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Er zijn plaatsen vacant
bij de
Verbindingsdienst!

:

'S

L-r-

cv (t 1
i
£3 1

ï#£

Wv.ïV

*■

.*.

»
5

Ö

[jp||
’

£

C * O O,
»

*'-• VËÜMmTIM

t

i«P£SS
:::!"S:1

■■

'Y'/

:, ,

Ipp
AV

m hm^3

i

|3Ï|

te '1L
)M i

:

De Verbindingsdienst van het Leger kan flinke
krachten gebruiken in vele functies, waart=z>ij het
aankomt op plichtsgevoel, vakmanschap «en accuratesse. Voor prima vaklieden, die niet ouder
zijn dan 45 jaar, een pracht-kans!

GRIJP DEZE KANS !

Schrijf vandaag nog

. i
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Er zijn vacatures voor:

Radio-monteurs
Radar-monteurs
Vuurleiding s-monteur
Radiotelegrafisten
Telex-monteurs
Telefoon- en
telegraafmonteurs
Draag golf-monteurs
Kabel-monteurs

of ga eens praten met de dichtstbijzijnd e GARNIZOENSCOMMANDANT
U kunt ook inlichtingen vragen a^n het Bureau Werving Hooftskade 1 te Den Haag - TeleFoc?^ 185240 toestel 470.
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D E vraag naar kleine, draag
bare batterij-ontvangertjes blijft
groot en dat valt niet te verwon
deren. Immers vandaag de dag is
men zó aan zijn muziekdoos in
huis gewend, dat men buiten ook
zijn programma wil blijven be
luisteren. Zolang zich dat nog be
perkt tot de tuin van eigen wo
ning, kan men het huisapparaat
nog wel middels een lang snoer
en een geïmproviseerde antenne
benutten, maar wat te doen op
vacantietochten, in de auto, boot
of tent, aan het strand of op de
heide?
Dan is men aangewezen op batterij-ontvangst.
Bovendien: het is mode, om een
sierlijk ontvangertje mee te
nemen en vooral bij de jongeren is
de vraag naar dergelijke radioapparaatjes .groot.
Geen wonder dan ook, dat zij zich
met enthousiasme op eigenge
maakte ontwerpen hebben gewor
pen, helaas meestal met een be
droevend resultaat.
In de eerste plaats werden het *n Smaakvol geheel .. .
bakbeesten van apparaten en Echt een toestelletje om mee te flaneren!
daarnaast kostten ze handenvol
geld. Dat de ontvangst hoogst onbevredigend was laat zich wel begrijpen en tenslotte
was op mijlen afstand al te zien, dat het hier een eigenteelt-radio’tje betrof en dat is
iets, waar in dit speciale geval, nu juist niet de aandacht op moest worden gevestigd.
Een wat men tegenwoordig een „flaneer-toestel” noemt, moet er sierlijk uitzien, een
behoorlijk stukje muziek kunnen produceren en vooral klein zijn. En dan moet het
nog eenvoudig zijn te bouwen en dan nog niet te duur worden. Dat zijn van die eisen,
die men zou kunnen omschrijven met de uitdrukking „voor een dubbeltje eerste rang
willen zitten” en eerlijk gezegd heeft het ons van de Muiderkring, die op het gebied
van ontwerpen en eisen wel wat gewend zijn, heel wat hoofdbrekens gekost voor dat
dubbeltje een kaartje eerste rang te kunnen offréren.
Of wij daarin zijn geslaagd?
Met enig optimisme, daarbij aannemende, dat de zelfbouwer in zijn „werkplaats” hier
en daar nog wel wat materiaal heeft liggen als een paar plankjes, een stukje aluminiumplaat en een paar eindjes montage draad, komt het hele geval op een kleine
vijftig pop.
Daarbij zijn inbegrepen de beide buisjes en de luidspreker. De batterijen evenwel niet.
Aan deze zeer lage aanschaffingsprijs hebben we wat moeten offeren, namelijk de
mogelijkheid om uit dit apparaatje het ene station na het andere te plukken. Het
geeft de beide Hilversumse zenders, maar het geeft ze onder alle omstandigheden be
hoorlijk. Vanzelfsprekend zal de ontvangst, buiten in het vrije veld, op het terrasje
langs de boulevard of aan boord van uw boot of kano beter zijn dan in een besloten
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ruimte, doch op de beneden-étage van een zeer solide gebouwd herenhuis in Haarlem
kwamen de beide H-zenders heel fatsoenlijk op kamersterkte uit het miniatuurluidsprekertje. Een experiment in Zeeland slaagde eveneens honderd procent.
Indien u over een auto beschikt, kan het apparaatje worden ingebouwd in het hand
schoenenkastje. Een eenvoudige spriet, liefst op het dak van de wagen en een stukje
coaxiale kabel van antenne naar ontvanger geeft een zeer goed resultaat. De moge
lijkheid is er ook om in dat geval het toestel zó te maken, dat het los in het kastje
wordt gelegd, zodat men het, als men de wagen verlaat, weer mee kan nemen om er
ergens anders plezier van te beleven. De auto-antenne wordt dan losgepikt en daar
voor in de plaats komt een staafantennetje. Het aardige van dit ontwerpje is, dat
men er, zo men er wat meer geld aan wil besteden, een werkelijk luxe flaneerapparaatje van kan maken. Verchroomde stripjes voor het luidsprekertje, een mooi met
leerdoek overtrokken kastje en een telescoop-antenne doen het goed.
Do vóórgeschiedenis.
Ons apparaatje heeft een vóórgeschiedenis. Die begon toen in het MK-lab. de MKSportont'vanger op stapel stond. Het volume, dat bij dit koptelefoonontvangertje uit
de gehoorschelpen kwam, deed de vraag rijzen of met die schakeling geen luidsprekerontvangst kon worden bereikt. De aanvankelijk gebruikte 402 spoel liet dit maar
matig toe, doch toen de verbeterde MuCORE 402N op de markt kwam, gaf deze juist
het stootje, dat nodig was om tot een bruikbare luidspreker-ontvangst te komen.
Daarom is er niets te veel gezegd, wanneer we beweren, dat deze 402N spoel het hart
van het apparaat is.
De Golden Wharfedale-speaker, die als eerste op het MK-Sportontvangertje werd
aangesloten, deed het — hoe kan men iets anders verwachten — prima.
Dat was nog in het beginstadium, toen alles nog met krokodillenklemmen aan elkaar

Exploded view/
Van links naar rechts: Deksel, gloeistroom- en anodebaUerijen, het ontvangertje, het kastje, de
bevestigingsboutjes en de afstemknop. Op de voorgrond de telescoopantenne.
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geprikt zat. En toen zijn we op zoek gegaan naar miniatuuronderdelen, want dat
stond vast: alles moest zo klein mogelijk worden gehouden. Het kleinste speakertje,
dat aan de markt is, bijv. een „Peerless Micro” moet u zien te krijgen, want de luid
spreker neemt de meeste plaats in. Aan de hand van zijn afmetingen en die van de
batterijen kunnen dan al in grote trekken de maten van uw toestel worden bepaald,
die wel wat mogen afwijken van ons ontwerp. Belangrijk is het vooral, dat de luid
spreker een uiterst gevoelig type is.
De vorm van het kastje heeft eveneens een kleine voorgeschiedenis.
Aanvankelijk ondergebracht in een „Jantje Vierkant kastje”, zochten we naar een

Hier een tekening met de maten van frontplaatje, pertinaxplaat en buizensteun.

I

;
ACHTERAANZICHT
Duidelijk onderscheidt men op deze foto de ophouw van het achterste compartiment, dat door een
aluminiumplaatje. dat dienst doet als buizensleun weer in een boven- en ondergedeelte wordt gesplitst. Op het bovenste deel de twee buisjes, linies de DK 91, rechts de DL 92. Tussen de buizen
de luldsprekertransforn.ator. In het onderste gedeelte de Mu-Core 402 N-spoel. het hart van het
toestel en links de HF-smoorspoel F 4.

7

BOUWTEKENING

ZIJ-AANZICHT
Ook verticaal zijn twee compartimenten te zien, die door het përtinax-plaatje gescheiden worden.
In het rechter (voorste) bevindt zich o.m. de miniatuurluidspreker b.v. Peerless ,,Micro”, de golfbereikscliakelaar annex aan-uit-schakelaar, ter weerszijden daarvan de condensatoren voor terug
koppeling en afstemming (micro-draaicondensatoren en vaste condensatoren).
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model, dat er vlot en sierlijk uitzag, doch dat ook door leken kon worden gebouwd.
En de oplossing was, dat het kastje toch in principe vierkant bleef, maar dat, doordat
men dik hout gebruikte, er de aardige vorm aan kon worden gegeven, die men op de
foto’s ziet afgebeeld. Het is gewoon een kwestie van schaven en schuren.
Een vernuftige doch doodeenvoudige constructie van het handvat, dat door deze kunst
greep nog inzakbaar is ook, een zorgvuldige afwerking met een zacht crème tintje,
doen niemand vermoeden, dat het hier om een eigenteelt-gevalletje gaat.
Het apparaatje is enigszins „hand-gevoelig”, dat wil zeggen, dat de omgeving invloed
heeft op de afstemming. Afstemming en terugkoppeling moeten dus steeds bereikbaar
zijn en daarom dan ook zijn de Philips micro-draaicondensatoren zó gemonteerd, dat
zij door kleine gaatjes in het frontplaatje en de voorzijde van het kastje kunnen wor
den bereikt. Het zuiver afregelen van het apparaatje zolang het nog buiten het kastje
is, heeft dan ook geen zin.
Eerst nadat het gehele apparaatje compleet met batterijen ingebouwd is, kan precies
worden afgestemd. Gebruik daarbij een trimsleutel of een lange geïsoleerde schroevedraaier, want door het metaal van de schroevedraaier kan ook verstemming optreden.
Deze van buiten af bereikbare trimmers (micro-draaicondensatoren) zijn ook nodig,
wanneer men het toestel als autoradio wenst te gebruiken. Het moet dan worden
afgeregeld, wanneer het in het handschoenvakje staat. Haalt men het er uit om het
met een sprietantenne te laten spelen, dan zal ’t wederom even moeten worden bij
geregeld.

n

De in dit ontwerp gebruikte micro-draaicondensatoren kunnen zonder meer vervangen
worden door gewone „lucht” trimmers (zie blz. 14).
De mogelijkheid is er ook om op de condensator-asjes verlengstukjes te solderen cn
die van kleine knopjes, bijvoorbeeld gemaakt van schroefsluitingen van tandpastatubes, te voorzien, of wat eenvoudiger is, condensatortjes met asjes te gebruiken.

De bouw/wijze.
Het bouwen van dit aardige ontvangertje zal aan de hand van onze duidelijke foto’s
en tekeningen wel niet moeilijk zijn.
Begin met de materialen en onderdelen aan te schaffen. Is het te bezwaarlijk deze
aderlating van uw portemonnaie in één keer te doen, ga dan na, welke materialen en
onderdelen het eerst aan bod komen.
Dat zijn allereerst een paar stukjes aluminiumplaat en pertinax. Het aluminium frontplaatje wordt 130 mm lang en 90 breed. De hoeken worden wat afgerond om
straks het inschuiven in het kastje te vergemakkelijken. Op de in de tekening op
pagina 6 aangegeven plaatsen worden de gaten geboord voor luidspreker, trimmers en
Devestigingsbouten, waarbij men rekening moet houden met het type luidspreker, dat
men gebruikt. In ons geval konden door de vierkante vorm van het luidsprekerchassis
twee gaten voor speaker en bevestigingsbouten samenvallen. Ook de luidsprekeropening of „conusdiameter” moet even worden vergeleken.
Gat C voor de as van de schakelaar heeft een diameter van 7 mm. Van pertinax
1,5 a 2 mm dikte wordt nu een plaatje gemaakt van 80 X 125 mm.
De gaten B moeten corresponderen met de hoekgaten B van het frontplaatje. Door
middel van draadstangen van 3 a 4 mm diam. elk met 4 moeren of afstandbusjes,
kunnen beide plaatjes op afstand worden gemonteerd. Deze afstand wordt bepaald
door de diepte van de luidspreker.
Vervolgens wordt van aluminium van 1,5 mm dik het buizensteuntje gemaakt dat,
nadat de gaten zijn geboord, op de gestippelde lijn haaks wordt omgezet. Het wordt
zó op het pertinaxplaatje gemonteerd, dat tussen de twee buisjes nog juist de Muvolett
uitgangs-transformator kan worden bevestigd en onder het plaatje voldoende ruimte
blijft om de 402 N spoel te monteren.
Het Novocon HF smoorspoeltje F 4
wordt met het bijgeleverde beugeltje
eveneens op het pertinax bevestigd,
terwijl de schakelaar met twee bout
jes wordt vastgezet.
Aluminium frontplaat en pertinaxplaat worden nu weer -van elkaar
losgeniaakt omdat dit het bedraden
vergemakkelijkt.
Begin deze bedrading met de aan
sluitingen aan buisvoeten en spoel
(zie tekening op pagina 8 en 9 links
onderaan).
De buisvoetaansluitingen zijn genum
merd van 1—7. De nummers 1—7
liggen ter weerszijden van het aardlipje, dat zich onderscheidt van de
andere aansluitingen doordat het van
boven dicht is.

VOORAANZICHT

Het aluminiumplaatje, waarvan men op
pagina 6 links bovenaan de tekening de
afmetingen ziet, dient als montageplaat
voor de luidspreker (boven) en de micro
draaicondensatoren. Onder de luidspreker
de afstemknop, die wanneer het toestel In
het kastje wordt geschoven, natuurlijk ge
demonteerd moet worden.
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Vóór het monteren van de 402 N spoel
eerst de (station-kiezer aan/uit) schakelaar
aan het pertinaxplaatie bevestigen. In
tegenstelling met de ééngats montage,
waarvoor dit soort schakelaars is gecon
strueerd, moet in ons geval de schakelaar
door middel van de beide draadstangen met
tussenvoeging van afstandsbusjes (zie foto
blz. 10) op het pertinaxplaatje worden
vastgezet.

f

BIJ DE AFBEELDINGEN:
Links een opname, die aantoont hoe het inzinkbare handvat moet gelicht. Onder een bouwteke
ning van het eenvoudige doch sierlijke kastje.
Voor de luidsprekeropening worden staafjes door
zichtig plastic gemaakt. In deze tekening heeft
men een ruim gat (34 mm 0) in het frontplaatje
gemaakt, waardoorheen de afstemknop kan en
dus min of meer „verzonken” is. Deze behoeft
dus niet bij demontage afgenomen te worden.
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Zo worden de batterijen aan el
kaar verbonden. Denk erom, dat
de plus van een zaklantaarnbat♦ 4,5 V terij de korte lip is. Men legt de
twee \Vi Volts batterijen dus
met de korte lippen naar elkaar
-4.5*045 v toe en soldeert deze aan elkaar.
De lange lippen worden dan
door middel van een van isolatiekous
voorziene
montagedraad aan elkaar verbonden. De
min van de anode wordt verder
eveneens met geïsoleerd draad
aan de min van de 4^ Volts bat
terijen en zo doorverbonden aan
de aluminium frontplaat (aar
de). Over de polen van de anodebatterij kan facultatief een
papiercondensator van 0.5 of 1
micro Farad (Cll) worden ge
zet. omdat wanneer de batterij
opraakt door de verhoogde in
wendige weerstand daarvan een
brom- of giltoon kan ontstaan.
♦ 45 v

DE SCHAKELAAR
Benodigd is een z.g. radiogolflengte-schakelaar met 3 standen en 4 secties (A-B-D-E).
Bij de door ons gebruikte schakelaar waren deze 4 secties op één schakelaarsplaatje onderge
bracht ( foto blz. 10).
In de bouwtekening gaven we echter een type aan met twee plaatjes, waarbij per plaatje 2 sec
ties. Het doet er dus niet toe, of men de één dan wel de ander toepast.
Dc afstcmcondcnsatoren
Maakt men gebruik van luclit-trimmers (Philips) waarvan de capaciteit maximaal 30 pF bedraagt,
dan moet men aan C 2 en C 3 een kleine capaciteit b.v. 22 pF keramisch-parallel schakelen — op
de wijze zoals C 4a en C 5a zijn gemonteerd.
Het zal dan ook noodzakelijk zijn voor C 4a — 86 pF te gebruiken en voor C 5a — 220 pF.
Positie afstcmcondcnsatoren
links boven afstemming 402 m (Hilversum I).
links onder terugkoppeling idem.
rechts boven afstemming 298 m (Hilversum II).
rechts onder terugkoppeling idem.

Achteraanzicht
van het geopende
kastje. De batte
rijen zijn uitge
nomen.
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Montagevoorschriften.
Een vaste regel is, dat bij het soort buisjes dat we gebruiken, de pennen 1 en 7 steeds
de gloeidraadaansluitingen zijn. Alle verbindingen worden met isolatiekous overtrok
ken blank-vertind montagedraad gemaakt en steeds zo kort mogelijk gehouden. Sol
deer met Superspeed harskernsoldeer en een niet te grote bout. Pas op, dat men bij
het monteren van weerstanden en condensatoren deze niet met de warme bout raakt.
Van de buisvoet voor de DL92 blijven de aansluitingen 5 en 6 ongebruikt, voor de
DK91 de aansluiting 5 en van de spoel de lippen 1 en 2. Deze niet gebruikte aansluitïippen mogen echter niet als bedradingssteuntje dienst doen of in een geleidende veroinding staan met één van de onderdelen. Door een gat in het pertinaxplaatje gaan
totaal vier verbindingen naar de „andere kant”, in dit geval het aluminium frontplaatje en de aan de andere zijde van het pertinaxplaatje bevestigde schakelaar.
Monteer op het frontplaatje eerst de micro-draaicondensatoren en breng de bedrading
aan. Voor het geval men gewone luchttrimmers gebruikt, moeten deze met montagesteuntjes zó worden bevestigd, dat zij door gaatjes in frontplaat en voorzijde kastje
kunnen worden bereikt met de zeskantige trimsleutel. Monteer vervolgens de luid
spreker en verbindt de vier doorgevoerde leidingen. Sluit de speaker aan op de secun
daire van de uitgangstrafo (3 è. 5 Ohm) en maakt van soepel draad de batterijaansluitingen en die voor de antenne.
Controleer of alles goed is aangesloten. Vooral de gloeidraad- en hoogspanningsverbindingen. Merk de aansluitdraden naar de batterijen, zodat men zich niet kan ver
gissen.
Houdt er rekennig mee, dat een misgreep altijd twee buisjes kost en ga nooit, wan
neer de buisjes aangebracht zijn met een schroevedraaier erin peuteren. Onwillekeurig
maakt men ergens sluiting en wèg zijn de buisjes! Maak er een gewoonte van de buis
jes steeds uit te nemen wanneer er iets aan het apparaatje moet worden gedaan. En
controleer na de eventueel aangebrachte verandering of er toevallig geen sluiting is
ontstaan. Denk in ieder geval steeds na bij wat u doet.
De terugkoppelconclensatoren.
Wanneer de ontvanger goed werkt, moet men met de terugkoppelcondensatoren C 2
en C 3 de ontvanger in „genereren” kunnen brengen. Er zal een fluit- of giltoon uit de
luidspreker komen en de ontvanger zal dan als stoorzender gaan werken.
Nu moeten we deze condensatoren niet zover indraaien dat genereren optreedt, maar
wel zover, dat het ontvangen station het sterkste geluid geeft.

Het kastje.
Het kastje, dat wij hierbij hebben ontworpen, is gemaakt van een fijnnervige hout
soort. 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. De achterzijde is
een plaatje triplex van 5 mm. Aan de bovenkant komt een gat voor de antenne. Deze
kan men maken van een eindje gordijnspiraal, dat verstevigd wordt door er een
koperdraad in te solderen, of wanneer men het luxer wil doen, gebruikt men een
telescoop-antenne. De afwerking van één en ander laten we graag over aan de fanta
sie en vindingrijkheid van de bouwer.
Ons kastje was ivoorkleurig gespoten, terwijl de luidsprekeropening voorzien was van
5 strookjes doorzichtig plastic.

Andere buistqpen
In plaats van de eindbuis DL92 kan men zonder meer de Amerikaanse dubbelganger,
type 3S4, toepassen. Met de detector deden we echter de merkwaardige ervaring op,
dat een 1R5 — alhoewel deze „volgens de boeken” volkomen gelijk is aan de DK91 —
het lang niet zo goed doet als laatstgenoemde. Wij experimenteerden met verschillende
exemplaren van beide typen, waaruit bleek dat hierbij geen toeval in het spel was. De
oorzaak van de verschillende prestaties in deze speciale schakeling hebben wij nog niet
ontdekt.
Aangezien hier seri e-voeding wordt toegepast, kan men de Tungsram 3S4T niet in
combinatie met een DK91 of 1R5 gebruiken aangezien de Tungsrambuizen 25 mA
gloeistroom gebruiken in plaats van de 50 mA voor overeenkomstige Amerikaanse
en Europese buizen.
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Veel zon en ’n goede ontvangst!
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Het hart . .
van ccn hartenvcrovcrcnde radio 1
Het hart van het charmante ontvangertje dat in
dit boekje wordt beschreven, het centrale punt
dat succes of mislukking bepaalt, is de spoel.
Geen succes met minderwaardig materiaal, dat de
ontvangstresultaten beperkt, in plaats van het ge
kozen station de behulpzame hand te bieden en
storende signalen zeer beslist de deur te wijzen.
Neem daarom een kwaliteitsspoel, een Mu-CORE
402-N.
Deze universele middengolfspoel is gemakkelijk
te monteren, stabiel en sterk en garandeert U topresultaatl
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