven
dien is de gevoeligheid nu veel minder.

UF003

UF007

UF007

UF002

UFO O 2

Fig. 19

BOUWTEKENING

De terugkoppeling moet men altijd een
eindje terugdraaien van het punt af waar
het genereren inzet, dan is de gevoelig
heid het grootst.
Wanner niet op een zender is afgestemd,
hoort men geen fluittoon, het genereren is
dan echter kenbaar aan een zacht geruis,
dat geleidelijk of met een klikje verdwijnt,
zodra de terugkoppelknop „in de veilige
richting” (linksom) wordt gedraaid. Na
enige oefening zal men in staat zijn steeds

„op het randje van genereren” in te stellen,
zonder dat men de ontvanger even behoeft
te laten generereen. Dit laatste is name
lijk een hinderlijke gewoonte welke de
„dilettant” kenmerkt.
Houdt er rekening mee, dat voor verschil
lende standen van de afstemcondensator
ook de terugkoppeling een andere instel
ling vraagt. Tijdens het afstemmen moet
men dus met de ene hand afstemmen en
met de andere gelijktijdig de terugkoppe-
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ling bijregelen. De potentiometer regelt in
het begin van zijn regelgebied bovendien
de geluidsterkte.
Tenslotte is het van belang een zo gevoemogelijke hoofdtelefoon te gebruiken.
Wie zo groot mogelijke selectiviteit wil
bereiken, desnoods ten koste van de uiter
ste gevoeligheid, kan met voordeel eens
experimenteren met verschillende waar
den voor C] en deze condensator öf met
no. 1 öf met no. 2 van de 402 spoel ver
binden. Probeer capaciteiten van 47 pF tot
470 pF. Hoe groter de antenne, des te klei
ner kan dit condensatortje zijn. Verder

geldt: hoe kleiner capaciteit, des te beter
is de selectiviteit.
ANTENNE EN AARDE
Wat de antenne betreft, maak deze zo hoog
mogelijk. Een flinke hoogte, liefst „vrij
uitzicht” over daken en bomen is nl. belangrijker dan een grote lengte. Een vertikale staafantenne van b.v. 2 tot 3 meter
lengte en gemonteerd aan een schoorsteen
van een huis met twee verdiepingen is te
prefereren boven een horizontale draad
van enkele tientallen meters, indien laatst-

O

genoemde niet meer dan 5 tot 8 m boven
de grond hangt. Let voorts op, dat de an
tenne zelf en de invoerleiding naar de ont
vanger zeer goed zijn geïsoleerd met be
hulp van keramische isoloatoren van flinke
afmetingen en goede kwaliteit.
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Fig. 20
Voorbeeld voor een
passende behuizing
van deze ontvanger

De invoerleiding moet zoveel mogelijk op
5 tot 10 cm afstand worden gehouden van
dak, dakgoot en muren. Hiervoor zijn afstandsisolatoren in de handel.
De aardverbinding kan men maken aan
een buis van de water- of gasleiding, des
noods aan de centrale verwarming. Ook

voldoet een koperen buis, welke tot in het
grondwater wordt geslagen. Gebruik een
z.g. aardkiem om de aardleiding aan een
buis te verbinden en zorg voor goed con
tact, door de betrokken buis ter plaatse
goed blank te maken met behulp van een
vijl of schuurlinnen.

DE ONDERDELEN
De zilveren ring betekent:
tolerantie 10 %
2 stuks keramische condensatoren 100 pF
L.C.C.
1
keramische condensator 330 pF
1
„ papiercondensator, 1000 pF (Facon)
rubber doorvoertulle
1
1 „ 3-dlg. draadsteuntje
1
gewone knop
1
pijlknop
16
„ montageboutjes M3 met moer
3 „ soldeerlippen
8 „ sluitringen
1
„ netsteker
2 meter montagedraad
2
oliekous
netsnoer
1

1 stuks UF 007 )
UF 002 ) Uniframe chassisdelen
1
UF 003 )
1
1
frontplaatje
voedingstransformalor MuVolt type
1
PC 100
1
elco 8 + 8 jkF-450 V. Novocon
1
afstemcondensator DC201
noval-buishouder
1
2
enlree's
spoel, MuCore type 402 *)
1
1
potentiometer 47 ktl (Vitrohm type
P 55 of P 257)
weerstand 1 megohm-'/i W (Vitrohm)
1
weerstand 2,2 kilohm—1 W (Vitrohm)
1
weerstand 1 kilohm—Va W (Vitrohm)
1
kleurcode van de weerstanden
2
2,2 kilohm (2200 fi) = rood-rood-rood
1 kilohm (1000 fi) — bruin-zwart-rood
1 megohm (1.000.000 (1) =
bruin-zwart-groen

*

*) In de afbeeldingen is de spoel 402-N
aangegeven, dit type is inmiddels gewijzigd in
402 en heeft een ronde vorm.

*

*

33

ren. Voor dit doel leent zich uitstekend de
Muvolett 22043/5. Overigens is de aanpas
sing niet bijzonder kritisch, zodat met de
Muvolett 7043 ook nog zeer goede resul
taten worden verkregen. Bij goede aan
passing kunnen beide huistypen ongeveer
300 mW aan de transformator afgeven, dat
is dus vergelijkbaar met de prestaties van
de „zware” eindbuizen van de D-serie •
voor batterijvoeding. Ook bij toepassing
van de ECC81 kan een goede antenne en
betrouwbare aardverbinding echter niet
worden gemist.
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Fig. 23.

MONTAGEPLAN VAN DE UN-42

Een EXPERIMENTEER
ONTVANGER
bij uitnemendheid
MET ECL11 ALS DETECTOR
EN EINDBUIS

worden gebruikt, de cijfers bij de aansluitpunten komen overeen met de nummers
van de octalplug van de UN-1. Gebruikt
men laatstgenoemde, dan moet hierin de
weerstand R\ worden vervangen door een
exemplaar van 150 ohm, anders krijgt de
ECL11 onvoldoende negatieve roosterspanning.
Wij hebben dit huistype voor de UN-24
gekozen omdat het in de toegepaste scha
keling beter voldoet dan de speciaal voor
TV apparaten ontworpen ECL80, terwijl
de zeer lage prijs van de ECL11 bovendien
een doorslaggevende factor is; vooral op de
surplusmarkt is hij voor een habbekrats te
krijgen.
Het triodegedeelte is als roosterdetector
geschakeld, de tetrode als eindbuis. Extra
gevoeligheid en selectiviteit worden ver
kregen door toepassing van terugkoppeling
op de detectorkring, regelbaar met de potentiometer Ri. Laatstgenoemde werkt

Dit is nu weer eens een eenvoudig ontwerpje, geknipt voor de beginnende experimenteerder.
Het schema is gemakshalve in tweeën ge
splitst; het voedingsgedeelte is nl. afzon
derlijk getekend, voornamelijk met het
doel om het diegenen gemakkelijk te ma
ken, die reeds het voedingsblok UN-1 be
zitten (Jongens Radio 4). Dat kan nl. ook
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SCHAKELING UN24

100 è 300 pF, keramisch (L.C.C.)
afstemcond., max. 500 pF (DC 203)
trimmer op afstemcond.
100 pF, keramisch (L.C.C.)
3—30 pF luchttrimmer
220 pF, keramisch (L.C.C.)
0,01 //F, papier (Facon)
3000 pF, papier
32+32 «F, elco 450 V
(koker) Novocon
C22___ 100 /<F, elco 12 V (koker) Facon
R 1 ___
47 kP pot.m. m. schak.
(Vitrohm type P 56)

R 2 ....
1 MP
Vj W
Vitrohm
R 3 ....
10 kP
Vs \V
R 4 ---- 220 kP
1 W
R 5 ----- 470 kP
Vs W
R 6 ....
1 kP
Vs W
R 7 ----- 100 kP.
Vs W
R 20.... 150 P 5 %
1 w
L
smoorsp. 60 mA (Muvolett)
Tl ----- 7 kP primair (Muvolett)
T 2 .... Muvolt type P 120 D
S
schakelaar op R1
z
smeltveiligheid, 250 mA

r
.
tevens nog als sterkteregelaar, want hoe
lager het draaicontact komt te staan, des
te kleiner is de weerstand parallel aan de
terugkoppelwikkeling. Deze weerstand
wordt naar de afstemkring getransfor
meerd en veroorzaakt zo aanzienlijke dem
ping. Ofschoon deze schakeling van Ri aan
leiding kan geven tot aanmerkelijke verstemming, nl. wanneer de koppelspoel bijna
of geheel wordt kortgesloten, is dit in de
praktijk geen groot bezwaar, aangezien
het laatste deel van het regelgebied vrij
wel nooit zal worden gebruikt.
Omdat beide buissystemen een gemeen
schappelijke katode bezitten is het wen
selijk, deze rechtstreeks aan chassis is ver
binden. Hierdoor is het noodzakelijk om
de negatieve roosterspanning voor de tetrode te betrekken van een weerstand in
serie met de minleiding van de hoogspan
ning. Dit is Ri»n (in het voedingsdeel),
welke wordt ontkoppeld door C22- Let er
op, dat de pluspool van deze elco met chas
sis is verbonden en dat de leiding van R20/
C22 naar R5 nergens sluiting kan maken
met chassis.
DUO-CONDENSATOR
Waarom een tweevoudige afstemcondensator toegepast, als hiervan maar één
sectie wordt gebruikt? Het antwoord op
deze begrijpelijke vraag is feitelijk reeds
in de inleiding gegeven: Voor experimen
ten en latere uitbreiding van dit toestel
letje is de duocondensator namelijk onmis
baar. Nu kan men wel enkele guldens uit
sparen door de aanschaf van een enkel
voudig exemplaar, maar daar staat tegen
over, dat men later toch een tweevoudige
condensator nodig heeft, in welk geval de
enkelvoudige naar de rommeldoos verhuist
en daar meestal lange tijd renteloos blijft
liggen.
DE BOUW
Indien men dit ontvangertje met voedingsgedeelte als een compleet apparaat opgezet,
dan bieden twee Uniframe chassiseenheden voldoende ruimte om alle onderdelen
1

g AZ1

m

W-r-oJ

3

°o

lc20

270
5

C21

8

J>
2?Ö"
<£!
S"04

07
IC22
IW 20

06
08
01

Fig. 25. VOEDINGSDEEL UN24

overzichtelijk op te stellen. Er is dan ook
gelegenheid om een Sudell afstemschaaltje te monteren, zoals blijkt uit bijgaande
afbeeldingen. Alhoewel de bedrading op
zichzelf geen moeilijkheden zal meebren
gen is ’t hier wel van belang, dat men deze
zoveel mogelijk uitvoert als op de bouw
tekening is aangegeven. Let er in het bij
zonder op, dat de aangegeven aardpunten
worden aangehouden en dat de hiervoor
dienende soldeerlippen deugdelijk contact
maken met het chassis, anders bestaat er

:

kans op ongewenste effecten als gevolg
van onvoorziene terugkoppeling tussen
beide systemen van de ECL11. In dit ver
band zij er op gewezen, dat de goede wer
king mede afhankelijk is van prima kwali
teit van de laagspannings elco C22- Soms
krijgt men verbetering door hieraan een
papiercondensator van 0,25 ^aF parallel te
schakelen.
Een punt — waarmede overigens in elke
ontvanger rekening moet worden gehou
den — verdient hier extra aandacht, nl. de
mogelijkheid dat resten van de hoogfrequentespanningen vanuit de detector
doordringen tot in de anodekring van de
eindbuis en dan door de verbindingsdraden of het luidsprekersnoer worden
geïnduceerd in de antennekring. Deze
terugwerking geeft licht aanleiding tot in
stabiele werking, soms zelfs genereren. De
condensator Cs dient dan ook in de eerste
plaats om h.f. naar aarde af te leiden (via
de afvlakcondensator in het voedingsdeel;
directe verbinding van Cs met chassis is in
principe weliswaar beter, maar dit stelt
hoge eisen aan de doorslagvastheid van
deze condensator). Monteer hem met zeer
korte leidingen zo dicht mogelijk bij de
anodeaansluiting van de eindbuis en met
het buitenbekleedsel aan plus hoogsp., zo
dat dit als afscherming dient voor het
„binnenwerk” van de condensator. De
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aardzijde is nl. aangegeven met een of
meer ringen om het uiteinde.
Houdt verder de uitgangstransformator en
zijn leidingen — inclusief het luidsprekersnoer — uit de buurt van de ingangskringen van de ontvanger en leg de verbindingsdraden met de primaire tegen elkaar
en tegen het chassis.
AFREGELING
Is het toestel geheel gemonteerd en is de

bedrading nog eens extra gecontroleerd,
dan sluiten we luidspreker, net en antenne
aan. Reeds dadelijk zal ontvangst moge
lijk zijn.
Eerst stellen we de terugkoppelcondensator C.| in. Ri wordt geheel rechtsom ge
draaid (max. terugkoppeling) waarna we
C4 niet verder indraaien dan strikt nood
zakelijk om de detector zwak te laten ge
nereren en wel voor die stand van de
afstemcondensator, waarbij de schakeling
het moeilijkst oscilleert. Dat is meestal het

Fig. 26. MONTAGEVOORBEELD VOOR DUBBELLAMP EENKRINGER

Fig. 27
De verbindingen in de bouw
tekening eindigend in een
letter, worden aan de boven
zijde van het chassis ver
bonden met dc punten, die
door een zelfde letter zijn
aangegeven

tetrode (waarschijnlijk is dan de overgangsweerstand tussen katodeoppervlak
en het buisje van de gemeenschappelijke
katode te^groot geworden). Is men niet in
de gelegenheid zo’n buis te vervangen door
een ander exemplaar, dan is hij weer tot
rede te brengen door toepassing van tegenkoppeling. Dit is in het schema gestippeld
aangegeven. Cs komt dan te vervallen, Cp
en Cq zijn elk 3000 pF, Rt is 680 a 820
kilohm. De gevoeligheid is dan natuurlijk
wel iets minder dan zonder deze tegenkoppeling.

geval bij geheel of bijna geheel ingedraaide
afstemcondensator (dus voor de laagste
frequenties oftewel grootste golflengten).
Tenslotte maken we de schaalaanwijzing
kloppend door een station op het onder
einde van de schaal op te zoeken, bv. Brus
sel IV. Door gelijktijdig aan afstemconden
sator en de trimmer C2a te draaien
kunnen we de afstemming laten samen
vallen met de juiste schaalaanwijzing.
Blijkt nu de schaal aan de bovenzijde niet
te kloppen, dan kan dit worden gecorri
geerd door de kern van de spoel bij te
regelen. Daarna moet het ondereinde van
de schaal weer worden gecontroleerd en
eventueel worden bijgeregeld met de
trimmer.
SLOTOPMERKINGEN
Dit apparaatje is vrij gevoelig en met een
niet te kleine antenne zal men een flink
aantal stations kunnen horen. Het is ech
ter wel van belang om met verschillende
waarden voor de antenne-koppelcondensator te experimenteren, want de gunstig
ste waarde hiervan is afhankelijk van de
eigenschappen van de gebruikte antenne.
Hoe groter laatstgenoemde, des te kleiner
moet Ci zijn, anders komt de selectiviteit
in het gedrang. Voor goede selectiviteit is
nl. een kleine koppelcapaciteit gewenst,
maar neemt men die te klein, dan daalt
ook de gevoeligheid. De beste resultaten
worden dan ook meestal verkregen met
een grote, vrij opgehangen buitenantenne
en een kleine waarde voor Ci.
Het is ons gebleken, dat oudere buizen en
sommige nieuwe surplus exemplaren van
het type ECL11 aanleiding kunnen geven
tot instabiele werking, veroorzaakt door
inwendige koppeling tussen triode- en

★

*

★
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VOOR MIDDENGOLF UN-20
Bij het ontwerpen van een 2-lamps „recht
uit” ontvanger heeft men in het algemeen
keus uit twee mogelijkheden: De eerste
buis als detector en de tweede als audioversterker, maar men kan ook de ene buis
als hoogfrequentversterker schakelen en
eindbuis als detector laten werken. De
eerste methode komt in de eerste plaats in
aanmerking voor éénkringers; wil men
echter twee afgestemde kringen toepassen
met de bedoeling om grotere selectiviteit
te verkrijgen, dan verdient de tweede
methode de voorkeur, omdat dan de krin
gen niet rechtstreeks met elkaar behoeven
te worden gekoppeld, hetgeen altijd een
heel secure instelling van die koppeling
vereist, terwijl het bovendien een heel
probleem is, om over het gehele afstemgebied de gunstigste koppelingsgraad te
handhaven. Al deze koppelingsproblemen
vervallen, als men een pentode als h.f. ver
sterker tussen beide kringen schakelt. We
hebben dan feitelijk een „elektronisch koppelelement” aangebracht en het enige, wat
nog aandacht vraagt, is te zorgen, dat er
dan juist geen capacitieve- of inductieve
koppeling tussen de afstemkringen kan
optreden. Dat is te verwezenlijken door
een degelijke onderlinge afscherming van
beide kringen — waartoe ook de verbindingsdraden tussen spoel en afstemcondensator en alle aanhangende bedrading
moet worden gerekend.
Een eindpentode met grote steilheid vormt
bij juiste instelling een zeer gevoelige en
effectieve detector; hij kan dan echter niet
hetzelfde vermogen afgeven zoals verkre

gen wordt bij de normale instelling als
versterker. Erg bezwaarlijk is dat overi
gens niet, want er blijft altijd nog ruim
voldoende over om een gevoelige luid
spreker op behoorlijke kamersterkte te
doen spelen.
Men moet er echter wel aan denken, dat
de luidsprekeraanpassing voor de als
detector geschakelde eindbuis anders moet
zijn dan voor de normale toepassing ge
bruikelijk is. Ook dat geeft weinig moei
lijkheden, want door bv. een 5 ohm luid
spreker aan te sluiten op de 2 of 3 ohm
contacten van de uitgangstransformator,
wordt automatisch de vereiste — nl. ca
2 maal zo grote — anodïbelasting verkre
gen.
Gezien de aantrekkelijkheid van een der
gelijke opzet voor toepassing in eenvoudig
en toch effectieve ontvangertjes, brengen
wij hier een praktische uitvoering van de
schakeling volgens de „tweede methode”.
Door de afwezigheid van een bereikschakelaar kan de UN 20 compact worden ge
bouwd, zodat er zelfs ruimte beschikbaar
is voor de onderdelen van het voedingsdeel.
In dit ontvangertje hebben wij nog huis
typen van de ouderwetse „rode serie” toe
gepast, voornamelijk omdat velen nog wel
enkele exemplaren bezitten.
AFREGELING
De montage en de bedrading zijn het ge
makkelijkst, als we voorlopig de beide
chassishelften nog niet aan elkaar schroe
ven. Eerst monteren we het voedingsge-

Fig. 28
VERKLARING VAN DE IN DE
TEKENING
AANGEBRACHTE
CIJFERS

fep

2-8-9-10-11 zie tekst
3 gloeispanning voor buizen en
schaalverlichting
4 idem AZ1
6-7 naar 5 en 8 AZ1
)RS

IT KNOP
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deelte en de op hetzelfde chassisdeel
ondergebrachte onderdelen van de detec
tor. Op het andere gedeelte komt de afstemcondensator met de spoelen — de ene
boven, de andere onder het chassis. Uit de
foto’s, de bouwtekening en de schets van
het bovenaanzicht blijkt duidelijk hoe alles
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SCHAKELING VAN DE UN20
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moet worden opgesteld. De sterkteregelaar Ro komt op een als zijstuk fungeren
de UF 003. Voor grotere stevigheid van het
geheel kan men er ook een aan de andere
kant monteren, strikt noodzakelijk is dat
niet. Let er bij de bedrading op, dat Ci, Ri
en C-i zo dicht mogelijk bij de chassisbodem komen opdat er een flinke ruimte
vrij blijft om de kern van de onder het
chassis gemonteerde 402 spoel te kunnen
bereiken door het grote gat naast de antenne-entree. Hetzelfde geldt ten aanzien
van de trimmer van de antennekring, C3.
De detector-trimmer C7 wordt aan lip 3
van de andere spoel gesoldeerd in zodanige
stand, dat hij gemakkelijk vanaf de onder
zijde van het chassis kan worden ingesteld.
De nummers 10 en 11 in bouwtekening en
bovenaanzicht verwijzen naar de verbin
dingen van de spoelcontacten no’s 4 met
de respectievelijke statorpakketten van de
afstemcondensator. Voor de onder ’t chas
sis gemonteerde spoel gaat deze verbin
ding door het 20 mm gat naar de onderste
aansluiting van de achterste sectie, het
benedencontact van de voorste condensatorsectie wordt met een draad door het
grote gat aan no. 4 van de detectorspoel
verbonden. Beide leidingen moeten zo kort
mogelijk zijn, laat ze echter niet met chas
sis of spoelbus in aanraking komen, ook al
zijn ze geïsoleerd met prima oliekous dit
zou nl. verliezen kunnen veroorzaken
waardoor selectiviteit en gevoeligheid
worden geschaad. Vergeet vooral niet elk
der met „9” gemerkte soldeerlippen d.m.v.
dikke korte draden te verhinderen met het
aardcontact van de draaicondensator, an
ders dreigt er gevaar voor onbedwingbaar
genereren van de h.f. trap.
Bij de detector-eindbuis zijn een aantal
weerstanden en condensatoren dicht bij de
huishouder van de EL3 te monteren. Dit
gaat het gemakkelijkst, als men de h.f.
smoorspoel en de trimmer Co het laatst
aanbrengt. In werkelijkheid moet Cu met
korter draadeinden worden gemonteerd
dan in de tekening (vanwege de duidelijk
heid) is aangegeven. Merk op, dat contact
no. 7 van de EL3-buishouder naar binnen
is omgebogen, in de tekening juist zicht
baar onder de h.f. smoorspoel.
De primaire van de luidsprekertransformator (de „7000 ohm” draden) wordt ver
bonden met het als draadsteun dienende
contact no. 1 van de AZ1 en de aansluiting
van de h.f. smoorspoel, welke eveneens
met Ci2 is verbonden. Contact no. 8 van
de EL3 is zeer dicht bij de aansluitingen
van de terugkoppelings regelaar (R5) ge
tekend, er bestaat hier echter geen recht
streekse verbinding.
Het netsnoer wordt met beide „1” ge
merkte contacten op de pot.meter schake
laar verbonden, een gelijksoortig snoertje
wordt aan-gebracht tussen de contact
punten „2” van deze schakelaar en de voedingstransformator. Vergeet niet het mid-

den van de 2 X 270 V wikkeling met de
soldeerlip „8” te verbinden.
Nadat de bedrading zover mogelijk is vol
tooid kunnen de beide chassisdelen aan elkaar worden geschroefd, waarbij de hulpstukken UF 004 worden gebruikt. Hierna
worden de nog resterende verbindingen
gelegd en nadat de afstemschaal is gemon
teerd volgens de erbij gepakte gebruiksaanwijzing, breekt het spannende moment
aan, waarop het apparaat kan worden geprobeerd.
AFREGELING
Voordat dit toestelletje volledig bedrijfs
klaar is, moeten de afstemkringen nog
worden afgeregeld.
1. Draai de afstemcondensator hele
maal in en zet de wijzer gelijk met het
boveneinde van de schaal.
2. Stem af op een bekend station; de
wijzer zal nu nog niet op de betreffen
de stationsnaam staan. Draai nu met de
afstemknop de wijzer langzaam naar
zijn juiste positie, gelijktijdig de trim
mers C.{ en C7 bijregelend, totdat max.
sterkte wordt verkregen met de wijzer
midden op het bij de stationsnaam be
horende blokje.
3. Stel de terugkoppeltrimmer Co zo
danig in, dat de detector voor alle stan
den van de afstemcondensator nog juist
genereert wanneer • de regelweerstand
Rs geheel rechtsom is gedraaid. Laat
daarna deze trimmer onaangeroerd en

regel de terugkoppeling tijdens het afstemmen uitsluitend met Ry. Grootste
gevoeligheid en selectiviteit worden
verkregen, wanneer de detector nog
net niet genereert, of zoals dat heet:
„De terugkoppeling op het randje van
genereren”.
4. Zoek een zwak station op aan het
ondereinde van de schaal (in de buurt
van 200 meter golflengte) en regel nu
de beide trimmers voorzichtig bij op
maximale geluidssterkte.
5. Zoek een station op ’t andere einde
van de schaal en regel nu bij met de
kernen van de spoelen. Ingeval men
deze meer dan % a ]/2 slag heeft moe
ten verdraaien, dan is het noodzakelijk
om ook de trimmers opnieuw na te
regelen zoals aangegeven onder punt 4.
In het algemeen moet men „4” en „5”
C9

EL3
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Fig. 30. Terugkoppeling van het schermrooster
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net zolang herhalen totdat alle stations
behoorlijk „op hun plaats” zitten met
de max. bereikbare sterkte.
PRESTATIES
Met een behoorlijke buitenantenne kan
een behoorlijk aantal stations op flinke
kamersterkte worden ontvangen, vooral
’s avonds. Het loont zeker de moeite om
wat te experimenteren met verschillende
waarden voor Ci< Bij gebruik van een
lange antenne zal deze koppelcondensator
met voordeel een kleinere capaciteit kun
nen hebben om grotere selectiviteit te ver
krijgen. Bij kleine antennes daarentegen is
soms een grotere capaciteit nodig om de
gevoeligheid wat op te voeren.
VARIATIE
Wij hebben ook nog eens onderzocht, hoe
deze ontvanger zich gedraagt indien de

terugkoppelspanning niet vanuit de anodekring maar van het schermrooster van de
detector wordt afgenomen (fig. 30). Er was
echter hoegenaamd geen verandering in
de werking te bespeuren, deze variatie op
de schakeling biedt echter wel het voor
deel, dat de h.f. smoorspoel nu minder
stroom behoeft te voeren hetgeen de betrouwbaarheid van het geheel ten goede
komt.

N

§

U

2

Kringen
B jizen
Bereiken

Van het aantal mogelijkheden dat zich
voordoet voor inrichting van een tweepittertje, verdient de opzet van deze 2
lamps tweekringer de volle aandacht van
diegenen, wie het minder om een experimenteersetje dan wel om een goedkope,
voor duurzaam gebruik bestemde omroepontvanger te doen is. In dit opzicht toch
is deze 2 lamps tweekringer werkelijk
niet zonder verdiensten en lang geen gek
figuur makend in vergelijking met heel
wat gecompliceerder en dus duurder uit
vallende constructies, in het bijzonder wat
de geluidsweergave betreft.
Worden de aanwijzingen voor de bouw
precies opgevolgd en houdt men zich aan
de aangegeven buizen en onderdelen, dan
is het zeker dat men zich verrast zal tonen
over de prestaties van dit eenvoudige toe
stelletje, dat zelfs op een korte laaggespannen antenne nog heel wat vermag.
Ingericht voor midden- en langegolfontvangst brengt het Droitwich, Luxemburg
en Kalundborg binnen, op MG een aardig
rijtje zenders. En wat de selectiviteit aan
gaat: in Bussum konden we Brussel (VI.)
zo instellen, dat Hilversum II volkomen
onhoorbaar bleef.
Voegen we daaraan toe dat deze 2 lamps
tweekringer bestemd is voor luidsprekerontvangst, . dan valt uit het voorgaande
wel af te leiden dat de gevoeligheid niet
mis is.
Fig. 32.

SCHAKELING TWEEKRINGS-TWEEKRINGER

C1
330 pF keram. LCC
C 2-8-12 . 30 pF luchttrimmer
C 3-9----- 22 pF keram. LCC
C 4-10 . .afstemcond.
DC 203 NOVOCON
C 4a-10a . id. opgeb.
trimmers

C 5-6 .
C 7 ..
C 11..
C 13.
C 14..
C 15..
R 1 ..
R 2 ..
R 3 ..

EAF4i

V

HET SCHEMA
In deze schakeling, die vrijwel gelijk is aan
de UN20, worden de Rimlock buizen
EAF42 en EL41 toegepast. De' eindbuis
krijgt ook nu weer tevens de functie van
detector opgedraden; de EAF42 moet z’n
brood verdienen als hoogfrequentversterker.
Mede dank zij de hoge Q-factor van de
Mu-CORE antennespoel 901 ondergaat het
antennesignaal in de eerste trap een be
duidende versterking, waarna het via de
in de anodekring van de h.f. pentode op
genomen hoogfrequent-smoorspoel Li en
koppelcondensator C7 aan de detectorspoel
931 wordt overgedragen. In deze tweede
afstemkring wordt het gewenste signaal
opnieuw bevoordeeld t.o.v. door de eerste
„poort” alsnog doorgelaten naastliggende
frequenties en belandt dan op het stuur-

0.02 .«F koker FACON
220 pF keram. LCC
100 pF keram. LCC
0.1 ;<F koker FACON
470 pF keram. LCC
3000 pF keram. LCC
3300 1 watt Vitrohm
15 kQ pot.met. Vitrohm
47 kQ 1 watt
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rooster in tegenstelling tot het gebruike
lijke niet aan de volle hoogspanning ligt,
doch via Ro een verminderde spanning
krijgt toegevoegd. Dit is nl. nodig in ver
band met het gebruik van de buis als de
modulator.
Het feit, dat beide afstemkringen met één
knop bediend worden en een geijkt sta
tionsnamenschaaltje wordt gebruikt, stelt
hoge eisen aan de gelijkheid van spoelen
en secties van de afstemcondensator.
Voorts brengt dit mee dat het toestelletje
na gereed komen eerst nog zal moeten
worden afgeregeld („getrimd”, zoals deze
belangrijke bewerking in vaktaal heet)
voordat het in gebruik kan worden ge
nomen.
In het principeschema zijn de secties van
de afstemcondensator (Novocon-duo type
DC 203 met opgebouwde trimmers) aan
gegeven als C4 en CioJ de trimmers als
C.ja en Cjoa. Parallel aan een deel der
spoelwikkelingen — tussen de contacten 4
en 6 vindt men nog een stel trimmers, nl.
C2 en Cs, waarvan de aanvangscapaciteit
vergroot is door bijschakeling van de vaste
22 pF condensatortjes Ca en C9. Hun doel
zal later ter sprake komen.
De spanningdeler R3/4 brengt de schermroosterspanning van de EAF42 op passende

waarde; Rj is de katodeweerstand, waar
mee in serie een regelbare weerstand van
15.000 ohm is opgenomen. Deze laatste
dient voor sterkteregeling. Wordt het
schuifcontact van Ro naar beneden ge
draaid, dan vermeerdert dit de in de katodeleiding aanwezige weerstand en het
gevolg is dat het stuurrooster van de
EAF42 een grotere negatieve voorspanning ontvangt, die de steilheid van de buis
doet afnemen. Deze methode gaat alleen
op bij buizen van het „selectode”-type,
omdat die een groot regelgebied hebben.
Re en Rs zijn stop weerstand] es, die direct
aan de betreffende contacten van de huis
houder moeten worden verbonden; Cu
en R7 zijn de voor de detectie noodzake
lijke roostercondensator en lekweerstand.
Terugkoppeling geschiedt op de bekende
manier met Rr,; Lo (evenals Li een Novocon F-4 hoogfrequent smoorspoel) vormt
met Ci4 een h.f. filter en is wegens de
aanwezigheid van de 3000 pF condensator
over de uitgangstransformator strikt noodAZ41

13
0-

Fig. 33.

SCHAKELING VOEDINGSDEEL

C16 - C17 16 //F/350 volt Novocon
L3
. smoorspoel Muvolelt 6006
T2
voedingstransformator Muvolt P120D
S
. op potmeter R2
Z
.event. aan te brengen zekering 0.5 A
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zakelijk in deze schakeling. Zonder tussen
schakeling van L2 zou C15 de terugkoppe
ling onwerkzaam maken.
Afgezien van het tweeledig gebruik van
de eindbuis volgt de 2 lamps tweekringer
in alle opzichten de gebruikelijke „rechtuit”-schakeling, die hiermee dan wel be
keken is.
DE BOUW
Het chassis is samengesteld uit de voor
geboorde Uniframe-delen, waarvan nodig
zijn twee stuks UF 001 als bovenplaat,
twee stuks UF 002 voor de opstaande
achterkant en twee stuks UF 003 als voor
zijde. Voor het aan elkaar bevestigen van
de smalle delen worden twee stripjes UF
004 gebruikt, terwijl nog een derde UF 003
deel nodig is als afschermschot tussen de
beide afstemkringen.
Begonnen wordt met het vastzetten op de
UF 001 delen van de daarop aan te bren
gen onderdelen, waarvoor gebruik wordt
gemaakt van koperen montageboutjes.
Geen ijzeren boutjes gebruiken al zijn die
goedkoper, daar hierdoor op de duur al
tijd moeilijkheden ontstaan. Onder een
drietal boutjes (zie werktekening) komen
3-vingerige soldeerlippen.
Vervolgens worden de zijpaneeltjes aan
gebracht en kan het bedraden een aan
vang nemen. Alle verbindingen, behalve
die van en naar de spoelschakelaar, zo
mede de het tussenschot kruisende dra
den, kunnen al worden aangebracht.
Hierbij zij opgemerkt, dat de naar boven
uit te voeren leidingen zowel op de werk
tekening als op de schets van de boven
zijde van het chassis met in een kringetje

geplaatste Romeinse cijfers zijn gemerkt.
Is alles zover gereed, dan wordt op het
UF 003 tussenschot de bereikschakelaar
gemonteerd. Deze is een 2-deks 3-standen
type en de bedoeling is dat de plaatjes
aan weerszijden van het afschermschot
komen. Het is dus nodig de schakelaar
even uit elkaar te nemen om hem op deze
wijze te kunnen monteren. Ook Li krijgt
een plaatsje op het tussenschot, dat nu
met een tweetal boutjes in overlangse
richting op het linker UF 001 deel wordt
vastgeklemd. Dan volgt het maken van de
laatste vei'bindingen.
Voor alle zekerheid wordt nu de bedra
ding nog even grondig gecontroleerd, en
een eventuele vergissing hersteld, waar
na de montage volgt van het Sudell afstemschaaltje en het aansluiten van de
schaal verlichting (IV). Laatste handeling
is dan nog het aanbrengen van een verleng-as op de schakelaar; ook deze verlengas is kant en klaar in de radiohandel
verkrijgbaar.
Wordt blank montagedraad gebruikt, wat
voor een beginner zeker wel het meest
makkelijke is, dan overtrekke men alle
leidingen met isolatiekous.
Verder natuurlijk aan de bedrading van
het h.f. gedeelte de nodige zorg besteden
en de verbindingen spoel/afstemcondensator bv. niet pal op het chassis leggen,
maar vrijdragend monteren.
AFREGELING
Antenne en aarde worden aangesloten be
nevens de luidspreker. Deze behoeft niet
per se een baby-type te zijn, integendeel!
Is het een 5 ohm type, dan geeft de hier

®f°
5V
4V

GA0

Fifi. 34. BOVENAANZICHT MET DRAADDOORVOER1NGEN NAAR DE ONDERZIJDE
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toegepaste Muvolet luidsprekertransformator een vrij aardig benaderde aanpas
sing (15.000 ohm) op de uitgangsweerstand
van de EL41. Erg kritisch luistert dit ove
rigens niet en met een 3 ohm luidspreker
zal men praktisch even goed uitkomen.
De ontvanger kan nu op het lichtnet wor
den aangesloten. We geven het toestel nog
even 5 minuten tijd om op temperatuur te
komen, waarna het grote moment is aan
gebroken, dat U in levende lijve gaat ken
nismaken met de methodiek van het na
trimmen.
Allereerst wordt nu de spoelschakelaar in
de stand „Middengolf” gebracht (A maakt
dan contact met a2, B met b2, D met d2 en
E met e2). De potentiometer voor de terug
koppeling Rr, wordt geheel ingedraaid,
daar het beter is de eerste afregeling te
laten plaats vinden zonder dat de terug
koppeling wordt toegepast.
Men zoekt nu een station op in de buurt
van 250 m en regelt Cja en vervolgens
Cica vanuit hun nulstand bij voor max.
geluidssterkte. Dan gaat men over op de
langegolfstand van de schakelaar, Kalundborg wordt opgezocht en dan worden
Cs en Co bij geregeld.
Opnieuw wordt nu het 250 m station op
gezocht en de terugkoppeling in werking
gesteld, waarna R2 zover wordt ingedraaid
dat slechts een zeer zwak signaal door
komt. Voorzichtig worden C.ja en Cioa nu
nog even een weinig versteld in de hoop
dat er nog winst te behalen valt, na over-

Fig. 35.

NABIJE ZENDERS
Zals in meer of mindere mate voor elk
toestel geldt, is „onder de rook” van een
zender het inkomend signaal zo sterk dat
in frequentie aangrenzende stations vol
komen verdrongen worden. Hoe dichter
men in de buurt van Jaarsveld- en Lopikzenders woont, des te bezwaarlijker wordt
het om buitenlandse zender als bv. Brus
sel (VI.) vrij te krijgen.
VISSERIJGOLVEN
Wenst men liever ontvangst van de visse
rij- en middengolf i.p.v. midden- en langegolf dan kan men de spoelen 901/931
vervangen door 902/932. Ca en Cu komen
dan te vervallen en er worden afzonder
lijke VG trimmers aangebracht, e.a. vol
gens bij de spoelen verpakte aanwijzingen.

DE BOUWTEKENING IS GEHEEL ACHTERIN OPGENOMEN

*
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schakeling op LG krijgen dan ook de trim
mers van dit bereik nog weer een beurt.
In normale gevallen moet nu tevens een
kloppende schaalaanduiding verkregen
zijn. Is dit niet het geval, dan kan een
correctie worden bereikt door verdraaiing
van de ijzerkernen der spoelen. Eerst weer
de kernen van het MG bereik (onder in de
spoelen), hierbij wordt afgeregeld op max.
sterkte van Brussel (Fr.); vervolgens de
LG kernen op Droitwich. Het verstellen
van de kernen heeft tot gevolg dat de trimcondensatortjes weer moeten worden bij—
gesteld en dat zou opnieuw van invloed
kunnen zijn oop de positie van de kernen.

*

*

Twee kringer
met 2 buizen
en 3 functies

Een van de op het eerste gezicht meest
onbegrijpelijke dingen in radio is, dat hoe
eenvoudiger de ontvanger, des te beter de
weergave (... kan zijn, haasten we ons
hier aan toe te voegen). De technisch nog
te ontgroenen radioliefhebber trekt dan
z’n schouders op en vraagt geslepen,
waarom de toestelontwerpers het ene na
het andere uitdenken om de ontvangers
nog ’n tikje gecompliceerder te maken.
Wel, om ons tot de noodzaak te bepalen
— er zit natuurlijk meer aan vast dan
zich met ’n paar woorden laat zeggen, en,
ontwerpers zitten er heus wel eens over
te peinzen hoe de draden- en buizenwirwar weer wat in te tomen — men kan

dat zó zien: behalve het weergavepeil
speelt ook de geschiktheid van het toe
stel om buitenlandse, dus minder krachtig
binnenkomende, stations te kunnen ont
vangen een rol. Daarbij zal de luisteraar
in menig geval moeten volstaan met een
te kleine, misschien ook nog ongunstig
opgestelde en daardoor minder effectieve
antenne. Kamerantennes — zo’n draadspiraaltje met twee ringisolatortjes — be
horen tot de vlotst verkochte artikelen in
de radiohandel en voor de goede verstaan
der spreekt dat boekdelen (A propos, zo’n
Amroh vensterbank-sprietantenne is in
dergelijke dwangposities doorgaans ’n heel
wat beter en in ieder geval meer estheti-
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Fig. 36. BOVENZIJDE CHASSIS
De vcrwijzingscUfers in cirkels corresponderen met de werktekening.
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sche energiebron). Ook de hinder van elek
trische storingen telt zwaar mee.
Als men dus met iemand medelijden en
consideratie moet hebben, dan is het wel
met de een lekenpubliek naar de ogen
hebben te kijkende ontwerper.
Waar begrip voor het mogelijke en onmo
gelijke, het wenselijke en het onwense
lijke aanwezig is, zoals in de radioamateur
gemeenschap, valt er schematiek nog wel
eens wat te versieren wat op ’n schaap met
vijf poten lijkt en toch eenvoudig van aard
blijft---- al wordt het een hele toer, als
’n tussen „goed” en „veel” slingerende
amateur ook nog de eis gaat stellen „en
niet duur”.
Om een keurig midden te koersen tussen
de boeien kwaliteit — selectiviteit — ge
voeligheid
portemonnee, biedt de
rechtuit-schakeling, in de door de tijd en
ervaringen gelauwerde 1-1-1 opzet, stellig
nog steeds willige mogelijkheden en van
daar dat wij voor deze Uniframeconstructie zonder aarzelen op deze basisschake
ling teruggrijpen. Na al wat er reeds
geschreven, gezegd en gedacht is over de
bouw van „piccolo’tjes” blijkt het niet
temin telkens toch weer mogelijk daaraan
’n nieuwe draai te geven, waarmee dan öf
de prestaties öf de economie gediend zijn.
Het schema van de ontvanger bekijkend,
zal men bemerken dat de ECH 21 hier,
net als in een super, wordt opgedeeld over
twee kringen. Dat spaart één buis uit en
legt dus winst in ’t handje.
SCHEMA
Links de hoogfrequenttrap, gevormd uit
de op het heptodesysteem van de ECH 21
aangesloten onderdelen, midden, liggend
tussen C7 en Cis, de detector van de
ECH 21 en dan rechts de eindtrap met
EBL 21 en uitgangs (luidspreker)-transfor
mator Ti als kenmerkende componenten.
Aangrenzend daaraan het voedingsdeel, be
staande uit de gelijkrichter AZ1, voedingstransformator T2, afvlaksmoorspoel Li en
de dubbele elco (elektrolytische condensa
tor) Ci8-lft.

In het schema onderscheiden we verder
de antenne- resp. eerste afstemkring
(stuurrooster heptodedeel ECH21 — de
parallelschakeling van 901-spoel en draaicondensator C3 — ontkoppelcondensator
C5 — katode), benevens de detector- resp.
tweede afstemkring (rooster triodedeel
ECH21 — roostercondensator Cu plus
lekweerstand R5 — de parallelschakeling
van 931-spoel en afstemcondensator C9 —
katode ECH21).
C3-0 zijn verenigd tot een duocondensator,
zodat, wil men een kloppende schaalaflezing behouden, geen willekeurige type kan
worden gebruikt, doch een Novocon
DC 203 met opgebouwde trimmers (bijstelcondensatoren). In de schakeling vindt
men die aangegeven als Cj en C10. Samen
met de trimmers C2 en Cg, benevens de

ONDANKS DE KLEINE AFMETINGEN BLIJFT HET GEHEEL TOCH GOED
OVERZICHTELIJK

verstelbare ijzerkerntjes in de spoelen,
dienen zij voor het in pas brengen van
beide afstemkringen („gelijkloop”). Zou
deze gelijkloop niet verzekerd zijn, dan
ware het met de selectiviteit en gevoelig
heid koue benen. Tweede functie van de
trimmers is, zoals reeds gezegd, te zorgen
dat de afstemschaal waarde naar geldgeeft.
Potentiometer Ro is de sterkteregelaar,
waarmee een tussen —2 een —22 volt
variabele „knypspanning” op het eerste
rooster van de ECH21 wordt gebracht.
Om een drempelspanning van —2 V te
waarborgen is de vaste weerstand Ri toe
gevoegd.
Nog wat duister? De katodestroom, d.i. de
som van de anodestroom in heptode- en
triodedeel van de buis, veroorzaakt een
spanningsval aan de serieschakeling van
Ri-2 die groter zal zijn naarmate R2 voor
een groter deel is ingeschakeld. Over R1-2
dus ook tussen katode en aarde, en — let
op, nu komt het — omdat het rooster via
de spoelwikkeling „galvanisch” aan aarde
ligt, dus eveneens tussen rooster en katode,

laat zich een gelijkspanning (ergens tus2 en 22 volt dus) meten. Negatief naar de
zijde van het rooster, vandaar de uitdruk
king negatieve roosterspanning.
Een minimum van —2 V is nodig om de
buis tot een maximale versterking te
dwingen, opvoeren van de n.r.s. staat ge
lijk met gasminderen. Is dat leuk gevon
den of niet, vooral als je bedenkt dat dit
trukje al ruim 25 jaar geleden door een
amateur werd bedacht!
Er zit één „maar” aan verbonden (voor
„groentjes” wel te verstaan) en dat is, dat
weerstand in de katodeleiding een sta-inde-weg is voor de in de rooster- en anodekring optredende wisselstroompjes. en een
verzwakking daarvan teweeg brengt. Een
dergelijke volumeregeling is dus niet com
pleet zonder ontkoppelcondensator als
nevenweg en dat is iets dat een beginner
nog wel eens pleegt te verwaarlozen. Om
dat in ons geval ook lage frequenties —
die uit de anodekring van detector, d.i.
triodesysteem ECH21 — moeten passeren,
is C5 vrij groot genomen, nl. 25.000 pF.
Men kan hier ook, wat veelal gebeurt, een
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combinatie van koker en elco toepassen,
maar merkbaar verschil levert dit niet op,
zodat men de kosten van een elektroliet
met gerust hart kan uitsparen.
Voor terugkoppeling — dempingsreductie
is een zeer effectief middel om „meer voor
minder” te krijgen en daarom, al betekent
het dan een knop meer, in het eenvoudige
toestel niet te versmaden — dient R.j. Aangezien over de juiste wijze, waarop deze
terugkoppelknop te hanteren, in dit boek
al zo vaak en zoveel geschreven is, zullen
we dit deze keer maar blauw-blauw laten.
Wie het daar niet mee eens is kan z’n
vinger opsteken of de luie leden ontvou
wen om de voorafgaande hoofdstukken er
op na te slaan. Daarin zal men tevens nog
enige andere hier niet verder in bespre
king te nemen details, verklaard vinden.

— en zo zal een normaal mens dit setje ge
bruiken — een 12-tal MG stations en 4 LG
zenders. Vanzelsprekend dat een en ander
varieert naar gelang van de omstandighe
den, maar behoudens in de onmiddellijke
nabijheid van de H-zenders (of Brussels)
en het „vergeten gebied” in het N.O., zal
de ontvangst praktisch steeds wel aan het
gemiddelde voldoen.

PRESTATIES
Met een beetje fatsoenlijke luidspreker
produceert dit setje een prima geluid en
dat is al duchtig meer dan van menig on
derdelenpakhuis valt te zeggen. Naast een
balanssuper geplaatst en met een zelfde
speaker geëquipeerd, was het op het ge
hoor nauwelijks de mindere — dit afgezien
natuurlijk van het feit dat men de balans
super verder open kan gooien voor zich
vervorming manifesteert en dat deze meer
„diepte” heeft.
Selectiviteit en gevoeligheid zijn zeer be
hoorlijk, doch uiteraard niet op één lijn
met die van de goed afgestelde middenklas-super. Daarentegen leunt de weer
gave tegen een „schone” achtergrond en
is vrij van het gepruttel en de ruis dat
des supers is, als deze het met een te
kleine of inferieure antenne moet klaren.
Om een idee te geven van wat dit ontvangetje waard is: Brussel VI. op een niet te
lange antenne volkomen vrij. Met een
draadje van 1 m als antenne, gewoon op
tafel liggend, nog ontvangst van o.a. Lon
den, de beide Brussels en BBC European;
op langegolf Luxemburg en Droitwich.
Midden overdag op normale buitenantenne

AFREGELING
Wat U te doen staat met het trimmerkwartet en eventueel de ijzerkernen staat
eveneens ten voete uit op blz. 47. Ergo,
ook wat het afregelen betreft.

Fig. 38.

MEETPUNTEN
Voor extra-secure pieten, in het bezit van
een geëigende meter (overbodige toevoe
ging, want is dit niet een vanzelfsprekend
samengaan?) volgen hier nog wat span
ningswaarden, gemeten met een 1000 ohmper-volt instrument, zonder signaal, volu
meregelaar max.
Katode ECH21 .........
Katode EBL21 .........
Anode ECH21 (hept.) .
Anode ECH21 (tr.) ..
Schermr. ECH21 ....
Anode EBL21 .........
Schermr. EBL21 ---C 18 ...........................
C 19 ...........................

2 V
6 V

255
40
95
240
255
260
275

V
V
V
V
V
V
V

VISSERIJGOLF
Voor visserij- en middengolfontvangst
met deze ontvanger zie blz. 48.

DE BOUWTEKENING VOOR DIT ONTWERP BEVINDT ZICH GEHEEL ACHTER IN DIT BOEK

★
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DE BOUW
Voor een goed deel komt de inrichting —
de samenstelling van het chassis voor
100% — overeen met de op blz. 45 beschre
ven 2 lamps-tweekringer. Om niet steeds
weer in herhalingen te treden: sla blz. 47
even op als de werktekeningen nog vragen
open laten.

*

*

Een ontvangerfje voor de adspirant kortegolf-amateur
Wil men zich op kortegolf ontvangst gaan
toeleggen, in het bijzonder om het „echte”
radio-amateurisme te beoefenen zoals zich
dat op de verschillende amateurbanden af
speelt, dan heeft men niet alleen een spe
ciale KG-ontvanger nodig, maar ook moet
men weten, hoe daarmee om te gaan. Het
is nl. nog altijd zo, dat de ervaren amateur
meer uit zijn zelfgemaakte 1-V-l haalt
dan de beginneling uit een prachtige 10lamps communicatie-ontvanger van gere
nommeerd fabrikaat.
De nodige kortegolf-ervaring kan men het
beste opdoen door te beginnen met een
eenvoudig ontvangertje, zoals bv. de van
ouds beproefde 1-V-l — d.w.z. een recht
uit ontvanger met één trap h.f. versterking
vóór de teruggekoppelde roosterdetector,
welke op zijn beurt wordt gevolgd door
een l.f. eindversterker. Wil men nl. iets
beters, dan vervalt men dadelijk in een
volledige communicatie-ontvanger, dus een
speciale superhet met minstens 7 a 8 bui
zen. „Eenvoudige KG-supertjes”, zoals die
op gezette tijden in amateurbladen opdui
ken, mogen dan dikwijls aantrekkelijk
schijnen en zelfs zekere voordelen bieden
wanneer men zijn activiteiten beperkt tot
het afluisteren van de „fone hams” in de
80 meter band, als het om DX-resultaten
gaat, haalt de ervaren amateur echter veel
meer uit de 1-V-l.
Nu is de bouw van een werkelijk goede
1-V-l zeker niet het werk voor een gras
groene beginner, want daarbij heeft men
dadelijk enkele problemen op te lossen, die
zich bij het bouwen van de vertrouwde

omroep-tweekringer niet voordoen. De
voor afstemming vereiste onderdelen zijn
nl. als bij elkaar passende eenheden niet
kant en klaar in de handel verkrijgbaar,
men moet dus zelf spoelen maken en een
voor KG-werk geschikte tweevoudige afstemcondensator in de dumphandel zien te
bemachtigen. Verder moet bijzondere aan
dacht worden besteed aan ontkoppeling en
afscherming, terwijl tenslotte het instellen
van goede gelijkloop der afstemkringen al
evenmin een eenvoudig karwei is.
Om deze problemen te omzeilen en zich
stapsgewijs vertrouwd te maken met de
geheimen van de KG ontvanger is het
daarom geen gek idee om in eerste instan
tie de h.f. trap weg te laten en dus te be
ginnen met een 0-V-1, welke wij hier dan
ook in de gedaante van de UN-33 presen
teren.
SCHEMA
Van de dubbeltriode ECC82/12AU7 dient
de eerste sectie als teruggekoppelde roos
terdetector, de andere als audio-versterker, terwijl in de voeding wordt voorzien
door een nettransformator met seleengelijkrichter en een eenvoudig RC afvlak filter.
Terugkoppeling vindt hier plaats door de
katode op een aftakking van de afstemwikkeling aan te sluiten. In de zo gevormde
driepuntschakeling fungeert ’t bovenste
deel van L* als roosterspoel, het onderste
deel als anodespoel, want de anode ligt via
de terugkoppelcondensator C« aan aarde.

53

Y

“Cl

R,H'ë

ECC82/12AU7

S CS

70 Cs

1;;
,3-<

MJ

-o-

R<
-/WV'

21

Fj“f J

-.L
7"

>R3

4Cl
C la
C2
C3

C 4-5-7----C6

I
•:

C8

C9
C 10

C8 ■»!

250

Hhrl

Ra

*R5 >R6

T

G

T

220

[8

>220

♦

127
110
0

R7> SC9

Fig. 39. SCHAKELING VAN DE UN-33
2000 pF, papier (Facon)
C 11-12___ 16+16 ,/<F elco koker (Novocon)
220 pF. keramisch (LCC)
R1
15 kïl potm, Vitrohm P100
mica of keramisch,
R 2-6
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zie spoelentabel
100 kfi
1W
R3
490 pF. afst.cond. (DC201)
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220
kSi
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G
type Ë250C85 (event. E220C50)
5000 pF, papier
T
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R-i en C7 vormen het gebruikelijke onderdoorlaatfilter, dat het doordringen van h.f.
spanning in het laagfrequentdeel voor
komt. Om bij ontvangst van zeer sterke
signalen overbelasting van de detector te
voorkomen, is in serie met de antenne een

O
©

I

potentiometer opgenomen, welke tevens
als sterkteregelaar dient. Dit is de beste
oplossing voor dit soort eenvoudige ont
vangers. R3 is uitsluitend aangebracht ter
bescherming van de linker triode. Ingeval
er geen spoel in de houder zit zou de katode „zweven” en een zeer hoge gelijk
spanning t.o.v. de gloeidraad aannemen.
Dit wordt door de aanwezigheid van Ra
voorkomen.

te

Fig. 40.
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TERUGKOPPELING

i

Verklaring van de letters :
in de bouwtekening
A-B = het netsnoer naar de
primaire aansluitin- :
gen op de voedingstransformator
C =
de verbinding ko
mende van de voe- :
dingstransformator
— sec. 220 V aanslui
ting
naar de
—klem van de gelijkrichter
D-E ^ 6.3 V (3.15 + 3,15)
gloeispanning
voor
de ECC82. contacten
4 + 5 en 9.
Overige, niet in de schcmasleutcl
genoemde
onder
delen
Uniframe chassisdelen:
UF001. UF002. UF003; novalen octal huishouder. 1-3 delig -f- 1-5 delig draadsteuntje
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DE AFSTEMKRING
De uitvoering van de afstemkring verdient
nadere toelichting. Hier is de eenvoudig
ste en vooral in vroeger jaren zo populaire
methode toegepast, nl. uitwisselbare spoe
len, gewikkeld op buisvoeten. Wij kozen
hiervoor het octal-type omdat het grote
aantal beschikbare contacten de mogelijk
heid biedt om met het verwisselen van de
spoelen tegelijkertijd verschillende scha
kelingen voor de diverse golfbanden tot
stand te brengen. Zo kan men bv. op een
voudige wijze voor de ene band inductieveen voor de andere capacitieve antennekoppeling toepassen, terwijl bovendien
voor elke band de gewenste mate van
bandspreiding is te verwezenlijken door
juiste keuze van serie en/of parallel padders, welke men al of niet in de betrokken
spoel kan inbouwen.
In het schema (fig. 39) zijn de contactpennen van de spoelen als cirkeltjes aangege
ven met de overeenkomstige nummers er
bij geschreven. De afstemspoelen (L2) zyn
altijd tussen de pennen 1 en 5 verbonden,
terwijl alleen voor de 80 meter band een antennekoppelspoel (Lj) nodig is. Voor alle
andere banden wordt de koppelcondensator Cia met de aftakking op Lo verbonden,
nl. door in de betreffende spoelvoet de
pennen 7 en 8 rechtstreeks door te verbin
den. Bandspreiding — en tevens een ge
schikte LC-verhouding — wordt verkregen

door een kleine seriepadder (Co) in serie
met de afstemcondensator (Ca, een stan
daardtype van ca 490 pF) op te nemen en
tevens de nulcapaciteit van laatstgenoemde
te vergroten door parallelschakeling van
Ci. De mate van bandspreiding wordt
hoofdzakelijk bepaald door de capaciteit
van Co en daarom is deze padder niet in
het toestel-zelf gemonteerd, maar in elke
spoel wordt een condensatortje van pas
sende waarde aangebracht en verbonden
met de pennen 3 en 5.
Desgewenst kan men hier ook een andere
weg volgen, nl. Co splitsen in een „vast”
gedeelte, dat in het toestel tussen de con
tacten 3 en 5 van de octal spoelhouder
wordt aangebracht — en een trimmer,
waarvan er dan in elke spoel een exem
plaar komt te zitten. Deze oplossing biedt
voordelen, indien men de grenzen van elke
frequentieband nauwkeurig wil vastleg
gen. Men kan dan bv. een mica condensa
tor van 33 pF in het toestel aanbrengen en
in elke spoel een trimmer van 3---- 30 pF.
In de 80 meter spoel moet dan nog 56 pF
aan de trimmer worden parallel gescha
keld.
CONSTRUCTIE
Het bouwen van dit apparaatje zal wei
nig moeilijkheden opleveren indien men
zich houdt aan de in bijgaande montagetekening gegeven opstelling der onder-
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DE OP OCTAL BUISVOETEN
GEWIKKELDE SPOELEN MET
INGEBOUWDE PADDERS
(C2 in het schema)

delen en ligging van de bedrading.
De uitvoering van afstemknop en -schaal
laten wij over aan de vindingrijkheid van
de lezer. Ofschoon een degelijk afstemmëchanisme met behoorlijke vertraging
voor een KG ontvanger onmisbaar is,
heeft het toch weer weinig zin om dit experimenteer-ontvangertje van een speciale
afstemschaal te voorzien. Wij bereikten
tenminste reeds heel aardig resultaat met
’n normale knop, direct op de as van de
afstemcondensator. Verder kan men hier
aan een wijzer bevestigen op ’n stuk ivoorkarton, dat dan tegen de voorzijde van het
chassis wordt vastgezet.
De vervaardiging van de spoelen vraagt
echter wel enige aandacht. Niet alleen het
aantal windingen, ook de spoeldiameter en

o_
NAAR PEN

>1

ï

ï

l

333

AFTAKKING
NAAR PEN 8

lil»
8

NAAR PEN 1

1

Fig. 42 - UITVOERING VAN DE BUISVOETSPOELEN. D = 29 mm; 1 is vermeiJ in
spoelentabel. De koppehvikkeling LI voor de
80 m spoel is hier niet getekend.

Fig. 43 - Uit deze schets
matige tekening blijkt
de aansluiting van de
wikkeling L2 aan de
pennen alsmede monta
ge van de padders C2.
Alleen bij de 80 meter
spoel wordt de koppelwikkeling
LI
aange
bracht (hier niet gete
kend) en verbonden met
de pennen 1 en 7. In dit
geval vervalt dan de ge
tekende verbinding tus
sen 7 en 8.
Voor de spoelen met 0,8 mm draad kan men
het beste de draad op de plaats van de af
takking blank krabben en hieraan een
draadeind solderen, dat anderzijds aan pen 8
wordt gesoldeerd.
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de wikkellengte zijn bepalend voor de zelfinductie. Wil men dus de hierbij afgedrukte
wikkelgegevens met succes toepassen, dan
dient men spoelvoeten met een diameter
van 29 mm te gebruiken. Vanzelfsprekend
kan men ook een pertinax kokertje nemen
en daar zelf een octal voet aan bevestigen;
in dit geval kan men dan ook de voeten
van metalen- en bantambuizen gebruiken.
In de spoelentabel is het vereiste aantal
windingen aangegeven, de wikkellengte 1.
de plaats van de aftakking, d.w.z. het aan
tal windingen tussen de pennen 1 en 8, als
mede de totale capaciteit voor Q>. Alleen
de 80 m spoel krijgt een antenne-koppeling in fig. 42 en 43 niet getekend), welke
aan de onderzijde dicht tegen L2 wordt
gelegd, te beginnen bij pen 1. Het andere
einde wordt door het gat voor de aftak
king naar binnen gevoerd en aan pen 7
gesoldeerd. In fig. 43 ziet men de verbin
dingen binnen in de spoelvorm, bij de
80 m spoel vervalt dus de doorverbinding
tussen 7 en 8. Let op de juiste wikkelrichting met het oog op plaats voor de af
takking. De 20 en 40 meter spoelen wikkelt
men „volgens de wijzers van de klok”, te
beginnen bij pen 1 en boven op de spoel
vorm kijkend (dus zoals in fig. 42 en 43 is
aangegeven), om zo het aftakpunt op l1/s
winding precies boven pen 8 te doen uit
komen.
Bij de 80 meter spoel daarentegen ligt de
aftakking op 27/s winding en om ook hier
precies boven pen 8 uit te komen, moet
deze spoel in tegengestelde richting wor
den gewikkeld. Dit laatste geldt ook t.a.v.
de spoel voor de omroepbanden.
Om verschuiven van de windingen tegen te
gaan worden de spoelen met een verliesarme lijm bestreken, bv. een oplossing van
polystireen in benzol. Tenslotte kan men
de bovenzijde afsluiten met een kartonnen
schijfje, beschreven met een aanduiding
van de betreffende band.
PRESTATIES
Natuurlijk zijn de prestaties van dit toe
stelletje niet te vergelijken met die van
een communicatie-ontvanger, maar des
niettemin zijn er veel meer stations mee te
horen, dan men aanvankelijk zou denken
vooral voor telegrafieontvangst is de ge-

SPOELENTABEL
BAND

Aantal
windingen

*) Inclusief 41 m omroep.
-) Inclusief 19 m omroep.

1

aftak.

C2

LI

L2

(mm)

(1—8)

(pF)

8

297:

14

18'/:
8'/:

18

2 7/8
1 1/8

100 a 120
56

15

1 1/8

49 m

20'/:

1 7/8

56
68

31 m

137:

19
14

25 m

107:

11

7/8
7/8

47
47

80 m
40 mi)
20 m 2)

Alle spoelen gewikkeld met geëmail
leerd koperdraad, dikte 0,8 mm. uit
gezonderd de 80 m spoel, waarvoor
LI met 0.3 mm en L2 met 0,4 mm
draaddikte. Wikkellengte 1 geldt in
alle gevallen voor L2. LI wordt zon
der spatie dicht tegen onderkant van
L2 gewikkeld.
De spoeldiameter moet 29 mm zijn.
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DE UN-33 VAN ONDEREN GEZIEN

voeligheid uitstekend. Eigenlijk hoeft men
zich hierover niet te verbazen, want zo’n
30 jaar geleden bestond er voor KG ont
vangst niets anders dan simpele één- of
tweelampertjes en daarmede hoorde men
toch ook stations uit alle delen van de
wereld.
Voor telefonie moet de signaalsterkte vrij
groot zyn voordat bevredigende ontvangst
mogelijk is. KG omroepstations komen ech
ter uitstekend door, soms zelfs met luidsprekersterkte. In het algemeen kan worden
gezegd, dat de UN-33 heus niet slecht af
steekt in vergelijking met de KG prestaties

van een omroepsuper. Zou men nl. willen
aanvoeren, dat laatstgenoemde zo niet ge
voeliger, dan toch zeker selectiever is, dan
vergeet men hierbij, dat de praktische
selectiviteit van de omroepsuper feitelijk
uiterst klein is, want wegens onvoldoende
preselectie in het KG-gebied heeft men zo
veel last van storing door zenders op de
spiegelfrequentie, dat toch alleen de sterke
stations ongestoord kunnen worden ont
vangen. Dit is dan ook de reden, dat de
UN-33, ondanks zijn slechte selectiviteit, de
adspirant KG-amateur vele plezierige uur
tjes kan bezorgen.
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Eenvoudige 4-watt grammofoonversterker
Grammofoonplaten draaien op een oude
akoestische grammofoon behoort reeds
jaren tot het verleden en ieder die van mu
ziek houdt — of dit nu jazz, bebob, amusements- of klassieke muziek geldt — zal voor
zo’n apparaat z’n neus ophalen. Bovendien
is de schade, die een akoestische weergever
aan de platen berokkent zo groot, dat we
na éénmaal spelen op zo’n antieke kast in
feite nog slechts een ruïne overhouden in
plaats van een grammofoonplaat.
We doen dit tegenwoordig dan ook elektro
nisch, met behulp van een pickup of groefaftaster, die aan een laagfrequentversterker
met luidspreker wordt gekoppeld. Zo’n ver
sterker dient voor het versterken — door
middel van radiobuizen — van elektrische
spanningen, wisselspanning, van laag tril
lingsgetal. Zoals men weet is er een grens
aan ons gehoor gesteld.
Boven een bepaalde toon, die voor jonge
mensen in de buurt van circa 20000 trillin
gen per seconde ligt, horen we praktisch
niets meer. Het gebied hieronder, het hoor
bare gebied dus, noemen we laagfrequent of
audiofrequent.
Nu zitten er in een grammofoonplaat groe
ven met een slingerende baan. Laten we de
plaat met een bepaalde snelheid draaien (in
de praktijk 78—45 of 331 /a omwentelingen
per minuut) en houden we een naald in de
groef, dan gaat deze naald een trillende be
weging maken. Deze trillingen worden
overgebracht naar een ingeklemd plaatje
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Rochellezout-kristal. Dit heeft de eigen
schap om onder invloed van mechanische
krachten (in dit geval door buiging) elek
trische spanningen te vormen aan de op
pervlakte, die er door opgeplakte metaalblaadjes aan worden onttrokken.
De geïnduceerde spanningen zijn wissel
spanningen die in vorm en frequentie
overeenkomen met de trillingen die de
naald uitvoert. Die willen we nu met be
hulp van onze versterker zo krachtig mo
gelijk maken dat er een luidspreker op
kan werken.
DE SCHAKELING EN HAAR
ONDERDELEN
Maar laten we eerst eens zien wat er in
onze versterkerschakeling gebeurt (fig.
44). Geheel links zien we de ingang met
de sterkteregelaar Ri. Hieraan parallel
staat de serieschakeling Ro en R3. Daar
de weerstand van laatstgenoemde regel
baar is, kan de ingangsimpedantie worden
gevarieerd tussen ongeveer 100 en 500
kilohm. Dit geeft een effectieve basregeling
indien een kristal pickup op de ingang is
aangesloten en wel als gevolg van de over
wegend capacitieve inwendige impedantie
van het kristalelement.
De diskantregelaar (hoge tonen regelaar)
Rg is opgenomen in de tegenkoppeling;
door de condensator C2 aan een groter of
kleiner gedeelte van deze weerstand pa-
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DE SCHAKELING

«F papier
pF keram.
pF papier
/«F papier
««F/450 V,

(Facon)
R2
(LCC)
R4
(Facon)
R5
(Facon)
R3
elco, koker
(NOVOCON)R7
C 6-7
32 -f- 32 /«F/450 Velco (NOVOCON) R 8
Tl ....----- Voedingstransformator
MuVOLT P 120 D
T2
Uitgangstransformator
R9
MuVOLETT 7043 R 10
L
Smoorspoel MuVOLETT 6006
R 11
S
Schakelaar op R8
R 1-3
1 MO pot.m., zonder schakelaar R 12
(Vitrohm P254-KV2) R 13

rallel te schakelen wordt voor de hoge
frequenties in verhouding meer wissel
spanning vanuit de anodekring van de
EL41 naar de katode van de EAF42 terug
gevoerd. Hierdoor wordt de weergave van
de hoge tonen verzwakt en wel des te meer
naarmate Cs een groter gedeelte van Rg
overbrugt.
Ca beperkt de tegenkoppeling voor de lage
frequenties, zodat de lage tonen wat wor
den opgehaald. Dit heeft tot gevolg, dat de
op zichzelf meer of minder verzwakkende
basregelaar een effect geeft, alsof hij twee
zijdig werkt.
De gebruikelijke ontkoppelcondensator
parallel aan de katodeweerstand van de
eindbuis kan hier worden uitgespaard door
toepassing van terug koppeling; de scha
keling van Rio tussen de katoden van bei
de buizen geeft nl. praktisch hetzelfde
effect als genoemde condensator, een halfwatt weerstandje neemt echter minder
ruimte en is goedkoper dan een elektrolytische condensator van 100 /<F! De werking
berust op het volgende principe: Door
terugkoppeling wordt een deel van de uitgangsspanning van een versterker terug
gevoerd naar de ingang, waar het de stuurspanning vergroot of kleiner maakt, al
naar gelang van de faze van het terugge
koppelde signaal t.o.v. het ingangssignaal.
Zijn beide in faze, dan spreken we van po
sitieve terugkoppeling, zijn ze in tegenfaze,
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kïl
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kQ
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kQ

Vs W
>/jW
1W
1W
VsW

(Vitrohm)
(Vitrohm)
(Vitrohm)
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(Vitrohm)

1 MQ potm. met schakelaar
(Vitrohm P257-KV2)
1 kQ
68 ka
22 ka
180 a

ioo a

7* W
*/s W
1W
1W
*/sW

(Vitrohm)
(Vitrohm)
(Vitrohm)
(Vitrohm)
(Vitrohm)

dan hebben we te maken met negatieve
terugkoppeling, meestal tegenkoppeling
genoemd. In het eerste geval wordt de ver
sterking van de schakeling groter, in het
laatste kleiner. Ook alle andere effecten
welke ’t gevolg zijn van tegenkoppeling
zijn precies tegengesteld aan die, welke
optreden indien een gelijke mate van
positieve tegenkoppeling wordt toegepast.
Past men dus gelijktijdig zowel positieve
als negatieve tegenkoppeling toe — en
wel in gelijke mate — dan werken de door
beide veroorzaakte effecten elkaar tegen
en het eindresultaat is het zelfde, alsof er
in het geheel geen terugkoppeling bestaat.
Dit gaat alleen op voor eenvoudige geval
len als het onderhavige, waarbij terug- en
tegenkoppeling beide frequentie-onafhankelijk zijn. In het algemeen zijn er vele
mogelijkheden om positieve en negatieve
terugkoppeling te combineren. Hierbij
doen zich zoveel verschillende aspecten
voor, dat het onmogelijk is om daar op
deze plaats dieper op in te gaan.
Denken we nu in ons schema de combina
tie Rs-Co-Cy even weg, dan hebben we al
leen te maken met een zeker versterkingsverlies ten gevolge van de tegenkoppeling
over beide niet-ontkoppelde katodeweerstanden; door juiste keuze van de waarde
van Rio is de terugkoppeling zodanig in te
stellen, dat dit versterkingsverlies volledig
wordt gecompenseerd.
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Hoe eenvoudig de opzet is van deze versterker blijkt duidelijk uit de foto

i

R10 vormt met R.j een spanningsdeler en
is eerstgenoemde te klein, dan treedt er
overcompensatie op ten gevolge van te
sterke terugkoppeling. In dat geval neemt
het vervormingspercentage toe, wat na
tuurlijk ongewenst is. Bij een veel te kleine
waarde voor Rto kan zelfs genereren op
treden, het is dus zaak om de in de schemasleutel aangegeven waarde aan te houden
en door nameten te controleren, dat deze
binnen de voorgeschreven tolerantiegren
zen ligt.
Het voedingsgedeelte is uitgerust met een
AZ41 als gelijkrichter. De smoorspoel L
met de dubbele elektroliet C0-C7 vormt
het afvlakfilter; voor de voortrap is een

Fig. 51
Het samenvoegen van de uniframe chassis
delen is in deze tekening aangegeven.
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extra filter aanwezig, gevormd door Rn
en Cr». De netschakelaar S is aanwezig op
de diskantregelaar Ra.
BOUW
Het chassis bestaat uit twee Uniframe sec
ties, ieder samengesteld uit een bovenplaat
UF007 en -zijstukken UF002 en UF003.
Voor de onderlinge verbinding dienen twee
koppelstroken UF004.
We beginnen met het bevestigen van huis
houders, uitgangstransformator, entrées,
enz. op de resp. chassisdelen; hiervoor
moeten enkele 3 mm gaatjes worden ge
boord voor de bevesigingsboutjes. De
chassisdelen worden pas aan elkaar ge
schroefd zodra de bedrading zover moge
lijk is aangebracht. Het reeds gemonteerde
weerstand bordje wordt, met tussenvoe
ging van afstandbusjes of dubbele moeren,
’t laatst gemonteerd en aangesloten.
Opstelling der onderdelen en loop van de
bedrading blijkt duidelijk uit de foto’s en
de bouwtekening (fig. 50), zodat de mon
tage wel geen moeilijkheden zal opleveren.
Alleen over de af te schermen leidingen
nog het volgende:
De leiding van de pickup-entrée naar de
potentiometer R] en vandaar naar de
EAF42 moeten in schermkous worden ge
legd. Evenzo de weerstand R2, die in de
schermmantel van de leiding naar de
klankregelaar R3 wordt ondergebracht.

I5
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Hiervoor is een stukje wijd schermkous
nodig, waarin Ro wordt gestopt, nadat de
aansluitdraden met een stukje isolatiekous
zijn overtrokken. Daar deze weerstand tot
het gevoeligste deel van de versterker be
hoort, moet het afschermen met de uiterste
zorg geschieden; pas op voor sluiting.

De losse draadjes worden samengedraaid
tot een „snoertje”, waaraan men dan veilig
een aardverbinding kan solderen.
IN BEDRIJFSTELLING
Nu is het ogenblik gekomen waarop we
onze versterker gaan proberen. Alvorens
echter de steker in het stopcontact te
steken en de buizen in de resp. huishou
ders te plaatsen, overtuige men zich nog
eens of er niets werd vergeten en of er
geen verkeerde verbindingen werden ge
maakt. Zij, die over een meetinstrument
beschikken, meten natuurlijk allereerst de
verschillende plaat- en schermroosterspanningen en controleren de spanningsval aan de katodeweerstanden (R1-R12).
Met de vingertop kunnen we even de
pickup-ingang (het stuurrooster EAF42)
aanraken en als we dan een brommend
geluid waarnemen kunnen we een pickupproberen. Is alles in orde en heeft men het
bouwschema nauwkeurig gevolgd en de
juiste onderdelen gebruikt, dan is daar
mede de grondslag gelegd voor grammofoongenot.

HET AFWERKEN VAN
AFSCHERMKOUS
Verkeerde behandeling van de afschermkous geeft in de praktijk nogal eens aan
leiding tot storingen, voornamelijk door
het z.g. doorsolderen, wat een verkolen
van de binnenkous tot gevolg heeft en
waardoor sluiting of een slechte isolatie
ontstaat. De hierna aan te geven methode
zal dergelijke narigheden kunnen voor
komen.
De afgeschermde leiding wordt op de ver
eiste lengte afgeknipt. Vervolgens wordt
aan elk einde de omvlechting over een
lengte van 1 cm uitgeplozen met behulp
van een puntig voorwerp, b.v. een priem.
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Fig. 47. BOVENAANZICHT VAN DE VERSTERKER
Aan de hand van deze afbeelding ziet men, hoe de onderdelen en de buizen op het chassis worden
geplaatst. — De aansluitingen op Tl en T2 waarbij de cijfers 1 t/m 11 zijn geplaatst, worden ver
bonden met de verbindingen in de bouwtekening die zijn aangegeven door een zelfde cijfer.
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DE ONDERDELEN VOOR DEZE VERSTERKER ZIJN OOK ALS BOUWDOOS
„ELEOTRONJGA IN PRAKTIJK-4” VERKRIJGBAAR
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De antenne
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Een antenne, die de gunstigste resultaten geeft, is de ééndraads
van het z.g. omgekeerde L-type of een vertikale antenne waar
van de totale lengte niet groter is dan ongeveer 10 a 15 meter
en zo hoog mogelijk aangebracht. Goede isolatie en geheel vrij
blijven van omgevende voorwerpen is van groot belang. In die
plaatsen echter, welke in de onmiddellijke nabijheid van een
zender gelegen zijn, kan het gebruik van een belangrijk
kleinere antenne wenselijk zijn. Op het platteland, waar weinig
hoge gebouwen, en ook geen ijzerconstructies voorkomen, is
een hoogte van 4—8 m voor de antenne al ruim voldoende. In
steden is het maken van een goede antenne meestal een pro
bleem. Belangrijk is het de antenne zo hoog mogelijk te maken,
ook al, omdat gebleken is, dat de invloed van tramstoringen en
storingen afkomstig van elektrische apparaten, het kleinst zijn,
indien een hoge antenne wordt gebruikt. In hardnekkige ge
vallen kan een antistoringsantenne uitkomst brengen. De an
tenne mag in geen geval langs de muren, regenpijpen, dakgoten
of door bomen, klimplanten en dergelijke lopen, of afge
schermd worden door omringende hoge gebouwen. Voor étageen flatwoningen is vaak een staafantenne die op de venster
bank of aan de dakgoot bevestigd kan worden de eenvoudigste
oplossing van het probleem. Er bestaan nog vele andere antenne-vormen, men onderscheidt b.v. de z.g. „T-antenne”, de
„parapluie-antenne”, „fuik-antenne”, „bol-antenne”, „kippengaas-antenne” enz. De ervaring heeft echter bewezen dat het
niet nodig is zijn toevlucht te nemen tot gecompliceerder antennesystemen dan die welke hier aanbevolen worden; ten
minste niet voor normale omstandigheden.
Over de isolatie van de antenne is ook een en ander te zeggen.
De meest gebruikte isolatietypen zijn de ei-isolatoren en de
glazen span-isolatoren (Pyrex). Enige van deze isolatoren wor
den gewoonlijk in serie geschakeld, om een grote isolatieweerstand te bereiken en de op deze wijze verkregen isolatie is dan
ook afdoende. Indien men aan één einde van de antenne een isolatorketen, uit b.v. 3 stuks bestaande, gebruikt is men ook ver
plicht om op andere punten waar de antenne geïsoleerd wordt,
een gelijkwaardige isolatie aan te brengen. Vaak ziet men de
antenne opgehangen tussen isolatorenketens van een aantal
ei-isolatoren en een aan de dakgoot bevestigd „rolletje”, een
kleine isolator, die hoogstens voor binnenmontage geschikt is.
Het spreekt vanzelf, dat alle moeite, besteed aan goede isolatie
van de antenne, hierdoor teniet wordt gedaan, in het bijzon
der bij vochtig weer. Voor ’t bevestigen van ei-isolatoren moet
opgemerkt worden,
dat de isolator zo
gemonteerd dient
te worden, dat de
op het porselein
werkende krachten
dit samenpersen en
er geen trek op uit
oefenen (fig. 48).
Tevens moet er op
worden gelet dat de
isolatoren
geen
scheuren vertonen
en dat ze goed ge
glazuurd zijn; is dit
Fig. 4R

63

nl. niet het geval, dan zal bij vochtig weer
de isolatie slecht worden.
Het beste draad voor een ontvangantenne
is het z.g. silicium bronsdraad met een
doorsnede van 1.5 mm. Deze draadsoort is
buitengewoon sterk, indien het op trek
belast wordt: het is echter niet bestand
tegen knik. Bij het afrollen van een bos
draad ga men daarom niet te werk volgens
fig. 49 maar als in fig. 50.

Fig. 49

Fig. 50

Strakspannen van antennedraad is bevor
derlijk voor rustige korte-golf ontvangst.
Opgemerkt dient nog te worden dat het
spannen van een antenne dwars over open
bare wegen of kruisend met, ofwel zeer

dicht bij telefoon en sterkstroom geleidin
gen zonder toestemming niet geoorloofd is.
Het maken van lassen moet zoveel moge
lijk vermeden worden, ook indien de las
gesoldeerd wordt, is het niet aan te be
velen. Het maken van de invoerdraad vol
gens fig. 51e is dus minder aan te bevelen.
Nu is het ook in het geheel niet nodig een
las te maken wanneer men te werk gaat
zoals de fig. 51a, b en c dit aangeven. Is
een las niet te vermijden dan illustreert
fig. 51d een goede methode. Bij het maken
van een soldeerverbinding mag alleen
zuivere hars als vloeimiddel toegepast
worden aangezien oxydatie anders onver
mijdelijk is. Indien mogelijk kan de
draad direct naar de antenne-invoer wor
den gevoerd, wanneer daarvoor op deze
invoer geen trek wordt uitgeoefend. In het
geval waarin de invoerdraad van muren
en dergelijke vrijgehouden moet worden,
moet deze worden afgespannen. Het is
noodzakelijk een antenne-installatie te
beveiligen, niet omdat de aanwezigheid
van een antenne de kans op blikseminslag
zou vergroten. Gevolgen van directe of in
directe blikseminslag op antennes komen
hoogst zelden voor. In de atmosfeer kun
nen echter elektrische toestanden voor
komen, welke ladingen op de antenne
kunnen veroorzaken, zodat indien de
antenne goed geïsoleerd is er hoge span
ningen kunnen optreden, die zelfs een antenne-seriecondensator kunnen doen door
slaan. Hiervoor kan men zich bedienen
van een antenne-aardschakelaar of een
automatische beveiliging. De aardverbinding moet zo kort mogelijk en zonder
bochten worden aangelegd. Ontladingen
hebben dikwijls het karakter van een
hoogfrequente wisselstroom, een aardleiding met een hoge wisselstroomweerstand
is dus voor antenne-beveiliging onbruik
baar. Een goede aardverbinding is een
deugdelijke verbinding met een waterlei
dingbuis, met een pompbuis of met de
aardleiding van een bliksemafleiderinstallatie. Een aardverbinding aan de gaslei
ding moet echter ontraden worden. Een
goede aardverbinding kan ook gemaakt
worden door een buis van een paar meter
lengte in de grond te drijven. Het beste
kan dit een koperen of gegalvaniseerde
ijzeren pijp zijn, de verbinding met die
buis moet dan steeds met een draad (4 a
6 mm diameter) van hetzelfde materiaal
plaats vinden. Wanneer twee verschillende
metalen worden gebruikt, dan wordt ten
gevolge van elektrolytische werkingen
tussen die metalen in de vochtige aarde de
verbinding onzeker, zo mogelijk moet de
verbinding gesoldeerd worden. In een zan
dige bodem kan verbetering van de aarding verkregen worden door de omgeving
met pekel te begieten, evenals door het in
bedden in cokes van de aardbuis of aardplaat (deze vertikaal in te graven). Aarding
aan een waterleidingbuis kan het beste

met een stevige aardkiem gebeuren, de
buis moet dan zorgvuldig schoongekrabt
worden. Om beschadiging te voorkomen
en tevens voor contact, kan een reepje
blank lood tussen buis en klem worden
aangebracht.
De antennebinnenleiding moet zo kort
mogelijk gehouden worden. Een tegen de

wand gespijkerde binnenleiding kan alle
moeite en zorg aan het maken van een
goede antenne teniet doen, want hierdoor
ontstaan grote verliezen met als gevolg
geringe geluidssterkte en slechte selecti
viteit. Het is dus zaak het toestel in de
onmiddellijke nabijheid van de antenneinvoer op te stellen.

Tien geboden voor het solderen
1. Zorg voor een schone bout, door met een grove vijl al het oxyde en verbrande tin weg
te vijlen, tot de punt geheel blank is, dus zonder zwarte plekjes.
2. Laat de bout goed heet worden (een niet-elektrische boven een spiritus- of gasvlam)
en strijk intussen met harskerntin b.v. „Superspeed” over de punt, tot dit smelt en zich
aan de bout vasthecht.
3. De bout is heet genoeg, wanneer het soldeer onmiddellijk smelt bij het aanraken met de
bout, en de hars „rook” afgeeft.
Het tin aan de bout moet glanzend en dun vloeibaar zijn. Zo nu en dan de bout met een
doekje vlug afvegen.
4. De te solderen plaats moet absoluut schoon zijn; vernikkelde soldeerlippen worden af
gekrabd, evenals oude en geoxydeerde vertinde en vercadmiumde soldeeraansluitingen.
Ook de vast te solderen draad moet schoon zijn; blank koperdraad en emailledraad
worden door krabben of eventueel schuren gereinigd. Oud en dof geworden vertind
draad kan ook beter afgekrabd worden. Alleen nieuw en glanzend draad is zonder meer
geschikt om te solderen.
5. De te solderen plaatsen moeten beide vertind worden, anders is hechting onmogelijk. Dit
vertinnen kan tegelijk met het eigenlijke vastsolderen geschieden, doch beginners doen
beter, de beide bewerkingen achtereenvolgens te verrichten.
6. Het vertinnen geschiedt, door de reeds vertinde bout tegen de soldeerplaats te houden,
en juist op de plaats waar de bout raakt wat „Superspeed” te laten smelten. De hars
vloeit dan uit, gevolgd door het tin.
7. Voor het solderen zelf laat men wat tin op de bout smelten, en brengt deze druppel op
de soldeerplaats, waar alles dan samenvloeit. Houdt de bout er niet langer op dan voor
het uitvloeien nodig is, want vele onderdelen worden door overmatige warmte er niet
beter op.
8. Tijdens het afkoelen moet alles onbeweeglijk blijven: door bewegen ontstaat een minder
sterke las; bij het stollen van het tin wordt de oppervlakte plotseling dof. Wacht dit
moment dus altijd af.
9. Een goede las, heeft een gladde oppervlakte en bevat maar weinig tin.
10. Wie na het opvolgen van genoemde punten er nog niet in slaagt, om goed te solderen, .
doet beter de kunst eens te gaan bekijken bij iemand die het wel klaarspeelt.
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Constructie van een kristal pickup
Met heel weinig materiaal en kosten
kan men een fijne kristal pickup ver
vaardigen, welke in niets onder behoeft
te doen voor het normale fabriekstype.

Kristal-elementen zijn vrij algemeen ver
krijgbaar en zelfs tegen redelijke prijs.
Zo’n pickup-element is reeds met naaldhouder en stelschroef uitgerust, zodat het
slechts in een arm moet worden gemon
teerd om een complete pickup te verkrij
gen. En, nu komt het, de vervaardiging
van een puike piekup-arm valt volkomen
binnen de mogelijkheden van de handige
knutselaar, zoals blijkt uit onderstaande
beschrijving.
Benodigdheden: wat hoekmessing of des
noods stevig blik, enkele montageboutjes,
een stukje lood en een oude potentiometer
uit de oude rommeldoos! Dat gaat dus
nog al__
DE BEWERKING IS SIMPEL
De arm bestaat uit een |
| vormig stuk
metaal. Een staaf messing van deze vorm
zal je in het algemeen moeilijk of in het
geheel niet kant en klaar kunnen kopen.
Dit is echter in het geheel geen bezwaar,
we nemen nl. twee stukken hoekmessing,
elk ongeveer 30 cm lang en 20 mm breed,

A

Deze hoek moet zo nauwkeurig mogelijk
gelijk zijn aan 36°, aangezien anders de
pickup-naald geen goede stand krijgt ten
opzichte van de groeven van de grammo
foonplaat.
Is dit in orde, dan moet de zaagsnede in
het bovenvlak zorgvuldig worden dichtgesoldeerd. Indien je de uitgezaagde V
eveneens een hoek van 36 graden geeft,
dan zullen na het buigen de kanten van
het bovenvlak ook goed aansluiten. Je
kunt het solderen vergemakkelijken en
tevens de las verstevigen door aan de on
derkant een goed blank gemaakt en daar
na vertind stukje koperdraad langs de
zaagsnede te leggen. Hierdoor wordt het
vloeien van het Superspeed-soldeer be
vorderd, zodat het overal goed tussen de
metalen raakvlakken loopt.
AANBRENGEN VAN HET TWEEDE
ZIJVLAK
Nu kan het tweede zijvlak worden aan
gebracht. Eerst wordt de strip op onge
veer de juiste lengte geknipt, waarna de

A

ONDER-AANZICHT
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en zagen de ene overlangs in tweeën, zo
dat wij de helft hiervan als tweede zijvlak
van de arm kunnen gebruiken.
Voordat wij deze aanbrengen moet echter
eerst de knik in de arm worden gebogen.
Hiertoe wordt in het bovenvlak van de
„gedeeltelijke” arm een V uitgezaagd op
een afstand van 63 mm van het uiteinde,
zoals aangegeven in fig. 52a. Nu kan je het
‘uiteinde in de arm voorzichtig ombuigen
over een hoek van 36°, daarbij zorg dra
gend, dat het materiaal niet in andere
richtingen wordt verwrongen (fig. 52a).
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Fig. 52

beide aan elkaar te solderen kanten met
fijn schuurlinnen worden schoongemaakt.
Eventueel bramen eerst wegvijlen. De
strip wordt nu in de juiste vorm gebogen,
zodat hij overal goed aansluit op het
bovenvlak van de arm, waarna hij kan
worden vastgesoldeerd, eerst met een paar
druppels soldeer aan de binnenzijde om
hem in de juiste stand vast te zetten, waar
na beide delen van de arm over de volle
lengte worden vastgesoldeerd. Voor dit
werk is een niet te kleine, hete bout nood
zakelijk. Is ook deze operatie met succes

I

:

bekroond, dan kan het overtollige soldeer
worden verwijderd, vooral in het gedeelte,
waar later het kristalelement zal worden
gemonteerd. De uiteinden van de arm wor
den nu recht gevijld, terwijl tenslotte met
fijn schuurlinnen de buitenzijde der vol-

Hoe de polentiometer-as in de arm wordt
bevestigd (c = as)

tooide arm wordt bewerkt totdat je van
de lange soldeerlas nauwelijks iets meer
kan zien.
EEN OUDE POTENTIOMETER ALS
LAGER
Een zeer belangrijk onderdeel is het lager,
waarop de arm draaibaar rust. Aan de
constructie hiervan moet dan ook de no
dige zorg worden besteed. Het lager moet
zodanig zijn uitgevoerd, dat de arm zeer
licht draait opdat door de naald een mini
male zijdelingse druk op de groef wordt
uitgeoefend. Verder mag het hoegenaamd
geen speling vertonen, aangezien er anders
— vooral tijdens weergave van de lage
tonen — hinderlijke bijgeluiden ontstaan
doordat de arm gaat meetrillen.
Een oude potentiometer levert de onder
delen voor dit lager. Wy kiezen een dege
lijk ouderwets type, zo een, waarvan de as
in een lange bus goed passend is gelagerd.
Je verwijdert de contact-arm en het weerstandselement, zodat de bus kan worden
uitgetrokken. Mochten bij demontage van
de contactarm bramen zijn ontstaan aan
het uiteinde van de as, dan moeten deze
eerst voorzichtig worden weggevijld, zo
dat de as gemakkelijk kan worden uitge
trokken, zonder dat de lagerbus aan de
binnenzijde beschadigd wordt. Nu wordt
het lager uit het bakelieten huis geschroefd
en er weer andersom ingezet. Tevens
boren we aan de bovenzijde van het huis
drie gaten voor de schroeven, waarmede
later het geheel op de grondplaat wordt
vastgezet. Verder boren wij een iets groter

gat, waardoorheen de leidingen naar de
pickup worden gevoerd.
OPWAARTSE BEWEGING
Aangezien de arm ook op en neer moet
kunnen bewegen, maken wij ’n tweede
lager in het boveneinde van de potentiometer-as. Hiertoe boren wij een gat
dwars door deze as heen, aan het einde
waar vroeger de knop heeft gezeten. De
diameter van dit gat moet zodanig zijn,
dat hierin een asje van ongeveer 3lh mm
dikte er goed passend in kan worden
uitgevoerd en aan de arm bevestigd, is
in fig. 53 geschetst. Je kunt dit asje in de
gaten in de zijwanden van de arm vast
solderen, het is echter eleganter, om de
uiteinden van schroefdraad te (laten)
voorzien, zodat het aan iedere kant met
twee moertjes kan worden vastgezet. De
ze laatste methode heeft n.1. het voor
deel, dat men dan de arm gemakkelijker
zuiver recht kan stellen, indien je de
gaatjes in de zijkanten van de arm wat
groter maakt dan de diameter van het
asje.
De juiste stand is aangegeven in fig. 54a.
GOED RICHTEN EIS...
Staat de naald namelijk scheef in de
groef, zoals in fig. 54b overdreven is
weergegeven, dan is niet alleen één zij
kant van de groef aan extra slijtage on
derhevig, maar ook de weergave is dan
niet natuurgetrouw, aangezien de naald
in dit geval geen gelijke uitwijkingen naar
weerskanten maakt, of wel, de pickup
wordt a-symmetrisch belast.
Verder is het van belang, dat de arm in
zijn lengterichting evenwijdig is aan de
oppervlakte van de draaitafel. Dit kan je
instellen door juiste lengte van de po-

Fig. 54
De pick-up moet zuiver gesteld worden, an
ders ontstaat vervorming. De goede stand
wordt aangegeven door A; terwille van de
duidelijkheid sterk overdreven, laat B zien
hoe het niet moet.

tentiometer-as of door de lageras in het
potentiometerhuis hoger of lager te stel
len. Deze laatste methode is alleen van
toepassing, indien deze bus is uitgerust met
twee moeren.

67

UITGEBALANCEERD
Tenslotte wordt aan het achter de as
uitstekende einde der arm een contra
gewicht bevestigd. Hiermede wordt de
complete pickup zodanig uitgebalanceerd,
dat de naald een druk van 70 tot 80 gram
op de plaat uitoefent, hetgeen je met be
hulp van een brievenweger kunt contro
leren. Als gewicht kan je een stuk lood
of ander zwaar metaal nemen.

*

EN TENSLOTTE...
Wat de afwerking aangaat, je kan de arm
lakken, b.v. met springlak, of wel hem
laten verchromen, al naar je persoonlijke
wensen.
Indien je ten laatste bij definitieve mon
tering niet vergeet het lager een flinke
lik consistentvet te geven, dan zul je on
getwijfeld veel plezier van deze home
made pickup beleven!

*

*

Ook het maken van een
grammofoonmotor is eenvoudig genoeg
Grammofoonmotoren, al
met draaitafel, zijn nog
baar, zodat het zeker de
te overwegen, of wij ook

of niet compleet
steeds vrij kost
moeite loont eens
dit onderdeel van

onze grammofooninstallatie zelf zouden
kunnen maken. Het komt er maar op aan,
in hoeverre een eigen constructie aan de
te stellen minimumeisen kan voldoen.
Deze eisen zijn:
le. Een onder alle omstandigheden con
stante draaisnelheid van het plateau;
2e. Trillingvrije en geruisloze overbren
ging;
3e. Vrijheid van mechanische en elektro
magnetische inductie van motor op
pickupsysteem.
Wat punt 1 aangaat: naast een motor
met voor het doel geschikte eigenschap
pen, is het zaak, dat de draaitafel vol
doende gewicht heeft, zodat zij als
vliegwiel werkt. Om aan de in punt 2
gestelde eis te kunnen voldoen moet een
soepele koppeling tussen motor en draai
tafel aanwezig zijn, terwijl ook in dit
opzicht een zwaar plateau gunstig is.
Van niet minder belang is echter een
zeer robuste volkomen spelingvrije lagering van de drijfas, hetwelk tevens
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een gebiedende eis is om de in punt 3
genoemde mechanische overbrenging van
trillingen op de pickup-naald tegen te
gaan. Hiervoor is het eveneens wenselijk,
dat de motor enigszins verend op de
grondplaat is bevestigd.
Verder kunnen in de pickup stoorspanningen worden geïnduceerd door het veld
van de motor (50 periodenbrom), terwijl
bij aanwezigheid van een via borstels en
collector gevoede ankerwikkeling soms
een hinderlijke zoemtoon of geruis optre
den, indien de borstels door slijtage over
matig vonken. Dit euvel kan natuurlijk
bestreden worden door het aanbrengen
van condensatoren (0.05 tot 0.1 ^/F) direct
tussen borstels en metalen huis van de
motor.
Het hangt nu af van de beschikbare
hulpmiddelen, of wij een geheel kunnen
samenstellen, dat aan gestelde eisen vol
doet, waarbij handigheid en vindingrijk
heid van de constructeur tenslotte de
doorslag zullen geven.
Zo zal het uiteraard minder hoofdbre
kens kosten, een reeds voorhanden koffergrammofoon te elektrificeren, dan dat
men moet uitgaan van toevallig aanwe
zige onderdelen.
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Fig. 55. De eenvoudige manier.
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RIJWIELDYNAMO ALS MOTOR
Het hart van de grammofoon is de motor
en deze is praktisch niet zelf te maken.
Men kan hiervoor echter zeer goed een
rijwieldynamo gebruiken, zoals dit o.a.
in de Philips Porteldisc wordt toegepast
en welk idee reeds door verscheidene zelf
bouwers is nagevolgd.
Een goede fietsdynamo heeft voldoende
trekkracht voor ons doel en daarbij het
voordeel, dat hij, eenmaal op gang ge
bracht, een volkomen constant toerental
heeft.
Het is nl. een synchroonmotor, waarvan
het toerental wordt bepaald door de fre
quentie van de toegevoerde wisselspan
ning en het aantal polen van de magneet.
Zijn er acht polen aanwezig, dan maakt
hij bij een netfrequentie van 50 per./s.
121/o omwentelingen per seconde, dus
750 omwentelingen per
60 X 121/2
minuut. Bij zes polen is het toerental
1000 omwentelingen per minuut, voor
vier polen is dit 1500 omwentelingen per
minuut. Evenals dit bij iedere synchroon
motor het geval is, moet men na inscha
kelen van de stroom de motor met de
hand de juiste snelheid geven.
De vereiste wisselspanning is ongeveer
8 tot 10 volt, zodat de dynamo met tus
senschakeling van een transformator op
het net moet worden aangesloten. Een
gloeistroomtransformator is hiervoor ge
schikt te maken, b.v. door serieschakeling
van 2-4 volts-wikkelingen of 6.3 V + 2 V,
dan wel door een extra wikkeling aan
te brengen. In verband met punt 3 kie
zen wij bij voorkeur een dynamo met
rotérende magneet, zodat we door de af
wezigheid van borstels hiervan ook geen
storingen hebben te verwachten.
AANDRIJVINGS-METHODEN
De aandrijving van de draaitafel kan op
verschillende manieren geschieden. Het
eenvoudigst lijkt de in fig 55 aangegeven
methode. Deze directe aandrijving heeft
echter het bezwaar, dat mechanische
trillingen van de dynamo zeer gemak
kelijk op de piekup worden overge
bracht, terwijl geen volkomen gelijk-

Iets beter en met regelbaar toerental
matige gang wordt verkregen, indien de
draaitafel niet zuiver haaks op de as is
bevestigd en een volkomen gladde, zui
vere cirkelvormige omtrek heeft. Aan

deze eisen wordt door bijna geen enkele
draaitafel voldaan, haast altijd zal de
omtrek hiervan een licht slingerende
beweging maken met het gevolg, dat
ook de op de omtrek lopende dynamo
iets heen en weer beweegt. Dit heeft tot
gevolg, dat de hoek, waaronder het
drijfwieltje tegen de rand van ’t plateau
ligt, eveneens aan voortdurende variatie
onderhevig is, hetgeen betekent dat de
overbrengingsverhouding zich voortdu
rend iets wijzigt, waardoor de hoeksnelheid van de draaitafel tijdens iedere om
wenteling binnen enge grenzen varieert.
Dit openbaart zich als zwevende toon
hoogte, vooral hinderlijk bij lang aange
houden tonen. Tenslotte is het niet altijd
gemakkelijk de draaitafel haar vereiste
snelheid van 78 omwentelingen per mi
nuut te verzekeren.
OMDAT...
De rijwieldynamo is immers een syn
chroonmotor, zodat de snelheid van de
draaitafel uitsluitend wordt bepaald
door de overbrengingsverhouding, welke
gelijk is aan de verhouding van de
diameters van draaitafel en dynamowieltje en wel: 0 draaitafel: 0 dryfwieltje = toerental dynamo: toerental draai
tafel. De voor verschillende dynamotypen vereiste verhoudingen zijn in on
derstaande tabel aangegeven.
Aantal polen

Toerental
dynamo

S dyn. wieltje

12

500 om.p.m.
750
1000
1500

6.41
1
9.615 : 1
12.82
1
19.23
1

8

6
4

Heeft de draaitafel b.v. een diameter van
26 cm dan moet het wieltje van een achtpolige dynamo een diameter hebben van
26
.
= 2.7 cm.
9.615
Nu is het maar de vraag, of wij het aan
wezige dynamowieltje deze diameter kun
nen geven, b.v. door er een rubber rin
getje omheen te leggen. Zo’n rubber ring
is nl. in elk geval nodig om een enigszins
soepele en geruisloze aandrijving te ver
krijgen.
EENVOUDIG EN GOED
Het probleem der juiste snelheid is op
eenvoudige wijze op te lossen door toe
passing der in fig. 56 aangegeven aan
drijving. Deze methode kunnen we ech
ter alleen toepassen, indien de draaitafel
aan de onderzijde een volkomen glad
oppervlak heeft, dus geen ingeperste verstijvingsringen e.d.
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De overbrengingsverhouding wordt nu
bepaald door de diameter van de cirkel,
welke het dynamowieltje 'aan de onder
zijde van de draaitafel beschrijft. Mon
teren we dus de dynamo op een ver
schuifbare slede, dan kunnen we de snel
heid zelfs regelbaar maken! De diameter
van het dynamowieltje is nu niet meer
kritisch, zodat we het kunnen voorzien
van een willekeurige goedpassend rubber
ringetje.

Tenslotte kunnen wij ook draaitafel en
drijfwiel als een geheel uit een stuk hout
laten draaien. Een uitstekend lager is te
maken met behulp van een rijwielnaaf
en bijbehorende as. Pas je een houten
plateau toe, dan is het wel noodzakelijk
J1

MOEILIJKER MAAR BETER
De in fig. 57 geschetste methode is welis
waar iets bewerkelijker, maar is prin
cipieel veel beter dan de voorgaande
constructies, speciaal wat betreft trillingsvrijheid en
constante snelheid.
Doordat de dynamo hier niet meer in
directe aanraking is met de draaitafel,
is de kans op overbrenging van „mecha
nische brom” geheel weggenomen. De
aandrijving geschiedt hier door middel
van een elastische snaar. Kun je hiervoor
geen rubbersnaar of spiraalveer bemach
tigen, zoals o.a. bü naaimachines wordt
toegepast, en welke eveneens tot de stan
daard „Meccano” onderdelen behoort, dan
kan je dit zelf vervaardigen uit een stuk
ventielslang. Het aan elkaar plakken der
uiteinden is een geduldwerkje, hetwelk
je het beste als volgt aanpakt: Schuif het
ene uiteinde over een pennetje en rol het
daarna terug over ]/2 a 1 cm, dus a.h.w.
binnenste buiten. Besmeer dit gedeelte
met solutie, neem het pennetje weer weg
en laat tenslotte het binnenste-buiten ge
keerde deel terugrollen over het andere
uiteinde.
Vervolgens laat je bij een draaierij in het
dynamowieltje een halfrond groefje ste
ken, terwijl je tevens een (eventueel
houten!) drijfwiel voor het plateau laat
draaien, eveneens voorzien van een half
ronde groef.
Dit drijfwiel wordt aan de as of direct
tegen het plateau bevestigd.
In bovenstaande tabel kan je weer vin
den, hoeveel groter de diameter van dit
drjjfwiel moet zijn ten opzichte van het
dynamowieltje. De snaar mag niet te
strak staan.

★
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Fig. 57
De zelfvervaardigde gramofoon in topvorm.

dit enigszins te verzwaren om behoorlij
ke vliegwielwerking te verkrijgen. Hier
toe l;oor je enige gaten in het bovenvlak,
dicht bij de omtrek op gelijke onder
linge afstanden. Deze gaten niet geheel
doorboren, maar een „bodempje” laten
staan, zodat de holten met lood kunnen
worden volgegoten. Is het lood gestold,
dan kan je het met een houtschroefje
vastzetten. Ook kan je de draaitafel met
een metalen plaat of afzonderlijke stuk
ken metaal verzwaren.
HET UITBALANCEREN
In alle gevallen moet de draaitafel met
daaraan bevestigd drijfwiel zorgvuldig
worden uitgebalanceerd. Dit kan op een
voudige wyze geschieden door de as
horizontaal in de bankschroef vast te
klemmen, zodanig dat het plateau vrij
kan draaien in een vertikaal vlak.
Zolang de draaitafel niet in iedere, wille
keurige stand wil blijven staan, is de
gewichtsverdeling nog niet in orde.
Door afvijlen, respectievelijk aanbrengen
van kleine stukjes metaal, wordt het ge
heel dan uitgebalanceerd.
Tenslotte beplakken wij het bovenvlak
met vilt, rubber of desnoods een lapje
textiel, om beschadiging en slippen van
de plaat te voorkomen.

★

★

Het berekenen en wikkelen van
voedingstransformatoren
In dit laatste hoofdstuk zullen wij dit on
derwerp op bevattelijke wijze behandelen
en ons uitsluitend bepalen tot de strikt
nodige kennis, waarmede direct praktische
resultaten verkregen kunnen worden.
Wiskunde komt er niet aan te pas, dus
iedereen kan meedoen. Een beetje dood
gewoon rekenwerk en een dosis handig
heid doen ’t em. Aan de slag dus! Dat
gene wat we moeten berekenen aan een
transformator kan in de vijf volgende
hoofdpunten worden samengevat:
a. het vermogen, dat door de transfor
mator uit het net zal worden opge
nomen, het primaire vermogen;
b. de stapelhoogte van de kern;
c. het aantal windingen voor de ver
schillende gewenste spanningen;
d. de diameter van de te gebruiken
draad;
e. de ruimte welke door de wikkelingen
wordt ingenomen:
Deze punten zullen we achtereenvolgens
nagaan, om dan uiteindelijk de zaak, aan
de hand van een voorbeeld, in praktijk
te brengen.

beurtelings één helft stroom levert. De
andere helft is dan stroomloos. Tijdens
het volgende ogenblik (de volgende halve
periode) levert de andere helft stroom
en is de eerste weer stroomloos, enz.
Wanneer we het vermogen van alle aan
te brengen secundaire wikkelingen be
paald hebben, tellen we deze uitkomsten
bij elkaar. Dit bedrag moet dan nog met
10% vermeerderd worden, om het ver
mogen te vinden, dat de primaire wik
keling opneemt. De transformator werkt
nl. met verlies en om dit verlies te dek
ken, rekenen we de 10% erbij. Bestaat
het vermoeden, dat de soort ijzer, die we
willen gebruiken van slechte kwaliteit
is, dan tellen we er, voor meerdere ze
kerheid, 20% bij. Het op deze manier
gevonden bedrag hebben we nodig om
de stapelhoogte te kunnen bepalen.
b. De stapelhoogte noemen we S en deze
vinden we als volgt:
g

uit het net opgenomen vermogen
0.6 X oppervlakte van de raam
opening van het blik in cm2 X
breedte van het middenbeen van
het blik in cm (zie fig. 58).
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Fig. 58

a. Het primaire vermogen.
Dit vermogen kunnen we vinden door
de spanning in volts te vermenigvuldi
gen met de stroom, uitgedrukt in am
pères. Van elk der secundaire wikkelin
gen bepalen we nu dit vermogen. Voor
een transformator welke voor een dubbelwerkende gelijkrichter bestemd is,
brengen we natuurlek alleen het ver
mogen dat door één helft van de hoog
spanningswikkeling wordt afgegeven in
rekening, omdat in de bedrijfstoestand

c. Aantal windingen.
De spanning aan de primaire zijde van de
transformator is uiteraard bekend. Meest
al wordt de transformator primair voor
twee spanningen uitgevoerd, nl. 127 en
220 volt. Dit kunnen we natuurlek ook
doen en er is zelfs geen bezwaar tegen om
nog aansluitingen voor andere waarden
van de spanningen aan te brengen.
De weerstand van de secundaire wikke
lingen zal, indien deze stroom leveren, een
spanningsval veroorzaken. Hierop rekenen
we vast door de spanningen secundair alle
maal 10% hoger te nemen, dan we ze be
last wensen. (De primaire spanningen
laten we wat dit betreft ongewijzigd).
Voor de hoogspanningswikkeling stuiten
we op een moeilijkheid, nl. welke spanning
moet deze wikkeling leveren om ten slotte
achter de smoorspoel de juiste gelijkspan
ning te kunnen verwachten. Hiervoor zijn
enige eenvoudige regels te geven, welke,
hoewel theoretisch niet geheel juist, voor
ons werk nauwkeurig genoeg zijn. In de
eerste plaats moeten we nu weten hoeveel
spanningsval de te gebruiken smoorspoel
in ons p.s.a. veroorzaakt. Met een goede
ohmmeter bepalen we daartoe de weer
stand van het ding. Tevens gaan we na
hoeveel mA ons p.s.a. zal moeten leveren
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en vinden nu de spanningsval volgens de
„Wet van Ohm”:
R smoorspoel (fi) X stroom (mA)
1000
De wisselspanning aan de transformator
is nu voor dubbele gelijkrichting gelijk
aan:
= de benodigde anodespanning + de
spanningsval over de smoorspoel; en voor
enkele gelijkrichting:
= 1,5 X de benodigde anodespanning -f
de spanningsval over de smoorspoel.
In beide gevallen moeten we hier nog
weer 10% bij optellen om de spanningsval
in de wikkeling zelf te effenen.
Ziezo, nu zijn dus alle onbelaste secun
daire spanningen bekend en rest nog uit te
rekenen hoeveel windingen hiervoor nodig
zijn.
Men rekent daarvoor meestal wel het aan
tal windingen per volt en wij zullen dat
ook doen. Dit aantal windingen per volt
vinden we door het getal 50 te delen door
een bedrag dat we vinden door de breedte
van het middenbeen in cm te vermenig
vuldigen met de stapelhoogte S in cm,
d.w.z. door de oppervlakte van de door
snede van het ijzer hetwelk door de transformatorspoel loopt. Hebben we dit aantal
windingen per volt te pakken, dan rest
ons niets anders dan dit getal te vermenig
vuldigen met alle spanningen, die we reeds
gevonden hebben (ook met de primaire
spanningen natuurlijk) om alle verlangde
windingsaantallen te vinden.
d. Dc draaddianieter.
Om deze te kunnen bepalen dienen we de
stroom te weten welke de verschillende
wikkelingen zullen gaan voeren. Allereerst
de primaire stroom. Deze achterhalen we
door het primaire vermogen te delen door
de primaire spanningen in V. De stroom
in een 220 V wikkeling is dus:
primair vermogen in watt
220

voor 127 volt wordt dit:
primair vermogen in watt
127 volt
Voor andere spanningswaarden gaat het
op dezelfde manier.
Aan de secundaire kant hebben we be
halve de hoogspanningswikkeling twee
gloeispanningswikkelingen. De hierdoor te
leveren stroom is bepaald door de som van
de gloeistromen welke de op deze wikke
lingen brandende buizen vergen. Deze
vinden we o.a. in het MK Buizenhandboek. Heel eenvoudig dus.
Tenslotte hebben we nog de draaddia
meter van de secundaire- of hoogspanningswikkeling te bepalen. Hiervoor zou
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het nodig zijn de stroomsterkte in deze
wikkeling te weten. Dit nu is niet zo een
voudig aan de weet te komen. Immers, er
vloeit geen normale wisselstroom door
iedere helft van deze wikkeling (aange
nomen, dat we met dubbelzijdige gelijkrichting te doen hebben). De beide helften
leveren beurtelings stroom aan de gelijkrichter; nog niet eens gedurende een volle
halve periode. In ieder geval is het ge
makkelijk te begrijpen dat er dus gemid
deld minder stroom doorgaat dan in het
geval, dat de wikkeling een normale
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Fig. 59

wisselstroom voert, dus we kunnen ook de
diameter kleiner kiezen, dan in het tweede
geval. Het volgende ezelsbruggetje kan
hiervoor dienst doen: De totale anodestroom welke ’t p.s.a. moet leveren, dus de
stromen, welke de buizen opnemen, plus
de stromen welke door eventueel aanwe
zige parallelweerstand of spanningdelers
wordt opgenomen, houden we even aan
als de belastingstroom van de hoogspanningswikkeling. De hierbij behorende
draaddiameter sporen we op in de tabel
op blz. 73.
Niet deze houden we aan, maar de voor
gaande, dus die draaddiameter waardoor
eigenlijk niet voldoende stroom gezonden
best kan, omdat de wikkeling gemiddeld
mag worden. We weten echter, dat dit
toch lager belast is. Een en ander zullen
we trouwens nog aan de hand van een
voorbeeld toelichten. Voor de reeds be
staande stromen van primaire en secun
daire wikkelingen raadplegen we eveneens
de tabel en kiezen die waarde, welke het
dichtst bij de berekende waarde is ge
legen.
Vinden we b.v. een primaire stroom
sterkte van 350 mA, dan is de dichtst bij
gelegen waarde in de „kolom” toe te laten
stroomsterkte 377 mA. Hierbij behoort een
draaddiameter van 0,40 mm (zie eerste
kolom). In grensgevallen doen we ver
standig met, mits de wikkelruimte het toe
laat, de diameter niet te krap te nemen.
Het is altijd prettig om een beetje „ruime”
transformator te hebben. Tenslotte is het
van belang om te weten of de berekende

spoel in de beschikbare ruimte kan wor
den geborgen. Zouden we maar op goed
geluk gaan wikkelen, dan bestaat de kans,
dat we bij de laatste wikkeling bemerken,
dat deze er niet meer opgaat. En dat is
een minder aangename gewaarwording.
We zullen beginnen met het maken van
een schetsje, waarin alle wikkelingen, iso
latie enz. te zien zijn (fig. 59). Dit stelt
de doorsnee van één helft van het spoellichaam voor, loodrecht op de richting van
de draden. We zien dus alle wikkelingen
als op elkaar gestapelde schijfjes koper.
Voor het gemak zijn deze in de tekening
weggelaten en vervangen door ruitjes.
Aan de hand van deze gaan we nu na in
welke mate de verschillende wikkelingen
de wikkelruimte zullen vullen. Uitgaande
van de raamopening in het blik met lengte
L en breedte B kunnen we de beschikbare
wikkelbreedte en wikkelhoogte bepalen.
Het spoellichaam veroorzaakt nl. enig
ruimteverlies en de maximum beschik
bare breedte is dus L min 2 X de dikte
spoellichaam. (Indien we een spoellichaam
met flenzen gebruiken.)
De maximum wikkelhoogte is steeds B
min dikte spoellichaam. De nu gevonden
afmetingen bepalen dus de beschikbare
wikkelruimte. Vervolgens bepalen we de
hoogte van de primaire wikkeling. Be
denkende, dat we nimmer voor alle lagen
de gehele breedte kunnen benutten (af
glijden van de draad!) rekenen we dat ge
middeld aan beide zijden van de wikkeling
2 mm ongebruikt blijven. Voor de draad
blijft dus over B min 4 mm (eventueel nog
verminderd met 2 X dikte spoellichaam).
Wikkelen we met emailledraad dan zoe
ken we in de tabel hiervan de dikte in
geëmailleerde uitvoering en delen de zo
juist gevonden wikkelbreedte hierdoor. De
uitkomst geeft ons het aantal draden, dat
naast elkaar kan liggen op deze afstand.
Indien we nu nog het totale aantal windin
gen van de primaire hierdoor delen, dan
krijgen we het aantal lagen dat nodig is om
deze wikkeling te kunnen voltooien.
Indien we een aftakking maken voor 127
volt en voor het gedeelte 0 tot 127 volt een
dikkere draadsoort nodig hebben, dan
voor het gedeelte van 93 volt, dat er op
volgt, dan moeten we bovenstaande be
rekening voor ieder deel afzonderlijk doen
om de hoogte te vinden.
Tussen de lagen komt een strookje pergamijnpapier (pakpapier desnoods) waar
van we de dikte op 0,05 mm stellen, zo
veel maal 0,05 mm moet bij de reeds ge
vonden wikkelhoogte geteld worden.
Nu komt de isolatie om de primaire. Deze
kan bestaan uit een laag prespaan, karton,
2 X olielinnen of pertinax. Voor de dikte
hiervan nemen we een 0,5 mm aan. Ver
volgens de afscherming. Dit is een strookje
bladkoper van 0,2 mm dik, iets smaller dan
de binnenkant van het spoellichaam. De
lengte nemen we zo, dat het begin en eind

elkaar niet kunnen raken, anders onstaat
er een kortgesloten winding! Een draad er
aan gesoldeerd en door een gaatje in de
koker naar buiten gevoerd, geeft ook de
gelegenheid deze afscherming straks te
aarden. Hier omheen weer een laag pres
paan, karton, olielinnen of pertinax, juist
zoals straks. Indien we er voor zorgen, dat
deze goed vlak komt te liggen, hebben we
een goede ondergrond voor de secundaire
wikkeling, welke thans aan de beurt is.
Op precies dezelfde manier, als bij de pri
maire wikkeling, berekenen we de hoogte
van de wikkeling. Om deze wikkeling komt
eveneens een laag goede isolatie, welke
weer dient als ondergrond voor de eerste
gloeistroomwikkeling. Hoogte hiervan be
rekenen. Weer een laag isolatie als boven
en de tweede gloeistroomwikkeling is aan
de beurt. Weer hoogte berekenen. Is de
transformatorwikkeling hiermede af, dan
omhullen we de spoel nog met een of meer
lagen stevig oliepapier, dus prespaan o.d.
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0.05

0.006

0.08

0.015
0.024
0.034
0.053
0.076
0.094
0.114
0.147
0.212
0.289

0.10
0.12
0.15
0.18
0.20
0.22

0.25
0.30

0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70

0.75
0.80

0.90
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00

0.377

0.477
0.588
0.714
0.849
1.00
1.16
1.33
1.51
1.91
2.36
3.39
4.62
6.03
7.64
9.42

0.062
0.095
0.115
0.140
0.170
0.200
0.220

0.245
0.275
0.325
0.330

0.430
0.485
0.535
0.590
0.640
0.690
0.740

0.25
0.28
0.30
0.32

0.35
0.40
0.47
0.52
0.57
0.62
0.67

0.80

0.72
0.77
0.82
0.87

0.85
0.95
1.05
1.26
1.46
1.66
1.86
2.06

0.92
1.02
1.12
1.32
1.52
1.75
1.95
2.15

0.31
0.34
0.36
0.38

0.41
0.46
0.55
0.60
0.65
0.70
0.77
0.82
0.87

0.92
0.97
1.02
1.12
1.22
1.42
1.62
1.86
2.06
2.26

73

De som van alle berekende hoogten levert
ons nu het bewijs of de spoel al dan niet
in de wikkelruimte past. Is dit niet het
geval dan gaan we na of er op de draaddiameter redelijkerwijs nog iets beknib
beld kan worden. Gaat dit niet, dan is de
enige oplossing een andere maat transformatorblik met meer wikkelruimte. Hoewel
dit laatste gedeelte een ietwat langdradig
verhaal is, kan het narekenen op deze

wijze voor niemands kennis een moeilijk
heid opleveren, want de hele zaak komt
neer op optellen, aftrekken, vermenigvul
digen en delen.
Ter verduidelijking van een en ander volgt
hier een aan de praktijk ontleend voor
beeld: Een versterker bestaande uit EF9
(microfoontrap), EBC3 en EL3 heeft een
voedingstransformator nodig. De door bui
zen opgenomen stromen zijn de volgende.

.

-1

r
EF9
EBC3
EL3

mA
mA
mA
mA
mA

•_

Totaal ca 42

mA

\

Plaat- en schermspanning van EF9
en EBC3 worden afgenomen van
potentiometerschakeling, welke een
stroom opneemt van...................... 10

mA

(plaatspanning 250 V)
(schermroosterweerstand 0.8 megohm)
(voedingsspanning 200 V)
(plaatspanning 250 V)
(schermroosterspanning 250 V)

plaatstroom . . .
schermroosterstroom
plaatstroom . . .
( plaatstroom . . .
( schermroosterstroom

0.9
0.25
0.75
36
4
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Bovendien moet een hoogohmige
bekrachtiging
van
luidspreker
stroom voorzien worden, welke tus
sen -j- en — geschakeld wordt na
de smoorspoel (weerstand 12.500
ohm)................................................. 20

mA

Totaal 72

mA

mA

De smoorspoel heeft een gelijkstroom weerstand van 300 ohm. Spanningsval =
72 X 300
= rond 22 volt
1000
Gloeistroom versterkerbuizen respectievelijk 0.2, 0.2 en 0.9 amp.
Gloeistroomgelijkrichter (AZ1)

f

(6,3 volt)
(4 volt)

Uit bovenstaande becijferingen kunnen we alle gegevens voor onze transformator
t.w. Primair 127 V—220 V.
Secundair 2 X 272 volt—72 mA
6,3 V—1,3 V
Gloeistroom I
4 V—1,1 A
II
»»
Totaal
+ 10%
Rond

putten
19,6 W
8,2 W
4,4 W
32,2 W
3,2 W
36

W

Hebben we b.v. blik beschikbaar met afmetingen als hieronder aangegeven dan berekenen
we de stapelhoogte als volgt:
Stapelhoogte S =

36

0.6 X 1.8 X 5 X 2

Aantal windingen per volt =

74

= 33,32 cm = rond 3,5 cm.

50
= rond 7 windingen/volt.
2x3.5

:

Draaddiameter:
36

I 127 = — — = 0.283 A 0 = 0.35E
127
36
220

I 220 = -------- = 0.164 A 0 = 0.30E
I sec. = 72 mA
I 6,3 V = 1,3 A
14 V = 1,1 A

0 = 0.15E
0 = 0.75E
0 = 0.70E

Omdat we in de regel niet zoveel keus hebben, wat de draadsoorten betreft, zullen we
de gehele primaire wikkeling van 0.35E draaien en de beide gloeistroomwikkelingen
van 0.75E. Beide zijn courante draadsoorten.
Aantal windingen:
Hiervoor hebben we reeds het aantal windingen per volt berekend; er rest ons nog dit
aantal te vermenigvuldigen met de spanning, om de windingsaantallen te weten.
127 V — 127 X 7

889
651

windingen
windingen

49
31

windingen
windingen

Z20-12l 5 £1 = £5 ? + 10% = 2 X 2095 Windingen
6,3 V — 6,3 X 7 + 10% =
4 V — 4X7 + 10% =

Winkelruimte. Nu moeten we nog weten of de. wikkelruimte voldoende is voor de spoel.
Aangenomen wordt, dat we een spoelkoker hebben, of vervaardigd hebben, met een
wanddikte van 2 mm. Aan wikkelruimte houden we dan over 46 mm. De wikkelhoogte
wordt beperkt tot 16 mm. Vervolgens houden we rekening met de onmogelijkheid om
voor alle lagen de volle breedte te kunnen benutten en trekken nog eens 4 mm af. De
max. bewikkelbare breedte is nu gemiddeld 46—4 = 42 mm.
Primair. Totaal aantal windingen 1540, dikte 0.35E plus emaillelaag = 0.43 mm.
42
Per laag — -= rond 98 windingen
0.43
1540
6,9 mm
Aantal lagen = — — = 16, hoogte hiervan = 16 X 0.43
- 98
0.2 mm
Secundair. Totaal 4190 windingen. Draaddikte = emaille 0.15E
4190
ü
i
42
Per laag Q ^ — 210 windingen, aantal = — -= 20.
210
4
mm
Hoogte = 20 X 0.2
6,3 V—49 windingen dikte 0,8 mm + emaille = 0.86 mm.
49
Per laag = 42 windingen, aantal lagen = 1, hoogte
0.86
4 V — 31 windingen — als boven 42 windingen per laag dus 1 laag . . .
Isolatiepapier, tussen de lagen, primair en secundair.
Samen — (16 + 20) X 0.05 ...........................................................=
Dikte isolatie primair/secundair (2x2 lagen 0,25 mm) . . . .
Afscherming (ruim genomen)
...........................................................
Isolatie secundair/6,3 V (2 X 0,25 mm).............................................
6 V/4 V
.............................................
ii

0.86 mm
0.86 mm
1,8
1,0
0.5
0,5
0,5

mm
mm
mm
mm
mm

Totaal 16.5 mm
Er is dan voldoende ruimte. Ware dit niet
het geval, en hebben we een voldoend
aantal blikken voorhanden, dan vergroten
we de stapelhoogte bv. tot 4,5 cm en reke
nen alles nog eens over met het daarbij
behorende nieuwe aantal windingen. Deze
stapelhoogte kunnen we natuurlek niet

onbeperkt vergroten. We zouden dan een
transformator krijgen, waarvan de verhouding
stapelhoogte-buitenafmetingen
een beetje wanstaltig zou worden. In dit
geval gaan we over op een groter for
maat blik, met een flinke wikkelruimte.
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Fig. 35. DE BOUWTEKENING VOOR DE TWEELAMPS TWEEKRINGER VAN BLZ. 45 (C5 = 0,02 ,«F)
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. . en zie Uier de teekomót !
Het zijn de vele in opbouw zijnde toepassingen, het „entre
nous” en achter de schermen kijken, wat aan de beoefening
der radiotechniek zo’n sterke bekoring - EN KANSEN ! geeft. Arbeidsveld met plenty ruimte voor toekomstplannen
en reeds daarom volle aandacht waard, is radio tevens een
door millioenen bejubelde en met gloed doorleefde hobby.
Van deze feiten getuigt ’n bloeiende, de gehele wereld om
spannende radiopers ... daarvan spreken de 80 pagina’s van
het aantrekkelijk verzorgde altijd interessante, door alleswat aan radio-doet gelezen maandblad RADIO BULLETIN
Techniek en toepassing nieuwe methoden en laatste constructies
wereldnieuws en eigen ideeën, de mogelijkheid TOT DIRECTE
BENUTTING THUIS OF IN HET BEDRIJF, en niet te vergeten
de daaraan onafscheidelijke romantiek, het wordt u gebracht in
magnetische, vlotte schrijftrant door een even kundige als
enthousiaste redactie.
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Experimenteren met
Bouwdoos is vaak de

zo'n

Electronica-

eerste stap op

weg naar een interressant beroep. Al
heel jong wordt het verlangen gewekt
naar de techniek van de toekomst.

in de practijk
AMROH brengt voor beginne
lingen en amateurs
een serie bouwdozen in de handel
„Electronica in Praktijk”,
samengesteld uit zorgvuldig
geselecteerde

onderdelen.

Tot het kleinste schroefje toe
bevatten ze al het materiaal
om zelf electronische
apparaten te bouwen,
zoals radio-ontvangers en
versterkers.

De volgende vijf dozen zijn reeds verkrijgbaar:
Vraag er de radio-handelaar
eens naar.

Doos 1 : Kristalontvanger met Germanlumdiode
Doos 2: Eenlamps Middengolf Ontvanger
Doos 3: Tweelamps Middengolf Ontvanger
Doos 4: Eenvoudige 4-watt grammofoonversterker
Doos 5; Eenlamps Wisselstroom Ontvanger

KWALITEITSPRODUCTEN VOOR ELECTRONICA
Mul den - Telefoon 02942-341*

