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MODERNISEER UW RADIO
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bouw aan uw toekomst

zeer zuiver en
praktisch afgestemd

Schriftelijke RadioTelevisie-cursussen
Deze cursussen leiden op voor het Muiderkring-diploma en pretenderen ieder
met gezond verstand, ongeacht zijn (of
haar) leeftijd in één jaar tijds zoveel
kennis bij te brengen, dat hij (of zij)
zonder meer het hoe en waarom van
televisietoestellen, ontvangers en verster
kers weet, deze apparaten zelf kan bou
wen, zich een bewust oordeel kan vormen
over de verschillende onderdelen en scha
kelingen en meer diepgaande literatuur
op dit gebied kan volgen.
Bij verdere studie voor het diploma
Radio- en TV-Technicus (N.R.G.) of
Radio- en TV-monteur (N.R.G.) heeft
men belangrijk méér dan een jaar voor
deel van zijn MK cursus.

dr. Blan
Schriftelijke cursus

RADIO-AMATEUR

dr. Blan
Schriftelijke
TELEVISIE-cursus

Vraagt gratis inlichtingen en geïllu
streerde folders.

DE MUIDERKRING - BUSSUM
VORMINGSCENTRUM voor RADIO en ELEKTRONICA
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BIBLIOTHEEK
i

*

Sm.v,h.b>’

MODERNISEER
UW RADIO
SAMENGESTELD
DOOR DE REDACTIE VAN

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 daar
van, anders dan voor experimenteel en eigen
huishoudelijk gebruik, niet toestaat

UITGEVERIJ VAN TECHNISCHE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
*1

DE MUIDERKRING
BUSSUM NEDERLAND: Nijverheidswerf 19-21 - Telef. 0 2959-5600
Postgiro 83214
Postbus 10

selecteerden wij de beste fabrikaten om deze
samen met in eigen bedrijf vervaardigde
artikelen op de Nederlandse markt te
brengen als de meest uitgebreide collectie

kwaliteitsproducten voor electronica
voor industrie, laboratorium, radio-serviceman of amateur.
Meer dan een kwart eeuw ervaring op dit
terrein staat er borg voor dat al onze arti
kelen aan de hoogste eisen voldoen, onze ser
vice vakkundig en onze voorlichting juist is.
AMROH-handelaren in stad en land zullen
u dit gaarne bevestigen en alle gewenste
inlichtingen geven over onze producten.

KWALITEITSPRODUCTEN VOOR ELECTRONICA
MUIDEN - TELEFOON 0 2942-341*

Fris tneoutie toestel eens op!
Modernisering van Pinup-supers „Ratio”, MK4349, MK4350
en de balanssuper MK 50-a biedt mogelijkheid tot groter
luistergenot door aanmerkelijk verbeterde weergavekwaliteit, minder vervorming en meer output.
n

Uitbreiding met:
•
•
•
•
•
•

BANDBREEDTE REGELAAR
BASREGELAAR
RUIME UITGANGSTRANSFORMATOR
NIEUW m.f. ANTENNEFILTER
ORTHOFONISCHE STERKTEREGELING
BASREFLEX-LUIDSPREKER

Wie zijn omroepontvanger al een paar jaar of langer in bedrijf heeft zal er goed aan
doen dat toestel eens grondig na te kijken. Maak het schoon, trim de verschillende
kringen bij, controleer de elco’s en vervang ze door nieuwe exemplaren als u een wat
grote lekstroom meet, want dat is het teken dat zo’n ding spoedig zal sneuvelen en
dan kan hij in z’n val de gelijkrichtbuis en zelfs de voedingstransformator meeslepen.
En dan de buizen, vooral de gelijkrichter en de eindbuis kunnen na langdurige en
trouwe dienst ,,het zware werk” niet meer aan.
Ja, wij weten het ook wel, het is nu eenmaal een algemeen en dwaas gebruik om
aan een radiotoestel niets te (laten) doen voor het kapot is of zo slecht speelt dat het
alle huisgenoten ergert, terwijl het toch eigenlijk — evenals schrijfmachines, auto’s,
enz. — op geregelde tijden een onderhoudsbeurt zou moeten krijgen. Dat is echter
een hoofdstuk apart en daarom zullen we maar niet verder van ons onderwerp af
dwalen, want wij wilden de bezitters van een zelfgebouwd toestel — die zich gelukkig
toch nog wel eens met het inwendige van hun ontvanger bemoeien zonder dat die
defect is — in overweging geven nog een stap verder te gaan, namelijk door hun
toestel door een „verbouwing” te moderniseren en de luidspreker in een basreflexkast
te monteren om zo de weergavekwaliteit op een peil te brengen, die ver uitsteekt
boven die van de normale fabrieksontvangers.
Als voorbeeld hoe men hierbij te werk kan gaan geven wij een drietal ombouwontwerpen van bekende ontvangers waarvan er zeer vele in omloop zijn.

DE NIEUWE WEG NAAR WW BIJ RADIO-ONTVANGST
Deze Casino-kast geeft een moderne en tegelijk compacte behuizing voor uw gemoderniseerde
pinup-super, en vormt een fraaie combinatie met b.v. de „Verdi” basreflexkast.

d

VERDI
basreflex luidspreker

Als bekroning van een modernise
ring : de Verdi Basrellex luidsprekerkast. Dit overeenkomstig de grond
wetten der akoestiek geconstrueerde
meubel levert een

perfecte repro

ductie van alle klanken, met inbegrip
van de laagste grondtonen, die aan
muziekweergave een majestueus en
realistisch karakter schenken.

Aan de uitvoering
aandacht besteed,

is de

grootste

waardoor de

Verdikast in elk interieur past. Uit
voering blank en gepolitoerd.

PRIJS
met Peerless Concert Extra f 1 50.50
met Peerless Concert FM. . f 1 53.50
met Golden^ Wharfedale. . . (212.00

I

KWALITEITSPRODUCTEN VOOR ELECTRONICA
MUIDEN - TELEFOON 02942-341*

RATIO III

VOORZIJDE VAN DE RATIO III. De bedieningsknoppen van rechts naar links zijn: Bereikschakelaar; Afstemming; Orthofonische sterkteregelaar. resp. aan/uit schakelaar; Bandbreedteen diskantrcgelaar; Basregelaar.

*

m

Fig. 1 geeft het schema „Ratio III”, dat geheel of gedeeltelijk kan worden gevolgd
voor modernisering van de zo populaire Ratio I en II (RB 1951 - no’s 2 en 5; MKbouwmap C 5).
De wijzigingen van de oorspronkelijke schakeling berusten op de gedachtengang, dat
voor goede weergave van de sterkere en ongestoorde zenders in de 'eerste plaats een
grotere m.f. bandbreedte noodzakelijk is, weshalve deze variabel is gemaakt door toe
passing van de Mucore bandbreedte-regelaar met bijbehorende m.f. transformator
type 93. Om hiervan echter volledig profijt te trekken moet nu ook het audiogedeelte
een wijziging ondergaan, in de eerste plaats om de toonbalans te handhaven, immers
moet de door de grotere m.f. bandbreedte verkregen uitbreiding van het hoge tonen
gebied worden gecomplementeerd door een overeenkomstige verbetering aan de lage
kant van het audiospectrum. Zouden we ons nu slechts bepalen tot de hiervoor nodige
correcties van de frequentiekarakteristiek, dan is daarmee pas het halve werk gedaan,
want hoe breder het weergegeven audiospectrum, des te kleiner moet de vervorming
blijven om niet hoorbaar en dus hinderlijk te zijn.
We moeten dus ook het vcrvormingspercentage drukken en om al deze redenen werd
het audiogedeelte radicaal gewijzigd en uitgerust met de extra ruim bemeten Muzed
uitgangstransformator type 'U 72, waardoor bovendien sterke tegenkoppeling over
beide audiotrappen en deze transformator mogelijk is om zo de vervorming tot een
zeer klein percentage te reduceren. Het resultaat van dit effect ziet u in de afgebeelde intermodulatiekarakteristieken (blz. 14).
Verder is een basregelaar toegevoegd — de diskant-regeling is thans gecombineerd
met de bandbreedtcschakclaar — terwijl voor sterkteregeling een potmeter met extra
(vaste) aftakking is toegepast waardoor zeer goede orthofonische regeling (d.w.z. dat
ook bij instelling op een zwak geluidsniveau voor ons gehoor de juiste toonbalans
blijft gehandhaafd) wordt verkregen doordat deze potmeter in de tegenkoppeling is
opgenomen. Li en Cai vormen een effectief filter voor onderdrukking van de hinder
lijke 9 kHz interferentietoon, veroorzaakt door de zender op het nevenkanaal.
Een andere verbetering van betekenis is het nieuwe antennefilter type 221 N. De ver
zwakking van het ongewenste m.f. signaal bedraagt niet minder dan 80 X, terwijl dit
voorheen 25 X was!
Geen keten is sterker dan zijn zwakste schakel en zo komt ook de beste versterker
niet tot zijn recht, indien het toegevoerde signaal reeds vervorming bevat. Dat betekent
in ons geval, dat de eenvoudige detcctorschakeling nu niet meer kan worden gehand
haafd. Scheiding van signaal- en AVR-detectie maakt de toepassing van uitgestelde
AVR mogelijk, hetgeen noodzakelijk is om een hoge m.f. spanning aan de signaaldetector te kunnen toevoeren. Deze kan dan hoofdzakelijk in het rechte deel van zijn
karakteristiek werken waardoor de detectievervorming aanmerkelijk kleiner wordt.
De diode in de tweede EAF42 dient nu als signaaldetector terwijl de m.f. buis een
extra grote katodeweerstand heeft gekregen om zo in een behoorlijke drempelspanning
voor de AVR diode te voorzien.
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Fig. 1 - RATIO III; DE GEHEEL GEMODERNISEERDE SCHAKELING
1000 pF, papier (Facon)
33 k.o. 1 W (Vitrohm)
Cl
R5-6
4.7 k.g, Vi W
C2-2a-3-3a ...
afsl. cond. m. trimmers
R7
100 ka, 1 W
(Novocon DC 203)
R8
470 O,
C4-6
100 pF. keramisch (L.C.C.)
W
R9-16
R12
0,05 yiF, papier (Facon)
C5-9-10-19-25
220 k.n. % W
1 5 Mi?,
W
C7
470 pF, keramisch (L.C.C.)
R13
0 1 «F, papier (Facon)
C8-11-17
R14
68 IcO. % W
C12
25 pF. mica (Mial)
2 Mü, potm. m. aft. en sch.
R15
0,01 /«F, papier (Facon)
C13-14
(Vitrohm P 257 KV 6)
0,25 «F, papier (Facon)
C15
R17-21 .......
1 k<3, Vz W (Vitrohm)
100 fiF, elco 12 V (Facon)
Clo-20
R18-27-28 ...
1 M.o, 1 W
330 ko. 1 W
32 /«F. elco 450 V (Novocon)
R19
C18
470 k.O, i/2 W
C21
3000 pF ± 5%, mica of
R20
3 x 1000 pF parallel
R22
2.7 kW. 1 W
0,03
.«F,
papier
(Facon)
R23
C 22
170 (180) Q, 1 W ..
32+32 iiF, elco 450 V (Novocon)
r.24
C23-24
4.7 k.0. 1 W
2000 pF, papier (Facon)
C26
100 tó, potm. (Vitrohm
R25
Mucore 221-N
Fl
P 254 KV 2)
F2
diodefilter (Novopack DF 1)
R26
5.6 k.o, Vz W (Vitrohm)
104 mH (Novocon F 4)
S2
LI
schak. op R15
Tl
6 H ; 60 mA (Muvolett 6008)
L2
Muzed U 72
1 M!), % W (Vitrohm)
T2
Rl-10-11
Muvolt P 120 D
22
k.O.
1
W
R2
Vl-2-3
schaalverl. lampjes. 6,3 V
Z
22 kii, Vz W
R3
smeltveiligheid, 1 A
100 !), Vz W
R4

Fig. 2. AAN BEIDE KANTEN EEN OC
TAAF GEWONNEN! — Dat blijkt uit deze
frequentiekarakteristieken van oorspronke
lijke en gemoderniseerde Ratio supers. De
krommen werden opgenomen met een 30 %
gemoduleerd signaal (100 y<V op 593 kHz)
aan de antenne ingang; ae output werd
gemeten in een 5 ohm weerstand aan de
uitgang. A en B gelden voor max. resp.
min. stand van de basregelaar en het
effect van de drie standen van de band
breedte regelaar blijkt uit de krommen
1, 2 en 3.
C is de frequentiekarakteristiek van de oorspronkelijke schakeling. De op gelijke wijze voor
MK 4355 en MK 4350-a opgenomen karakteristieken vertonen een vrijwel gelijkvormig beeld.
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In het voorgaande is uiteengezet, waarom het nodig is alle veranderingen aan te
brengen zoals die zijn verwerkt in de schakeling van fig. 1 en het zal duidelijk zijn,
dat alleen op deze manier het maximale effect van elke afzonderlijke wijziging kan
worden bereikt.
Toch kan een gedeeltelijke ombouw in sommige gevallen zijn nut hebben, men kan bv.
beginnen met de bandbrcedteregelaar te monteren en later het audiogedeelte uitvoerig
moderniseren. De op de folder van de bandbreedteregeling aangegeven kleine wijziging
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RATIO III: EEN KIJKJE ONDER IIET CHASSIS
van het a.f. deel dient niet nagelaten te worden. Woont men echter binnen het
werkingsgebied van een der Nederlandse FM stations, dan kan men beter eerst het
audiogedeelte veranderen en de FM-afstemmer „Passé partout” inbouwen; voorzover
men dan nog voor bepaalde programma’s op MG-ontvangst is aangewezen zal de be
hoefte aan bandbreedteregeling in het AM-gedeelte minder groot zijn.
Aangaande de praktische uitvoering geven de hierbij afgedrukte montagetekeningen
voldoende aanwijzingen. Voor bevestiging van m.f. transformatoren van de „90”-serie
moet een verloopplaatje worden gebruikt, zij passen niet in de gaten voor de 51/52.
Vervanging van de 52 door een 92 is niet per sé noodzakelijk. Voor de basregelaar
moet men een bevestigingsbeugel maken en een gat in de zijwand van de kast boren.
Verder zijn twee extra pinupbordjes nodig om het grotere aantal R’s en C’s tc kunnen
onderbrengen.
Voor de uitgangstransformator U 72 moeten eveneens nieuwe bevestigingsgaten worden
geboord van 3,2 mm in een vierkant van 43 X 62 mm.
De gunstigste plaats is waar voorheen de U 85 stond, waarbij men rekening moet
houden dat de U 72 belangrijk dikker is en dus wat meer naar achteren moet staan.
Voor het doorvoeren van de verbindingsdraden zijn nog twee gaten van 10 mm o
nodig, die worden voorzien van rubbertulen.
NIEUWE ONDERDELEN BENODIGD VOOR OMBOUW VAN RATIO II
IN R ATIO III
1 glasplaat 4045 (voor 736 of 148-unit) of 4043
voor 448-unit
1 uitgangstransformator U72 cat. nr. 34.115
1 r.f. smoorspoel F4 Novocon cat. nr. 62.503
2 7-delige weerstandbordjes cat. nr. 11.220.009
1 m.f. filter type 221-N Mucore cat. nr. 62.264
1 mf. transformator type 92 Mucore (eventueel)
1 m.f. transformator lype 93 Mucore
1 bandbreedteregelaar type 993 Mucore
4 vulbusjes ca. 10 mm hoog
1 pot. meter 2 Mii type P257 KV6 Vitrohm
1 pot. meter 100 k(i type P254 KV2 Vitrohm
4 montageboutjes M3xl5
4 montageboutjes M4xl5
1 m coax. kabel 1-aderig
CONDENSATOREN
Mica (Mial)
1 25 pF
3 1000 pF
Papier (Facon of AMROH)
6 0.05 «iF
1 0,01 «F
1 0.03 .«F

0

1 2000 pF
Elektrolyten
2 100 «F/12V elco Facon
1 32 «F/450V elco Novccon
VITROHM WEERSTANDEN
1 watt ABT (10 %-zilver)
1 22 kW (rood-rood-oranje)
1 33 kW (oranje-oranje-oranje)
1 100 kW (bruin-zwart-geel)
3 1 MW (bruin-zwart-groen)
1 330 kW (oranje-oranje-geel)
1 170 (180) W (bruin-grijs-bruin)
1 4.7 kW (geel-violet-rood)
V6 watt SBT (10 %-zilver)
1 4,7 kW (geel-violet-rood)
2 470 W (geel-violet-bruin)
1 220 kW (rood-rood-geel)
1 68 kW (blauw-grijs-oranje)
1 470 kW (geel-violet-geel)
1 2,7 kW (rood-violet-rood)
1 5.6 kW (groen-blauw-rood)
2 1 MW (bruin-zwart-groen)

!

Fig. 3. HEt EFFECT VAN DE ORTHOFONISCHE STERKTEREGELING — ver
kregen met de in RATIO III en MK 4355
toegepaste schakeling. De bovenste krom
me geeft de frequentiekarakteristiek van
het audiogedeelte (p.u. ingang tot uit
gang) voor geheel opengedraaide sterkteregelaar. De overige krommen werden op
genomen voor verschillende standen van
dit orgaan waarbij het uitgangsniveau
voor 1000 Hz telkens 10 db lager ligt.
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M ATERIAALLIJST RATIO III VOOR ALGEHELE NIEUWBOUW
1 chassis CH51 Novocon compl. met bev.
beugels cat. nr. 91.033
1 zakje verende opstelling cat. nr. 91.031.002
1 afstemschaal TD101 mei ^la^ploat 4045 of
4043 (voor 448-unit) 44.026
1 afstemcondensator DC203 Novocon
cat. nr. 23.037
1 spoelblok 736 of 148 Minicore cat. nr. 64.018
of 64.019 of spoelblok 448
1 voedingstransformator P 120 D Muvolt, cat.
nr. 36.120
1 uitgangstransformator U 72 Muzed, cat. nr.
34.115
1 a.f. smoorspoel 6006 Muvolett, cat. nr. 43.022
1 r.f. smoorspoel F4 Novocon, cat. nr. 62.503
2 10-delige weerstandbordjes, cat.
nr. 11.220.002
2 7-delige weerstandbordjes, cat.
nr. 11.220.009
2 entrees, cat. nr. 13.021.001
1 5-delige draadsteun, cat. nr. 11.105.003
1 m.f. filter 221-N Mucore, cal. nr. 62.264
1 spanningsoverzetter, cat nr. 18.550
1 opbouwzekeringhouder, cat. nr. 18.611
1 smellveiligheid 1 amp.
1 rubbertule, cat. nr. 16.006
1 snoerklcm
5 rimlock-buishouders Carr Fa..-ener, cat.
nr. 14.380.005
1 octal-buishouder Carr Faslener, cat.
nr. 14.280.002
1 diodefilter DF1 Novopack, cat. nr. 62.015
1 m.f. transformator type 92 Mucore
1 m.f. transformator type 93 Mucore
1 bandbreedteregelaar type 993 Mucore
8 vul busjes ca. 10 mm hoog
1 pot. meter 2 MO type P257 I<V6 Vitrohm
1 pot. meter 100 k/3 type P254 KV2 Vitrohm
8 montageboutjes M3xl5
35 montageboutjes M3xl0
8 montageboutjes M4xl5
8 soldeerlippen
2 m plastic tweelingsnoer
1 nelsteker
10 m blank vertind montagedraad
10 m oliekous
1 m coax. kabel 1-aderig
Buizen: ECH42 - 2 X EAF42 - EL41 - AZ 41 EM34

Schaallampjes: 3 x 8045D

CONDENSATOREN
keramisch (LCC)
2 100 pF (bruin-zwart-bruin)
1 470 pF (geel-violet-bruin)
mica (Mial)
3 1000 pF
1 25 pF
papier (Facon of AMROH)
1 1000 pF
1 2000 pF
1 0,03 «F
1 0,25 «F
2 0,01 «F
5 0,05 «F
elektrolyten
1 32 «F/450 V elco Novocon
1 32 -j- 32 .« F/450 V elco Novocon
2 100 «F/12 V elco Facon
VITROHM WEERSTANDEN
1 watt ABT (10 %-zilver)
2 33 k/3 (oranje-oranje-oranje)
1 22 k/3 (rood-rood-oranje)
3 1
MO (bruin-zwart-groen)
1 100 k/3 (bruin-zwart-geel)
1 330 k/3 (oranje-oranje-geel)
1 4,7 k/3 (geel-violet-rood)
1 170 (180) O (bruin-grijs-bruin)
Vè watt SBT (10 %-zilver)
3 1
MO (bruin-zwart-groen)
1 22 k/3 (rood-rood-oranje)
1 100 O (bruin-zwart-bruin)
1 220 ko (rood-rood-geel)
1 470 k/3 (geel-violet-geel)
1 4,7 k/3 (geel-violet-rood)
2 470
O (geel-violet-bruin)
1 1,5 MO (bruin-groen-groen)
1 68 lef? (blauw-grijs-oranje)
1 2.7 k/3 (rood-violet-rood)
1 5.6 k/3 (groen-blauw-rood)
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MINIOOKE 448
Vierbandenafstemeenheid (12,8...190 m — 23,5...1,58 MHz).
Indien als afstemeenheid in de Ratio Hl, MK4355 en MK50-b een Minicore 448 4-bandenafstemeenheid wordt toegepast, dan worden de vaste platen van de afstemcondensator
niet verbonden met de contacten B (= 1 bij 736) en F (= 4 bij 736), maar met de
draadeinden X en Y, komende van de onderzijde van de golfgebied schakelaar. C.i en
Co blijven echter met B en F verC6
bonden.
II
V
De trimmers op de afstemconden
SCHAR
sator worden onwerkzaam ge
II
DRAAD
c;
maakt door ze geheel open te
klappen.
----- 448-----

c

SCHAR.
DRAAD

C4

^^>707

*
/7777

Tnmwff» op «tn.cond. onwrhmm rrnktn

Fig. 7
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Fig. 7 en 8
SCHAKELING DETAILS VOOR
PRINCIPE EN BOUWSCHEMA’S

C7
C9-10-19
C12
C13-14
C15 ..
C16-20
C18
C21

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

’

4355

Ondanks het feit dat buizen van „de rode serie” al sinds jaren officieel incourant zijn,
blijken zij desniettemin onuitroeibaar. Vandaar dan ook de onverflauwde belangstelling
voor- en vraag naar bouwontwerpen voor dergelijke buizen. Hieraan dankt de merk
waardige „MK 43” serie zijn ontstaan, een ook al onuitroeibare ontvangeropzet met
ECH4, EBF2, EF9, EL3 AZ1, welke het — te beginnen met het in 1943 gelanceerde
prototype MK 43 — via de MK 4346 en 4349 tot de 4350 en MK 4350-a heeft gebracht,
waarvan het laatste drietal in „pinup” uitvoering.
Het leek ons dan ook logisch om ook voor deze groep een ombouw-ontwerp te publi
ceren, aangeduid met MK 4355.
De nieuwe schakeling (fig. 9) verschilt maar op enkele punten met die van de
Ratio Hl, namelijk alleen voorzover de andere huistypen dit nodig maken. Bijgevolg is
de reeds gegeven toelichting bij voornoemd ontwerp mutatis mutandis ook van toe
passing op de MK 4355.
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C23-24
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C25
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.......
LI
L2
.......
Rl-9-10 .......
R2-5 ...........
R3
R4
R7
R8-13
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Ril
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R14
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R16-25-26
R17
R18
R19
R20
R21
R22 ...
R23 ...

470
0,05
22
0,01
0.25
100
32
3000

keramisch (L.C.C.)
papier (Facon)
mica (Maal)
papier (Facon)
papier (Facon)
elco 12 V (Facon)
elco 450 V (Novocon)
+ 5%. mica of
3 x 1000 pF parallel
0,03 fiF, papier (Facon)
32+32 «F, elco 450 V (Novocon)
2000 pF, papier (Facon)
Mucore 221 N
diodefilter (Novopack DF 1)
104 mH (Novocon F 4)
6 H; 60 mA (Muvolett 6006)
1 Mi?, y2 W (Vitrohm)
22 kSi. 1 W
47 ki?, y. W
100 .Q, % W
100 kSi. 1 W
470 Si. y> W
220 k_o, % W
68 kSi. y2 W
2 Mi?, potm. m. aft. en sch.
(Vitrohm P 257 KV 6)
1.5 kf?, Vi W (Vitrohm)
1 Ml?, 1 W
220 k.0. 1 W
470 k.Q, % W

i ka. y> w

2.2
150
100
100

kSi. % w
Q, 1 W
Si. 1 w
kf?, potm. (Vitrohm
P 254 KV 2
5.6 kf?. Vi W (Vitrohm)
4.7 kf?. 1 W
schak. op R14
Muzed U 72
Muvolt P 120 D
schaalverl. lampjes, 6,3 V
smeltveiligheid, 1 A
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IN MK 4355
glasplaat 4045 (voor 736 of 148-unit) of 4043
voor 448-unil
uitgangstransformator U 72 Muzed, cat.
nr. 34.115
r.f. smoorspoel F4 Novocon, cat. nr. 62.503
m.f. transformator type 92 Mucore (eventueel)
m.f. transformator type 93. Mucore
bandbreedteregelaar type 993 Mucore
pot meter 2 MS? type P257 KV6 Vitrohm
pot. meter 100 kf? type P254 KV2 Vitrohm
1,5 m coax. kabel 1-aderig
1 m.f. filter 221-N Mucore, cat. nr. 62.264
3 hexodekapjes, cat. nr. 15.163
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NIEUWE ONDERDELEN BENODIGD VOOR OMBOUW VAN MK 4350a
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Fig. 9 - MK 4355: OMBOUWSCHEMA VOOR DE SUPERS MK 4349 en 4350
Cl
C2-2a-3-3a ...

1000 pF, papier (Facon)
afsiemcond. m. trimmers
(Novocon DC 203)

C4
C5-8-11-17 ...
C6

100 pF. mica (Mial)
0,1 ixF, papier (Facon)
47 pF, keramisch (L.C.C.)

CONDENSATOREN
mica (Mial)
1 100 pF
1 22
PF
3 1000 pF

2 0.01 .«F
1 0,25 «F
1 0,03 «F

I

elektrolyten
2 100 «F/12 V elco Facon
1 32 + 32 /<F/450 V elco Novocon

♦

*

■4-

3

I
I

Vi watt SBT (10 %-zilver)
1 68 k<? (blauw-grijs-oranje)
2 470 o (geel-violet-bruin)
1 5,6 kf? (groen-blauw-rood)
1 470 kf? (geel-violet-geel)
1 1,5 ki? (bruin-groen-rood)
l

lt%f

!

C15

*

i

VITROHM WEERSTANDEN
1 watt ABT (10 % -zilver)
1 22 k_Q (rood-rood-oranje)
1 100 kf? (bruin-zwart-geel)
37 1
M<? (bruin-zwart-groen)

II

rrm
V3

V2

VI

EM4

<$><£<$> c;c cc^ri

Fig. 10. INTERMODULATIE KARAKTERISTIEKEN „OUD EN
NIEUW" — gemeten met 50 Hz plus 3000 Hz in verhouding
4 op 1. A: oorspronkelijke ontwerpen; Bï RATIO III en
MK 4355. Merk op hoe niet alleen de vervorming veel kleiner is
geworden, maar dat ook — dankzij de gunstiger eigenschappen
en het hoger rendement van de nieuwe uitgangstransformator
— de maximaal te leveren netto output 2,5 maal groter is ge
worden.
De oude ontwerpen gaven bij uitsturing tot de roosterstroomgrens niet meer dan ca. 1 W af aan de luidspreker, na de
modernisering is dat 2,5 W geworden.
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MATERIAALLUST VOOR MK 4355 IN GEVAL VAN ALGEHELE NIEUWBOUW

t

*

1 chassis CH51 Novocon compl met bev. beu
gels, cal. nr. 91.033
1 zakje verende opstelling, cat. nr. 91.031.002
1 afstemschaal TD101 met glasplaat 4045 of
4043 (\oor 448-unit) 44.026
1 afstemcondensator DC203 Novocon
cat. nr. 23.037
1 spoelblok 736 of 14S Minicore. cat.
nr. 6-1.016 of 34 019 of spoelblok 448
1 voedingstransformator P120D Muvolt, cat.
nr. 36.120
1 uitgangstransformator U72 Muzed, cat.
nr. 34.115
1 a.f. smoorspoel 6006 Muvolett, cat.
nr. 43.022
1 r.f. smoorspoel F4 Novocon, cat. nr. 62.503
2 lö-delige weerstandbordjes.
cat. nr. 11.220.002
1 7-delig weerstandbcrdje. cat. nr. 11.220.003
2 entrees, cat. nr. 13.021.001
1 5-delige draadsteun, cat. nr. 11.105.003
2 3-delige draadsteunen, cat. nr. 11.103.003
1 m.f. filter 221-N Mucore, cat. nr. 62.234
1 spanningsoverzetter. cat. nr. IS.550
1 opbouwzekeringhouder, cat. nr. 18.511
1 smeltveiligheid 1 amp.
1 rubbertule. cal. nr. 16.003
1 snoerklem
6 „P"-buishouders Carr Fastener,
eau nr. 14.180 001
1 diodefilter DF1 Novopack cat. nr. 62.015
1 m.f. transformator type 92 Mucore
1 m.f. transformator type 93 Mucore
1 bandbreedleregelaar type 993 Mucore
6 vulbusjes ca. 10 mm hoog
1 pet. meter 2 Mi» type P257 KV6 Vitrohm
1 pot. meter 100 kil» type P254 KV2 Vitrohm
3 montageboutjes M3xl5
35 montageboutjes M3xl0
8 montageboutjes M4xl5
5 soldeerlippen
2 m plastic tweelingsnoer
1 netsteker
10 m blank vertind montagedraad
lö m oliekous
1 m coax. kabel 1-aderig
1 m coax. kabel 2-aderig
Buizen: ECH-l - EBF2 - EF9
EM4
Schaallampjes: 3 X 8045D

% watt SBT (10 %-zilver)
Mi? (bruin-zwart-groen)
3 1
1 2.2 ki.» (rood-rood-rood)
2 100 i? (bruin-zwart-bruin)
1 220 ki» (rood-rood-geel)
1 470 ki.» (geel-violel-geel)
1 47 ki» (geel-violet-oranje)
ki? (bruin-zwart-rood)
1 1
2 470 i? (geel-violet-bruin)
1 68 ki» (blauw-grijs-oranje)
1 1.5 ki? (bruin-groen-rood)

Fig. 11. BOUWTEKENING 4355

CONDENSATOREN
keramisch LCC
1 47 pF (geel-violet-zwart)
1 470 pF (geel-violet-bruin)
mica Mial
1 100 pF
1 22 pF
3 1000 pF
papier Facon of AMROH
1 1000 pF
4 0.1 <;F
3 0.05 <«F
1 2000 pF
2 0.01 ..F
1 0,25 „F
1 0.03 iiF

hjj, //w/wun

elektrolyten
1 32 mF/450 V elco Novocon
1 32 -f- 32 »F/450 V elco Novocon
2 100 «F/12 V elco Facon
VITROHM WEERSTANDEN
1 watt ABT (10 /-zilver)
1 4.7 ki? (geel-violet-rood)
2 22 ki» (rood-rood-oranje)
3 1
Mi? (bruin-zwart-groen)
1 100 ki» (bruin-zwart-geel)
1 220 ki? (rood-rcod-geel)
1 150 ü (bruin-groen-bruin)
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ÖMBOUW-ONTWERP

MK 50-b

LEIDT TOT BETERE WEERGAVE-KWALlTEÏT

Hoeveel MK 50-a ontvangers er precies gebouwd zijn sedert de publikatie van
dat ontwerp in 1950 kunnen wij niet nagaan, maar in elk geval staat het vast
dat dit aantal in de duizenden loopt. Een groot gedeelte hiervan bewijst ongetwijfeld
nog trouwe dienst aan de bezitters en vanzelfsprekend zullen er onder hen velen zijn,
die toch wel langzamerhand de behoefte gevoelen om hun toestel in overeenstemming
te brengen met de huidige stand van de techniek. Daarin voorziet dan ook het thans
te behandelen ombouw-ontwerp, dat wij met de aanduiding MK 50-b van de oor
spronkelijke MK 50-a zullen onderscheiden.
Op de overwegingen, die aan het uitwerken van deze gemoderniseerde versie ten
grondslag liggen, zullen wij hier niet ingaan; men vindt ze in het hiervoorgaande reeds
besproken.
M.F. VERSTERKER
De wenselijkheid van m.f. bandbreedteregeling in verband met de huidige toestanden
op de MG omroepband zal iedereen wel duidelijk zijn: Om storing door stations op de
naastliggende kanalen tot een minimum te beperken moet men de doorlaatkromme
zeer smal houden, te smal om de zijbanden van het gewenste signaal onverzwakt door
te laten, zodat men in dit geval genoegen moet nemen met aanzienlijke verzwakking
van de hoge tonen. Komt echter het gewenste station veel sterker door dan zijn buren,
dan kan zonder gevaar voor storing de bandbreedte worden vergroot om de zijbanden
onbeknot door te laten. De bandbreedteregelaar type 993 met bijbehorende m.f. trans
formator type 93 werd dus op de plaats van de „51” gezet. Om verzekerd te zijn van
een zo gunstig mogelijke doorlaatkromme van de gehele m.f. versterker is het ver
standig om ook de „52” door een „92” te vervangen. Verder werden Ru en C7 aan dc
schakeling toegevoegd, waartegenover een R en een C konden vervallen doordat nu
de EAF42 en de ECH42 gemeenschappelijke schermroostervoeding krijgen van de
spanningsdeler R0-R7.

Omdat de diode van de EAF42 thans uitsluitend de AVR-spanning behoeft te leveren,
kon deze buis met een katodeweerstand (Rs, ontkoppeld door C10) worden uitgerust
om uitgestelde AVR te verkrijgen.
AUDIOGEDEELTE
De schakeling van het a.f. gedeelte werd geheel gewijzigd en wel om de volgende
redenen. Toen de MK 50-a in 1950 werd ontworpen, waren de buizen nog duur, zodat
hun aantal tot een minimum moest worden beperkt. Daarom werd destijds een balansingangstransformator toegepast, maar hierdoor was slechts een zwakke tegenkoppeling
over de eindtrap toelaatbaar. Bovendien was destijds geen speciale potentiometer voor
orthofonische sterkteregeling beschikbaar, zodat dit effect werd verkregen m.b.v. een
vrij ingewikkeld R-C netwerk tussen beide secties van de ECC40, waarbij de sterkteregelaar gelijktijdig de selectieve tegenkoppeling varieerde.

BIJ DE FOTO: Voorzijde van de MK50-b. De
bedieningsknoppen van links naar rechts: Band
breedteregelaar: Basregelaar: Sterkteregelaar,
Afstemming; Bereikschakelaar.
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Fig. 12 - SCHAKELING VAN DE MK 50-b
Cl-19 .............
C2-2a-3-3a......
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Fig. 13. BOVENAANZICHT
MK 50-b

1000 pF, papier (Facon)
afstemcond. m. trimmers
(Novocon DC 203)
100 pF. keramisch (D.C.C.)
C4-6
470 pF, keramisch (L.C.C.)
C7
0.1 «F, papier (Facon)
C5-8-10-22-23..
0,05 «F, papier (Facon)
C9-29-30 ........
25 pF, keramisch (L.C.C.)
Cll
2000 pF. papier (Facon)
C12
0,01 «F, papier (Facon)
C13-15-17
.. 50+50 /<F, elco 350 V (Novocon)
C14-26
100 /«F, elco 12 V (Novocon)
C16-21-24
220 pF, keramisch (L.C.C.)
C18
5000
pF, papier (Facon)
C20-25
32+32 .«F, elco 450 V Novocon)
C27-28
3000'pF, mica (Mial)
C31
m.f. filter, Mucore 221 of
F1
221-N (zie tekst)
diodefilter Novopack DF 1
F2
104
mH
(Mucore
'F4)
LI
6 H; 60 mA (Muvolett 6006)
L2
1 M£, % W (Vitrohm)
hh“..:
33 k_Q. 1 W
22 kü, y, W
100 ü, 'k W
R4-36-37
4,7 kfi, 1 W
R6
22 kü. 1 W
R7
470
O, 1 W
R8
220 k.Q, y2 W
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1
1
1
1

W
W
W
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ËMÏt

ËCH42

R23
R24-26
R25
R27
R28
R33-35
R34
R39
R40
R41
SI
S2
Tl
T2
Vl-2-3
Z

470 kl3, potm. m. sch.
(Vitrohm type P 257 KV6)
1
k13, i w (Vitrohm)
100
k!3, 1 W
470 k!3. % W
. „
1 Ml?, potm. (Vitrohm)
type P 254 KV1
47 k!3,
W (Vitrohm)
1.5
kl3, 1 W
100
13, 1 W
330
k!3, 1 W
150
k.Q, 1 W
i
kp, y> "w
100 13 ± 5%. 1 W (Vitrohm)
3,3
k!3, 1 W (Vitrohm)
2,7 kfl, 1W
180
13, 1 W
schak. op spoeleenh.
schak. op R18
Mu-Zed U 73
Mu-Volt P 141
schaalverl. lampjes 6,3 V
smeltveiligh. 1 A
(voor 110 V: 2 A)

NIEUWE ONDERDELEN BENODIGD VOOR OMBOUYV VAN MK 50-a IN MK 50-b

1 glasplaat 4045 (voor 736 en 14S-unit) of 4043
(voor 448-unii)
1 uitgangstransformator U 73 Muzed,
cat. nr. 37,073
1 r,f. smoorspoel F4 Novocon, cat. nr. 63.503
1 m.f. filter 221-N Mucore. cat. nr. 62.264
3 5-delige draadsteunen, cat. nr. 11.105.003
1 novalbuishouder Carr Fastener,
cat. nr. 14.403
1 octalbuishouder Carr Fastener.
cat. nr. 14.280.002
1 m.f. transformator type 92 Mucore
1 m.f. transformator type 93 Mucore
1 bandbreedteregelaar type 993 Mucore
1 pot. meter 470 k£? type P257 KV6 Vitrohm
1 pot. meter 1 Mü type p254 KV1 Vitrohm
4 montageboutjes M4xl5
2 meter coax. kabel l-aderig
30 cm coax. kabel 2-aderig
Buizen: ECC83 - EM34
CONDENSATOREN
keramisch LCC
1 25 pF (rood-groen-zwarl)
1 220 pF (rood-rood-bruln)
mica Mial
3 1000 pF
papier Facon of A.MBOH
4 0.1 uF
1 0.05 «F
3 0.01 «F
2 5000 pF
elektrolyten
1 50 -f 50 F/350 V elco Novocon
1 32 -f 32 «F/450 V elco Novocon
3 100 «F.12 V elco Facon
VITROHM WEERSTANDEN
I watt ABT (10 %-zilver)
1 33 lei? (oranje-oranje-oranje)
1 470 Q (geel-violet-bruin)
2 6,8 k(i (blamv-grijs-rood)
1 15 ki? (bruin-groen-oranje)
1 1
k.9 (bruin-zwart-rood)
1 100 kü (bruin-zwart-geel)
2 1,5 kü (bruin-groen-rcod)
1 330 kü (oranje-oranje-geel)
1 150 kü (bruin-groen-geel)
1 100 ü (bruin-zwart-bruin)
1 3,3 kü (oranje-oranje-oranje)
1 2.7 kü (rood-violet-rood)
x/z watt SBT (10 %-zilver)
1 1 Mfl (bruin-zwart-groen)
2 22 kü (rood-rood-oranje)
3 100 kü (bruin-zwart-bruin)
4 470 kü (geel-violet-geel)
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Fig. 15
TOTALE FREQUENTTEKARAKTERISTIEK VAN
*16
DE MK 50-b gemeten met
*12
20 mV r.f. signaal, 30 %
*6
gemoduleerd, aan lcunslantenne; 0 db niveau met
*i
sterkteregelaar ingesteld
T
0
op ca. 40 mW uitgangsenergie. De krommen A
±4=-4
en B gelden voor de beide
T
uiterste standen van de
.
basregelaar.
Boven 1000
-12
Hz is het verloop afhan
-16
kelijk
van
de
stand van
H
-F-H
bandbreedteregelaar:
2
J 456 r8~f0kHi de
400 600 600 lOOOHi
200
•« 60 60 100
,,1” geldt voor de stand
„smal”; „2" voor de mid
denstand — alleen de hoge tonen worden in het a.f. deel extra versterkt — en „3" toont het
effect, wanneer in de stand ,,breed” tevens de nuf. bandbreedte wordt vergroot.
ób

*20

H

m

In de MK 50-b kon dit alles vervallen, want de orthofonische sterkteregeling geschiedt
hier door toepassing van een voor dit doel bestemde potmeter (RjS) in combinatie met
het op diens vaste aftakking aangesloten filter Rn-C,5.
De ingangstransformator voor de eindtrap is nu vervangen door een faze-omkeerbuis,
waarvoor dus een extra triode nodig was.
Door echter een dubbeltriode (ECC83) toe te voegen en de linkersectie hiervan te
gebruiken als versterker, kwam er één sectie van de ECC40 vrij; en wat lag er meer
voor de hand dan deze als katode-detector te schakelen met het oog op minimale
detectievervorming! De tweede triode van de ECC40 dient nu als voorversterker en
is via het klankregelsysteem met de hoofdversterker gekoppeld, De ECC40 moet
worden afgeschermd ter voorkoming van tegenwerking van de eindtrap; men kan
gemakkelijk zelf een om de ballon passend busje maken, dat goed contact moet maken
met de huishouder.
De schakeling van de hoofdversterker is in grote trekken gelijk aan die van de
Jubileum (zie RB 1956 - no. 1). Dat betekent o.m. vervanging van de oorspronkelijke
uitgangstransformator door een Mu-Zed U 73, welke door zijn speciale constructie
een sterke tegenkoppeling van uitgang naar ingang van de hoofdversterker toelaat.
Bovendien heeft deze transformator een veel gunstiger rendement waardoor de aan
de luidspreker afgegeven energie bijna het dubbele van voorheen is geworden. LiQn
parallel aan de primaire van Ti fungeren als 9 kHz fluitfilter, terwijl C-25R3S de ver
eiste fazecorrectie geven met het oog op stabiele werking van de tegengekoopelde
trappen.

HET CHASSIS VAN DE MK 50-b IN ONDERAANZICHT

Fig. 16 - INTERMODULATIE KARAK
TERISTIEKEN tonen de door ombouw
te bereiken verbetering van de geluids
kwaliteit; A: IM-vervorming bij de oor
spronkelijke MK 50-a. B: De — eveneens met 50 en 3000 Hz in ainplitudeverhouding 4:1 — opgenomen kromme
voor de MK 60-b.
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KLANKREGELING
p
Het originele klankregelsysteem, waarbij gelijktijdig de hoge en lage tonen meer of
minder werden verzwakt om zo onder alle omstandigheden een juiste toonbalans te
handhaven, kon i.v.m. de m.f. bandbreedteregeling niet worden gehandhaafd. In de
MK 50-b regelt R™ de sterkte-verhouding van de lage tonen, terwijl de hoge tonen in
de standen „midden” en „breed” van de bandbreedteregelaar worden opgehaald, doordat
dan Cis parallel aan R.2l komt te staan.

VOEDING
In het voedingsgcdeelte is aan het afvlakfilter een extra sectie toegevoegd, gevormd
door R.io en Coo,’ alleen de eindtrap krijgt weer anodespanning rechtstreeks van de
reservoircondensator Cos er; schermroosterspanning na de eerste filtersectie L0C27.
Verder zijn de afvlakcondensatoren Cm en C27 (in de MK 50-a waren dat resp." C20
en Coo) vergroot tot 50 /<F. Door deze maatregelen werden alle neigingen tot motor
boten onderdrukt terwijl een buitengewoon laag bromniveau werd bereikt, n.1. — 58 db
t.o.v. max. output.
Voor de rest behoeft niets aan het voedingsdeel te worden gewijzigd, maar wel verdient
het aanbeveling om de AZ1 te controleren en eventueel te vervangen door een nieuw
exemplaar indien hij geruime tijd in gebruik is geweest. Hetzelfde geldt uiteraard
voor de eindbuizen.
Heeft uw MK 50-a daarentegen een respectabele staat van dienst zodat het wenselijk
wordt om alle buizen door nieuwe te vervangen en overweegt u dan, meteen maar
over te stappen op de meer gangbare moderne typen (die dikwijls ook nog goedkoper
in aanschaf zijn), dan geven wij u in overweging om de Jubileum (bouwmap F5) te
bouwen, waarbij voedings- en afstemonderdelen van de oude ontvanger toch ook weer
bruikbaar zijn. Zijn echter alleen de EL41’s versleten, dan kunt u desgewenst de
MK 50-b ook uitvoeren met EL84’s, in welk geval alleen R34 moet worden vergroot tot
130 qhm.
AFSTEMINDICATOR
In het schema van de MK 50-b is het rooster van de EM34 rechtstreeks verbonden met
de AVR-lijn. In de meeste gevallen gaat dit uitstekend, er zijn echter enkele exem
plaren die moeilijkheden kunnen geven, zich uitend in te grote demping op de diodekring. In dat geval kan men die moeilijkheden omzeilen door een weerstand van
ca. 2 MQ in serie met het rooster van de afstemindicator op te nemen en een conden
sator van 0,02 /<F tussen rooster en katode.
ANTENNEFILTER
Mocht u tot nog toe hinder ondervinden van storende signalen op en om de middelfrequentie (scheepstelegrafie, e.d.) — kenbaar aan een fluittoontje, waarvan dè toon
hoogte verandert bij afstemming op alle zenders in de buurt van Brussel-I tot Beromünster — en helpt bijregeling van het antennefilter niet om ze te onderdrukken,
vervang dan het oude Mucore filter type 221 eens door het nieuwe, de 221-N; dit
geeft een veel grotere verzwakking dan zijn voorganger.
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DE MK 50-b IN ACHTERAANZICHT

MATERIAALLIJST MK 50-b IN GEVAL VAN ALGEHELE NIEUWBOUW
1 chassis CH51 Novocon compl. met bev. beu
gels, cat. nr. 91.033
1 zakje verende opstelling, cal. nr. 91.031.002
1 afstemschaal TD101 met glasplaat 4045 of
4043 (voor 448-unit) 44.026
1 afstemcondensator DC203 Novocon
cat. nr. 23.037
1 spoelblok 736 of 14S Minicore,
cat. nr. 64.018 of 64.019 of spoelblok 448
1 voedingstransformator P141 Muvolt,
cal. nr. 36.141
1 uitgangslransformator U73 Muzed,
cat. nr. 37.073
1 a.f. smoorspoel 6006 Muvolett,
cat. nr. 43.022
1 r.f. smoorspoel F4 Novocon, cal. nr. 62.503
3 10-delige weerstandbordjes,
cat. nr. 11.220.002
2 entrees, cat. nr. 13.021.001
3 5-delige draadsteunen, cat nr. 11.105.003
1 m.f. filter 221-N Mucore, cat. nr. 62.284
1 spanningsoverzetter met zekeringliouder,
cat. nr. 18.550
1 opbouwzekeringhouder, cat. nr. 18.511
1 smeltveiligheid 1 amp.
1 rubbertule, cal. nr. 16.006
1 snoerklem
5 rimlock-buishouders Carr Faslener,
cat. nr. 14..380.005
1 noval-buishouder Carr Faslener,
cat. nr. 14.403
1 octal-buishouder Carr Faslener,
cat. nr. 14.280.002
1 „P”-huishouder Carr Faslener.
cat. nr. 14.180.004
1 diodefilter DF1 Novopack, cat. nr. 62.015
1 m.f. transformator type 92 Mucore
1 m.f. transformator type 93 Mucore
1 bandbreedteregelaar type 993 Mucore
6 vulbusjes ca. 10 mm hoog
1 pot. meter 470 k.0 type P257 KV6 Vitrohm
1 pot. meter l Mfl type P254 KV1 Vitrohm
6 monlageboutjes M3xl5
35 montageboutjes M3xl0
8 monlageboutjes M4xl5
5 soldeerlippen
2 in plastic tweelingsnoer
1 netsteker
10 m blank vertind montagedraad
10 m oliekous
2 m coax. kabel 1-aderig
30 cm coax. kabel 2-aderig
Buizen: ECH42 - EAF42 - 2 X EL41 - ECC83 AZ1 - EM34
Schaallampjes: 3 X 8045D

CONDENSATOREN
keramisch (LCC)
2 100 pF (bruin-zwart-bruin)
1 470 pF (geel-violel-bruin)
1 25 pF (rood-groen-zwarl)
1 220 pF (rood-rood-bruin)
mica (Mial)
1 1000 pF
papier (Facon of AMltOH)
2 1000 pF
5 0.1 «F
3 0,05 ',,F
1 2000 pF
3 0,01 /«F
2 5000 pF
elektrolyten
1 50 + 50 .« F/350 V elco Novocon
1 32 -j- 32 «F/450 V elco Novocon
3 100 /<F/12 V elco Facon
VITROHM WEERSTANDEN
1 watt ABT (10 %-zilver)
2 33 k.0 (oranje-oranje-oranje)
1 4,7 k.0 (geel-violet-rood)
1 22 kO (rood-rood-oranje)
1 470 .0 (geel-violet-bruin)
1 27 kO (rood-violet-oranje)
2 6,8 kO (blauw-grijs-rood)
1 15 k.0 (bruin-groen-oranje)
2 1
MO (bruin-zwart-groen)
11
k.0 (bruin-zwart-rood)
1 100 k.0 (bruin-zwart-geel)
2 1,5 k.0 (bruin-groen-rood)
1 100 .O (bruin-zwart-bruin)
1 330 kO (oranje-oranje-geel)
1 150 k.0 (bruin-groen-geel)
1 100 .0 (bruin-zwart-bruin) (5 %)
1 3,3 k.0 (oranje-oranje-rood)
1 2,7 k% (rood-violet-rood)
1 180 .O (bruin-grijs-bruin)
Vu watt SBT (10 %-zilver)
3 1
M.0 (bruin-zwart-groen)
2 22 k.0 (rood-i’ood-oranje)
3 100 O (bruin-zwart-bruin)
1 220 k.0 (rood-rood-geel)
5 470 k.0 (geel-violet-geel)
1 47 k.0 (geel-violet-oranje)
2 1
k.0 (bruin-zwart-rood)
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SLOTOPMERKINGEN VOOR DE DRIE ONTWERPEN
„Het venijn zit in de staart” is slechts in zoverre van toepassing op dit relaas, dat hier
enkele aanwijzingen volgen, die u veel narigheid kunnen besparen wanneer een
volgens bovenstaande leidraad gemoderniseerd toestel voor het eerst in bedrijf wordt
gesteld.
Volgt men de WW praktijk en gebruikt men dus een afzonderlijke luidsprekerkast, dan
is er geen vuiltje aan de lucht. Bovendien is dat verreweg de beste methode om de
weergavekwaliteiten van het omgebouwde toestel volledig tot hun recht te doen komen.
Wil men daarentegen der traditie getrouw chassis en luidspreker in één kast samenbouwen, dan zijn in 9 van de 10 gevallen bijzondere maatregelen nodig. De omge
bouwde ontvanger geeft nu immers veel meer energie af op de lage frequenties, in
het bijzonder bij max. stand van de basregelaar, met gevolg dat microfonie veel
spoediger kan optreden door de versterkte akoestische bestraling door een dichtbij
opgestelde luidspreker.
Overdracht van akoestische trillingen op de afstemcondensator is aanmerkelijk te
verminderen door de rubber koppeling tussen afstemschaal en condensator-as van
radiale insnijdingen te voorzien.
Bedenk verder, dat ook de beste luidspreker alleen bij redelijke akoestische belasting
goede weergave van de lage tonen kan geven. Die belasting valt bijna geheel weg als
de kast dicht bij de luidspreker lekken vertoont. Alle openingen in de voorzijde van de
kast en vooral het lek rondom de uitsparing voor de afstemschaal moet men dichten.
Akoestisch verlies van lage tonen kan men nooit compenseren door de basregelaar op
te draaien, dat geeft alleen maar meer vervorming en hoogstens extra „boem”. Een
slechte luidsprekerbehuizing bederft weer alles, wat men heeft gewonnen met het ver
beteren van de a.f. weergave van de versterker!
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FM ONTVANGST
Door samenbouw met de „Passé Partout” (MK bouwmap - Fl), — hetgeen op zeer
eenvoudige wijze uitvoerbaar is — wordt uw radiotoestel een volwaardige AM/FM ont
vanger, in opzet en prestaties gelijkwaardig aan fabriekstoestellen van de hogere prijs
klassen.
AFREGELING
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a) MF AFREGELING. Bij een super is het noodzakelijk de afregeling bij het m.f.
gedeelte te laten beginnen. Heeft men ’n meet- of trimzender bij de hand, dan is dat
een vrij eenvoudige bewerking. Men stelt de trimzender op 476,5 kHz, verbindt de
uitgang met aansluiting 1 van de spoel-unit en regelt vervolgens van achteren naar
voren de m.f.-kringen bij voor max. uitslag van de outputmeter, welke op de secundaire .
van de uitgangstransformator wordt aangesloten. De bandbreedte-regeleenheid 993
wordt daarbij in de stand „smal” geplaatst, d.w.z. geheel links om. Begonnen wordt
bij de secundaire van de m.f. transformator 92. Deze is instelbaar d.m.v. de bovenste
instelschroef. Vervolgens de onderste kern, waarmede de afstemming van de primaire
kring wordt ingesteld.
Na afregeling van deze m.f. transformator komt de 93 aan de beurt. Ook hier weer
eerst de bovenste instelschroef (secundaire kring) en daarna de onderste (primaire!
afregelen.
Naarmate de afregeling vordert, verzwakt men de output van de meetzender. Heeft
men voor elke kring een duidelijk maximum gevonden en hierop ingesteld, dan wordt
de gehele bewerking nog een keer herhaald. Is men niet in het bezit van een meet
zender, dan er wel op letten, dat de instelling van de m.f. transformatoren, zoals ze
uit de doos komen, ongewijzigd blijft vóór bet toestel werkt en ontvangst geeft.
Eerst dan kan men trachten de gevoeligheid op te voeren door voorzichtig bijregelen
van de kringen in de hierboven reeds aangegeven volgorde.
Gevoeligheidsvergrotingen laten zich het beste vaststellen op zwakke zenders. De
volume-regelaar draaie men zo laag mogelijk. Als indicator kan ook het afstemoog
fungeren.
b) HF AFREGELING van spoeleenheid. De wijzer van de zenderschaal wordt zodanig
ingesteld, dat, indien de afstemcondensator geheel „in” staat, de wijzer het eind van
de schaalverdeling aangeeft.
De volgorde van de af te regelen golfgebieden is: 1. Middengolf - 2. Kortegolf (3. Visserijgolf) - 4. Langegolf.
_ ,
Deze golfgebieden komen overeen met de standen 3, 1, (2) en 4 van de kiesschakelaar.
Bij alle bereiken regcle men eerst de oscillatorkringen en daarna de antennekringen af.
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Fig. 18. Afregelorganen op de bovenzijde van de Minicore 148 unit.
(Bij het'type 736 ontbreekt de visserijgolf)
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1. MIDDENGOLF
a

Instelfrequentie: 1511 kHz
Wijzerinstelling: Brussel IV (198,5 m)
Afregelorganen: Trimmers op de afstemcondensator

Instelfrequentie: 503 kHz
Wijzerinstelling: Sundsvall (506 m)
Afregelorganen: Kernen der MG oscillator en anlennekringen
Bewerkingen a en'b moeten minstens éénmaal worden herhaald
b

2. KORTEGOLF
Instelfrequentie: 17.8 MHz
Wijzerinstelling: 16 m band
Afregelorganen: Kortegolf oscillator- en antenne-luchttrimmers op afstemeenheid

i

3. VISSERIJGOLF (alleen bij Minicore 148)
Instelfrequentie: 5 MHz
Wijzerinstelling: idem (60 m)
Afregelorganen: Visserijgolf oscillator- en antenne luchttrimmers op de afstemeenheid
| Instelfrequentie: 2.1 MHz
b < Wijzerinstelling: idem (143 m)
j Afregelorganen: Kernen der visserijgolf oscillator- en antennekringen
Bewerkingen a en b moeten minstens éénmaal worden herhaald

. Il

4. LANGEGOLF
Instelfrequentie: 245 kHz
Wijzerinstelling: Kalundborg (1224 m)
Afregelorganen: Langegolf oscillator- en antenne-luchttrimmers op de afstemeenheid
Instelfrequentie: 164 kHz
b
Wijzerinstelling: Allouis (1830 m)
Afregelorganen: Kernen der LG oscillator en antennekringen
Bewerkingen a en b moeten minstens éénmaal worden herhaald
c) ANTENNEFILTER. Beschikt men over een trimzender, dan verdient het aan
beveling de juiste afregeling van het filter te controleren. Men stemt de ontvanger af
op ca. 550 m, sluit de trimzender via de normale kunstantenne aan de antennebus en
stemt hem af op de middelfrequentie, daarna het filter afregelen, totdat een zo zwak
mogelijk signaal verkregen is. Heeft men geen trimzender, dan draaie men vooral
niet aan de kern van het filter, men zou zodoende de instelling alleen maar slechter
maken.
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AFREGELING MINICORE 448
Het afregelcn van deze KG afstemeenheid kan het beste plaats vinden volgens de
instructiefolder, welke bij de unit is verpakt.
Alvorens met het afregelen aan te vangen, moeten de trimmers op de afstemconden
sator onwerkzaam worden gemaakt door ze geheel open te klappen.

i

i

DE LUIDSPREKER EN DE LUIDSPREKERBEHUIZING
Wanneer uw ontvanger na de hiervoor beschreven ombouw is gereed gekomen, dan
blijven als laatste schakels nog de luidspreker en de luidsprekerbehuizing over.
Om nu ook het volle profijt te halen uit de moeite en kosten die U zich getroostte, is
het noodzakelijk de luidspreker in een afzonderlijke op deze luidspreker afgestemde
kast onder te brengen.
Zo vormt. b.v. de Verdi basreflex-kast met Peerless Concert FM luidspreker een ideale
combinatie met uw ontvanger.
Het kan echter ook zijn dat U er de voorkeur aan geeft zelf zo’n basreflex-kast
te bouwen, we voldoen aan deze wens door een constructiebeschrijving met tekening
te geven.
Vóór u echter de zaag in het hout zet moet er beslist zijn, wat er nu eigenlijk voor
een luidspreker in die kast zal komen. Misschien hèbt u geluk als u er op de bonnefooi
een of ander erfstuk of een op de rommelzolder of markt opgeduikeld exemplaar in
schroeft, maar vertrouw daar vooral niet te veel op. Om met zekerheid tot een goed
resultaat te komen moet u op enkele punten ook zekerheid hebben omtrent de tech
nische eigenschappen van de luidspreker. Bij producten van goed en bekend fabrikaat
zijn die bekend en „gokken” komt daar dus niet aan te pas. Wel is er altijd een
aanzienlijk verschil in klank tussen verschillende typen, zelfs al is er uiterlijk zeer
veel overeenkomst. Op dit punt moet men vertrouwen op de ervaring en reputatie van
de betreffende fabrikant en op het advies van de handelaar.
Waar het bij de a.s. basreflex luidspreker in de allereerste plaats op aankomt is de
ligging van de conusresonantie. Het ontwerp van de kast laat weliswaar een flinke
variatie toe in de resonantie-frequentie, maai' 50 en 70 Hz zijn toch de uiterste grenzen,
waartussen de conusresonantie moet vallen. Hiermee ligt ook automatisch de kleinst
bruikbare doorsnede van de luidspreker vast, want men zal zelden of nooit er een aan
treffen die kleiner dan 8 inch meet en toch met de resonantie onder 70 Hz blijft.
Overigens wordt ook het nuttig effect van een zo heel klein type voor de laagste tonen
wel wat erg mager. In verband met de kastafmetingen is 10 inch de grootste diameter
die zich laat inbouwen. Daarmee is de keuze dus beperkt tot twee standaard diameters,
nl. 8 en 10 inch (20 en 25 cm buitendiameter).
Een volgende en ook zeer belangrijke overweging bij de keuze van het type is het
weer te geven toongebied. Het maakt bv. een groot verschil of de luidspreker zal gaan
dienen voor gewone radioweergave of vroeg of laat FM of LP-platen zal hebben te
reproduceren. Verder of hij dat alleen zal moeten doen of dat de weergave verdeeld
zal worden over afzonderlijke laag- en hoog-weergevers. Feitelijk ligt de zaak zo,' dat
we ons hier alleen zorg over hebben te maken als om een of andere reden een zeer
groot toongebied beslist door één
enkele luidspreker verwerkt moet
kunnen worden en de enige door
slaggevende reden om dat te doen
kan liggen in de eis, dat de luid
spreker eenvoudig te transporteren
moet blijven. In alle andere ge
vallen kan men óf wel volstaan
met een enkele luidspreker met
een minder groot toongebied, óf
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voegen. Van die bijzondere luid
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Door de aanwezigheid van een
extra conus hebben we hier eigen
lijk te doen met twee luidsprekers
in één. Ter wille van een goede
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weergave van de zeer hoge tonen
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drie luidsprekers krijgt men bij
een gelijk versterkervermogen dus

meer (en door het „ruimtelijke" effect ook beter) geluid, maar de kosten zijn uiter
aard hoger, daar men behalve meer luidsprekers ook nog een scheidingsfilter heeft
aan te schaffen. Dit zijn dus enkele punten ter overweging eer men tot de keuze van
de luidspreker(s) overgaat.
De variabele basreflexkast
Daar de eigenresonantie van een luidspreker niet vastligt, zelfs niet bij één type van
dezelfde fabrikant, (hoewel deze voor goede merken wel globaal wordt aangegeven)
en de leverancier dikwijls niet in staat is deze frequentie voor u te bepalen, hebben
wij om deze moeilijkheden radicaal te omzeilen een variabele kast ontworpen. U beni
dus in de gelegenheid om zélf de kast op de luidspreker af te stemmen, met als enig
„instrument” uw gehoor. Een dergelijke kast heeft een extra uitmonding naar de
buitenlucht in de vorm van een naar binnen gerichte pijp. Deze pijp bevat een hoeveel
heid lucht en het is de verhouding tussen deze hoeveelheid en de overige in de kast
ingesloten lucht, die de afstemming van de kast bepaalt. In ons ontwerp is nu de lengte
van de pijp op eenvoudige wijze regelbaar gemaakt en is het „stemmen" een kwestie
van het verschuiven van een plankje.
Voor een belangrijk deel laten we de uiteindelijke uitvoering afhangen van uw vaardig
heid op ’t gebied van houtconstructies.
De tekeningen geven slechts de belangrijkste afmetingen en laten zien hoe de inwen
dige constructie uit te voeren is. Maar hoe u nu bv. de hoekverbindingen maakt, is
betrekkelijk onverschillig. U kunt met hoeklatten werken en de wanddelen lijmen en
schroeven, maar natuurlijk zijn ook „edeler” constructies goed. Als maar aan de alles
overheersende eis van rammelvrijheid is voldaan. Daar moet u vooral niet te
licht aan tillen, want op de wanden van een basreflexkast werken behoorlijke krachten.
Als materiaal komen multiplex en meubelplaat in aanmerking, maar van dit laatste
materiaal is alleen een onverdachte kwaliteit bruikbaar, waarin beslist geen losse,
ongelijmde latjes voorkomen. Als wanddikte voor de grote vlakken is 12 mm wel als
uiterste minimum te beschouwen; 16 mm is verreweg beter.
Voor de uiterlijke vormgeving en afwerking kan men geheel en al naar eigen smaak en
wens te werk gaan. Natuurlijk zal de omgeving, waarin de kast uiteindelijk komt te
staan, een hartig woordje meespreken, zelfs ook nog bij de keuze van de houtsoort.
De vorm laat zich nog vrij sterk beïnvloeden door de vorm van het bovenblad, dat men
kan laten oversteken, bv. om als tafelblad te dienen. De bodem kan men vlak afwerken,
maar ook kan men er een voet onder fabrieken of er klossen of pootjes onder plaatsen.
U ziet, er zijn mogelijkheden genoeg om tot een passend geheel met bestaand meubilair
te geraken.
De opbouw.
De kast bestaat uit een romp (zijvlakken, bodem en bovenblad), waarin het voorvlak
iets verzonken is aangebracht. De achterwand blijft afneembaar om bij het binnenwerk
te kunnen komen. In het voorvlak bevindt zich de luidsprekeropening (waarvan de
diameter dus afhankelijk is van de in te bouwen luidspreker) en langs de bodem de
reflexopening. Om het voorvlak niet onnodig te verzwakken bestaat deze uit een groot
aantal geboorde gaten. De „reflexpijp" wordt gevormd door een evenwijdig met het
voorvlak lopend plankje, dat aan zijvlakken en bodem aansluit, maar terwille van de
afregelmogelijkheid voorlopig als een schuif wordt uitgevoerd, zodat de lengte (of als
men wil: de hoogte) van de „pijp” regelbaar is. Dit afregelen moet bij geheel ge
sloten kast, dus van buiten af, kunnen gebeuren en daarom steekt het bewuste plankje
door een sleuf in de bodem naar buiten. Als de afregeling voltooid is, wordt de over
tollige lengte glad langs de bodem afgezaagd. Ziedaar de „clou” van deze regelbare
basreflexkast.
Een volgende constructieve bijzonderheid is het verstijvingsschot, dat op halve hoogte
wordt aangebracht en de vier wanden daar onderling verbindt. Zonder dit schot zou
voor een gelijke stijfheid van het geheel ’n veel zwaardere wand nodig zijn. Akoestisch
mag dit schot echter geen hindernis vormen. Daarom is het te voorzien van een groot
aantal gaten, in de trant van een eierenrek.
Hierboven memoreerden we al de iets verzonken plaatsing van het voorvlak. Hierdoor
wordt een goede afwerking mogelijk van de rand van de bekledingsstof, die het gehele
voorvlak bedekt. (Over de keuze van deze stof straks nog een woordje). De eerste is,
het voorvlak slechts zover te laten terugwijken als de stof dik is en dan rondom eep
lijst aan te brengen die tevens de voorrand van de kastromp bedekt. Volgens de tweede
methode laat men ook de lijst verzinken; deze wordt dan natuurlijk veel lichter ,uit
gevoerd. De voorrand komt zo in het gezicht en moet dus natuurlijk ook gezien
mogen worden.
Om de achterwand rammelvrij te kunnen vastzetten, is rondom in de romp een lat
aan te brengen, waarin dan geschroefd kan worden. Elke 12 è. 15 cm een schroef is

geen luxe..Werk alle naden zó pas en strak af, dat de kast, op de opzettelijke openingen
na, letterlijk luchtdicht is! Dit is zelfs van toepassing op het doorvoergaatje voor het
aansluitsnoer, dat vooral niet te ruim mag zijn.
De afregeling
Het afregelen op het gehoor is een werkje dat niet in „een vloek en een zucht" ge
beuren kan. U kunt beslist niet volstaan met het resultaat, verkregen na één radiouitzending of het spelen van een paar platen. Roep desnoods de assistentie in van
iemand met een geschoold gehoor, als u dat van u zelf niet vertrouwt. Kies als dat kan
een royale luisterruimte en plaats de luidspreker op verschillende plaatsen. Daar het
hier uitsluitend om de basreproductie gaat, kan men het best — om zo weinig mogelijk
afgeleid te worden — de klankregeling op „donker" instellen. Kies muziek, waarin
een stevige bas aanwezig is, die niet steeds op één toon „stoot”, maar een duidelijke
„melodie” speelt. Walsmuziek is hier o.a. heel geschikt voor. Het gaat er nu om, de
lengte van de „pijp” te vinden, waarbij de weergave zo weinig mogelijk een voorkeur
voor één bepaalde bastoon doet blijken. Ter vergemakkelijking van het onthouden van
bepaalde standen van het afregelschotje zou men er een centimeterverdeling op aan
kunnen brengen. Het spreekt vanzelf, dat de kast wat verhoogd moet staan, om het
plankje ver genoeg naar buiten te kunnen trekken. Pas wanneer u er terdege van
overtuigd bent dat u de beste pijplengte gevonden hebt, trekt u een potloodlijn op het
plankje, gelijk met de bodem van de kast, waarlangs het nu afgezaagd kan worden.
Als het rondom terdege vastgelijmd is, lijmt men tussen de bovenrand en de binnen
kant van het voorvlak een paar klosjes ter versteviging. Akoestisch gezien is de kast
zover gereed en er rest nu „slechts” nog de uiterlijke afwerking.
Het voorfront
Voor het bekleden van het voorfront kan niet zo maar elk voor de hand liggend lapje
stof dienst doen. Aan het geluid dat er dwars door heen moet, mag het zo weinig
tegenstand bieden als maar mogelijk is. Om aan deze eis te voldoen moet het weefsel
zeer luchtig zijn en niet uit al te zware draden bestaan. De beste proef is de stof tegen
het licht houden. Minstens 50 % van het weefsel moet dan „open” zijn. Een zeer
bruikbare stof is o.a. het stramien dat men voor smyrna-werk gebruikt. Door beitsen
of bespuiten kan daaraan elke gewenste kleur worden gegeven. Bij sterk doorzichtig
materiaal zoals dit stramien, is het gewenst, de voorwand van de kast die de achter
grond vormt, een donkere tint te geven, om de openingen die er zich in bevinden zo
weinig mogelijk zichtbaar te doen zijn. Verder is het nuttig om de stof rondom de
luidsprekeropening en de „reflexgaten” aan het hout vast te lijmen. Dit voorkomt
klepperen bij sterke lage tonen.
Variatiemogelijkheden
De in de tekeningen aangegeven maten en maatverhoudingen zijn niet beslist bindend.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waaronder het gewenst zou zijn als hoogte,
breedte of diepte iets zou kunnen afwijken, bv. om de kast in een of andere ruimte
te kunnen onderbrengen. Dit kan binnen bepaalde grenzen, mits het inwendige volume
niet wordt verkleind. Dit betekent dus dat bij een smallere bouw de diepte en/of de
hoogte moet toenemen. Bij inbouw van een 10" luidspreker kan van de hoogte niets
gemist worden, maar bij een 8" type kan er zo nodig wel iets af.
Enkele maten en bijzonderheden
De inwendige maten zijn: hoogte 54 cm, breedte 45 cm, diepte 30 cm. Van deze maten
mag desnoods iets worden afgeweken, mits de inhoud, dus het product van hoogte X
breedte X diepte, niet verandert. De hoogte kan alleen maar verkleind worden bij het
gebruik van een 8" luidspreker, in dat geval met hoogstens 5 cm. Het is niét wenselijk
om van de breedte- en dieptematen ook meer dan dit bedrag af te wijken. De afstand
tussen het afregelschotje en de voorwand is 4,5 cm. De minimumafstand tussen de
bovenrand van het schotje en het verstijvingsschot is eveneens 4,5 cm. Langs de zij
wanden loopt het afregelschotje goed passend tussen twee latjes. Als het definitief door
lijmen vastgezet wordt, kan het achterste stel latjes vervallen.
In het verstijvingsschot blijft aan de voorzijde een rand van ca. 8 cm dicht. De rest
van de oppervlakte wordt van zoveel gaten voorzien, dat minstens 30 % open is. Dit
mogen ook enkele uitgezaagde sleuven zijn. De reflexgaten in de onderrand van het
voorvlak liggen zo laag mogclijk. De totale hoogte, van onderzijde onderste rij tot
bovenrand bovenste rij, is ook weer 4,5 cm. Bij een diameter van 2,5 cm is dus een
zig-zag formatie nodig.
Laat van de nuttige kastinhoud zo weinig mogelijk verloren gaan. Gebruik daarom
voor het raam van latten, waartegen de achterwand vastgeschroefd wordt, niet te
zwaar, maar wel degelijk hout, bv. beuken, waarin de schroeven goed houden.
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De tekening
Deze verduidelijkt een aantal constructie-details en is dus vooral van waarde voor
minder bedrevenen op het gebied van de houtbewerking. De klosjes, die het afregelschot met de voorwand verbinden moeten, zitten tijdens de afregeling alleen aan dat
schot vast en glijden dus tegen de voorwand. Op deze wijze kan dus volstaan worden
met één stel geleidingsregels.
De hartlijn van de bovenste rij gaten van de reflexopening ligt op 32,5 mm van de
onderrand af.
Na het afzagen van het afregelschot kan de kast vlak op de vloer staan, maar men kan
er ook klossen, poten of een voet onder aanbrengen. Een gesloten voet biedt tevens
ruimte voor de montage van een scheidingsfilter.
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Het zijn de vele in opbouw zijnde toepassingen, het „entre
nous" en achter de schermen kijken, wat aan de beoefening
der radiotechniek zo'n sterke bekoring - EN KANSEN 1 geeft. Arbeidsveld met plenty ruimte voor toekomstplannen en
reeds daarom volle aandacht waard, is radio tevens een door
millioenen bejubelde en met gloed doorleefde hobby. Van
deze feiten getuigt ’n bloeiende, de gehele wereld omspannende
radiopers . . . daarvan spreken de 80 pagina's van het aan
trekkelijk verzorgde altijd interesante, door alles-wat-aan
radio-doet gelezen maandblad RADIO BULLETIN.
Techniek en toepassing nieuwe methoden en laatste constructies
wereldnieuws en eigen ideeën, de mogelijkheid TOT DIRECTE
BENUTTING THUIS OF IN HET BEDRIJF» en niet te ver
geten de daaraan onafscheidelijke romantiek, het wordt u gebracht
in magnetische, vlotte schrijftrant door een even kundige als
enthousiaste redactie.
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