TRANSISTOR

RADIOBOUWDOZEN
4 hoofddozen, com pleet, met

soldeergarnituur.

3 aanvullingsdozen

Step-by-step

:-c

bouwdozen bevatten alle

onderdelen voor een goed werkende

ontvanger en reeds met doos Nr. 1
(f 14.50) kan
ontvanger

ï

een complete diode-

gemaakt

worden. Met

de aansluitende uitbreidingsdozen
kan tot steeds betere transistorontvangers worden doorge —
bouwd. Duidelijke instruc —

\ tieboekjes

maken radio-

kennis overbodig.

■ AMROH
AMROH N.V.

MUIDEN

02942-341

Ie druk

april 1948

2e druk

november 1948

3e herziene druk
4e druk

5e herziene druk ....

■■

juli 1949

. april 1950
.... december 1950

6e druk

december 1951

7e druk

november 1952

8e druk

maart 1954

9e druk

juli 1955

* 10e druk

februari 1957

411e herziene druk

april 1958

*12e herziene druk

. april 1961

COPYRIGHT DE MUIDERKRING - BUSSUM - NEDERLAND

NADRUK, OOK GEDEELTELIJK, IS VERBODEN

JONGENS RADIO
SAMENGESTELD
DOOR DE REDACTIE VAN

RADIO
Bulletin*
12e HERZIENE DRUK

Daar de inhoud van dit werkje betrekking zou
kunnen hebben op schakelingen en/of con
structies, geheel of ten dele door een Ned.
octrooi beschermd, zij er op gewezen, dat
in deze gevallen de Octrooiwet toepassing
daarvan, anders dan voor experimenteel en
eigen huishoudelijk gebruik, niet toestaat.

UITGEVERIJ VAN TECHNISCHE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

DE MUIDERKRING N.V.
BUSSUM

NEDERLAND

VOORWOORD
Jongens en Radio’ Echte, aan de praktijk ontleende aanwijzingen voor zelfdoen. Doe er mee, wat je wilt. Beschouw radio als een enorm en opwindend
avontuur, dat veel prettigs te bieden heeft — honderdduizenden volwas
senen (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 verstand,
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 ei’ beslist niet uit, schrijf dan een briefje naar de vragenpostredacteur van Radio-Bulletin-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 aangetrokken gaat voelen tot radio, dat hij 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 onverstan
dige daad zou zijn.
Elektronica is nog pas in de groei en zal steeds meer geschikte werk
krachten 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 ingenieur — die onmisbare eigenschappen GEVOEL EN SYM
PATHIE spelenderwijze bij te brengen.
Gezien de vele en belangrijke verschijnselen, feiten en vraagstukken, waar
mee men door het aan radio doen in contact komt is de aan deze lief
hebberij gespendeerde tijd nooit verloren tijd.
DE SAMENSTELLERS.

Bussum, april 1961.

KRISTALONTVANGER „ELEKTRON"
Het is bijna niet te geloven, maar met een aantal simpele radio-onderdeeltjes kan een compleet ontvangtoestelletje worden gemaakt, waarmede
verschillende plaatselijke zenders met de koptelefoon kunnen worden be
luisterd. Straks wanneer het toestelletje in elkaar zit, zul je dit zelf kunnen
constateren en, om je ongeduld niet te lang op de proef te stellen, dan
maar direct aan de slag. Allereerst even iets over de onderdelen, welke
je nodig hebt: dan weet je tenminste waarover wordt gesproken.
De onderdelen kan men in twee groepen splitsen en wel:
a. de onderdelen waarmede het „geluid” uit de lucht wordt geplukt en
hoorbaar wordt gemaakt;
b. de onderdelen, welke nodig zijn om de eersten een steuntje te geven, ze
te beschermen en het mogelijk te maken alles netjes bijeen te bouwen.
Onder a behoren de afstemspoel 402, de afstemcondensator, de weerstand
en de germaniumdiode.
Door deze op een bepaalde manier aan elkaar te verbinden is eigenlijk de
ontvangstinstallatie al gebouwd. Maar om, zoals gezegd, de zaak netjes
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De onderdelen ,.b". het chassis

Fig. 2. Schakelingr van de Elektron
C = afster
‘mcondensator 500 pF
(DC 201)
= germaniui
miumdiode (Mutector)
>oel (Amroh)
= 402 spc^»
•°nd 470 kilohm - % W
R = weerstand
(Vitrohm)
...a) kleurcode: geel“"‘el-zllver
vlolet-geel
T = telefoon
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van het monteren van de afstemcondensator met knop
aan de frontplaat UF 013.

frontplaat

en overzichtelijk op te stellen en het gebruik te vergemakkelijken, zijn er
dan de onderdelen b, welke bestaan uit vier aluminium chassisdelen, de
twee stekerbusplaten en de afstemknop. Tenslotte is er dan nog het mon
tagedraad, waarmede de verbindingen tussen de onderdelen worden ge
maakt, isolatiekous om deze verbindingen te beschermen, soldeer om de
lassen te maken, boutjes, moertjes en onderlegringetjes, nodig om de chas
sisdelen aan elkaar vast te zetten en enkele andere onderdelen daar weer
een plaatsje op te geven.
Gereedschap
Voor het in elkaar zetten van een radiotoestelletje heb je maar weinig
gereedschap nodig:
In de eerste plaats een soldeerboutje, waarover verderop meer wordt ver
teld. Gemakkelijk is dan nog een platbektangetje bij de hand te hebben
om straks de bedrading — dat zijn de verbindingen tussen de verschillende
onderdelen — mooi recht te maken en de boutjes bij het monteren vast te
houden. Een schroevedraaier is verder onontbeerlijk. Neem een klein model
met een bladbreedte van ongeveer 3 mm. Bij het op maat knippen van het
montagedraad is een zijkniptang gemakkelijk, maar wanneer je tegen de
aanschafkosten daarvan opziet: neem een oude schaar, het gaat daar
ook mee!
Het bouwen
Wanneer je aan de hand van deze bouwbeschrijving en de tekeningen rustig
aan de gang gaat, zit heel spoedig je toestel in elkaar. Heb je een antenne,
aardleiding en koptelefoon bij de hand, dan heb je direct al ontvangst.
Leg de onderdelen netjes gesorteerd voor je; boutjes en moertjes in een
leeg sigarettendoosje of op een schoteltje. Zorg, dat er niets van wegraakt!
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Neem nu vervolgens de afstemcondensator en monteer die zoals op de
figuur 3 is aangegeven. Met de schroevedraaier de boutjes vastzetten. Niet
te vast, want dan kan de zaak gaan trekken *).
Pas ook op, dat de schroevedraaier bij het vastzetten van de boutjes niet
uitschiet, want dat kan een lelijke kras op de frontplaat tot gevolg hebben.
Zet dan meteen de afstemknop op de condensator-as. De knop moet zó
zitten, dat wanneer de platen van de condensator geheel zijn ingedraaid,
de knop op 550 staat. Het frontplaatje wordt opzij gelegd en aan de beurt
is het chassis achterplaatje, UF 002. Dit wordt, zoals dat meestal bij radio
toestellen gebeurt, benut om er de stekerbusplaatjes voor antenne, aarde
en koptelefoon op te monteren (zie fig 4). De 402-spoel wordt op het
Uniframe deeltje UF 006 gemonteerd. Een driespruits soldeerlip wordt nu
ook aan de onderzijde van de UF 006 vastgezet met een boutje (zie fig. 6)
en dan worden de delen UF 006, 002 en 003 volgens figuur 5 aan elkaar
bevestigd. Tenslotte gaat dan de frontplaat tegen de UF 003 aan.
Bedrading

Nu alle onderdelen op hun plaats zitten komt de tweede faze aan de orde,
namelijk het leggen van de verbindingen, tussen de verschillende onder
delen of, zoals dat in vakkringen heet, het maken van de bedrading. Deze
bedrading wordt gemaakt met koperdraad — dat om het solderen te be
vorderen is vertind. Want alle draadjes worden gesoldeerd! Gebruik daar
Superspeed harskernsoldeer voor.
Hiermede zul je wanneer je de volgende wenken even wilt lezen — en
opvolgen — prachtige soldeerlassen kunnen maken en wat gemakkelijker
is: je hebt geen soldeervet of ander vloeimiddel nodig, want bij Superspeed
zit dat binnen in het draadsoldeer.
Solderen

Een eerste vereiste bij het solderen is, dat je over een goede soldeerbout
beschikt. Het gemakkelijkst werk je met een SOLON-bout instrumentmodel (25 watt) die zeer klein is en een laag stroomverbruik heeft. De
bout ligt prettig in de hand en je kunt er mee op de moeilijkste plekjes
Binnen;ijde achterwand

bovenkant ontvanger

kerbusFig. 4. De beide steke
plaatjes worden aan de binnenkant van uniframe deel
UF 002 gemonteerd.

iensator tijdens het monteren steeds
itemconden
■otor van de afst
t) Het is noodzakelijk de irotoi
irkomen daL de platen verbuigen. Dat zou
.. homiden, om te voor
geheel ingedraaid te
ibare plilaten veroorzaken, waardoor de onten draail
namelijk sluitingj tussen de- vaste ~n
vanger niet kan vwerken.
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komen, terwijl de stiftpunt ondanks zijn kleine afmetingen een prachtige
warmte afgeeft. Met een boutje dat je boven het gas verwarmt, kun je
natuurlijk ook werken, maar dan blijft het een heen-en-weer rennen van
het gasstel naar je werkstuk. Daarom wanneer je toch van plan bent aan
radio te gaan doen — en is het bouwen van deze kristalontvanger niet een
eerste schrede op dit pad? — koop dan een elektrische soldeerbout. Van
groot belang is voorts dat de punt van de bout goed is vertind. (Een nieuwe
Solon-bout is reeds vertind en dus voor gebruik gereed.) Hoe dat vertinnen
in z’n werk gaat kun je op bladzijde 16 lezen.
Van het allergrootste belang is verder, dat de te solderen plaatsen goed
schoon zijn. Wanneer je met nieuwe onderdelen werkt is geen voorbewer
king nodig, immers alle delen, waaraan gesoldeerd moet worden, zijn reeds
vertind of verzilverd.

f

Het leggen van de bedrading
Voor de eerste verbinding nemen we een gemakkelijke en wel het aan
brengen van de weerstand van 470 kilohm tussen de twee bussen van het
telefoonstekerbusplaatje. Steek de eindjes door het gat in de soldeerlip
van de bus, druk de inmiddels warm geworden bout tegen de lip en draad
en tip een klein beetje tin op de boutpunt. Je ziet dan het soldeer vloeien.
Bout weghalen en las onbeweeglijk laten tot het soldeer is gestold (het
wordt dan dof). Dit onbeweeglijk houden van een las tot het soldeer is
gestold, is zeer belangrijk omdat dit een goede verbinding bevordert.
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Fig. 5. De frontplaat UF 013
wordt tegen het chassis geschroefd. — De tekening toont
tevens het s?
jamenbouwen
’
van de
drie chasslsu
sdelen UF 003 (aan
de voorzijde)
■jde), UF 002 (aan de
achterzijd-Ie)) en UF 006 aan de
bovenkant.
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Fig. 6. De complete bedrading. Het gestippelde deel
zit ondei
Ier (in werkelijkheid
boven) 1.
het chasslsdeel
UF 006.

jfll

* hoofdtelefoon

antenne
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Vervolgens wordt een verbinding gelegd tussen aansluitlip 3 van de 402spoel naar de soldeerlip op het Uniframedeeltje UF 006. Deze verbinding
wordt uitgevoerd met een van isolatiekous voorzien montagedraadje.
Knip de draad op lengte, schuif het stukje isolatiekous er op en soldeer
het andere eind aan lip 3 van de spoel. VLUG WERKEN HIER, anders
smelt het plastiek van de spoel'
Aan lip 2 van de spoel komt nu een verbinding naar de onderste bus van
het stekerbusplaatje voor antenne/aarde.
Aan de beurt is nu de verbinding tussen aansluitlip 3 van de spoel en de
bovenste bus van het stekerbusplaatje voor antenne/aarde. Bij het inhaken
van de draad in het oogje van de soldeerlip op de spoel, er op bedacht zijn
dat wanneer de bout erbij komt de andere draad weer los gaat zitten:
beiden dus vasthouden. De volgende verbinding is die van de bovenste bus
van het telefoonstekerbusplaatje naar de tweede spruit van het soldeerlipje. Op dezelfde manier als hiervoor kan deze verbinding worden ge
maakt.
Nu komt een werkje waaraan wel veel zorg moet worden besteed, namelijk
het monteren van de germaniumdiode.
De germaniumdiode is zeer gevoelig voor warmte en alles moet dus bij het
solderen van dit ragfijne onderdeeltje worden gedaan om te voorkomen,
dat het te warm wordt.
In de eerste plaats mag niets van de draadjes worden afgeknipt. Maak de
zaak pas tussen de onderste bus van het stekerbusplaatje voor de telefoon
en lip 1 van de spoel.
Houdt bij het solderen de platbektang tussen diodelichaam en soldeer-
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plaats, zodat de icarmte via de tang kan voorden afgevoerd. Het doet er niet
toe, aan welke kant de rode stip komt te zitten.
Nu gaat er nog een verbinding van (gezien met het frontplaatje naar je
toe) de linker aansluitlip van de afstemcondensator via het daarbij ge
legen gat in Uniframedeeltje UF 006 naar lip 4 van de spoel. Hiermee is
dan de laatste bedradingsfaze geëindigd. Neem nog even de platbektang ter
hand en buig alle verbindingen mooi recht en haaks. Het maakt voor de
werking van je apparaat niets uit, maar het staat netter. Probeer ook door
voorzichtig aan de verbindingen te trekken of ze alle goed vast zitten.
Zo niet, dan oversolderen.
De koptelefoon
Het kleine beetje energie dat bij een kristalontvanger ter beschikking
komt, maakt de keuze van een geschikte telefoon heel belangrijk. Omge
keerd beïnvloedt de telefoon de werking van de ontvanger.
Het is dus zaak, het best geschikte type te kiezen en dan bovendien nog
in een goede uitvoering. Ook hier is ,,alle waar naar z'n geld”.
Kristaltype
Uit een oogpunt van gevoeligheid is dit voor kristal-ontvangst de beste
telefoon. Dit niet alleen om de grote gevoeligheid maar ook omdat het
verbruik zo laag ligt. Er wordt dus geen nocmenswaardige energie aan de
afstemkring onttrokken en de spanning zal daar hoger ,,opslingeren”.
Magnetisch type
Goede magnetische telefoons zijn ook heel gevoelig. De weerstand moet
hoog zijn (4000 ohm) dus geen 50 ohm-type uit dc surplushandel, want
hiervoor is een aanpassingstransformator nodig, die moeilijk verkrijgbaar
is. Deze telefoons geven de lage tonen beter weer dan een kristal-type en
ze zijn ook beter geschikt voor andere experimenten.
Prestaties
Zoals reeds vermeld is de kristalontvanger geheel en al afhankelijk van
de antenne-energie. Met een gunstige antenne wordt de afstand, waarover
een bepaald station kan worden ontvangen, aanmerkelijk groter en ook
de geluidssterkte. Heel globaal genomen kan in een straal van 50—100 km
rond een krachtige zender op goede ontvangst worden gerekend.
Voor we nu overgaan tot het opvoeren van de prestaties van de kristal
ontvanger Elektron en verder experimenteren met radiobuizen en transistoren staat ons ook nog de Step by Step-serie ter beschikking bestaande
uit vier op elkaar volgende ontvangertjes, waarvoor de onderdelen in bouwdoosvorm geleverd worden. Maar eerst nog even de allergoedkoopste ont
vanger.

1
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1
1
1
1
1
2
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1
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ONDERDELENEIJST
Amroh Uniframe UF 006
1 germaniumiidiode (Mutector)
Uniframe UF 002
9 onderlegrintigen
Uniframe UF 003
3 boutjes
z z afstemcondensator
?s voor
9 boutjes
— M3
'"3 x 5 mm
frontplaat
plaat Elektron
Elekti
UF 013
4 boutje"
1'<o x 10 mm
afstemknop,
atemknop. rood
rooi
jes M3
Mu-core
spoel 402
mU-core
.
4(
13 moert•tjes M3
enke’ ’ afstemcondensator 30 cm
Novocon enkelv.
. . montagedraad 0,8 mm, vertind
stekerbusplaatjes, normaal
30_ cm isol
„jlatiekous 1 mm
soldeerlip. 3 spruiten
”
’
\benodigd:
Verder
Vitrohm weerstand. 470 kilohm
1 Bouwdoos voor Simplex-kastje
(kleurcode: geel-violet-geel-zilver)
1 Kristal-oortelef<
Kristal-oortelefoon (67015)

*

1

EEN ONTVANGER VOOR NOG GEEN ZEVEN GULDEN
Voor deze ontvanger heb je nodig:
1 leeg jampotje
1 closetrol 38 & 40 mm 0, lang 10,5 cm
1 vaste condensator (Cl) 25 pF (Mial)
1 vaste condensator (C2) 200 pF (Mial)
1 draaicondensator (C3) Amroh cat. Nr. 230-10
Germaniumdiode (G) Mutector
Ongeveer 12 meter schelledraad PVC isolatie, draaddoorsnede ca. 0,5 mm,
met isolatie ca. 1 mm
1 kristal oortelefoon (Amroh cat. Nr. 67015)
1 knop voor draaicondensator (Amroh cat. Nr. 69.165)
1 weerstand 560 k<2
W (Vitrohm), kleurcode: groen-blauw-geel-zilver
4 boutjes M3 X 15
8 moertjes M3
4 soldeerlippen met 1 spruit

Verder zijn er nog nodig twee schijfjes triplex van 4 mm dikte. Daar wordt
een boven- en onderdeksel voor de jampot van gemaakt. Een plastic deksel,
zoals dat op sommige jampotten zit is ook te gebruiken.
Het maken van de spoel

We beginnen met het maken van de spoel. Op ongeveer 1 cm van een van
de uiteinden prikken we twee gaatjes in het kartonnen kokertje. We steken
nu het schelledraad van buiten naar binnen door een van deze gaatjes en
door het andere weer naar buiten. Het stuk dat nu naar buiten steekt laten
we ongeveer 15 cm lang. Nu wikkelen we het lange eind keurig netjes
naast elkaar en goed strak om het kokertje, net zo lang tot we 8 cm
hebben bewikkeld. Dat zijn ongeveer 86 windingen. Bij de laatste slag
prikken we twee gaten en steken daar de draad weer door. Ook hier laten
we een stuk van ca. 15 cm uithangen. Nu moeten we nog twee aftakkingen
op de spoel maken. We snijden daarvoor met een goed scherp mes een
klein stukje van de isolatie van de draad af. Een aftakking komt er op
precies 40 mm van het ondereinde van de spoel en de tweede op precies
20 mm. Aan het bovenste blanke stukje solderen we een draadje van de
vaste condensator van 200 pF en aan het onderste blanke deel een van
de draadjes van de Mutector.
Als we beide dekseltjes hebben gemaakt, zetten we ze met de boutjes op
elkaar, zodanig dat de koppen van de boutjes aan de kant van het kleinste
schijfje komen.
Onder de boutjes komt aan de kant van de kop een soldeerlipje met 1
spruit. Twee van de boutjes zijn voor de aansluiting van de antenne (aan
sluiting Al en A2), de andere twee voor de telefoon en de aardverbinding.
De draaicondensator wordt nu in het kleinste gat in het deksel vastgezet,
zodanig dat de condensator onder het plaatje, dus in de jampot komt. Op
de as komt later de afstemknop te zitten. De rest van de montage blijkt uit
de tekening. Het stuk draad, dat boven uit de spoel steekt (waar je dus
bent begonnen) komt aan de vaste platen van condensator C3 te zitten. De
draaibare platen komen aan het andere eind. Het weerstandje R wordt
aangesloten over de klemmen voor de oortelefoon.
Alle verbindingen zo kort mogelijk maken. Alleen moet je eraan denken,
dat je van de draadjes aan de condensatoren en de Mutector niets mag
afknippen. Doe je dat wel, dan gaan deze onderdelen bij het solderen stuk.
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Nu nog een flinke antenne aansluiten op Al of A2 (je moet proberen wat
het beste is) en een aardverbinding aan een van de klemmen waar de oortelefoon aan zit. Denk eraan dat je de goede klem neemt. Welke dat is
staat ook op de tekening. Als je nu alles goed hebt gemonteerd, dan zul
je als je heel langzaam aan de afstemknop draait, beslist wel een paar
stations te horen krijgen.
Fig. 2
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Schakeling van deze ontvanger

STEP BY STEP
De „Step by Step”-serie is helemaal op de nieuwe richting van de radio
techniek ingesteld: de transistor, waarbij we niets met het elektrisch net
te maken hebben, waarbij géén glasbreuk kan optreden, transistoren die
feitelijk het eeuwige leven hebben en nog goedkoper zijn dan buizen en
waarvoor geen dure batterijen nodig zijn.
Natuurlijk bieden ook deze transistoren hun problemen. Maar goed ook,
anders zou er geen ,,sport” in zitten. We willen die problemen echter niet
ophopen en beginnen met het begin: een eenkringertje met koptelefoon,
nog zonder transistor, de eenvoudigste manier van radio-ontvangst. Door de
tweede „kit” aan te schaffen komen we tot de tweede faze: middengolfontvanger met transistorversterking. Een aanvullingsdoos brengt ons een
extra tweetraps versterker hiervoor, nog steeds voor koptelefoon, terwijl
de laatste aanvullingstrap ons brengt tot het uiteindelijk resultaat: een
drie-traps transistorradio in modern gespoten stalen kastje met luid
spreker. De montage-techniek is zo modern mogelijk: soldeerbout wordt
zelfs medegeleverd.
Natuurlijk zijn alle bouwdozen voorzien van duidelijke als beeldverhaal
uitgevoerde bouwaanwijzingen en het benodigde materiaal is vanzelfspre
kend aanwezig. We zullen nu eens zien wat het zetten van de „eerste stap”
betekent.

De eerste stap
Uit het schema (fig. 1) zien we dat het centrale punt gevormd wordt door
de spoel L voor het middengolfgebied, die met zijn aftakkingen vele mo-

Y
Fig. 1. Schakeling van de „Step
by Step”-kristalontvanger
C2 = afstemcondensator 500 pF
(23040)
D = germaniumdiode (Mutector)
R1 = weerstand 470 kQ - % W
(Vitrohm); kleurcode: geelviolel-geel-zilver

IC

<

13

k 16 cm
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Fig.
y-out Step by Step 1. Denk
Den! er om. antenne alleen is vaak
niet voldoende: aarde is noodzakelijk voor de zwakkere zenders.
Attenttie: de cijfers 8 en 9 op de spoel moeten verwisseld worden, zie
ook fij
iguur 1.

gelijkheden biedt. De afstemcondensator heeft een waarde van ca. 500 pF.
De antenne wordt verbonden met één der aftakkingen, waarbij een com
promis wordt bereikt tussen gevoeligheid van de ontvanger en de selectivi
teit. Een germaniumdiode (D) verzorgt de detectie, de signaalgelijkrichting. Kortom, het klassieke kristal-ontvangertje, doch met onderdelen van
moderne conceptie, waarbij echter aarde en antenne nodig blijken. Echter
ideaal voor kamperen, géén batterijen en stroomgebruik.
Wanneer we de inhoud van het bouwpakket in natura bekijken valt ons
onmiddellijk op, dat de ,.basis” van alles, het chassis dus, wordt gevormd
door één stuk pertinax, ook wel genoemd hardpapier, kortom een plaat
isolatiemateriaal, voorzien van regelmatig geplaatste gaatjes. We willen
niet te lang hierover uitweiden, maar voor experimenteren is dit materiaal
het ei van de (veel te vroeg ontslapen) Columbus: je kunt er alle kanten
mee uit. De afstemcondensator is er een met kunststof isolatie: klein doch
verliesvrij. Montagedraad is medegeleverd, evenals de antenne- en aarddraad netjes op een kluw en wat ons het meest aantrekt is het telefoontje,
dat niet met een beugel om het hoofd wordt gegord maar door zijn vorm
geving in de ooropening blijft zitten, net zoiets als er aan een gehoor
apparaatje zit. Niemand hoeft angst te hebben dat het voorgoed in zijn
(lege) hoofd verdwijnt: er zit een soepel lang snoer aan. En de resultaten:
steeds de twee Hilversums en ’s avonds nog een flinke hoeveelheid buiten
landers, die trouwens aan de grens overdag ook aardig doorkomen.

De tweede stap
We gaan nu eens zien wat de volgende stap zal zijn want het is een goede
trek in de menselijke natuur, dat we naar verdere vervolmaking blijven
streven. Heus, zelfs de meest conservatieve onder ons doet nog onbewust
mee aan de vooruitgang. Gelukkig maar, want anders woonden we nog in
tenten, waren gehuld in dierenvellen en hadden niets te doen, want er was
in die tijd heus niet te rekenen op een Jongensradiobock.
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Fig. 3. Schema van doos 2. De uitbreiding t.o.v. doos 1 is met dikke lijn getekend.

C4 =

100 pF (Mial)
3000 pF (Mial)
10 >«F elco 6 V (Facon)

R1
R2
R3
R4

47 k.Q
=
’O k_'j
=
10
.20 k.Q
— 220
' *7 1 r t \
= 4,7 kb

pot meter
leter met schakelaar
V/
W (Vitrol
(Vitrohm)
- y. ”
Wr (Vit-(Vitrohm)
’
' 'WT t \' i • »• /"'■l'l
- ‘k W (Vitrohm)1

Maar goed, we gaan onze kristal-ontvanger uitbreiden met een ééntraps
transistor ontvanger, waardoor het aantal mogelijkheden van de ontvanger
meteen vooruitgaat. Ten eerste kunnen wc méér zenders ontvangen en
wanneer we met de sterkste zenders genoegen nemen, kunnen we met een
kortere antenne volstaan. Wat er nu precies bijkomt zien we in het schema
met dikke lijn getekend (doos la, fig. 3); alle onderdelen zijn weer netjes
verpakt in een bouw-kit.
Wij beschikken nu over doos 1 -f- la = doos 2, waarmee trouwens ook
meteen begonnen kan worden.
We gaan ons nu ook nog even bezighouden met de soldeerbout, die bij de
,,Step by Step”-bouwdozen worden meegeleverd. Nu is dat een groot woord
want in feite is het maar een bescheiden instrumentje, dat echter onmis
baar is.

■ 16 cm
\Antinn»

Jllan
1-4.5 YtutfrlJ

J7cm
r *4.5 Ybtntfij an ajrd*

Fig. 4. Montagevoorbeeld voor doos 2. Op deze tekening is alleen de uitbreiding in
beeld gebracht.
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. . De voeding geschiedt uit een batterijtje

Ja, wie een elektrische soldeerbout heeft is een hele piet, maar je moet
eigenlijk een heel klein licht boutje hebben voor dit kleine spul, want een
boutje van ca. 50 watt Is soms al te warm voor dit doel. Het bijgeleverde
boutje is van zuiver rood koper en moet . . . schrik maar niet, met een
waxine theelichtje verwarmd worden. Je weet wel van Verkade, in een
glazen potje. We moeten niet te licht denken over het warmtevermogen,
het aantal afgegeven caloriën dat zo’n vlam geeft. Om te beginnen heeft
de vlam een temperatuur van minstens 500 è. 600 C°; verder is het boutje
licht, zodat we het gemakkelijk op de vereiste temperatuur van ca. 200 C°
kunnen brengen. De PTT-monteurs maakten zelfs vaak gebruik van een
kaarsvlam om een soldeerverbinding aan te brengen toen de loodkabeltjes
nog niet vervangen waren door plastiekkabels. Maar terzake: onze soldeer
bout. Kijk alles gaat goed, zolang we maar zorgen dat de vlam zelf niet
in aanraking komt met het schuine vlakje waarop het tin moet komen.
Dat geldt niet alleen voor het waxine vlammetje, maar voor alle gas
vlammen. Zorg er maar voor dat het niet te veel waait, anders wordt de
vlam onrustig en onze bout niet heet. Dus: géén roet op de schuine kant.
Een tweede eis is, zorg dat het boutje niet te heet wordt, vooral de eerste
keer niet, want dan houdt het tin er niet op of, zoals men zegt, de bout
laat zich niet vertinnen.
Kijk, als de bout vertind raakt, verspreidt zich het tin over de gehele
oppervlakte van de boutpunt; dat vertinnen is beslist nodig anders gaat
het gesmolten tin er als kleine knikkertjes langs lopen zonder aan de bout
te hechten. Nu bestaat er een kans, dat ondanks alle goede voornemens
deze procedure grandioos mislukt. Laat het boutje afkoelen, schuur het
weer schoon en begin opnieuw. Maar schuur (of vijl) niet te vaak want
dan blijft slechts het handvat van het boutje over .. . We hebben voor het
boutje een braadspit uitgedacht: een lucifersdoosje naast ’t theelichtje,
zodat we het boutje rustig boven de vlam kunnen laten warm worden,
beginnen er rode en groene kleurtjes op te komen dan is het reeds te warm.

Zo pakken we met een tangetje het draad
je van de transistor of de gerrnaniumdiode die we aan het vastsolderen zijn.
Met ons soldeerboutje zijn de kansen op
oververhitting niet zo groot, maar bij een
elektrische soldeerbout is deze maatregel
noodzakelijk.
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Fig. 5. Schakeling van doos 3.
C5 = 10 /<F elco 6 V (Facon)
R6 = 3.3 k.0 - % W (Vitrohm)
R5 = 120 kJ2 - % W (Vitrohm)
V2 = OC4

Na 1 A iy2 minuut is het boutje al heet genoeg om voor ’t eerst vertind
te worden.
Is het boutje eenmaal vertind, dan moeten we het voor elke soldeerverbinding even opnieuw warm maken. Dat zijn de consequenties van een klein
boutje; het is echter weer snel warm (ca. 2 i 2% minuut). En we kennen
het recept van het solderen wel: houdt het boutpuntje tegen de te solderen
draad of het holnietje aan en breng het tin er bij: via de druppel soldeer
zal de warmte van het boutje zich goed aan de draden enz. mededelen.
Is het boutje vuil, b.v. met zwarte korstjes van de verbrande harsresten,
veeg het dan warm even aan een ruige doek af. Denk er echter om dat die
hele soldeerderij staat en valt met het gebruikte soldeertin, neem geen
risico, neem „Superspeed”. Als we dit solderen onder de knie hebben is het
bouwen op zichzelf een kleinigheid. Wat we aan verder gereedschap nodig
hebben is een punttang met knipfaciliteiten, willen we niet betrapt worden
met moeders schaar.

©

©

©

voor een ontvan;iger volgens doos 3.
Fig. 6. Montagevoorbeeld1 vooi
inderingen
op de ttekening aangegeven.
Ook hier zijn alleen de veran^<_.
;
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Fig. 7. Schakeling
— zonder het hoog
frequent gedeelte —
van Step by Step 4.
Het hoogfrequent
gedeelte is ook hier
weer gelijk aan dat
van de voorgaande
drie ontvangers.
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C6-8 = 100 ,</F elco - 12 V (Facon)
C7
= 10 «F elco - 12 V (Facon)
V3
= 2N408 (RCA)

De nu beschreven één transistorontvanger kan worden uitgebreid met een
tweede transistortrap (doos 2a komt er bij), zodat we doos 3 hebben, nog
steeds met oortelcfoon. Het spreekt vanzelf dat we ook een gewone kop
telefoon kunnen toepassen, eventueel zelfs meerdere. De voeding van deze
ontvanger met 1 en 2 transistoren geschiedt uit een 4^ volt zaklantaarnbatterijtje, dat een half jaar meegaat; feitelijk slijt het meer door het
„oud worden” dan door het werken. Een zaklantaarnlampje neemt ca.
200 è. 300 milli-ampères uit de batterij; deze ontvangertjes zijn met 3 è.
4 mA tevreden.

En nu de eindfaze:
De middengolf-ontvanger in stalen kastje met luidsprekerontvangst.
Het uitgangspunt is de montage-plaat uit het geperforeerde isolatie
materiaal waar we reeds achtereenvolgens Stap 1, 2 en 3 opgezet hebben.
Wees niet bang, er is ruimte genoeg voor de laatste stap. Deze transistorversterker wijkt in zijn werking wel wat af van de beide vorige.
Déié.r ging het erom de a.f. spanningen wat omhoog te brengen; energie
behoefden ze maar weinig te leveren. De OC3 moet met zijn uitgangsenergie de OC4 „sturen” (zoals dat heet), de OC4 stuurde eerst de telefoon,
waarvoor maar weinig energie nodig was, ca. 30 & 40 milliwatt. Nu stuurt
de OC4 de laatste transistor, waarvoor nóg minder energie nodig is. De
2N408 echter moet ’n luidspreker sturen en omdat een luidspreker meer
lucht in trilling moet brengen dan een koptelefoon (die niets anders te
doen heeft dan onze oorholte vol muziek te duwen), déArom moet er door

Met het bijslaan van holnietjes oppassen
de reeds gemonteerde onderdelen niet tot
pap slaan
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die laatste transistor meer elektrische a.f. energie worden afgeleverd. Het
stroomverbruik van deze transistor is dus groter; bovendien heeft deze
transistor een hogere voedingsspanning nodig; we treffen daarvoor thans
twee in serie geschakelde batterijtjes van elk 4’/2 volt aan.
Ons geperforeerde hardpapiermontageplaatje raakt aardig vol, zo onder
de hand. We kunnen overal echter goed bij en moeten oppassen met het
bijslaan van holnietjes, dat we de reeds gemonteerde onderdelen niet tot
pap slaan. Let op dat er bij het solderen van nieuwe onderdelen op bestaan
de soldeerpunten niet wordt ,,geplakt"; de reeds bestaande soldeerpukkel
moet opnieuw tot smeltens toe worden bewogen, om het eens lyrisch te
zeggen.
Een woord van waarschuwing is nodig voor de behandeling van transistoren: knip de draadjes er niet af; ze zijn met opzet zo lang gehouden
omdat transistoren in hun „interieur” beslist geen warmte kunnen ver
dragen. Wordt er soms met een elektrische bout gewerkt, pak de draad
dan met een tangetje vast op een plaats tussen soldeerbout en transistor;
de warmte van de bout vloeit dan langs het tangetje af en bereikt zo
doende de transistor niet.
Sluit in de haast niet de batterij verkeerd aan, want dat grapje kost vrij
wel steeds één of meer transistoren.
Uit gewoonte leggen we in de plusleiding van élk apparaat dat we onder
handen hebben of krijgen een knoop; die draad is dan altijd herkenbaar.
Het aanbrengen van de luidspreker in het stalen kastje is een koud kunstje;
wanneer nu ook het montage-plaatje voorgoed in het kastje is onderge
bracht, hebben we een robuust en degelijk ontvangertje, dat ons voor
weinig geld en lage bedrijfskosten langdurig en trouw zal dienen.
Dit is dan het eindresultaat: een degelijke middengolf ontvanger die tegen
een stootje kan, op batterijtjes werkt en volledig ongevaarlijk is voor mens
en dier.

PK)
C8^

P8
Q)
R9
T
C7
XL,
4 Luidspc

.
J y, csjoo^j

® jX rtxj» stip

BEREC TYPE 1689

BEPEC TYPE K83

Uil

Montagevoorbeela voor de
eiding van Step by Step 3 in 4.
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STEP BY STEP 4 MET FERRIET-ANTENNE
Zoals in schema en bouwtekening is te zien, zijn er voor de bouw niet veel
extra onderdelen nodig. Zelfs ’t pertinax montageplaatje kan gehandhaafd
blijven. Als „extra” transistor is een OC44 (een SOl-rood of OC45 voldoen
hier eveneens goed) te gebruiken of een ferrietstaaf van ca. 10 mm 0 en
ca. 120 mm lengte. Litzedraad van 36 X
of 20 X 0,05 mm is goed
bruikbaar. Met de afmetingen van de staaf kan nog worden geëxperimen
teerd; immers, hoe groter de staaf, des te beter is de gevoeligheid.
De OC44 wordt gevolgd door de bestaande schakeling van Step by Step 4
met OC3, OC4 en 2N408, waarbij een 150 ohm luidspreker wordt toegepast.
Si dient om de 300 ohm weerstand in te schakelen als je op de luidsprekerbussen een oortelefoontje wil aansluiten (waarbij de luidspreker dan uiter
aard niet is aangesloten). Een oortelefoon kan ook parallel aan de collectorweerstand van de OC4 geschakeld worden, waar je minder last van ver
vorming zult hebben.
Voeding geschiedt d.m.v. twee in serie geschakelde 4,5 V zaklantaarnbatterijen, welke met So kunnen worden uitgeschakeld.
Bij gebruik van een ferrietantenne kan natuurlijk geen metalen kastje
worden toegepast, aangezien dit afschermt en er dan geen ontvangst mo-

Q----- 0 ’OO
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§
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L £500^

30 wdg.

25wdg.

Flg. 2. De aanvullende onderdelen zijn ook hier door dikke lijnen aangegeven.
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Fig. 1. Schakeling van de uitgebreide ontvanger Step by Step 4.

gelijk is. In dat geval is dus een houten, plastieken of lederen kastje of
tasje aan te bevelen. Overdag wordt luidsprekerontvangst verkregen van
de Belgische en Nederlandse nationale zenders, terwijl ’s avonds nog ver
schillende andere stations kunnen worden beluisterd.
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Wanneer je geen gebruik maakt van een Step by Step bouwdoos is dit
een echt mooi ontvangertje om mee te beginnen. Het is een ontvangertje
met één afgestemde kring, waarmee je een heel behoorlijke ontvangst (op
telefoon) hebt van de binnenlandse zenders. Woon je in het Oosten van het
land, dan zullen er ook nog wel een paar Duitse zenders mee te horen
zijn en in het Zuiden nog wel een Belgische zender ook, of wanneer je
in Vlaanderen woont de Nederlandse zenders.
Het ontvangertje is zodanig ontworpen, dat je het later nog kunt uit
breiden tot een echt levensgroot radiotoestel. Na het voorgaande is hier
over niet veel meer te vertellen, de tekeningen spreken voor zichzelf.
Dit toestelletje moet weer worden aangesloten op een buitenantenne, hoe
hoger en hoe vrijer die hangt, des te beter is de ontvangst. Een aardleiding
is ook beslist nodig, maar daar kun je de waterleiding of desnoods de
centrale verwarming voor gebruiken.
Wil je het heel erg mooi maken, maak dan van triplex van 4 mm dikte
ook nog een mooie kast er omheen. Ook die hebben we netjes voor jullie
uitgetekend. Als je een normale hoofdtclcfoon gebruikt, een magnetische
met twee schelpen, dan kan de weerstand R wel vervallen.
Fig. 1

SCHAKELING EN ONDEKDELENLIJST

1=

l

= variabele condensator (Amroh cj•at. Nr. 233040)
— vaste condei
ensator 150 pF (Amroh Mial)
weerstand 10
1 kilohm — */» watt (Vitrohm)
VI = transislstor SOI
LI
- spoel tjype
. 402
Tel - kristal oortelefoon of ma;
magnetische koptelefoon 2000 è 4000 ohm
= enkelpolige
olige aan/uit schakelaar
— 4Vè volt zakbatterij
Verder benodigde onderdelen;

li

lL
■

7T

22

ïï

Uniframe UF 052
Uniframe
_ liframe UF 053
Uniframe UF 054.
bevestiglngsbeup
bevestigingsbeugel
type F1
stekerbusplaatje;
stekerbusplaatjes
boutjes M3 X 10 rmm cil. kop
boutjes
Hitjes M3 X
x 5_ mm
. ”n cil. kop
eenspruitssoldeerlipj
ispruitssoldeerl .ppen
stuf
ikje
...........
blik voor bc'
ïvestiging
van het batterijtje ((17 x 105
x 0.5 mm) ca. 60 cm vertind
montagedraad 0,4 A 0.•.6 mm 0
1 afstemknop

1
1
1
1
2
6
6
2
1

. ©
ANTENNE

/

NSLUTTING VOOR
MAGNETISCHE
TELEFOON
(2000-4000/1)

.

UF054

. . o
Fig. 2

UFO52-

TELEFOON

AARDE

ANTENNE

Fig. 2 en 3.

Boven- en onderaanzicht van de middengolf transistor-ontvanger.
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Als je aan het bouwen gaat begin je met het Uniframe-chassis in elkaar
te zetten en dan daarop alle grote onderdelen vast te zetten. Als het dan
zover is, dat alles erop staat kun je de draadjes en kleinere onderdelen
gaan monteren. Denk eraan dat je niets mag afknippen van de verbindingsdraadjes, die al aan de onderdelen zitten. Alle hiervoor reeds genoemde
aanwijzingen voor solderen en het monteren, speciaal van de transistor,
dien je ook hier in acht te nemen.
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TRANSISTOR-ONTVANGER „NEUTRON"
Wie al eens een detectorontvanger zonder versterker heeft opgebouwd,
b.v. de Elektron, ziet dadelijk dat de potentiometer R1 hier de plaats in
neemt waar normaal de telefoon zit. In de Neutron volgen achter dit punt
nog twee trappen versterking. Van R1 (de sterkteregelaar) kan een groter
of kleiner deel van de beschikbare a.f. audio-frequentie = hoorbare stroom
naar de eerste transistor worden gevoerd. R2 verbetert de „aanpassing”
tussen de detector en de transistor en C4 is nodig omdat er een verschil
bestaat tussen de gelijkspanningen achter de detector en aan de transistoringang. Het zou te ver voeren om de werking van de transistor hier uit
voerig te gaan behandelen. Wie zich daarvoor interesseert kan het boekje
„Doe het eens met transistoren” raadplegen. Voor een oppervlakkig begrip
is het voldoende te weten, dat een kleine stroom verandering aan de ingangselektrode (de basis) een veel grotere stroomverandering aan de uitgangselektrode (collector) teweeg brengt. De eerste transistor (VI) ver
sterkt dus en stuurt op zijn beurt via C5 de tweede. Deze versterkt nog
maals en het resultaat is hoorbaar in de telefoon, die aan de collector ligt.
Van de weerstanden die aan de transistoren zijn verbonden dient R4 als
koppel-element tussen VI en V2, terwijl R3 en R5 zorgen voor een in
stelling van de basis op een gunstig werkpunt en tevens door een zekere
mate van „tegenkoppeling” de vervorming helpen verminderen. R6 dient
om de collectorstroom door te laten bij gebruik van een kristaltelefoon.
Voor de voeding dient een gewone platte zaklantaarnbatterij van 4% volt.
Dit is meer dan voldoende voor zeer luide telefoonontvangst en het stroom
verbruik is minimaal, namelijk 2 è. 3 mA. Bij een dergelijke belasting
„leeft” een batterij praktisch even lang als bij ongebruikt liggen.

Fig. 1. Schakeling van de Neutron.
Cl
C2
C3
C4-5
D
R1

R2

100 pF, keram. (LCC)
enkelv. afstemcondens. ca. 500 pF
1000 pF, mica (Mial)
10 /<F. elco 6 V (Facon)
germaniumdiode
47 ktf. potmeter m. ach.
(Vitrohm P 257 KV 2)
=
10 kfl - ’Z> W (Vitrohm)

=
=
=
=
=
=

R3
R4
R5
R6
SZ
VI
V2

=
=
=
=
=
=
=

220 k.0 W (Vitrohm)
4,7 k_Q - U W (Vitrohm)
120 k_Q - % W (Vitrohm)
.
3.3 kP - % W (Vitrohm)
(
dubb. pol.i. schak. op R1
transistor• OC3
transistor OC4

Het bouwen
Wanneer je aan de hand van de bouwbeschrijving en de tekeningen rustig
aan de gang gaat, zit heel spoedig je toestel in elkaar.
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Het bouwen van deze prima werkende transistor-ontvanger, is een werkje,
dat geen enkele radiotechnische vaardigheid of kennis vereist. Iedereen
die een beetje handig is, zal het met deze leidraad tot een goed einde kunnen
brengen. Er is slechts één voorwaarde: Werk nauwkeurig en gebruik de
voorgeschreven onderdelen en geen andere, zogenaamde gelijkwaardige’
Voor het monteren van de afstemcondensator op de frontplaat gelden
dezelfde regels als op blz. 7 zijn gegeven voor de Elektron.
Vervolgens wordt dan het Uniframedeeltje UF 003 aan de onderzijde achter
de frontplaat geschroefd. In het middengat komt de potentiometer. De drie
aansluitlippen op de zijkant moeten naar links zijn gericht (zie fig. 2).
Aan de voorzijde van de potentiometer — dat is de zijde, waaraan de as zit
— bevinden zich twee lipjes. Deze naar buiten ombuigen.
Het frontplaatje UF 003 met UF 013 wordt opzij gelegd en aan de beurt
is het achterplaatje, namelijk het Uniframdeeltje UF 002. Op dit Uniframedeel worden aan de binnenkant de beide stekerbusplaatjes bevestigd (fig. 3).
Op het chassisdeel UF 006 wordt hierna de 402-spoel met korte montage
boutjes vastgemaakt. De spoel komt over het grote gat met het etiket
naar de achterkant van het toestel gericht. Bekijk figuur 3 even om te zien
hoe alles komt te zitten. Vergeet niet onder het boutje, dat het dichtst bij
de achterkant is gelegen, een soldeerlip met één spruit vast te schroeven
(zie fig. 6). Zet in de gaatjes, bestemd voor de bevestiging van het montagebordje, twee 10 mm lange boutjes vast. Doe hier nog een extra stel
moertjes op. Het bordje volgt later (fig. 5).

Het leggen van de bedrading
Teneinde zo gemakkelijk mogelijk te werken worden van de bedrading
eerst die delen klaargemaakt, welke zich uitsluitend op één der nog niet
aan elkaar bevestigde Uniframe-delen bevinden.
In hoofdzaak gaat het hier om het montagebordje, dat aan de onderkant
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van UF 006 komt. Wanneer we dit bordje vóór ons leggen, zoals in figuur
4 is aangegeven, tellen we twee rijen aansluitlippen boven elkaar, elk van
7 stuks, die we van links naar rechts nummeren. Elke lip heeft dan nog
een binnencontact en een buitencontact.
De weerstanden en condensatoren soldeer je aan de binnencontacten (vol
gens figuur 4). Knip de draden van de weerstanden niet af, maar vouw ze
zig-zag op. Dit voorkomt, dat de weerstanden door de soldeerhitte be
schadigen. Het solderen van de transistoren wordt uitgesteld tot het aller
laatste moment omdat deze onderdelen zeer kwetsbaar en gevoelig voor
warmte zijn.
Op de al aanwezige montage-boutjes wordt het bordje nu aan de onderkant
van UF 006 bevestigd, zo, dat de weerstand R5 (120 kilohm) aan de buiten
kant komt te liggen (zie figuur 6).
Het Uniframedeel UF 006 wordt nu achter de frontplaat op UF 003 ge
monteerd, daarna UF 002 aan UF 006.
Door middel van een klembandje dat we van een strookje blik of alumi
nium maken en 2 boutjes wordt nu de 4,5 volt zaklantaarnbatterij aan de
bovenkant op het Uniframedeel UF 006 vastgezet (zie figuur 3). Gebruik
hierbij ook een prespaan beugeltje. De plus ervan (de korte lip) wordt

Fig. 3. De 4% volt zaklantaarnbatterij is
hier op het plaatje UF 006 door middel
van een strip vastgezet. Men lette op de
de —lip (lange). Ook de
4-lip (korte) en
'
verbindingen C en D naar de afstemcongetekend.
densator zijn hier
l
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Fig. 4. Nadi
dat de weerstanden en condensatoren op Ihet, montagebordjezljn aangebracht ziet dit
c
er uit als op deze telïkening
is geschetst.

neutron

via één van de soepele snoertjes verbonden met het nog niet gebruikte
contact van de onderste aansluiting van de aan/uit schakelaar op de
potmeter, figuur 6, (vandaar gaat de plus bij ingeschakelde toestand via
het bijbehorende contact naar lip 7 van het montagebordje). De leiding is
gemerkt B (zie figuur 6).
De min (lange lip) wordt via het andere snoertje verbonden met het laatste
nog vrij zijnde contact van de schakelaar op de potmeter (dus één der
lippen van het bovenste contact). Deze leiding is met A gemerkt. Vóór
de batterij wordt aangesloten draai je de potmeter op „uit” zodat er nog
geen stroom naar het toestel kan lopen. Belangrijk is nu alle verbindingen
nog even nauwkeurig na te gaan, vooral de aansluiting van de batterij.
De transistoren zowel als de germaniumdiode zijn zeer gevoelig voor
warmte en daarom is het zaak enige voorzorgsmaatregelen te nemen zodat
bij het solderen niet te veel warmte er naar toe wordt gevoerd. In de eerste
plaats worden de aansluitdraden van een stukje isolatiekous voorzien (niets
van de aansluitdraden afknippen).
Ter onderscheiding zijn de transistoren gemerkt en wel de OC3 met een
geel kopje en de OC4 met een rood kopje. Verder zit er op de zijkant van
beiden een gekleurde stip ter oriëntatie van de collector-aansluitdraad.
Op de bouwtekening is aangegeven hoe de beide transistoren in de be
drading moeten worden opgenomen. De gekleurde stippen zijn daar ook
aangegeven. De OC3 (in het schema VI) komt aan de buitenste aansluitcontacten van de onderste lippen 5, 6 en 7 van het montagebordje, de OC4
(in het schema V2) aan de buitenste aansluitcontacten van de onderlippen
1, 2 en 3.
Voor het afvoeren van de warmte worden de aansluitdraden tussen de platbektang gehouden. Vlug solderen is een vereiste.
De germaniumdiode komt tussen de onderste aansluitlip opzij van de pot
meter en lip 2 van de 402 spoel. Ook hier weer vlug solderen en de platbektang gebruiken om de warmte af te voeren. De rode stip van de diode
moet gericht zijn naar de potentiometer.
Wanneer tenslotte alles nog eens goed is gecontroleerd — let vooral op
losse eindjes draad en druppels of sliertjes soldeer, want daarmee kan
kortsluiting ontstaan — dan kan men met een gerust hart de potmeter
indraaien, waarbij de schakelaar „klikt” en zo de zaak in werking stellen.

A AfjA A AffA A
H4
om
neutron
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LUIDSPREKERONTVANGST MET DE NEUTRON
Het laat zich aanzien dat bezitters van de Neutron uitzien naar een moge
lijkheid tot eenvoudig uit te voeren uitbreiding voor luidsprekerontvangst.
Welnu, dat kan . . . zelfs met betrekkelijk geringe kosten en zonder dat van
ombouw sprake hoeft te zijn. Wat je nodig hebt zijn drie of vier weer
standen, vier condensatoren, een eindtransistor 2N408, een 5-lips draadstcun en een tweede 4,5 volt zaklantaarnbatterij. Natuurlijk ook ’n luid
spreker en eventueel een ,,Duplex”-kastje waarin de ontvanger en luid
spreker kunnen worden ingebouwd.
Laatstgenoemde moet wel een type zijn met hoogohmige spreekspoel, zodat
een aanpassingstransformator overbodig is.
Als eindtransistor werd het schappelijk geprijsde type 2N408 gekozen.
Met de collectorstroom ingesteld op ca. —12 mA en met een 200 ohm
luidspreker (Pecrless H 460) is het afgegeven vermogen ruim 10 mW. Het
extra stroomverbruik is dan ongeveer 13 mA, hetgeen nog een zuinig
bedrijf mogelijk maakt, nl. zoiets van 2 cent per uur.
Volledigheidshalve is in bijgaande figuren de complete schakeling van
Neutron plus eindtrap afgebeeld, waarbij de nieuw toe te voegen onderde
len naar voren zijn gehaald door ze wat dikker (fig. 1) resp. niet gearceerd
(fig. 2) te tekenen. In het schema is dat het rechter gedeelte, te beginnen
met C6. VI en V2 worden als vanouds gevoed door de linker batterij,
terwijl de andere er mee in serie is geschakeld om V3 een voedingsspanning
van 9 V te geven. Gestippeld getekend zijn de telefoonaansluitingen die nu
zijn vervallen; de desbetreffende bussen zijn nu gebruikt als draadsteunen
waaraan o.m. de speakerleidingen zijn gesoldeerd, zodat men hier desge
wenst weer een telefoon kan aansluiten. Een en ander wordt duidelijk bij
beschouwing van de montagetekening (fig. 4). De beide draden die oor
spronkelijk aan de (telefoon)aansluitbussen links op de tekening waren
verbonden, worden geheel verwijderd — en als je voorheen een
!-200n

I 100 P

T402T

2N408
lioo

Tsoop
iooopT

H77b

Fig. 1. Schakeling van de Ion (Neutron met eindtransistor).
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Fig. 2. Detail uit de montagetekening van de Neutron — de voor de Ion benodigde
ond»lerdelen zijn vol zwart aangegeven. De onderdelen van de Neutron, die dus
reeds aanwezig waren, gearceerd.

kristaltelefoon bij de Neutron gebruikte, dan eveneens de 3,3 k.Q weer
stand (R6 in fig. 2) lossolderen. Voorts wordt een 5-lips draadsteun aan
de onderkant van het chassis geschroefd zoals in fig. 2 en 4 is aangegeven
(om ruimte te krijgen moet ’t montagebordje iets worden verschoven) en
een nieuwe bevestigingsstrip voor de batterijen gemaakt. Nu kan met het
monteren van de nieuwe R’s en C’s worden begonnen. Dat zijn de reeds
genoemde R6, die nu enerzijds tegelijk met de minzijde van C6 wordt ge
soldeerd aan het punt waar reeds R5 en de collector van V2 zijn verbonden
en anderzijds aan de uiterste lip van de draadsteun; verder R7, R8 en R9
alsmede C7, C8 en C9.
De 200 Q luidspreker wordt via in elkaar gevlochten leidingen aan de
vroegere telefoonbussen verbonden, terwijl een draad van een dezer bussen
bij ’t punt F door een gat naar de bovenkant van het chassis wordt geleid
om later te worden verbonden met de minpool van de tweede batterij
(zie fig. 3).
Tenslotte wordt de eindtransistor V3 aangebracht, het met de rode stip
gemerkte draadeind aan de bus waaraan ook C7 is gesoldeerd, de hier
diametraal tegenover liggende aansluiting aan de draadsteunlip met C8 en
R9, terwijl het iets naast het midden ontspruitende draadeind aan C6 en
R8 komt te liggen. Nadat deze verbindingen allen nog eens goed zijn ge
controleerd kunnen de batterijen worden aangesloten zoals in figuur 3 is
aangegeven. De lange lippen van deze batterijen zijn de negatieve polen
die in de figuur rechtop zijn getekend. Het komt er op neer, dat de oude
batterij blijft verbonden zoals voorheen en dat aan haar minpool de pluspool van de tweede batterij wordt verbonden. De minpool van laatstge
noemde komt aan draad „F”.
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Fig. 3.
Bovenaanzicht van
de ,,Ion”

Fig. 4

transistor
AKRADIO
Dit ontwerpje zal zeker in de smaak vallen bij diegenen die wel graag
een goedwerkend en toch eenvoudig transistor-ontvangertje willen bouwen.
Verschillende transistoren — mits van het pnp-type — zijn in dit ontvangertje te gebruiken.
VI en V2 moet in elk geval een h.f.-type zijn; behalve de aangegeven SOI
die het beste voldoet, kun je ook 2N412, 2N410 ed. nemen.
Voor V3 is vrijwel elk type bruikbaar, naast de 2N406 ook OC4, maar ook
een der hiervoor genoemde typen, waarvan echter de SOI op de plaats van
V3 het minst presteert wegens zijn lage versterkingsfactor voor lage
frequenties.
Bij toepassing van afwijkende typen moeten alleen de basisweerstanden
worden veranderd, n.1. R2 voor VI, R5 voor V2 en R10 voor V3. Voor enkele
typen is dit in bijgaand tabelletje aangegeven.
Alle onderdelen zijn bevestigd op een pertinaxplaatje en wel aan beide
zijden hiervan!

Li

Fig. 1. Schakeling van
de P<'ositron

Cl-2 = 250 pF trimmer
(Cyldon TP4)
C3-6-8-10 = 32 „F.
elco 6 V (Facon)
C4-5-7 = 0,01 ^F,
papier (Facon)
C9 = 1000 pF,
polyst. (Mlal)
Cll = 4700 pF,
papier (Facon)
D = Mutector
LI = Amroh FA 1
Rl-4-7 = 5.6 kr;
R2-5 = 47 kO
R3-6-12 = 4.7 kQ
R8 = 82 kï;
R9 = 15 kQ
R10 = 56 k<?
RH = 3,3 k_Q
(alle weerstanden
% W (Vltrohm)
51 = 48.102 Amroh
52 = 48.103 Amroh
Tl = Amroh RFT 1
T2 = Amroh RFT 2
Vl-2 = SOI Amroh
V3 = 2N406 (RCA)
B = 6 V batterij (zie
tekst)

[^1 A kristal
RI2 t« lafoen

È

I-

S2k
De onderdelenlijst voor deze ontvanger bevindt zich op blz. 24
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TABEL
Transistortype

Positie
SOI

2N41O

2N412

2N4O6

V1-R2

47 kilohm

68 kilohm

68 kilohm

V2-R5

47

68

68

V3-R10

47

68

68

OC4

OC44
68 kilohm
68

56 kilohm

100 kilohm

Beide schakelaars zijn voorzien van een gekartelde schijf die juist buiten
het omhulsel — een plat plastieken tasje — uitsteekt.
Je kunt zo gemakkelijk het ontvangertje in schakelen, het gewenste pro
gramma kiezen en de geluidsterkte regelen zonder het uit je binnenzak
te nemen. Alleen de schakelaars en de trimmers worden met boutjes en
moertjes vast gezet. De overige onderdelen worden met hun draadeinden
vastgesoldeerd in holnietjes die in de gaten van het plaatje zijn aan
gebracht.
Zoals uit de tekeningen zal blijken, zijn het monteren en bedraden kin
derlijk eenvoudig. Toch zijn er enkele dingen waarop je goed moet letten
om geen brokken te maken.
Ie. Verkeerd aansluiten van plus en min van de batterij is fataal voor de
transistoren! Bij droge elementen is de zinken bus altijd negatief en de
centrale pool — koolstaaf met geelkoperen dopje — positief.
2e. Abusievelijk verwisseling van collector- en emissor-aansluiting heeft
eveneens de ondergang van de betreffende transistor tot gevolg. De rode
stip op het transistorlichaam markeert altijd de collectordraad, in de bouw
tekening is dit met een zwarte stip aangegeven.
Wanneer je er verder voor zorgt dat het telefoonsnoer noch de aansluitdraden van de batterij dicht langs T 2 kunnen lopen dan zijn er verder
geen kansen, dat ongewenst genereren optreedt.
De batterij bestaat uit vier in serie geschakelde 1,5 volt elementen van
het soort waarvan er twee in een drie volt staafbatterij zitten. Koop dus
twee zulke batterijen en snij de kartonnen huls in twee gelijke helften,
zodat elk element zijn orginele omhulling behoudt. Zet ze naast elkaar in
een prespaan goot (zie figuur 2 en 3) welke op de bodem van het tasje past.
Voor diegenen die het pertinax-plaatje zelf willen maken is een maatschets
afgedrukt (figuur 4).
Begonnen wordt met het vastzetten van enkele onderdelen op het montageplaatje. De bouwtekeningen, die het complete ontvangertje in ,,onder”- en
bovenkant laten zien resp. A en B tonen, dat op de A-zijde de schakelaar
komt met de 6 contacten. De andere schakelaar met drie contacten komt

Fig. 2. Hier
prespaan
b
hen, die dit
<
vouwlijneni aan
insnijden.
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het
e.
Voor
: de
c"h maken
te rka n t

worden de ba!itterijtjes aan
elkaar verbonden: telk<tens de plus aan
de min. Resultaat is dan 4 maal 1%
volt is 6 volt. Het pr<•espaan houdertje
dichtklappen en met een eindje plakband vastzetten.

dan op de B-zijde. Met twee montageboutjes en moertjes worden belde
schakelaars vastgezet.
Let er op dat aan de A-zijde onder het (op de tekening) rechts gelegen
boutje een soldeerlip met 1 spruit komt.
Ook aan de B-zijde komt een soldeerlip onder het moertje, waarmede
de schakelaar wordt vastgezet.
85

Fig. 4.
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Fig. 5. De complete transistorzakontvanger ,,Positron" in plastic
tasje.
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Op de B-zijde worden de twee trimmers Cl en C2 vastgezet. De moertjes
van de bevestigingsboutjes komen dus aan de A-zijde, terwijl aan de
B-zijde tenslotte nog de ferrietantenne FA-1 wordt vastgebonden met een
eindje bindgaren, of wat misschien beter is een eindje koordelastiek.
Dit volstrekt niet doen met montagedraad.
Let even op de juiste ligging van de antenne, zodat de kant met de beide
draadjes komt aan de zijde van busje K, zoals aangegeven op tekening B.
In verband met de miniatuur afmetingen wordt de bedrading uitgevoerd
met schelledraad met plastic-isolatie.
Vlug solderen is daarbij een vereiste, omdat je bij te lang treuzelen je
draadje te heet laat worden, waardoor er meer isolatie wegsmelt dan
wenselijk is.

Ha
Fig. 6. Tekening A, de :zijde van
het ontvangertje waarop de transistoren zijn gemonteerd.De sol
deerlip, welke onder het op de
tekening aangegeven rechter boi
. >utje
van de schakelaar zit, wordt in de
bouwbeschrijving aangeduid met
soldeerlip A.
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Afregeling
Het af regelen beperkt zich tot twee manipulaties: eerst wordt door ver
draaien van Cl afgestemd op Hilversum H, waarbij SI in de getekende
stand moet staan. Daarna wordt SI omgeschakeld en met C2 afgestemd
op Hilversum I.
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Fig. 7. Tekening B. de zijde van
de ontvanger waarop de ferrietantenne is gemonteerd. De soldeerlip onder het bevestigingsboutje van de schakelaar wordt in
de
bouwbeschrijving
aangeduid
met soldeerllp B.
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Wanneer je deze stations met grote sterkte ontvangt, verdient het aanbe
veling om het apparaatje zo te richten dat een zwak signaal wordt ont
vangen, het afstemmen kan dan namelijk het nauwkeurigst geschieden.
In het midden en het westen van ons land werd goede ontvangst van
beide Nederlandse MG-zenders verkregen.
Je moet echter rekening houden met het richteffect van de ferrietantenne
dat vooral op plaatsen met geringe veldsterkte duidelijk waarneembaar is.
In ’t noorden, oosten en zuiden, in ’t algemeen dus op plaatsen waar nor
male omroeptoestellen een matige tot slechte ontvangst van genoemde
zenders opleveren, mag je uiteraard van je Positron niet veel verwachten.
In dergelijke streken heb je echter redelijke kans, dat ontvangst van een
of twee krachtige buitenlandse stations mogelijk is. (Om daarop te kunnen
afstemmen kan het nodig zijn om vaste capaciteitjes (gebruik alleen mica
condensatoren) parallel aan Cl en/of C2 te schakelen.
Het stroomverbruik is slechts ongeveer 2 mA bij 6 V batterijspanning,
zodat ook bij intensief gebruik van dit ontvangertje een lange levensduur
(± 250 uur) van de op zichzelf reeds goedkope elementjes is verzekerd.
Zo is de Positron een praktisch apparaatje dat niet alleen tijdens vakantie
en weekeindtochten nuttige en aangename diensten kan bewijzen, maar
ook in het dagelijks leven, b.v. om tijdens de middagpauze of onderweg
de nieuwsberichten te kunnen beluisteren.
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DRAAGBARE TRANSISTOR-ONTVANGER
Als we het nu heel mooi willen zeggen dan is dit een ,.draagbare midden
golf reflex ontvanger met twee transistoren voor luidsprekerweergave”.
Dit ontvangertje heeft maar een heel laag stroomverbruik, maar je kunt
er dan ook niet veel meer dan Hilversum I en II of de Belgische zenders
Brussel mee ontvangen en dan nog alleen maar als je er niet te ver
van af woont. Als je een antenne van 1 è. 1,5 m (b.v. een staafantennetje)
op de ontvanger zet is de ontvangst veel beter.
Dit ontvangertje werkt alleen goed als jullie alle onderdelen precies zo
plaatsen als op de tekening is aangegeven. Ook de draadjes moeten precies
volgens de tekening gelegd worden.
Mochten er afstemmingen zijn, waarbij de ontvanger genereert (gillen
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Flg. 1.
Cl
C2-5-6
C3-4-8-10
C7
C9
Cll
R1
R2-6
R3-8
R4
R5
R7
R9
R10
Ril
VI
V2
D
LI
Tl
T2
SI
BI
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SCHAKELING ONTVANGER

afst. cond. 500 pF trolituul isolatie type 381/500—23040
condensator 2200 pF — 250 V Polystyreen (Mial)
condensator 5 ,<F — 35 V elektrolyt (Facon)
condensator 25 „F — 50 V elektrolyt (Facon)
condensator 0.022 «F — 250 V (Facon)
condensator 25 pF, Trolituul (Mial)
weerstand 10 kilohm — SBT Vitrohm
weerstand 6.8 kilohm — SBT Vitrohm
weerstand 3.3 kilohm — SBT Vitrohm
weerstand 8.2 kilohm — SBT Vitrohm
weerstand 47 kilohm — SBT Vitrohm
potentiometer 0—47 kilohm. logaritmisch (Mial) met schakelaar
weerstand 180 kilohm — SBT Vitrohm
weerstand 4.7 kilohm — SBT Vitrohm
weerstand 150, wam
ohm —
— SBT Vitrohm
transistor SOIL rood
transistor GF''T21/30 TeKaDe
mutector
ferrietstaaf_FAl
met extra windingen
Positron-fc.
.?
RF transformator
lator RFT2
iform;
uitgangstransformator
Muvolet 70-13
schakelaar (zit op R7)
Berec batterij type B110 — 22,5 volt
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Maatschetsen voor het bewerken van de beide plaatjes gaatjespertinax
waarop al de onderdelen gemonteerd worden.
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ifzonFig. 6. Wanneer
Wam
de af:
derlijke
jke delen gemonteerd
rd en
bedraad zijn,
i__
zijn. wordt alles
samengebouwd
iouwd zoals in deze
afbeelding is te zien.
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• zO/r DEEL
K/er af vulei

T

Umm GAATJES BOREN
VOOR MONTAGEBOUTJES
waaraan
de pertinax
Fig. 7. De knoppen
schijven voor afsteiimming eni sterkteregeling bevest:igd moeten wordtlen, eerst afvijlen.

uit de luidspreker), dan moeten we de transformator Tl iets verder van
de ferrietantenne afschuiven (zwakker terugkoppeling). Deze genereerneiging is het grootst met een verse batterij.
Het hele ontvangertje kunnen we in een houten kastje onderbrengen, dat
we schilderen of met plastic beplakken en waaraan we dan een leren
riempje maken. Je kunt er dan zó mee gaan wandelen!
Alle onderdelen zijn kant en klaar in de handel, behalve de twee pertinax
schijven voor de afstemming en de sterkteregeling, die worden bevestigd
op de twee afgevijlde afstemknoppen (fig. 2 en 7). Ook moeten we nog
7 A 8 windingen geïsoleerd draad op de ferrietstaaf bijwikkelen.
Hoe dat moet blijkt uit de tekeningen. Het houten kastje is ook niet <e
koop, dus dat wordt ook zelf maken.
Voor jullie aan de slag gaan moeten we jullie nog extra op het hart drukken,
dat alles precies volgens de tekeningen moet zijn, anders komt er niets
van terecht. Het is dus echt een moeilijke ontvanger om te maken en als
hij klaar is en naar tevredenheid werkt, mag je er dan ook gerust trots
op zijn.

I
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We kunnen zelf een heel goed werkende huistelefooninstallatie maken en
die kunnen we dan onderbrengen in een paar blikken sigarendoosjes.
Per apparaat hebben we nodig:
2 transistoren GFT 25/15 (TeKaDe)
2 kristal oortelefoontjes
1 batterij 9 volt (Bercc PP3)
1 tuimelschakelaar aan/uit
1 10-delig montagebordje
1 rubber doorvoertule
3 kokercondensatoren 0,1 ;<F — 250 V (Facon)
1 kokercondensator 0.022 «F (Facon)
1 weerstand 5,6 kilohm (SBT)
1 weerstand 8,2 kilohm (S
'SBT)
”'""
2 weerstanden 150 kilohm
.1 £SBT)
1 weerstand 1,2 megohm (SBT]
1 boutje M3 X 5 mm plus mc
loertje
25 cm rijwielsnoer met PVC i:isolatie
Verdere benodigdheden (uit cde rommeldoos, dus die kosten niets):
1 leeg sigarendoosje (blik)
1 stukje isolatieplaat onder het 10-delige montagebordje
1 stukje fijn kopergaas ca. 4 cm 0
2 stukjes vertind blik
1 vilten ring
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Fig. 2. Het trechtertje gemonteerd in het deksel
van het sigarendoosje.
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Van een van de belde oortelefoontjes verwijderen we het snoerbeschermkapje, waarna we het met een schroefje op het 10-delige montagebordje
vastzetten in het blikken doosje (figuur 3). Boven dit telefoontje, dat als
microfoon dienst doet, komt een trechtertje. In het deksel van het sigaren
blikje maken we boven het trechtertje een gat van ongeveer 4 cm 0 en
dekken dat af met het kopergaas (figuur 2). Uit de tekeningen blijkt
duidelijk hoe een en ander moet worden gemonteerd.

naar 2e apparaat

Fig. 33. De <complete versterker
gemoi
>nteerdI in het sigarendoosje.
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.karton

pertmax

Fig. 4. Het gemonteerde oortelefoontje.
bodem doosje

.maten aan de
batterij aanpassen

Fig. 5. Klembeugeltje voor bevestiging
van de batterij.

Voor 2 telefoons maken we twee van dergelijke apparaten, die we met een
stuk twee-aderige telefoonleiding met elkaar verbinden. En dan kunnen
we met elkaar praten. En weten jullie wat het mooie is van dit apparaat?
Je kunt, net als bij de gewone telefoon, elkaar gerust in de rede vallen of
tegelijk praten zonder dat we een schakelaar behoeven om te zetten. Bij
andere „intercom-systemen” (zo heet een dergelijke installatie) moet wel
altijd een schakelaar worden omgezet als de andere kant wil spreken.
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„ATOM” EENLAMPS BATTERIJ-ONTVANGER
MET OPMERKELIJKE PRESTATIES
Voor eenvoudige ontvangers is de radiobuis een aanmerkelijk gunstiger
detectortype dan de germaniumdiode. Een buis is gevoeliger, versterkt
bovendien, vormt een geringere demping op de afstemkring (betere selec
tiviteit) en door een „foefje” (terugkoppeling) kunnen we die demping
onschadelijk maken en zo nogmaals de selectiviteit en sterkte opvoeren.
Die zoveel betere prestaties krijgen we niet voor niets. Een radiobuis heeft
namelijk twee voedingsbronnen nodig, één voor de gloeidraad en één voor
de anode en die voedingsbronnen bestaan bij de Atom uit batterijen.

Welke buis?
Voor ons doel is nagenoeg elke, voor voeding uit een batterij geschikte
buis, bruikbaar. Verschillende overwegingen doen ons een „eindbuis” kiezen
en wel een 3S4 of DL92. Dit is niet de zuinigste buis voor wat de gloeidraadvoeding betreft, maar daar staat tegenover, dat de 3S4 (DL.92) met
een lage anodespanning al een fiks geluid geeft. Bij latere uitbreiding van
de atom met een tweede buis is de 3S4 (DL92) een prima eindversterker.
Voeding
De 3S4 of DL.92 heeft een in tweeën gedeelde gloeidraad, waardoor het
mogelijk is, de helften in serie of parallel geschakeld te gebruiken. Dit
laatste doen we bij de atom, een passende spanning wordt geleverd door
één staafcelbatterij, die IV2 V geeft. Hoe groter het formaat, des te langer
gaat zo’n cel mee. De stroomafname is 0,1 ampère. De anodespanning
wordt het voordeligst geleverd door een paar in serie verbonden platte
zakbatterijen (plus aan min van de volgende). Drie stuks geven 3 X 4^
— 13,5 V (gemiddeld 12 V tijdens hun levensduur). De stroomafname is
hier ca. 1 mA (1 milliampère = 0,001 A). Met 9 V, dus twee batterijen,
worden verscheidene zenders met flinke telefoonsterkte ontvangen, maar
de gunstigste spanning voor telefoonontvangst is circa 12 V. Gebruik
echter in geen geval de miniatuur-batterijtjes van gehoorapparaten, want
die zijn er niet op gebouwd om langdurig voldoende stroom te leveren.

Het chassis-achterplaatje
Bij het in elkaar zetten van het toestel proberen we steeds, alvorens de
Uniframedeeltjes aan elkaar te bevestigen, eerst de onderdelen — voor
C3

Fig. 1. De schakeling
van de Atom

Cl = enkelv. afstemcondensator
C2 = 100 pF keramisch
C3 = 330 pF keramisch
R1 = 47 kilohm potmeter
R2 = 680 ohm (zwartgrijs-bruln)
R3 = 1 megohm (bruinzwart-groen)
R4 = 10 kilohm (bruinzwart-oranje)
R5 = 5,6 kilohm (groen blauw-roqd)
S = schakelaar op R1
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402

3S4 (DL92)
kn»taltelefoon

o------- 0+12 V
o------- O+1.5V

-12V

■

Fig. 2. Het aanbrengen ivan de stekerbusplaatjes en de rubber tulile in het chassisachterplaatje UF 002.

Fig. 3. Montage vt
huishouder

de Mu-coi

402-

AthrtrYMd UF QQZ

Bovtnkant ontvang

>el,

Hi*r 3-ipruir*

Chaimplaat UF 006

zover mogelijk — daarop te zetten. Dat werkt namelijk gemakkelijker,
dan dat men eerst de chassisdelen aan elkaar maakt en dén de onderdelen
er op plaatst. Begonnen wordt dan met de beide stekerbusplaatjes op het
Uniframedeeltjc UF 002 te zetten (fig. 2). Ze komen achter de twee sleuven
en worden met lange montageboutjes vastgezet, zo, dat de soldeerlippen
aan de bussen van beide stekerbusplaatjes, naar elkaar toe zijn gericht.
De rubbertule wordt in het bovenste gat gedrukt.
Op de UF 006 komen de 402-spoel en de huishouder (zie fig. 3). De Mucore-spoel, type 402, is voorzien van een instelbare kern, waarmede de
elektrische grootte (zelfinductie) kan worden geregeld.

o

/s©

o
PQ(fntiomt(rr

O

-t UF 013 komt
Fik. 4. Achter de frontplaat
potmeter er op.
UF 003 en dan gaat de pot

UFQQ3
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ingen A.
ont’ waar de verbindir
Figuur 5 toor
ant worfig. 6 aan de bovenka]
B en C van fig
den verbonden.

Voor de werking van deze ontvanger is de instelling van de kern niet van
belang, maar het is mogelijk er een correctie op de aanwijzing van de
afstemschaal mee tot stand te brengen als zulks nodig mocht zijn. Gebruik
daarvoor ’n goed passende schroevedraaier om de kern, via de opening in
de bodem van de spoel, in of uit te schroeven. De huishouder komt in het
gat rechts bovenaan. Van boven af gezien, dus met de aansluitlippen naar
onderen gericht, zijn er zeven gaatjes in het bakelieten middendeel van de
huishouder waarin straks de pennen van de buis komen. Daar de omtrek
in achten is verdeeld, blijft er één plaatsje over waar dus geen gaatje zit.
Dat is gemakkelijk om je te oriënteren hoe de huishouder moet worden
gemonteerd en bovendien kan door deze constructie — de buis is er op
aangepast — een buis nooit verkeerd in de huishouder worden geplaatst.
Zoals het chassisplaatje UF 006 nu vóór je ligt, komt dit „lege plaatsje”
van de huishouder rechts te liggen. Met montageboutjes en moertjes wordt
de huishouder vastgezet, onder het moertje van het rechter boutje wordt
een soldeerlip met drie spruiten vastgezet (figuur 6).
In het bovenste gat van de bedrukte frontplaat UF 013 wordt de afstemcondensator vastgezet volgens de aanwijzingen op bladzijde 6. Het Uniframeplaatje UF 003 wordt nu aan de onderzijde achter de frontplaat ge
schroefd (figuur 4). In het middengat komt de potentiometer. Nu kunnen
de drie voorbewerkte delen van het chassis aan elkaar worden geschroefd
volgens figuur 6.

De verbindingen
De bedrading wordt gemaakt met koperdraad dat — om het solderen te
bevorderen — is vertind. Van het allergrootste belang is verder, dat de te
solderen plaatsen goed schoon zijn. Wanneer je met nieuwe onderdelen
werkt is geen voorbewerking nodig, immers alle delen, waaraan gesoldeerd
moet worden, zijn reeds vertind of verzilverd. Het montagevoorbeeld is
gegeven in figuur 6.
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Wanneer je toestel is aangesloten en de
buis zit er in, nooit met een schroevedraaier of ander metalen voorwerp er in
peuteren. Je kunt dan kortsluiting ver
oorzaken. waardoor de buis het begeeft.
Zodra er iets moet worden gedaan, eerst
het toestel uitschakelen en de buis er uit
halen!

3.

Terwille van de duidelijkheid, is het
Fig. 6. De complete bedrading van de Atom. 1^.
uitkomen,
'
achterplaatje UF 002 wat omgeklapt, zodat alle verbindingen duidelijk
De aanduidingen bij de condensatoren, die in de ttekening met een C zijn gemerkt,
verwij
wijzen naar de schemasleutel naast het principi>escheina; die van de weerstanden
>nden.
nerkt met R kunnen daar ook worden teruggevonugemei
___n’ubber
er tule naar buiten gevoerd,
De aansluitdraden naar de batterijen zijn door een
•pen Simplex-kastje
nplex-kastje plaatst, kunnen
Indilien men het toestel in het door Am rob onlworp
plaatsje vinden. De aansluitdraden
de batterijen
1
op het chassisplaatje UF 006 een pl.
006
naar
boven worden gevoerd,
len dan beter door één der vrije gaten in UF __
kunne
Het is
i! wel gewenst de batterijen op een of andere manier, bijvoorbeeld met een
beugt..
reltje, op UF 006 vast te zetten. Let er bij het pitlaatsen vooral op dat de draai•laten van de afstemcondensator voldoende ruimte hebben om volledig vrjj te
bare pl.
kunneni draaien.

Aansluiten van de batterijen
Zoals reeds hiervoor werd gezegd, hebben we twee stroombronnen nodig,
namelijk één voor de gloeidraden en één voor de anodespanning. Voor de
eerste gebruiken we een iy2 volt staafbatterij, voor de tweede drie zaklantaarnbatterijen van 41^ volt, waarvan we telkens de plus (-{-) — dat is de
korte lip — met een stukje montagedraad verbinden met de min (—) — dat
is de lange lip. Er blijft dan één plus (korte lip) en één min (lange lip)
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De doorverbinding van de batte-

over. Bij de staafbatterij is de plus het koperen contactpuntje in het
midden van de staaf, de min is het zinken huis. Houd deze plussen en
minnen goed uit elkaar, dat spaart je buizen. Plak bij elk plus- of minpunt
van de batterijaansluitingen een stukje papier, waarop je de bijbehorende
aansluiting schrijft. Doe hetzelfde met de punten, waar de draden aan je
toestel komen.
De plus (4- 12 V) van de hoogspanning — dat is de plus van de zaklantaarnbatterij-combinatie (de korte lip) — gaat naar het bovenste, nog vrij
zijnde contactpunt van de aan/uit-schakelaar op de potmeter (figuur 6).
De plus (-]- 1,5 V) van de gloeistroom gaat naar het overeenkomstige
onderste contact op de potmeter (je kunt dit altijd weer terugvinden, want
je weet, dat via dit aan/uit-contact de gloeistroom naar 1 en 7 van de
huishouder gaat).
De min (— 12 V) van de hoogspanning (lange lip van de zaklantaambatterijcombinatie) gaat naar één van de spruiten van de soldeerlip bij de
huishouder, de min (— 1,5 V van de gloeistroom (zinken huis van de staafcel) gaat eveneens naar dit punt. Alvorens nu het buisje in de huishouder
te zetten eerst de schakelaar van de potmeter op „uit” zetten (geheel naar
links draaien tot een klik wordt gehoord). Dan nog eens aan de hand van
beschrijving en tekeningen de verbindingen nagaan of alles goed is aan
gesloten.

Inbedrijfstelling
En dan is het grote moment gekomen! Sluit de inmiddels aangelegde an
tenne en aardleiding op je toestel aan, steek de stekers van de telefoon ♦)
in de betreffende aansluitbussen, stop het ding in je oor en steek de buis in
de huishouder. Draai de schakelaar van de potmeter om en, wanneer je
•) Een hoogohinige magnetische
igne
telefoon
..
(ca. 4000 ƒ?) kan ook op deze ontvanger
worden aangesloten. Zie.* hiervoor figuur 8.

3S4 (DL92)

C3

HF

C4

2-6

7,

telefoon

C2

HF
1 7

5

S
o—-CH1.5V

R3

Fig. 8. Aansluiting van
~iagn
magnetische telefoon. I.]
een coi>ndensator van 1000
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een hoogohmige
.v. R4 komt nu
pF;
R5 vervalt.
p'

12V
I-15V

!

I
I

alles goed hebt gedaan, zal na enig zoeken Hilversum I en II of Brussel
je tegemoet klinken. Het juist afstemmen op deze en de andere zenders
is een sensatie op zichzelf en je zult er geen spijt van hebben dit aardige
toestel met zorg in elkaar te hebben gezet.
Wanneer je toestel is aangesloten en de buis zit er in, nooit met een schroevedraaier of ander metalen voorwerp er in peuteren. Je kunt dan kort
sluiting veroorzaken, waardoor de buis het begeeft. Zodra er iets moet
worden gedaan, eerst het toestel uitschakelen en de buis er uit halen’
De koptelefoon
Een goede gevoelige telefoon, is nodig voor krachtige ontvangst. De ont
vanger is zonder meer geschikt voor aansluiting van een kristal-telefoon.
Een hoogohmige magnetische telefoon kan worden aangesloten volgens
figuur 8. In dat geval komt dus i.p.v. R4 een kokercondensator van
1000 pF, terwijl R5 dan vervalt.
Antenneschakelingen
Voor de ,.doorsnee” antenne voldoet de aangegeven verbinding aan aftak
king 1 op de 402-spoel goed, maar het is nuttig eens een paar proeven te
nemen met andere schakelingen:
a. Aansluiten aan aftakking 2 op de 402-spoel;
b. Aansluiten aan 1 of 2 via een tussengeschakelde condensator. Passende
waarden liggen tussen 100 en 470 pF. Hoe kleiner de seriecondensator,
des te beter de selectiviteit. De geluidsterkte daalt hierdoor echter iets;
Aansluiten aan punt 4 van de 402-spoel via een kleine seriecondensator,
tussen 10 en 100 pF. Dit is vooral gunstig bij een wat klein uitgevallen
antenne.
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EENVOUDIGE TWEEKRINGER MET BATTERIJVOEDING UN-56
De ,,Atom” uitgebreid met h.f. versterker
Zoals de schakeling aantoont zijn er slechts weinig extra onderdelen voor
nodig. Voor ca. ƒ15,— (inclusief de buis) ben je al klaar.
De hele grap zit ’m eigenlijk hierin, dat we voor de bestaande schakeling
van de ATOM een trap h.f. versterking aanbrengen, wat we met ’n 1T4
(DF91) heel goed kunnen bereiken. De oorspronkelijke schakeling van de
ATOM werd vrijwel geheel gehandhaafd. Uitgezonderd de schermroostervoeding van de 3S4 (DL92). Deze geschiedt nu over een weerstand R5 van
47 kilohm, ontkoppeld door C8 (0,03 /<F). Ook de terugkoppelschakeling
onderging een kleine wijziging, terwijl de smoorspoel F4 werd aangebracht
om „handeffect” te voorkomen. De anodespanning werd verhoogd en mag
nu maximaal 45 V bedragen.
Om het kristaltelefoontje te sparen verdient het aanbeveling nog een seriecondensator van 0,1 ;/F op te nemen, teneinde te voorkomen dat er gelijk
spanning op het telefoontje komt te staan.

De bouw
De buishouder voor de 1T4 komt — let op de juiste stand — in ’t ongebruikte
gat naast de afstemcondensator C7. De mica afstemcondensator Cl wordt
rechts naast de potmeter Rl gemonteerd. Tussen deze componenten wordt
een blikken schermplaatje geplaatst, dat ook over de buishouder van de
1T4 loopt, zodat het rooster en anode ,,elkaar niet zien”. De extra 402-spoel
wordt met behulp van twee boutjes onder het chassis vastgezet, terwijl de
smoorspoel F4 een plaatsje op het achterschotje vindt. De bedrading van
een en ander zal verder geen moeilijkheden opleveren.
De bediening van het apparaatje vraagt nog even onze aandacht: we
hebben hier namelijk geen eenknopsafstemming. Je begint met een zender
op te zoeken d.m.v. C7, daarbij gelijktijdig Cl verdraaiend. Heb je een
maal een station gevonden, dan Cl bijregelen tot de grootste geluidssterkte
is bereikt. Zo nodig kun je dan nog met behulp van Rl de grootste ge
voeligheid instellen. De terugkoppeling moet echter met voorzichtigheid
worden gehanteerd; zodra je een fluittoon hoort, moet je Rl wat terug
draaien. In naburige ontvangers die op dezelfde zender zijn afgestemd is
deze fluittoon (de bekende Mexicaanse hond) nl. ook te horen, wat natuur
lijk niet bevorderlijk is voor een goede verstandhouding met je buren.
Bovendien is het bij de wet verboden.
Fig. 1. Schakeling UN-56.
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C7
Fig. 2. Zo wordt
te zijn

SCHFRU

Fig. 3.
Bouwtekening UN-56.
Het in de tekst ge
noemde schermplaatje
is hier eveneens aan
gegeven.

nucleon
ballerij-onivan^é
1.
2.
3.

Luidsprekerontvangst van tal
middengolfstations
Grammofoon/microfoon versterker
Elektronische babysitter

Zó werkt de Nucleon
De nucleon, voorzien van twee battcrijbuisjes, is in staat om luidspreker
ontvangst te leveren. Dank zij een bijzondere schakeling van de detectorbuis, waardoor deze maar liefst drie functies vervult, is de nucleon op
vallend gevoelig. Met een goede antenne worden dus verscheidene stations
ontvangen, maar het is ook mogelijk om met een heel bescheiden antenne
tje al een paar sterke stations binnen te krijgen en dat is voor een zo
makkelijk te verplaatsen ontvanger een prettige eigenschap.
Voor bezitters van de atom — de ontvanger met een 3S4 of DL92 als
detector — is het een voordeel dat deze buis is gehandhaafd, nu als eindbuis. Voor de detectie en voorversterking is een 1R5 of DK91 toegevoegd.
Dit is een buis met niet minder dan vijf roosters, een zg. heptode. Alle
belangrijke onderdelen uit de atom worden in de nucleon opnieuw gebruikt.
Er is dus niet veel nieuw materiaal benodigd. Het stroomverbruik van de
nucleon is bescheiden: een 1,5 V staafelement levert de gloeistroom (150
mA) en de anodebatterij van 45 V wordt met slechts ca. 5 mA belast.

Het bouwen
Wanneer je aan de hand van deze bouwbeschrijving en de tekeningen rustig
aan de gang gaat, zit heel spoedig je toestel in elkaar.
Begin met de beide stekerbusplaatjes op het achtcrplaatje UF 002 te mon
teren. In het onderste ronde gat van het plaatje kan gelijk de rubber
doorvoertule worden vastgcklemd (zie figuur 3). Op het chassisdeel
UF 006 (figuur 2) wordt hierna de 402-spoel met korte montageboutjes
vastgemaakt. De beide huishouders worden in de twee kleine gaten gezet
en wel zó, dat — van bovenaf gezien — de ,,open” plek in het bakelieten
middendeel naar de zijkant van het Uniframeplaatje is gericht. Aan de
onderkant komt — eveneens aan de zijde van de zijkant — een soldeerlip
met drie spruiten ondei' het moertje. Dit gebeurt bij de beide huishouders.
Bekijk de tekening even om te zien hoe alles komt te zitten.
De transformator Muvolett 7043 komt hierna aan de beurt. Hij wordt met
de zijde waarop 3,2 ohm staat naar de huishouders gericht. Vlak naast de
transformator monteert men vervolgens aan de onderkant van het plaatje
een draadsteun met 5 lippen, daartegenover aan de zijkant van het plaatje
komt een draadsteun met drie lippen. Het geheel ziet er dan aan de boven
kant uit als figuur 2, aan de onderkant als tekening 3.
Op de grote frontplaat wordt in het bovenste gat de afstcmcondensator
gemonteerd (zie hiervoor blz. 6).
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Achter de onderkant van het (van voren bezien rechter deel) van de frontplaat komt nu het Uniframe deel UF 003. Met twee korte boutjes van
voren naar achteren doorgestoken schroeft men dit plaatje er achter.
In het onderste kleine gat van de frontplaat komt nu de potentiometer,
vastgezet door middel van de grote moer. Let erop, dat de drie aansluitlippen in de goede stand komen.

De verbindingen
Nu alle onderdelen op hun plaats zitten komt het maken van de bedrading
aan de orde.
Bij het monteren van dit apparaat werk je het gemakkelijkst door eerst die
verbindingen aan te brengen, welke alleen op de UF 006 voorkomen. Eerst
wanneer deze alle zijn aangebracht worden de delen van het chassis aan
elkaar geschroefd en de overige verbindingen aangebracht.
De aansluitlippen van de huishouders nummeren we van onderaf gezien
van 1 t.e.m. 7 te beginnen met de lip direct rechts naast de open plaats en
de huishouder in een stand gehouden, waarbij deze open plaats van je
af ligt. (Zie ook hiervoor even de figuren 2 en 3.)
Op plaatsen waar twee of meer draden op één punt samenkomen is het
gewenst met het definitief solderen op die plaats te wachten tot alle draad
jes zijn gelegd en dan in één soldeerbewcrking de zaak vast te zetten. Bij
het maken van soldeerlassen aan de spoel, weerstanden en condensatoren
vlug werken, zodat deze onderdelen niet onnodig warm worden. Om de
overtollige warmte af te voeren, kun je met een platbektang de draad
tussen onderdeel en las vasthouden.

R1

R2

W 402

Tï

nr

u

C1

HF
C2

2|

2-61
6

C4

C5

-II-

5

R8

3
7

-L

R7

5

7~3
O -1.5 V

-O-45V
R9

)—

te
Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C7
R1
R2

=
=
=
=
=
=
=
=

-o

+ 1.5V

-o

+ 45V

Fig. 1. De schakeling van de Nucleon
R3 = 1,5 m<legohm Vitrohm
100 pF kcram. L.C.C.
R4-8 = 470 ki:ilohm Vitrohm
47 pF keram. L.C.C.
<hm Vitrohm
_.Z
afstem-''
' " ncondensator Novocon
R5 = 220 kilohi
;ohm
Vitrohm
R6-7 = 2.2 meg<
'
5000 pF
)F papier Facon
>hm Vitrohm
R9 =
1 kilol
2000 pF papier Facon
alle weerstanden % watt 10%
10 % tolerantie
1000 pF papier Facon
= uitgangstransformator
T
8 ;<F elco 450 V koker Facon —
680 ohm VI
7043 Muvolett
Vitrohm
S
= schakelaar op R2
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Fig. 3. Op de tekening hiemaa
iaat is de complete bedrading van de Nucleon aangegeven.
.J is ook hier het Uniframedeel UF 002, waarop
waan de belde
Terwille van de duidelijkheid
stekerbusplaatjes zijn gemoi
inteerd.
’
wat naar achteren geklapt. Hett rechter
plaatje
reet
sprekt
op de tekening is voor aarde
Waar in
ie en antenne, het linker is voor de luidspreker.
inding, naar de
dit geval de luidspreker in het kastje is gebouwd, werden de verbindingen
vastPeerless H 460 ..binnendoor’”’ gelegd en dus aan de soldeerllppen van de bussen
bi
iet twee ban
banaangesoldeerd. Bij gebruik van een uitwendige luidspreker moet je met
stekers werken. Gebruik gé<•én normale lichtnetsteker omdat je dan de kkans loopt
len) op een
deze (waaraan dus de luldspn■eker door middel van een snoer is verbondei
kwaad moment eens in het st<lopcontact van het lichtnet te stoppen met 1het gevolg
dat de luidspreker wordt vemi<
uiield.
ing zijn de aansluitsnoeren van de batterijen, gemerkt 4-1.5 V. 4-45 V.
Op de tekening
do< de rubber
1.5 V.
V, oi
onderbroken. Verondersteld wordt dat ze verderi uoor
—45 V en —1,5
eel goed moge
'"''gelijk en zelfs
tule naar buiten worden gevoerd. Wanneer je. wat hee
u.uspreker geeft,
„ is. de batterijen een plaatsje in het kastje ac.
ichter de luidsj
wenselijk
b<
gaten in
kunnen de
’ aansluitsnoeren rechtstreeks daarheen worden ge'•voerd. De beide
•ofoon-aansluiting
UF 002 kunnen dan worden benut voor het monteren van de micro*'''"
jon-versterker te
en potentiometer welke nodig zijn om het apparaat als grammofoi
lateen fungeren.
Zies hierover pagina 61 en 62.
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Fig. 2. De verbindingen welke
in tekening 10 met de letters A.
B. C. D. J en K zijn aangeduid,
worden naar de bovenkant van
het chassis gevoerd. Hier is te
zien waar zij worden bevestigd.

V
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Is de bedrading van het toestel nu zo ver gevorderd, dan kunnen de drie
delen van het chassis worden samengebouwd.
Het achterplaatje gaat dus onder UF 006 aan de zijde van spoel en huis
houder VI; de frontplaat UF 010 (met de daarachter gemonteerde plaat
UF 003, de afstemcondensator en de potmeter) gaat onder de daar tegen
overliggende zijde van UF 006. Vervolgens worden de nog resterende ver
bindingen en aansluitdraden aangebracht, waarvoor je het beste de figuren
2 en 3 kunt raadplegen.
Afstemmen
Als alle verbindingen gelegd zijn en elk onderdeel op zijn plaats zit, niets
vergeten is of verkeerd gedaan, behoort bij het eerste inschakelen volop
muziek te klinken. Dat is de trots en de glorie van elke bouwer. Maar . . .
vooral batterijbuisjes zijn teer en een ongelukje of foutje kan ze in een
oogwenk aan hun einde brengen. Controleer en hercontroleer dus alle ver
bindingen en speur vooral naar druppels en slierten soldeer, die in het
bijzonder bij huishouders geniepige kortsluitingen kunnen veroorzaken.
Let ook op de juiste aansluitingen aan de batterijen. Wie helemaal geen
risico wil lopen kan tijdelijk in de -f- 45 V leiding een weerstandje van
MATERIAALXIJST NUCLEON’
1 Uniframedeel UF 006
-- • UF 002
1■ Uniframedeel
1 Uniframedeel UF 003
1 frontplaat UF 010
1 luidsprekerraster UF 014
1 afstemknop
1 ronde knop
1 402-spoel
1 enkelvoudige afstemcondensator DC 201
2 stekerbusplaatjes
1 rubber tule
2 Cinch mln. 7-pens huishouders
1 Vitrohm potentlometer P 257, K II, 47000 ohm met korte as
1 soldeerlip, 1 spruit
2 soldeerllppen, 3 spruit
13 c--*
—
onderlegringen
3 boutjes voor afstemcondensator
1 draadstcv.:
’
’ teun, 3-lips
1 draadsteui
tcun, 5-1 ips
1 Muvolet*
itt *uitgangstransformator 7043
16 boutjes9 aM
.x 3 X 5
4 boutj'
:jes M 3 x 10
:jes M 3 X 15 (vernikkeld)
4 boutj...
4 afstandbi
Jbusjes 7 mm
24 moertjesi M 3
1,5 m mont;
tagedraad 0.8 mm
itiekous. 1 mm
1,5 m isolat
4 X 25 cm 1-aderig sno«
snoer
1 Vitrohm weerstand Sl_
SBT 6S0 ohm. kleurcode
!
: blauw-grijs-bruin-zilver
1 Vitrohm weerstand SBT 1000 ohm,, kleurcode: bruin-zwart-rood-zilver
bruin
1 Vitrohm
'itrohm weerstand SBT_ 220 kilohm. kleurcode:
le: rood-rood-geel-zilver
roo.
2 Vitrohm
'itrohm weerstandeni SBT 470 kilohm. kleun■code:
•ode: geel-violet-geel-zilver
g'
1 Vitrohm
."„-ohm weerstand Si
JBT 1.5 megohm.. kleurcode:
le: bruin-groen-groen-zilver
bri
2 Vitrohm weerstanden SBT 2,2 megohiim, kleurcode:
:od< rood-rood-groen-zilver
1 ker. cond<
lensator 47 pF
1 ker. cond<lensator 100 pF
»ker. condensator
1 Facon kol.
. ...1000 pF
.
1 Facon koker condensator 2000 pF
1 Facon. koker condensatc
condensator 5000 pF
1 Faconi koker
’ ’
'
"8 uF
"
elco
Verdoi
jr benodigd:
1 buis 1R5 of DK91
1 buis 3S4 of DL92
1 duplex kastje
1 Pcerless luidspreker H 460
1 anodebatterij 45 V
1 gloeistroombatterij 1,5 V
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Fig. 4. Schema van de sperkring.
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1 kilohm (bruin-zwart-rood) opnemen. Dit voorkomt dat er bij aanwezig
heid van een fout een gevaarlijk grote stroom gaat lopen. Na het inscha
kelen moeten bij het draaien aan de afstemknop de sterke stations al
hoorbaar worden zonder gebruik van de terugkoppeling. Voeren we deze
op, dan wordt de ontvanger steeds gevoeliger, tot bij een bepaald punt
fluitgeluiden ontstaan bij het passeren van stations. Vlak vóór dit gebeurt
is de grootste bruikbare gevoeligheid bereikt. Dit afstemmen en instellen
,.op het randje” gaat natuurlijk het best met twee handen. Voor de buren
is dat ook prettiger, want hun toestel fluit mee, als het toevallig op het
zelfde station staat afgestemd.
Experimenten met de Nucleon
Antennekoppeling. Het schema (figuur 1) van de nucleon geeft een ver
binding van de antenne aan aansluitpunt 1 van de 402-spoel te zien, maar
het is nuttig — vooral bij een wat erg klein uitgevallen antenne — om ook
cens een proef te nemen met aansluitpunt 2. Behalve directe verbinding
aan één van deze punten kan ook verbinding via een serie-condensator
gunstig zijn. De selectiviteit wordt er door vergroot. In aanmerking komen
de waarden liggen tussen 47 en 220 pF.
Het is ook mogelijk op deze plaats een regelbare condensator te monteren,
om voor elke situatie de gunstigste waarde te kunnen opzoeken. Zo’n
condensator kan tevens ook als sterkte-regelaar voor de zeer sterke sta
tions dienst doen. Voor zeer kleine antennes (kamerantenne, spriet) kan
een andere methode van aansluiting gunstiger zijn, n.1. direct of via een
kleine serie-condensator (10 ... 47 pF) aan aansluitpunt 4 van de 402-spoel.
Bij een zo kleine antenne behoeft de ,.aarde” ook niet zo omvangrijk te zijn.

Verhoogde selectiviteit. Een ontvanger als de nucleon met slechts één afstemkring is natuurlijk geen wonder van selectiviteit. Het kan dus nodig
zijn, het vermogen om stations van elkaar te scheiden door kunstgrepen
te vergroten. Het aanbrengen van de hiervoor genoemde seriecondensator
in de antenne werkt in die richting al gunstig. Zo’n condensator helpt de
nu<l»«n
ONTVANGER

-O
---------

402

i

Fig. 5. Mei
Jet dezelfde onderdelen als in
fig. 4 kan deze
’
zeefkring worden gemaakt
waarmee dc
le ongewenste
.
frequentie grotendeels buiteni de ontvanger wordt omgevoerd.
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Fig. 6. Schema van de twee afstemknngen opgebouwd met een extra
402-spoel, een afstemcondensator en een
condensator te kiezen tussen de 3 en
30 pF (trimmer).

,.demping" die de antenne op de kring uitoefent, te verminderen. Daar
staat tegenover, dat hoe „losser" de antenne met de kring is gekoppeld,
des te kleiner wordt de energie die uit de antenne in de kring belandt,
m.a.w. de gevoeligheid wordt minder. Het is hier dus een kwestie van
„geven en nemen”. Solectiviteitsvergroting zonder gevoeligheidsverlies is
ook een mogelijkheid, maar dan moet de hulp van een tweede afstemkring
worden ingeroepen.
Dat is dus een extra 402-spoel met een losse afstemcondensator. Daarmee
zijn verschillende schakelingen mogelijk:
Sperkring
Geschakeld volgens figuur 4 en in de antenneverbinding opgenomen levert
de extra kring een verzwakking van het signaal, waarop de sperkring in
afstemming is. Logischerwijs wordt de sperkring dus op het ongewenste
station afgestemd. De invloed van de sperkring is afhankelijk van het deel
van de spoel dat in serie met de antenne ligt en van de antenneverbinding
in de ontvanger.

3S4(DL92)

Fig. 7. Boven: het schema
van de aansluiting van een
magnetische telefoon tussen
de primaire van de Muvolett
7043. Hiernaast: een schets
hoe de verbindingen worden
aangebracht.
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Fig. 8. Een kristal-telefooi
on wordt
strooml<loos aangesloten vol>lgens dit
schema, ’waarin een wet
ierstand van
470 kilohiim en een cond<
lensator van
0.02 PF als: filter dienen
didn.
Fig.
... 9.
.. Scl
?hema en werktekening
van de Nucleon als gramniofoonversterker.

3S4 (DL92)

41
470k

Zeefkring
Dezelfde spoel en condensator, maar in serie geschakeld en tussen antenne
en aarde verbonden, vormt voor de afgestemde frequentie nagenoeg een
kortsluiting. De antennestroom van de ongewenste frequentie wordt dus
grotendeels buiten de ontvanger omgevoerd. Deze zeefkring heeft het
grootste effect als de antenne in de ontvanger over een kleine capaciteit
van 5 è. 10 pF aan punt 4 van de spoel ligt (figuur 5).

Twee afstemkringen
Twee kunnen meer dan één en twee op elkaar volgende en op hetzelfde
signaal afgestemde kringen leveren een aanmerkelijk grotere selectiviteit
dan één kring presteert. Figuur 6 geeft de schakeling. Zowel met de aan
sluiting van de antenne op de eerste kring als met de waarde van de con
densator die de kringen onderling koppelt kan geëxperimenteerd worden
om tot het beste resultaat te komen.
Luisteren op telefoon. Bij de nucleon kan een magnetische telefoon van
4000 of 2000 ohm zonder meer de plaats van de luidsprekertransformator
T innemen, waarbij C6 gehandhaafd wordt. Als het de bedoeling is, af
wisselend met luidspreker en telefoon te luisteren, dan blijft de transfor
mator normaal in bedrijf en de telefoon wordt parallel aan de primaire
verbonden, dus aan dezelfde punten als C6 (figuur 7). Om de luidspreker
tot zwijgen te brengen is het voldoende één van de stekers uit te trekken.
Is de luidspreker ingebouwd en inwendig verbonden, dan is een degelijk
in/uit-schakelaartje voor dit doel geschikt.
Een kristal-telefoon wordt ,.stroomloos” aangesloten via een filter (zie
figuur 8). Voor het uitschakelen van de luidspreker geldt hier hetzelfde
als boven.
Versterking. De nucleon is ook heel geschikt om als versterker te worden
gebruikt, zowel met pickup als microfoon; dit laatste als gevolg van de
grote versterking van de 1R5 resp. DK91. Er kan zelfs keuze worden ge
maakt uit twee verschillende ,.gevoeligheden”, al naar behoefte. Voor
kristal-pickups die veel spanning afgeven is aansluiting aan punt 6 van de
1R5 (3e rooster) vaak toereikend, terwijl het eerste rooster (punt 4) de
grootste gevoeligheid heeft. Een microfoon kan rechtstreeks worden aan
gesloten, bij een grammofoonaansluiting is het wenselijk een potentiometer
van 1 megohm tussen te schakelen als sterkteregelaar. Om een en ander
netjes op te lossen ga je als volgt te werk.

Microfoon-aansluiting
In het bovenste ronde gat van UF 002 monteer je het 1-polige (z.g.
coaxiale) chassisdeel (Belling Lee 13.236) door middel van twee montageboutjes (gaatjes boren). Je steekt dan de bijpassende steker er in (Belling
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Lee 12.210.017) en soldeert een verbinding tussen de pen van het chassisdeel en lip 4 van VI. Eén van de aardlippen van het chassisdeel wordt ver
bonden met de soldeerlip bij VI. Soldeer vooral snel aan het chassisdeel
omdat het plastiek anders week wordt. De ingestoken steker helpt ook mee
de contactbus op z’n plaats te houden.
Bij radio-ontvangst moet de microfoonkabel worden losgenomen.
Grammofoon-aansluiting
In het onderste gat van UF 002 wordt de potentiometer van 1 megohm
gemonteerd (VITROHM P 254-K2, bestelnummer 54.411). In het bovenste
gat komt weer het chassisdeel 13.236 (zie boven).
Eén van de twee buitencontacten van de potentiometer wordt via een
aardlip op het chassisdeel verbonden aan de soldeerlip VI; het andere
buitencontact gaat naar het middencontact van de grammofooningang.
1R5
(V1)

/?4

Fig., 9. Schema en werktekening
nucl<leon als grammofoonversterk

Vervolgens wordt de weerstand R4 losgenomen van de soldeerlip bij VI en
vastgemaakt aan het middencontact van de potentiometer.
Tenslotte de as van deze laatste inkorten en van een knopje voorzien.
Elektronische baby-sitter
De inrichting van de nucleon als microfoonversterker kun je benutten door
het apparaat als elektronische baby-sitter te gebruiken.
Het toestel wordt dan met de aangesloten microfoon op de baby-kamer ge
plaatst, de microfoon zo dicht mogelijk bij wieg of ledikantje. Daar het niet
mogelijk is de microfoon van een ongelimiteerd lange kabel te voorzien
plaats je nu een extra luidspreker in de huiskamer, met de nucleon ver
bonden door een normaal twee-aderig netsnoer. De ingebouwde luidspreker
moet dan worden losgenomen. Een en ander kan weer worden opgelost
met een omschakelaartje. De extra luidspreker komt met twee banaan
stekers in de normale luidsprekeruitgang van het toestel.
Klankregeling. Bij de nucleon kan een heel effectieve klankregeling worden
aangebracht. Het regelorgaan wordt dan een zg. variabele micacondensator (waar geen stukje mica in zit!) van 300 of 500 pF, verbonden tussen
het stuurrooster (lip 3) van de 3S4 en het chassis. Deze condensator kan
in de voorwand bij de buis worden gemonteerd.
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Spaarschakeling
De 3S4 (DL92) bezit een op het eerste gezicht ingewikkelde gloeidraad.
Deze bestaat n.1. uit twee delen, resp. tussen 1—5 en 5—7. Vanzelfsprekend
heeft deze constructie een bedoeling: je kunt de twee delen van de gloei
draad ook in serie schakelen. De vereiste gloeispanning verdubbelt dan en
de gloeistroom krijgt de halve waarde (0,05 A). Voor een ontvanger als de
nucleon, met twee buizen, heeft deze schakeling geen nut. Toch kunnen we
in de nucleon nuttig gebruik maken van de dubbele gloeidraad, n.1. voor
besparing van gloeistroom.
Met één gloeidraad in bedrijf werkt de 3S4 of DL92 ook, wat minder pittig,
maar vaak nog ruim voldoende. Het is mogelijk, in de achterwand van
het chassis een wipschakelaartje aan te brengen en dit te gebruiken om de
doorverbinding tussen de punten 1 en 7 van de huishouder te sluiten of te
verbreken.
Voedingsbronnen. Hoewel het in principe om het even blijft waar de be
nodigde 1,5 V en 45 V gelijkspanning vandaan komen, maakt de keuze van
de spanningsbronnen in financieel opzicht nog al wat verschil. In het alge
meen geldt, dat batterijen onvoordeliger worden naarmate ze kleiner zijn.
De levensduur is dan zeer ongunstig t.o.v. de prijs. Kies dus bij voorkeur
een zo groot mogelijk formaat. Voor de gloeistroom is de 1,5 V „grote
staafcel” wel de kleinst bruikbare stroombron. De 45 V batterij moet er op
berekend zijn, 5 mA te kunnen leveren. De kleine 22*4 V batterijtjes voor
boorapparaten kunnen dat beslist niet. Het is niet raadzaam, met de anodespanning onder 30 V te gaan. De prestaties lopen dan hard terug. De hoogst
toelaatbare spanning is 67
V.
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ffleeneefflontvangeHJe
Beproefde tweelamper met staaf-antenne
Met deze vakantie-ontvanger, waarvan de schakeling in grote trekken
overeenkomt met die van de nucleon, is redelijke luidspreker-ontvangst
mogelijk van enkele sterke MG-stations bij gebruik van een staafantenne.
Door de eenvoudige opzet van het geheel kan een klein toestelletje gebouwd
worden zo in het formaat van een box-camera, zonder dat speciale miniatuuronderdelen nodig zijn. Je mag er echter niet van verwachten dat b.v.
overal in den lande de Hilversumse, resp. Brusselse programma’s uit het
speakertje schallen — we werken immers maar met 2 buisjes en slechts
45 volt anodespanning — maar in het centrum van het land lukt dat zeker.
Bij min of meer permanente opstelling in huis of kampeertent loont het dan
ook de moeite om een goede antenne en een aardleiding aan te sluiten,
waarvoor je 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.
De bouw
Het chassis heeft een originele vorm gekregen om de omvang van het
apparaat zo klein mogelijk te kunnen houden. Het is geheel opgebouwd
uit Uniframedelen, namelijk 2 stuks UF 003 voor de zijkanten, terwijl voor
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n montagcstripje met de huishouders dat op de chassisHet aluminium
laat, boven de 402-spoel, wordt bevestigd.
achterpla.
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Fig. 4. De montagetekening
in ..exploded view”. De ver
bindingen A t/m G corres
ponderen met die in de
bouwtekening. De driehoek
jes in de weerstanden dui
den er op, dat het halfwatters kunnen zijn.
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VAN SEC UITG TRAFO
NAAR LUIDSPREKER

de voor- en achterkant twee UF 005 plaatjes zijn gebruikt waarvan een
deel is afgezaagd. Eén van deze afgezaagde stukken is weer gebruikt voor
het buizensteuntje. Uit de afbeeldingen blijkt duidelijk hoe dit chassis is
opgebouwd.
Eerst boor je de gaten zoals in de maatschets (figuur 2) is aangegeven.
Het gat voor de luidspreker wordt het gemakkelijkst gemaakt met een
figuurzaag. De bevestigingsbeugels van de batterijen knip je uit (afval) aluminiumplaat van b.v. 0,5 mm dikte. Bij het monteren van de onderdelen
begin je met het bevestigen van de luidspreker — een soldeerlip wordt
vastgeklemd onder het moertje rechts onderaan — de afstemcondensator
en de potmeter.

66

■

I

Fig. 5 en 6. Uit deze tekeningen blijkt heel duidelijk hoe de chassisopbouw uit
Uniframedelen tot stand komt.

De UF 003 aan de kant van de condensator kan ook al worden gemonteerd,
de andere kant komt later. Vervolgens wordt op de achterwand de uitgangstransformator bevestigd — let op de juiste stand i.v.m. de 3- en 7000
ohm aansluitingen — en, gelijk met de 5-lips draadsteun, het buizensteuntje. Op dit buizensteuntje worden eerst de huishouders gemonteerd,
ieder met een soldeerlip zoals in figuur 2 is aangegeven. De achterplaat
kan nu aan de reeds op de frontplaat bevestigde zijwand worden ge
schroefd.
Nu worden eerst de gloeistroomleidingen aangebracht en dan de weer
standen en condensatoren zorgvuldig vastgesoldeerd. Tussen de huishouders
komt C7, onder de transformator is ruimte voor C5 en C8. Wanneer de
bedrading zo ver mogelijk is aangebracht, kun je de spoel monteren en
de bedrading voltooien. Tenslotte wordt de tweede zijwand op zijn plaats
gebracht en vastgeschroefd.

Het kastje
Het kastje, dat wij hierbij hebben ontworpen, is gemaakt van een fijnnervige houtsoort. De opstaande wandjes zijn plankjes van 19 mm, die als
het kastje in verband is gebracht, aan de bovenzijde worden afgeschuind.
Hierdoor ontstaat de aardige vorm. Onder- en bovenplankjes zijn 12 mm
dik. Evenals het frontplankje is de achterzijde een plaatje triplex van
5 mm. Aan de bovenkant komt een gat voor de antenne. Deze kan je
maken van een eindje gordijnspiraal, dat verstevigd wordt door er een
koperdraad in te solderen, of wanneer je het luxer wilt doen gebruik je
een telescoopantenne. De afwerking laten wij graag over aan de fantasie
en vindingrijkheid van de bouwer.
Voordat de gloeistroombatterij met een beugel in ’t chassis wordt vast
geklemd moeten de verbindingsdraden er aan worden gesoldeerd; de
zinken bus is negatief.
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Inbedrijfstelling
Is de montage geheel voltooid en is de bedrading grondig gecontroleerd
waarbij er speciaal op moet worden gelet, dat er nergens kans bestaat voor
kortsluiting — b.v. door tussen contacten gelopen soldeerdruppels — dan
kan je de buizen inzetten, de luidspreker aansluiten en antenne en aarde
verbinden alsmede de batterijen. Met de knop van de terugkoppeling wordt
het toestel ingeschakeld. Met de afstemcondensator zoek je een station op,
terwijl de terugkoppel potentiometer gelijktijdig wordt ingeschakeld op
maximale gevoeligheid van de ontvanger. Draai je laatstgenoemde knop
te veel rechtsom, dan gaat de detectorbuis genereren, waardoor een ern
stige storing in naburige ontvangers wordt veroorzaakt, indien zij op het
zelfde station zijn afgestemd. Dit genereren is onder meer kenbaar aan
het optreden van fluittonen, waarvan de toonhoogte verandert bij draaien
aan de afstemcondensator. Bovendien is de ontvanger dan minder gevoelig.
De grootst mogelijke gevoeligheid en selectiviteit worden bereikt, wanneer
de terugkoppeling wordt ingesteld op de grens van genereren, d.w.z. de
schakeling mag juist niet genereren.
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MESON
❖ Gemakkelijk te bouwen ontvanger voor luidsprekerweergave.
❖ Lichtnetvoeding, één dubbele buis, zeer gering verbruik, dus
praktisch geen bedrijfskosten.

❖

Verrassend luide en goede weergave in verhouding tot het
geringe vermogen.

❖

Eenvoudig klankregelsysteem.

Het streven, met bescheiden middelen de best mogelijke resultaten te be
reiken, komt in de meson wel zeer sterk tot uiting. Dank zij de gevoelig
heid van de moderne luidspreker levert een klein, zuinig buisje een weer
gave, waar een ieder die met de meson kennis maakt, versteld van staat.
Deze eigenschap, benevens de zeer behoorlijke gevoeligheid, maakt de
meson tot een ideale extra-ontvanger voor de eigen kamer, de keuken enz.
De meson is in het geheel niet moeilijk te bouwen en er zit betrekkelijk
weinig materiaal in. Evenals andere reeds hiervoor beschreven ontwerpen
past ook de meson in een leuk kastje, dat in bouwdoosvorm gekocht kan
worden en met geen ander gereedschap dan een schroevedraaier binnen
een half uur kant en klaar is. De meson behoort tot de éénkringers. Als
afstemspoel is ook hier de befaamde Mucore 402 toegepast. De voeding
wordt betrokken van een transformator die twee secundaire wikkelingen
heeft. Eén daarvan voedt de gloeidraden van de buis met 6,3 V, de andere
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Fig. 1. Schakeling van de Meson
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levert een wisselspanning van 225 V, waarvan één faze (zolang het met
de gelijkrichter G1 verbonden einde positief is) stroom door deze seleencel
kan zenden. Vijftig maal per seconde is er dus een stroomstoot door de
cel, die Cll opgeladen houdt. Een filter, bestaande uit R.7 en CIO maakt
van de ruw gelijkgerichte stroom een gladde gelijkstroom, waarmee de
meson brom vrij kan werken.
Hoewel de meson op alle mogelijke (en onmogelijke) antennes speelt en
ook niet kieskeurig is t.a.v. de aardleiding (het gaat ook geheel zonder,
omdat het lichtnet die functie overneemt) is er toch veel voor te zeggen
om aan beide redelijke zorg te besteden. Een groter aantal stations, betere
selectiviteit en minder storing is dan het loon voor die zorg. Op al te grote
en/of goede antennes en op vrij korte afstand van een zender kan de meson
wel eens overbelast raken en dan een minder goed geluid geven of moeite
met de selectiviteit geven. In dat geval is het zaak, de condensator Cl te
verkleinen tot een waarde waarbij de werking weer normaal is. Met het
zelfde effect kan uitwendig in serie met de antenneverbinding een extra
condensatortje van circa 22 pF worden aangebracht.
Verhoogde selectiviteit
Een ontvanger als de meson met slechts één afstemkring is natuurlijk geen
wonder van selectiviteit. Het kan dus nodig zijn, het vermogen om stations
van elkaar te scheiden door kunstgrepen te vergroten. Het aanbrengen van
de hiervoor al genoemde seriecondensator in de antenne werkt in die rich
ting al gunstig. Zo’n condensatortje helpt de ,.demping” die de antenne
op de kring uitoefent, te verminderen. Daar staat tegenover, dat hoe
„losser” de antenne met de kring is gekoppeld, des te kleiner wordt de
energie die uit de antenne in de kring belandt, m.a.w. de gevoeligheid wordt
minder. Het is hier dus een kwestie van „geven en nemen”. Selectiviteitsvergroting zonder gevoeligheidsverlies is ook een mogelijkheid, maar dan
moet de hulp van een tweede afstemkring worden ingeroepen. Dat is dus
een extra 402-spoel met een losse afstemcondensator. Daarmee zijn ver
schillende schakelingen mogelijk (zie ook bladzijde 62).

Montage
Zoals bij elk elektronisch apparaat wordt ook bij de meson begonnen met
het monteren van de verschillende onderdelen op het chassis. Leg daartoe
het bovenplaatje UF 023 voor je zoals op tekening 2 is aangegeven. Al
vorens de voedingstransformator te monteren zet je eerst de twee lange
boutjes vast, waarop straks de 402-spoel aan de onderzijde moet worden
gemonteerd. Deze boutjes zijn in de tekeningen gemerkt D en E. Achter
eenvolgens worden op UF 023 aan de bovenkant vastgezet de voedings
transformator P 174 (met de aansluitlippen naar de voorzijde van het
toestel gericht), de luidsprekertransformator 22043-5 (met de grijze aansluitdraden naar voren gericht), de buisvoet (met de lege plek naar de
transformator gericht) en de potentiometer R5 met het bijbehorende
beugeltje.
Aan de onderzijde worden onder de moertjes, waarmede de buisvoet wordt
vastgezet, een driespruit soldeerlip A bevestigd (voorzijde chassis) en een
vijfdelige draadsteun (zie figuur 3). Met één van de boutjes F waarmede
de luidsprekertransformator wordt vastgezet, wordt aan de onderzijde de
driedelige draadsteun bevestigd. Voorts monteer je aan de onderzijde de
tweede vijfdelige draadsteun en de gelijkrichtcel E 250 C50 (Gl).
Op UF 003 wordt de variabele mica condensator C4 bevestigd met de aan-
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sluitlippen naar rechts (zie figuur 3). Verder komen dan op UF 002 de
beide entrees — let op de soldeerlip B — en de rubbertule. Op de frontplaat
UF 010 kan de variabele afstemcondensator C2 worden vastgezet. Onder
— van achter bezien — het linker bovenboutje komt soldeerlip C: op elk
boutje komen drie afstandringen.
Tenslotte kun je de luidspreker H 460 tegelijk met het luidsprekerraster
achter de luidsprekeropening van de frontplaat vastzetten met tussen
voeging van het afstandbusje 7 mm. Let er op, dat het raster recht vóór
het gat komt te zitten en de moeren van de bevestigingsboutjes stevig
worden aangedraaid om rammelen te voorkomen. De Uniframedelen UF
023, UF 003 en UF 002 kunnen nu aan elkaar worden bevestigd. Met het
vastzetten van de 402-spoel wachten we nog even tot enkele bedradingen
zijn gemaakt. De frontplaat met luidspreker en afstemcondensator komt
het allerlaatste aan de beurt.

f

Bedrading
Nu alle onderdelen op hun plaats zitten komt het leggen van de verbin
dingen tussen de verschillende onderdelen aan de orde. Moet je draadverbindingen solderen aan soldeerlippen e.d. waarin gaatjes zitten, zoals aan
de spruitsoldeerlippen, potentiometer-aansluitingen enz., dan steek je de
eindjes daar gewoon in, zonder ze om te buigen. Met een soldeerlas zitten
ze vast genoeg en al dat gebuig veroorzaakt maar last, als je zo’n ver
binding later nog eens los moet maken. Voorts probeer je steeds daar
waar meerdere draden op één punt gelast moeten worden, deze bewerking
met éénmaal solderen uit te voeren.
Bij het solderen van weerstanden en condensatoren, het maken van ver
bindingen aan kwetsbare onderdelen als spoelen, enz. werk je snel om te
voorkomen, dat de onderdelen te warm worden. Voor het afvoeren van
overtollige en nadelige warmte knijp je de platbektang vast tussen soldeerplaats en onderdeel. De eerste verbindingen, welke worden gelegd zijn die
van de voedingstransformator P 174 naar de diverse onderdelen. Wanneer
we de transformator met de aansluitlippen naar ons toe vóór ons houden,
zien we links twee aansluitlippen gemerkt 6,3 V—1 A; aan de rechterkant
zitten twee stel aansluitlippen waarvan de bovenste twee gemerkt zijn
220 V, waaraan dus straks de netspanning wordt gelegd, de onderste
250 V—30 mA (zie figuur 2 en 4). Voor het gemak zijn alle aansluitlippen
op de tekeningen gemerkt met de cijfers 1 tot en met 17.

Klankregeling
De meson bezit geen klankregeling, maar de weergave kan naar wens en
smaak worden beïnvloed door C7 te vergroten.
Ook is het mogelijk een klankregeling in het kastje in te bouwen. Zie
figuur 5 voor de schakeling. De extra onderdelen blijven beperkt tot een
potmeter Ril, van 47 kilohm curve II en een papiercondensator van
30.000 pF, C13. C9 blijft op de transformator verbonden.

Luidspreker
De ingebouwde luidspreker kan naar keuze inwendig (aan de luidsprekerbussen solderen) of uitwendig via stekers aan die zelfde bussen worden
aangesloten. In het laatste geval kan de ingebouwde luidspreker op een
voudige wijze tot zwijgen worden gebracht en b.v. door een groter exem
plaar, in een passende kast of op een flink klankscherm gemonteerd, ver
vangen worden. Het geluid wordt dan natuurlijk heel wat forser.
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Fig. 5. Schakeling tvan de klankregeling.
Ril is de extra potmeu
‘.meter van 47 kllohm.
curve II.
I
C13 = papierc
larcondensator 30.000
pF. C9 blijft op de tram
‘ ’.nsformator verbonden.
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0-V-1, EEN ONTVANGERTJE VOOR DE ADSPIRANT
KORTEGOLF-AMATEUR
Wanneer je je ook op kortegolf-ontvangst wilt gaan toeleggen, in het bij
zonder om het ,,echte” radio-amateurisme te beoefenen zoals zich dat op
verschillende radio-amateurbanden afspeelt, dan heb je niet alleen een
speciale KG-ontvanger nodig, maar ook moet je weten, hoe daarmee om
te gaan. Het is namelijk 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 gerenommeerd fabrikaat.
De nodige kortegolf-ervaring kun je het best opdoen door te beginnen met
een eenvoudig ontvangertje, zoals b.v. de vanouds beproefde 1-V-l d.w.z.
een rechtuit ontvanger met een trap h.f. versterking vóór de teruggekop
pelde roosterdetector, welke op zijn beurt wordt gevolgd door een l.f. eindversterker. Zou je iets beters willen, dan verval je dadelijk in een volledige
communicatie ontvanger, dus een speciale superhet met minstens 7 4 8
buizen. ,,Eenvoudige KG-supertjes”, zoals die op gezette tijden in amateurbladen opduiken mogen dan dikwijls aantrekkelijk schijnen en zelfs zekere
voordelen bieden wanneer men zijn activiteit 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
grasgroene beginner, want daarbij krijg je dadelijk enkele problemen op
te lossen, die zich bij het bouwen van de vertrouwde omroep-tweekringer
niet voordoen. De voor afstemming vereiste onderdelen zijn namelijk 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 twee
voudige afstemcondensator in de dumphandel zien te bemachtigen. Verder
moet bijzondere aandacht worden besteed aan ontkoppeling en afscherming,
terwijl tenslotte het instellen van goede gelijkloop van de afstemkringen
al evenmin een eenvoudig karwei is.
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= 2.2 kï?
i w (Vitrohm)
-------------=
0,01/«F, papier
C8
= type E250C85 (evenl
(event.. E220C50)
=
50^F. elco 25 V (Facon) G
C9
(Facon)
= Muvolt type PC100
= 5000pF, papier
CIO

Cl
Cla
C2

%
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Fig. 2. Bovenaanzicht van de O-V-l
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STERKTEREGEUNG

TERUGKOPPELING
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 instantie de h.f. trap weg te laten en dus te beginnen met een
O-V-l, welke wij hier presenteren.

Schema
Van de dubbeltriode ECC82/12AU7 dient de eerste sectie als teruggekop
pelde roosterdetector, de andere als audio-versterker, terwijl in de voeding
wordt voorzien door een nettransformator met seleengelijkrichter en een
eenvoudig RC afvlakfilter, dus precies als bij de meson.
Terugkoppeling vindt hier plaats door de katode op een aftakking van de
afstemwikkeling aan te sluiten. In de zo gevormde driepuntschakeling
fungeert het bovenste deel van L2 als roosterspoel, het onderste deel als
anodespoel, want de anode ligt via de terugkoppelcondensator C6 aan aarde.
R4 en C7 vormen het gebruikelijke onderdoorlaatfilter, dat het doordringen
van h.f. spanning in het laagfrequentiedeel voorkomt. Om bij ontvangst
van zeer sterke signalen overbelasting van de detector te voorkomen, is in
serie met de antenne een potentiometer opgenomen, welke tevens als
sterkteregelaar dient. Dit is de beste oplossing voor dit soort eenvoudige
ontvangers. 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 gelijkspanning t.o.v. de gloeidraad aannemen. Dit wordt door
de aanwezigheid van R3 voorkomen.

76

De afstemkring
De uitvoering van de afstemkring verdient nadere toelichting. Hier is de
eenvoudigste en vooral in vroeger jaren zo populaire methode toegepast,
namelijk uitwisselbare spoelen, gewikkeld op buisvoeten. Wij kozen hier
voor het octal-type omdat het grote aantal beschikbare contacten de moge
lijkheid biedt om met het verwisselen van de spoelen tegelijkertijd ver
schillende schakelingen voor de diverse golfbanden tot stand te brengen.
Zo kun je b.v. op eenvoudige wijze voor de ene band inductieve en 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 (figuur 1) zijn de contactpennen van de spoelen als cirkeltjes
aangegeven met de overeenkomstige nummers erbij geschreven. De afstemspoelen (L2) zijn altijd tussen de pennen 1 en 5 verbonden, terwijl
alleen voor de 80 meter band een antennekoppelspoel (LI) nodig is. Voor
alle andere banden wordt de koppelcondensator Cla met de aftakking op
UF002,
UF002

O
Flg. 3. Bouw,
tekening van de
0-V-1
AARDE

-C 9--50>>,
R7=1k

ECC82
I2AU7
UFOOt

UFOOJ

E?:

ftekcnin;
ng:
Jaring van de letters In de bouwi
Verklarin,
•e aanslL
.... Juitingei•n op de voedingstransformator;
A-B = het netsnoer naar de primaire
v
transformator; — sec. 220 V aanC
= de verbinding komende van. de voedlngst:
xichter
1
:
sluiting — naar de — klem van de gelükric
D-E = 6,3 V (3,15 4- 3.15) gloeispt>anning voor de ECC82, contacten 4 4- 5 en 9.
Overige, niet in do schemasleutel genociïmd<Ie onderdelen:
Unlframe chassisdelen:
UF001. UF002, UF003; noval- en octal-buishouder 1—3-delig 4* 1—5-delig
draadsteuntje.
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L2 verbonden, namelijk door in de betreffende spoelvoet de pennen 7 en 8
rechtstreeks door te verbinden. Bandspreiding — en tevens een geschikte
LC-verhouding — wordt verkregen door een kleine seriepadder (C2), in
serie met de afstemcondensator (C3, een standaardtype van ca. 490 pF)
op te nemen en tevens de nulcapaciteit van laatstgenoemde te vergroten
door parallelschakeling van C4. De mate van bandspreiding wordt hoofd
zakelijk bepaald door de capaciteit van C2 en daarom is deze padder niet
in het toestel zelf gemonteerd, maar in elke spoel wordt een condensatortje
van passende waarde aangebracht en verbonden met de pennen 3 en 5.
Desgewenst kun je ook hier een andere weg volgen, n.1. C2 splitsen in een
„vast” gedeelte, dat in het toestel tussen de contacten 3 en 5 van de octal
spoelhouder wordt aangebracht — en een trimmer, waarvan er dan in elke
spoel een exemplaar komt te zitten. Deze oplossing biedt voordelen, indien
men de grenzen van elke frequentieband nauwkeurig wil vastleggen. Je
kunt dan b.v. een mica condensator 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 geschakeld.
Constructie
Het bouwen van dit apparaatje zal weinig moeilijkheden opleveren indien
je stipt de in bijgaande montagetekening gegeven opstelling van de onder
delen en ligging van de bedrading opvolgt.
De uitvoering en afstemknop en -schaal laten wij over aan je eigen vinding
rijkheid. Ofschoon een dergelijk afstemmechanisme met behoorlijke ver
traging voor een KG-ontvanger onmisbaar is, heeft het toch weer weinig
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zin om dit experimenteer-ontvangertje van een speciale afstemschaal te
voorzien. Wij bereikten tenminste reeds heel aardig resultaat met een
normale knop, direct op de as van de afstemcondensator. Verder kun je
hieraan een wijzer bevestigen op een 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 de wikkellengte zijn bepalend voor de zelfinductie.
Wil je dus de hierbij afgedrukte wikkelgegevens met succes toepassen, dan
dien je spoelvoeten met een diameter van 29 mm te gebruiken. Vanzelf
sprekend kun je ook een pertinax-kokertje gebruiken en daar zelf een octal
voet aan bevestigen. In dit geval is er niets tegen om andere buisvoeten
te gebruiken. In de spoeltabel is het vereiste aantal windingen aangegeven,
de wikkellengte 1, de plaats van aftakking, d.w.z. het aantal windingen
tussen de pennen 1 en 8, alsmede de totale capaciteit voor C2. Alleen de
antenne-spoel krijgt een antenne-koppeling die in figuur 4a en b niet is
getekend, maar die aan de onderzijde dicht tegen L2 wordt gelegd, te be
ginnen bij pen 1. Het andere einde wordt door het gat voor de aftakking
naar binnen gevoerd en aan pen 7 gesoldeerd. In figuur 4b zie je de ver
bindingen binnen in de spoelvorm, bij de 80 m spoel vervalt dus de door
verbinding tussen 7 en 8. Let op de juiste wikkelrichting met het oog op
de plaats voor de aftakking. De 20 en 40 meter spoelen wikkel Je „volgens
de wijzers van de klok”, te beginnen bij pen 1 en boven op de spoelvorm
kijkend (dus zoals in figuur 4a en b is aangegeven), om zo het aftakpunt
op iy8 winding precies boven pen 8 te doen uitkomen.
Bij de 80 meter spoel daarentegen ligt de aftakking op 2% winding en om
ook hier precies boven pen 8 uit te komen, moet deze spoel in tegenge
stelde richting worden gewikkeld. Dit laatste geldt ook t.a.v. de spoel voor
de omroepbanden. Om verschuiving van de windingen tegen te gaan worden
de spoelen met een verliesarme lijm bestreken, b.v. een oplossing van
polystyreen in benzol. Tenslotte kun je de bovenzijde om de spoelen af
sluiten met een kartonnen schijfje, beschreven met een aanduiding van de
betreffende band.
Prestaties
Natuurlijk zijn de prestaties van dit toestelletje niet te vergelijken met
die van een communicatie-ontvanger, maar desniettemin zijn er veel meer
stations mee te horen, dan je aanvankelijk zou denken vooral voor telegrafieontvangst is de gevoeligheid uitstekend. Eigenlijk hoef je je hier
over niet te verbazen, want zo’n 30 jaar geleden bestonden er voor KGontvangst niet 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 zijn voordat bevredigende
ontvangst mogelijk is. KG-omroepstations komen echter uitstekend door,
soms zelfs met luidsprekersterkte. In het algemeen kan worden gezegd,
dat deze 0-V-1 heus niet slecht afsteekt in vergelijking met de KG-prestaties van een omroepsuper. Zou men namelijk willen aanvoeren, dat laatst
genoemde zo niet gevoeliger, 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 zoveel last van storing door zenders op de spiegelfrequentie,
dat toch alleen de sterke stations ongestoord kunnen worden ontvangen.
Dit is dan ook de reden, dat dit ontvangertje, ondanks zijn slechte selec
tiviteit, de adspirant KG-amateur vele plezierige uurtjes kan bezorgen.
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EEN EENP1TTE
In vergelijking met de voor batterijvoeding ontworpen ontvangertjes heeft
het hier beschreven wisselstroom-toestelletje het voordeel, dat je het op
het lichtnet kan aansluiten, zodat de telkens terugkomende onkosten voor
aanschaffing van verse batterijen bespaard kunnen worden, waardoor je
tevens bent verlost van de teleurstellingen, veroorzaakt door het op de
meest ongelegen ogenblikken uitgeput raken van de stroombron. Tegen
over genoemd voordeel staat dan wel het bezwaar, dat de aanschaffings
prijs 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 gehouden, zoals straks zal blijken.
Het begrip „wisselstroombuis” (als tegenstelling van de „batterijbuis”) be
tekent namelijk niet dat deze buizen volledig met wisselstroom kunnen
worden gevoed, dit geldt alleen ten aanzien van de gloeidraad. De anode
moet echter ook hier steeds met gelijkspanning worden gevoed en daarom
moet de 220 V (eventueel 110 of 125 V) wisselspanning van het net worden
omgezet in gelijkspanning, terwijl bovendien in een lagere spanning voor
de gloeidraad moet worden voorzien.

Voedingsgedeelte
Nu stelt een eenlamps-ontvanger heel bescheiden eisen, zodat in dit geval
de extra onderdelen, nodig voor het zogenaamde voedingsgedeelte, slechts
klein in aantal zijn, namelijk een voedingstransformator van betrekkelijk
licht type, twee weerstanden en twee elektrolytische condensatoren.
• De transformator dient om de buis van 6,3 volt gloeispanning te voorzien
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Flg. 1. Schakeling van de éénpitter.
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en hij levert bovendien 240 volt aan de selenium-gelijkrichter, welke de
wisselspanning omzet in glijkspanning voor anodevoeding.
Vrijwel het hele toestel wordt gemonteerd op een montageplaat UF054,
waarin je, voor je gaat monteren, eerst nog de nodige gaten moet boren en
zagen. Dat heel grote gat is nu niet nodig, maar als je later de ontvanger
zoudt willen uitbreiden tot een tweekringsontvanger, dan moet dat gat er
wel in zitten, maar dan kun je er niet meer bij. Je maakt er meteen de
met zwart in de tekening aangegeven holnietjes in. Als de montageplaat
klaar is kunnen alle onderdelen er op worden vastgezet en de verbindingen
worden gemaakt. De twee variabele condensatoren zitten niet op deze
montageplaat, maar op het frontplaatje UF010, waarin je ook gaten boort
voor de bevestiging van de montageplaat. Als je zover bent, dan het luidsprekerplankje maken van triplex van 3 mm dik.
De luidspreker zet je op het plankje met boutjes M3X10 met verzonken
kop. Voor de luidspreker komt dan het luidsprekerraster UF014. Maar daar
moet eerst nog een gat van 10 mm 0 in worden gemaakt voor de potentiometer R4. Als we zo ver zijn, dan kan dit hele plaatje met luidspreker en
al worden vastgeschroefd tegen het rechthoekige gat in het frontplaatje
UF010.
STUKLIJST
C4-C5
LT
Tl
T2
G
R4

C12-C13
C9

LS

Cll
C8
Cl 4
C7
CIO
C6
C2
Cl
C3
R3
R7
R8
R1
R2
R5
R6

2 afstemcondensatoren 5—500 pF
spoel 402
ultgangstransformator 7043
voedingstransformator PC 45—60
gelijkrichter B 250/80
potentiometer met schakelaar 0—0,47 MP
huishouder Noval
elco 32 J- 32 «F — 350 volt (Facon)
elco 8 mF — 350 volt (Facon)
pijlknop
2 pijlknop*
ppen
Jlaat UF 054
montagepl
frontplaatt UF 010
luidspreker Peerless
Pt
35 PR 3,2 P
netsnoer 4*
, Jteker
st;
►ntra banaanstekers
2 coi
Aan klein materiaal :
jes M3 X 10, 1 boutje
14 ‘holnietjes; 4 boutjes M3 X 6. 4 boutji
inderkop; 5 boutjes
M3 x 15. 4 boutjes M3 x 30. alle met <cilij
Jes1 M3; 3 soldeerlippen
moertje
M3 X 15 met verzonken kop; 18 “
Inw. = 3 mm;
„ 2!
25 mm,, diam.
spruit; 4 afstandbusjes lang
dl
0.6 mm 0; 0.3 m montagedraad
,6 m vertind montagedraad d =
- n
?pel draad met PVC.. 0
J; 2,5 mm soej
iet PVC-isolatie d = 1 mm
m<
lermde kabel; 2 houtw._ m ]Reliance afgeschï
jolatie dl mm 0; 0.5
isol
schi
irocven 1 = 10 mm, d = 31 mm 0
’acon)
—
elco 100 «F — 12 volt(Ff
<F — 250
‘
^condensator 0.022
pF
volt (Facon?
kokerconderu,-..~.
~
- 1000 volt •)
kokercondensator 5000 pF —
kokercondensator 1000 pF (Mial)
kokercondensator 500 pF (Mial)
kokercondensator 100 pF (Mial)
25 pF (Mial)
kokercondensator
ensator 100 pF (D.C.C.)
"
keramische conder
luchttrimmer 3—-30
Sv pF (Amroh)
(Vitrohm)
weerstand 0.22 MP 1 W. ABT
(Vitrohm)
weerstand 180 P 1 W. ABT
(Vitrohm)
weerstand 2200 P 1 W, ABT
(Vitrohm)
weerstand 1 MP
W, SBT
weerstand 10000 P Vs W, SBT (Vitrohm)
2 1000 P % W, SBT (Vitrohm)
weerstand
(Vitrohm)
-stand 47000
W. ABT
ween
luldspre.xv.
jprekerraster UF 014
ECU 86
Duplex kastje (eventueel)

-

-

itor C 14 moet beslist voor een werkspanning van 1000 V of
• De condensator
een proef spanning
spannin van 3000 V zijn.
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Nu gaan we alle verbindingen tussen de onderdelen maken en als die alle
maal klaar zijn schroeven jullie de montageplaat met lange bouten, waarop
afstandsstukjes zijn geschoven op de frontplaat UF010 vast.
Wel moet je eerst alle verbindingen nog eens goed controleren. Als het
kan aan de hand van het principeschema.
Als alles aan elkaar zit kunnen ook de potentiometer R4, de luidspreker
en de transformator T2 worden aangesloten. Hoe dat gaat staat ook in de
tekeningen. Het hele toestel past nu in een Duplexkastje. Je kunt natuurlijk
ook zelf een houten kastje maken, al is dat misschien wel niet zo mooi en
„echt”, Je kunt dan altijd later nog zo’n Duplexkastje er voor in de plaats
kopen.
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Onderkant van de montageplaat.
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Dat houten kastje maken we helemaal van multiplex of een andere hout
soort van 10 mm dik. De tekeningen laten zien wat je moet uitzagen.
Daarna zet je het kastje in elkaar. Hoe het allemaal komt te zitten blijkt
duidelijk uit de tekeningen. Je kunt het kastje lijmen met Cetaflex of
schroeven, ja, desnoods kun je het spijkeren. Dan een kwastje verf er over
heen en klaar ben je.
Het toestel is niet gemakkelijk om te maken. Als je ergens niet zeker van
bent, vraag dan eens aan iemand die er meer verstand van heeft, die komt
er vast wel uit. En anders vraag je het ons maar!

Inbedrijfstelling
Voordat de ontvanger in bedrijf wordt gesteld, moet je alle verbindingen
heel zorgvuldig controleren, waarbij er niet alleen op moet worden gelet
of er geen vergissingen zijn gemaakt, maar ook, of er nergens een kort
sluiting kan optreden tengevolge van dicht bij elkaar liggende blanke
draadeinden. Ook soldeerdruppels kunnen zich soms ongemerkt tussen
buishoudercontacten e.d. verschuilen en op deze wijze de sluiting veroor
zaken. Ofschoon door toepassing van de nettransformator de schakeling
geheel van het net is geïsoleerd, moet je vooral niet vergeten, dat de aan
sluitingen van de transformator zelf wel degelijk gevaarlijke spanningen
voeren. Dit betreft niet alleen de netaansluitingen van de transformator
maar ook de contacten van de schakelaar op de potentiometer. Het ver
dient daarom aanbeveling deze aansluitingen, eventueel alle met het net
verbonden contactpunten, met isolatieband te omgeven, zodat toevallige
aanraking van het blanke metaal onmogelijk is.
250
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Fig. 6. Het benodigde hout voor het zelf te maken, kastje.
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Fig. 8. Doorsnede van het kaatje.
De verschillende delen hiervoor zijn
in figuur 6 gegeven.

Heb je alles grondig gecontroleerd, dan kan de buis in de houder worden
geplaatst en de antenne, koptelefoon en het net worden aangesloten.
Houdt er rekening mee, dat voor verschillende standen van de afstemcondensator ook de terugkoppeling een andere instelling vraagt. Tijdens het
afstemmen moet je dus met de ene hand afstemmen en met de andere ge
lijktijdig de terugkoppeling bijregelen.
Wie zo groot mogelijke selectiviteit wil bereiken, desnoods ten koste van
de uiterste gevoeligheid, kan met voordeel eens experimenteren met ver
schillende waarden voor Cl en deze condensator óf met no. 1 óf met no. 2
van de 402-spoel verbinden. Probeer capaciteiten van 47 pF tot 470 pF.
Hoe groter de antenne, des te kleiner kan dit condensatortje zijn. Verder
geldt: hoe kleiner capaciteit, des te beter is de selectiviteit.
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EENVOUDIGE 4-WATT GRAMMOFOONVERSTERKER
Grammofoonplaten draaien op een oude akoestische grammofoon behoort
reeds jaren tot het verleden en iedereen die van muziek 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 inplaats van
een grammofoonplaat.
We doen dit tegenwoordig dan ook elektronisch, met behulp van een pickup
of groeftaster, die aan een laagfrequentversterker met luidspreker wordt
gekoppeld.
Laten we eerst eens zien wat er in onze versterkerschakeling gebeurt. Ge
heel links zien we de ingang met de sterkteregelaar Rl. Hieraan parallel
staat de serieschakeling R2 en R3. Daar de weerstand van laatstgenoemde
regelbaar 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 overwegend
capacitieve inwendige impedantie van het kristalelement.
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0.1/<F papier (Facon)
220pF keram. (LCC)
5000pF papier (Facon)
C3
0.02yF papier (Facon)
C4
8 /xF/450 V, elco, koker
C5
(Amroh)
32 + 32 /«F/450 V elco
C6-7 =
(Amroh)
= Voedingstransformator
Tl
Muvolt P 120 D
T2 = Uitgangstransformator
Muvolett 7043
= Smoorspoel Muvolett 6006
= Schakelaar op R8
S

Cl
C2

=
=
=
=

De schakeling.
Rl-3 = 1 MIJ pot.m., zonder schakelaar
(Vitrohm P254-KV2)
R2 = 100 kn Mi W (Vitrohm)
=
1,5
kn
Mi
W
(Vitrohm)
R4
R5 = 820 kn 1 W (Vitrohm)
R7 = 470 kn Mi W (Vitrohm)
R6 = 220 kn 1 W (Vitrohm)
1 MP potm. met schakelaar
R8 =
(Vitrohm P257-KV2)
1 kn % W (Vitrohm)
R9 =
=
68
kn
Mi
W
(Vitrohm)
R10
RH = 22 kn 1 W (Vitrohm)
R12 = 180 Q 1 W (Vitrohm)
R13 = 100 Q ¥> W (Vitrohm)
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Fig. 2. Het samenvoegen vai
Unifran
••ame chassisdelen is in ■
tekenin;
..iig aangegeven.

De hoge tonenregelaar (diskantregelaar) R8 is opgenomen in de tegenkoppeling; door de condensator C2 aan een groter of kleiner gedeelte van
deze weerstand parallel te schakelen wordt voor de hoge frequenties in
verhouding meer wisselspanning vanuit de anodekring van de EL41 naar
de katode van de EAF42 teruggevoerd. Hierdoor wordt de weergave van de
hoge tonen verzwakt en wel des te meer naarmate C2 een groter gedeelte
van R8 overbrugt.
C3 beperkt de tegenkoppeling voor de lage frequenties, zodat de lage tonen
wat worden opgehaald. Dit heeft tot gevolg dat de op zichzelf meer of
minder verzwakkende basregelaar een effect geeft, alsof hij tweezijdig
werkt. De gebruikelijke ontkoppelingscondensator parallel aan de katodeweerstand van de eindbuis kan hier worden uitgespaard door toepassing
van terugkoppeling; de schakeling van R10 tussen de katode van beide
buizen geeft namelijk praktisch hetzelfde effect als genoemde condensator,
een halfwatt weerstandje neemt echter minder ruimte en is goedkoper dan
een elektrolytische condensator van 100 /<F. Het voedingsgedeelte is uit
gerust met een AZ41 als gelijkrichter. De smoorspoel L met de dubbele
elektroliet C6-C7 vormt het afvlakfilter; voor de voortrap is een extra
filter aanwezig, gevormd door Ril en C5. De netschakelaar S is aanwezig
op de diskantregelaar R8.

Bouw
Het chassis bestaat uit twee Uniframe secties, ieder samengesteld uit een
bovenplaat UF 007 en zijstukken UF 002 en UF 003. Voor de onderlinge
verbinding dienen twee koppelstroken UF 004 (figuur 2).
We beginnen met het bevestigen van huishouders, uitgangstransformator,
entrées, enz. op de resp. chassisdelen; hiervoor moeten enkele 3 mm gaatjes
worden geboord voor de bevestigingsboutjes. De chassisdelen worden pas
aan elkaar geschroefd zodra de bedrading zover mogelijk is aangebracht.
Het reeds gemonteerde weerstandbordje wordt met tussenvoeging van
afstandbusjes of dubbele moeren, ’t laatst gemonteerd en aangesloten.
Opstelling der onderdelen en loop van de bedrading blijkt duidelijk uit
bouwtekeningen, zodat de montage wel geen moeilijkheden zal opleveren.
Alleen over de af te schermen leidingen nog het volgende:
De leiding van de pickup entrée naar de potentiometer R1 en vandaar naar
de EAF42 moeten in schermkous worden gelegd. Evenzo de weerstand R2,
die in de schermmantel van de leiding naar de klankregelaar R3 wordt
ondergebracht. Hiervoor is een stukje wijd schermkous nodig, waarin R2
wordt gestopt, nadat de aansluitdraden met een stukje isolatiekous zijn
overtrokken. Daar deze weerstand tot het gevoeligste deel van de ver
sterker behoort, moet het af schermen met de uiterste zorg geschieden;
pas op voor sluiting.

88

Fig. 3. Montagevoorbeeld.
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Fig. 4. Bovenaanzicht van de versterker.
Aan de hand van deze afbeelding zie je, hoe de onderdelen en de buizen op het
chassis worden gegroepeerd. De aansluitingen op Tl en T2 wa;larbij de cijfers 1 t/m 11
zijn geplaatst, worden verbonden met de verbindingen in de* bouwtekening die zijn
aangegeven door een zelfde cijfer.

Verkeerde behandeling van de afschermkous geeft in de praktijk nogal
eens aanleiding tot storingen, voornamelijk door het zgn. 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 derge
lijke narigheden kunnen voorkomen.
De afgeschermde leiding wordt op de vereiste 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. De losse draadjes
worden samengedraaid tot een ,,snoertje”, waaraan men dan veilig een
aard verbinding kan solderen.

Inbedrijfstelling
Alvorens echter de steker in het stopcontact te steken en de buizen in de
resp. huishouders te plaatsen, overtuig je je nog eens of er niets werd
vergeten en of er geen verkeerde verbindingen werden gemaakt. Wanneer
je over een meetinstrument beschikt, meet je natuurlijk allereerst de ver
schillende plaat- en schermroosterspanningen en controleer je de spanningsval aan de katodeweerstanden (R4-R12). Met de vingertop kun je
even de pickup ingang (het stuurrooster EAF42) aanraken en als je dan
een brommend geluid waarneemt kun je een pickup proberen. Is alles in
orde en heb je het bouwschema nauwkeurig gevolgd en de juiste onder
delen gebruikt, dan is daarmede de grondslag gelegd voor grammofoongenot.
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TRANSISTORVERSTERKER VOOR INBOUW
IN KOFFERGRAMMOFOON
Heb je behoefte aan een autonome — d.w.z. geheel van uitwendige voedings
bronnen onafhankelijke — grammofoon, dan kan de draaitafel weliswaar
door een veermotor worden aangedreven, maar aan batterijvoeding voor
de versterker valt niet te ontkomen. De ouderwetse koffergrammofoon,
waarbij de trillingen van de naald rechtstreeks in geluid worden omgezet,
is immers onbruikbaar voor het afspelen van de moderne (microgroef)
platen, die door de zware „soundbox” ernstig zouden worden beschadigd,
terwijl bovendien hun opname-karakteristiek voor dit doel ongeschikt is.

Fig. 1. DE SCHAKELING VAN
DE TRANSISTORVERSTERKER
Cl = 2000 pF mica (Mial)
C2-4 = 25 UF elco 50 V (Facon)
C3-5 = 100 «F elco 12 V (Facon)
C6 = 0.1 x/F papier(Facon)
(Alle weerstanden Vitrohm y2 W)
R1 = 220 kP
R2 = 100 kP
:hak.
R3 = 470 kPpotm. log. z. scl
(Aunroh)
j
cchak.
1 MP potm. log. m. scl
R4
(Amroh)
R5
1.2 MP
4.7 kP
R6
82 kP
R7
560 P
R8
R9
39 kP
R10
22 kP

u

S2

St

Ril
R12
R13
R14
SI
S2
Tl
T2
VI
V2
V3-4

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

820 Q
5.6 kP
250 a GLA
390 p
op R4
PU-schakelaar
BI44
U88
GFT21/15 (TE-KA-DE)
GFT20/15 (TE-KA-DE)
GFT32/15 (TE-KA-DE)
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De versterker
Veel valt hierover niet te zeggen; deze versterker is gemonteerd op een
chassis van „gaatjes-pertinax”, i.p.v. op Uniframe.
Deze bouwwijze heeft nl. het voordeel dat de versterker minder ruimte
inneemt en dientengevolge gemakkelijk een plaatsje onder het dek van
de platenspeler kan vinden.
De versterker is uitgerust met TE-KA-DE transistoren, wat echter niet
wegneemt dat ook andere typen kunnen worden toegepast (zoals b.v.
OC3—OC3 en 2—OC72 of 2XOC14). Het ingangsnetwerk dient voor aan
passing van de hoge PU-impedantie aan de lage ingangsweerstand van
VI. De combinatie R1-C1-R3 doet ook nog als eenvoudige klankregeling
dienst. Tussen VI en V2 is R-C koppeling toegepast. Drijver- en uitgangstransformatoren zijn de bekende Amroh typen BI44 en U88. Tenslotte werd
nog in spanning-stroom tegenkoppeling voorzien, aangebracht tussen de
secundaire van T2 en de ingang van de stuurtrap. Het verdient aanbeveling
voor V3 en V4 twee aan elkaar aangepaste transistoren uit te zoeken, waar
mee de beste resultaten kunnen worden verkregen. Het stroomverbruik
van de versterker bij uitsturing bedraagt ca. 55 mA.

(•

I

afgescbermde leiding

bouten pootjes
waar de plank
op staat

moeren zover opdraaien.dat het
plateau nog verend zit,
daa'cna moeren vastlakken.

Fig. 4. BEDRADING VAN MOTOR. BATTERIJEN EN LUIDSPREKER.
De letters verwijzen naar de overeenkomstige aansluitingen op de versterker.
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Over het gebruik van de schakelaars SI en S2 (figuur 1) diene nog het
volgende: De dubbelpolige aan/uit schakelaar S2 is reeds bij de „Mlraphon
15” ingebouwd; één sectie ervan is bedoeld om de motor uit te schakelen,
terwijl met de andere sectie de versterker het zwijgen kan worden op
gelegd.
Bij uitschakelen dient men de pickuparm krachtig op de PU-steun te
drukken, waardoor motor en versterker worden uitgeschakeld. Bij slechts
lichte druk op de PU-steun wordt inwendig wel een tussenwiel van de motor
ontkoppeld, maar de motor zelf blijft draaien en dus onnodig stroom
trekken. Voorts werkt S2 ook indien de pickup in de uitloopgroef van de
plaat is gekomen, welke wijze van uitschakelen dus nog betrouwbaarder is.
SI (op potmeter R4 en parallel aan die sectie van S2 die de versterker
bedient) is aangebracht om de versterker nog voor andere doeleinden te
kunnen gebruiken, dus zonder dat de motor loopt.
De bouw van de versterker
Aan de hand van boven- en onderaanzicht (figuur 2) zal deze weinig
moeilijkheden opleveren. De transistoren V3 en V4 worden in hun koelvinnen gelijktijdig met T2 op het pertinax vastgeschroefd, waarbij vooraf
echter de „bracket” van deze transformator plaatselijk blank moet worden
geschuurd.
Het gehele pertinax-plaatje wordt m.b.v. afstandbusjes tegen de onder
zijde van de houten montageplank (afb. 3) geschroefd, waarbij de assen
van de potmeters voor sterkte- en klankregeling door de montageplank
naar boven steken. Eveneens aan de onderzijde, maar dan aan de andere
zijde van de platenspeler, vinden de vier 1,5 V cellen een plaatsje. Ze
worden om-en-om met elkaar verbonden (serieschakeling) en d.m.v. een
aluminium klembeugel tegen de grondplaat geschroefd.
De montageplank rust op vier houten pootjes van 6,3 cm lang. Aan de
voorzijde van de montageplank is een uitsparing gemaakt voor de luid
spreker, welke eveneens met een klembeugel wordt vastgeschroefd. Op
de foto is het ronde Peerless type 35PR te zien, maar wij voor ons zouden
liever een wat groter (ovaal) type zien toegepast; iets wat de geluids
kwaliteit alleen maar ten goed kan komen.
Een ieder kan tenslotte geheel naar eigen smaak een koffertje voor deze
aantrekkelijke combinatie ontwerpen en in elkaar (laten) zetten.

Afregeling
Na de bouw dient de versterker nog te worden afgeregeld, d.w.z. de elndtrap dient nog in het juiste werkpunt te worden ingesteld. Bij gebrek aan
meetinstrumenten kunnen we niets anders doen dan R13 op 150 Q instellen.
De collectoraansluitingen van VI en V2 worden tijdelijk losgenomen, als
mede de tegenkoppeling wordt verbroken. De batterijen worden aange
sloten, maar SI blijft in de uitstand. Aan de schakelaarcontacten kunnen
we nu de opgenomen stroom meten. R13 wordt nu zo ingesteld dat de
meter 4 mA aanwijst. Aansluiten van de collectorverbindingen aan V2 en
vervolgens VI zal achtereenvolgens een stroomtoename van resp. 1 è. 1,5 en
0,5 A 1 mA tot gevolg hebben, zodat de totale stroom ca. 6 mA wordt.
Zijn de collectorstromen ingesteld, dan sluit men luidspreker en pickup
aan, waarna de tegenkoppeling weer wordt verbonden. Bij verzwakking
van het geluid is de zaak in orde, bij sterker worden of genereren is de
faze van de tegenkoppeling verkeerd, hetgeen kan worden verholpen door
de aansluitingen van de primaire van Tl om te wisselen.
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onderaanzicht van de montageplank dikte 12mm

• plaats van de boutschroeven

Fig. 5. MAATSCHETS VAN DE MONTAGEPLAAT

$

Prestaties
Ondanks het bescheiden uitgangsvermogen (max. 230 mW) slaat het versterkertje lang geen gek figuur. Ook de geluidskwaliteit is bij gebruik
van een gevoelige luidspreker zeer behoorlijk.
Al met al is het geheel een bijzonder leuke combinatie, die vooral bij ge
bruik als „tweede grammofoon”, b.v. op je eigen kamer, zeer zeker tot
zijn recht zal komen.
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PMLOGüf
is de naam van een bouwdoos, die door Amroh in de handel wordt ge
bracht. Het is net zoiets als de huistelefoon, maar dan natuurlijk „echter”,
waarmee we maar zeggen willen dat de Dialogue speciaal ontworpen is
voor het onderling spreken tussen twee kamers in een groot kantoor bij
voorbeeld. Wat niet wegneemt dat deze telefoon ook voor andere doeleinden
kan worden gebruikt, zoals buitendeurtelefoon, luisterpost voor kinder
kamer, telefoon tussen twee tenten en tientallen andere mogelijkheden.
De bediening is heel eenvoudig: één schakelaar met drie standen: uit,
spreken, luisteren en dan nog een volumeregelaar.
Het principe is geïnspireerd op gedrukte bedrading, maar de bedrading zelf
is hier niet gedrukt, die moet je zelf aanbrengen. Op een plaatje geper
foreerd pertinax zijn in de bouwdoos aan de ene kant de bedrading en aan
de andere kant de onderdelen op ware grootte als silhouet getekend; op
de verbindingspunten zijn holle klinknageltjes aangebracht, waarin je de
blanke draadeinden steekt om ze daarna vast te solderen.
Alle in de bouwdoos aanwezige onderdelen, inclusief de transistoren, zijn
voorzien van een etiketje met „volgnummer” en deze nummers zijn even-
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Fig. 1. Schakeling van de Dialogue.
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Fig. 4. Meer dan één nevenpost
nevenpc
kan met de
hoofdpost worden verbonden
•bonden door
doe toevoeging van
een schakelaar volgens nevenstaand schema.

1

CD
eens in de op de montageplaat afgedrukte tekening aangebracht. Je hoeft
dus alleen maar de sjabloon op de montageplaat „in te vullen” met onder
delen en montagedraad en zodra de gehele tekening is bedekt, is de mon
tage voltooid. De elektrode-aansluitingen van transistoren zijn gemarkeerd
door één, twee of geen kronkels in de toevoerdraden, zodat hier ook geen
vergissing mogelijk is. Deze sjabloonmontage is vrijwel geheel zelf-verklarend.
Het gebruik van de Dialogue is niet beperkt tot een verbinding tussen
twee punten; door in de uitgaande leiding een kiesschakelaar op te nemen
(figuur 2) kan je in principe een onbeperkt aantal punten met de centrale
post verbinden. Het is natuurlijk wel zo, dat men dan alleen van het cen
trale punt uit de andere posten kan kiezen en oproepen. De bediening is
heel eenvoudig, want alleen bij de hoofdpost — zijnde het apparaatje met
de ingebouwde luidspreker — hoeft men te schakelen. Normaal staat de
drie-standen-schakelaar naar links (stand 1), de versterker is dan uitge
schakeld. De middenstand is voor spreken en stand 3 voor luisteren. In de
standen 2 en 3 is beurtelings een van beide luidsprekers als microfoon
geschakeld. Omdat hun spreekspoelimpedantie 150 ohm is, zijn er geen
aanpassingstransformatoren nodig en kan zonder bezwaar een lange lei
ding, b.v. tweelingsnoer, tot max. 300 meter tussen het apparaatje en de
neven-luidspreker/microfoon worden toegepast.
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VERSTERKER

Haast iedere gitaar die we tegenwoordig over de radio horen is een zg.
elektrische gitaar. Het geluid daarvan wordt dan door een ingebouwd
microfoontje opgepikt en na versterkt te zijn via een luidspreker weer
gegeven.
De hier beschreven versterker is speciaal ontworpen als gitaarversterker,
maar hij is ook te gebruiken als grammofoonversterker.
Van de eerste buis, de ECC 83 is maar één helft gebruikt. Dat is niet om
verkwistend te zijn, maar omdat de ECC 83 de meest geschikte buis is
en de overblijvende helft later voor heel andere doeleinden kan worden
gebruikt (b.v. vibrato). Alle onderdelen zijn gemonteerd op Uniframe gaatjespertinax, behalve de volumeregelaar en de in- en uitgangsklemmen, dit
laatste om de bouwer vrij te laten in de behuizing voor de versterker.
Hij past overigens precies in het Amroh UK2 kastje.

Afb. 1. Zo wordt de gitaarversterker in een UK2 kastje gemonteerd.
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De volgende onderdelen zijn nodig:
1 voedingstransformator PC45/60
1 Muvolett uitgangstransformator 5055
1 buis EL 84
1 buis ECC 83
1 metaalgelijkrlchterr B250 — 80 mA
1 chassis Uniframe 05
>54
1 Novalbuishouder zonder raiind
1 Novalbuishouder met rand
1 afschermbus
1 Elco 2 x 32 mF 350 V koker (CHa-b)
1 Elco 100 mF 12 V koker (C3;
I) Facon
1 Elco 100
6 V koker (Cl) Facon
tor 0.002 ,aF
«F (C2) Face
Facon
1 kokercondensator
1 weerstand 180 ohm 1 W (R6) Vitrohi
Vitrohm (bruin-grijs-zwart-zilver)
im 1 W (R7)
(R7; Vitrohm (geel-violet-oranje-zilver)
1 weerstand 4.7 kilohm
ilohm
1 weerstand 330 kilohm 1_W
1 W (R2)
(R2!) '(oranje-oranje-geel-zilver)
—
1 weerstand 1 kilohm : W (R5)
—- (bruin-zwart-rood-zilver)
1 weerstand 3.3 kilohm
W R3
13) (oranje-oranje-rood-zilver)
R4). (geel-violet-geel-zilver)
1 weerstand 470 kilohm
W (R
— '-akelaar (Rl)
>otmeter 220 kilohm log. met“ schakelaar
1' pc
M 3 X 10
9 _chroeven
scl
5 schroeven M 3 X 15
20 moeren M 3
2 meter montagedraad
1 knop
2 entrées
1 holnietje
1 soldeerlipje

4

Moeilijk is de montage niet. Deze blijkt duidelijk uit het bouwschema. We
zullen wel even de volgorde aangeven.
Eerst de soldeernietjes op het montageplaatje bevestigen (gaten precies
uittellen). Daarna de uitgangstransformator en de voedingstransformator
vastzetten resp. met de 10 mm en 15 mm lange M3 schroeven.
Op de schroeven waarmee de voedingstransformator wordt vastgezet ko
men 2 moeren; het derde bevestigingsboutje draaien we in de buurt van
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de huishouder van de ECC 83. Ook hierop komen twee moeren. Dit alles
om voldoende afstand te houden tussen het chassis en de bodem van de
kast, waarin we het geheel onderbrengen.
Van de huishouders verwijderen we de dikke middelste pen, terwijl we
van die afschermrand ook de bevestigingsoortjes afknippen. Van de buishouder zonder rand verwijderen we het gehele metalen randje met oortjes.
De entrées worden in het kastje bevestigd door middel van aluminiumstrippen enerzijds en anderzijds direct aan het kastje. Als opnemerelement
voor een gitaar zijn speciale contactmicrofoontjes in de handel. Een oortelefoontje is daarvoor echter ook goed te gebruiken. We stoppen de opening met een propje watten dicht en bevestigen het telefoontje dan op de
klankkast in de buurt van de klankopening. Het telefoontje doet dan dienst
als microfoon. Het snoer, dat van de telefoon naar de ingang van de ver
sterker loopt moet worden afgeschermd door er metaalkous over te
schuiven.
Een draadje wordt dan verbonden met deze metaalkous en deze weer ver
bonden met de entrée die aan aarde zit. In ons geval de linker entrée. Het
andere draadje komt dan aan de „vrije” entrée.
Voor hen die technisch zijn aangelegd nog dit: De gevoeligheid is ca. 50 mV,
het uitgangsvermogen ca. 2 W en de frequentie omvang 50—15000 Hz.
En dat is lang niet slecht.

Fig. 4. Onderzijde van de Unlframe montageplaat UF054
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Moe yiotefc bekMsuufdteid,
des te bete*, ket iesidtuaC!
Van kristalontvangcr tot FM- TV- stereo- cn HiFi installaties
het resultaat van beltter inzicht in de elektronica.
Hoe groter de bekwaamheid des te beter het resultaat

Dit geldt in het bijzonder voor Uw HOBBY.
Wat U ook bent, muziekliefhebber, gcluidsjagcr of zendamateur ("radio
ham"), wanneer U eenmaal het juiste inzicht bezit, kunt U altijd het
beste, het nieuwste cn doelmatigste hebben.

U bent in staat de nieuwste ontwikkeling in de litteratuur
op de voet tc volgen en past Uw apparatuur aan.
De nodige kennis cn inzicht brengt Dr. BLAN
U bij met zijn schriftclijkc cursussen:

RADIO- cn
en

TV AMATEUR.

Korte studietijd: hoogstens 1 jaar
T?mpo zelf te regelen - Tussentijdse
on<
iderbreking mogelijk.

Geen dure vooropleiding:
lagere school cn gezond ver
stand.
Abonnc’s, studenten en mili
tairen genieten reductie.
Vraag de uitgebreide gratis
prospectus aan.
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