Ervaringsverslag Schuifradio

Inleiding
Dag Chris,
Een week na het afronden van het shuifradioproject bij de Scouting ga ik nu beginnen met het maken
van een ervaringsverslag over het maken van de schuifradio met zo’n 25 kinderen. Ik ga beginnen
met eens stukje over de voorbereiding, gevolgd door het bouwen van de radio, waarna ik een paar
overige dingen ‘bespreek’. Omdat je aangaf de voorkeur te geven aan een ervaringsverslag en niet zo
zeer een bouwverhaal, zal ik proberen bondig te zijn, zodat je alle info snel terug kunt vinden.
Wij hebben de radio gebouwd met jongens in de leeftijd van 10-14. We hebben er twee weken (twee
opkomsten van 1,5 uur) over gedaan voordat iedereen een werkend exemplaar mee naar huis kon
nemen. We hadden beschikking over 4 man leiding.

Voorbereiding
Omdat wij vanwege een beperkt budget ervoor gekozen hebben om niet het gehele bouwpakket te
kopen, maar slechts een aantal onderdelen hiervan, hadden we meer voorbereiding dan mensen die
het gehele pakket bij jou kopen. Naast de spullen die ik bij je heb gekocht (ferrietstaaf en de
oortelefoons) hebben we alle spullen gratis kunnen regelen. De plankjes hebben we alleen op maat
gezaagd, zodat later de gaatjes nog geboord moesten worden. De PVC-pijp en draad voor de spoelen
is gesponsord door de plaatselijke elektricien. De condensatoren, weerstanden en diodes zijn
gesponsord door school. Alle kleinmateriaal kwam op kosten van de Scouting.
De bedoeling was de kinderen veel zelf te laten doen. Het onder begeleiding zagen van de PVCpijpjes en boren van de plankjes hoorde hier ook bij. Omdat de jongens al wat ouder zijn (10-14)
vonden we dat ze dit zelf moesten kunnen (leren).
Draad: Het draad voor de spoelen hebben de kinderen uit alarmkabels gehaald. Dit zijn dunne, vaak
witte kabels die voor anti-inbraakbeveiliging wordt gebruikt. In zo’n kabel zitten vier aders. Ik heb
thuis zitten experimenteren en wikkelen van de spoel met dit draad levert een redelijke selectiviteit
op.
Diode: omdat germaniumdiodes niet te krijgen waren op school, heb ik gezocht naar een alternatief.
Ik heb verschillende types meegenomen en thuis met behulp van de radio doorgemeten en hierbij de
voorwaartse spanning over de diode gemeten. Het blijkt dat een germaniumdiode niet perse
noodzakelijk is. Omdat de parallelkring nauwelijks stroom hoeft te leveren, zal er maar een heel
kleine UFW over de diode vallen. Ik heb de beschikbare diodes op school geselecteerd en degene
meegenomen die de kleinste UFW hadden bij een bepaalde stroom. Na thuis gemeten te hebben
bleek de 1N4148 (high-speed switching diodes) de geschiktste. Alle overige geteste diodes deden het
overigens ook in de radio.

Bouwen van de radio
Bij het bouwen van de radio hebben we de kinderen in hun gebruikelijke groepjes (patrouille) laten
werken, ieder groepje aan één tafel. De bedoeling was dat ze elkaar zouden helpen bij problemen,
voordat ze naar ons toe zouden komen. De kinderen hadden ook de beschikking over de
bouwhandleiding van de radio. (Ik heb hem wel ietsjes aangepast, omdat de kinderen naast de
originele bouwvolgorde nog een aantal extra dingen moesten doen). In de praktijk bleek echter de
kinderen de handleiding niet veel zelfstandig hebben gebruikt. Ondanks het feit dat hij voor mij
makkelijk leesbaar is, vonden de kinderen hem moeilijk geschreven en konden ze de stappen niet
goed volgen. Ook de oudere jongens vonden dit moeilijk. Daarnaast konden ze ook vaak het geduld
niet opbrengen om rustig te lezen. Ze gaven de voorkeur aan iemand die bij de tafel zat en ze hielp
zodra ze vastzaten. Hierbij gebruikten we dan samen de handleiding en deden we de te maken stap
voor. Zodra de kinderen zagen wat de bedoeling was, konden ze zonder verdere vragen de stap
voltooien. Daarnaast hadden we de beschikking over een voorbeeldradio, welke voor bijna alle
kinderen erg nuttig is geweest om bepaalde stappen te ‘illustreren’.
Zoals eerder vermeld, wilden we dat de kinderen zoveel mogelijk zelf deden. Hierbij hoorde in ieder
geval het zagen van de PVC-pijp, wikkelen van de spoel, plaatsen en aansluiten van de componenten
en het testen van de radio. Het boren van de gaten voor de ty-raps in zowel de pijp als het plankje
hebben we uiteindelijk zelf gedaan omdat de boormachine nogal zwaar was. Eventueel is het
mogelijk om de kids (onder begeleiding) zelf het plankje te laten boren met een kleine
accuboormachine. De pijp is hiervoor niet geschikt, omdat de boor snel van de pijp afglijdt. We lieten
de kinderen zelf de boorpunten uitmeten, zodat we zelf alleen nog maar hoefden te boren.
Voor het zagen van de pijp (op maat zagen en de sleuf uitzagen) hadden de kinderen de beschikking
over een figuurzaag (beugelzaag). Een nadeel hiervan is dat door de korte lengte van de zaag de pijp
in de lengte ingezaagd moest worden. Verder ging het zagen prima en is er op 24 kinderen maar één
pijpje verloren gegaan omdat het zagen was mislukt.
Het wikkelen van de spoel ging bij iedereen goed. Na het geven van een voorbeeld, was iedereen in
staat om zijn spoel goed te wikkelen.
Ook het plaatsen van de componenten ging prima. De kinderen hebben zelf de plek bepaald waar de
schroeven moesten komen. We hebben ze de afstand tussen de schroeven zelf laten beredeneren,
waarbij alle oudere kids tot de conclusie kwamen dat de componenten ertussen zouden moeten
passen. De jongeren kinderen keken de kunst af van de voorbeeldradio. Wat opviel is dat er maar
enkele componenten zijn gesneuveld door te hard aandraaien van de schroeven. Veel kinderen
raakten wel in de war als ze meerdere pootjes onder één schroef moesten maken. Ze dachten vaak
dat ze de componenten onder de verkeerde schroef deden. Bestuderen van de voorbeeldradio
bracht dan weer een antwoord.

Overig
Na de eerste week bleek dat het niveau van de kinderen in de groepen sterk uiteenliep. Van vorige
projecten wisten we dat er verschillende jongens tussen zaten met twee linkerhanden, maar ook
jongens die erg handig zijn. Omdat de kinderen in de patrouilles gemengd zijn qua leeftijd, zaten in
de een patrouille dan ook handig kinderen als niet handige kinderen. Kinderen die niet handig

waren, keken vaak de kunst af bij hun handige buurman. Gemengde groepen is dan ook een
aanrader, omdat een begeleider het wel erg druk krijgt als iedereen aandacht wil.
Testen: enkele kinderen waren na zo’n twee uur klaar. Omdat ze niet het geduld konden opbrengen
om andere kinderen te gaan helpen bouwen en graag met hun radio wilden spelen, heb ik een soort
testhoekje gemaakt waar de kids konden experimenteren met extra componenten. Ze zetten dan
bijvoorbeeld condensatoren parallel en keken wat er dan veranderde aan de ontvangst. De kids
vonden dit experimenteren erg leuk en interessant. Na verloop van tijd waren dan ook een hoop
kinderen aan het experimenten. De kinderen die hun radio moesten testen na het bouwen, maakten
van ditzelfde hoekje gebruikt. Tot mijn verbazing hielpen de kinderen elkaar vaak met aansluiten van
de antenne en aarde en hielpen ze elkaar met testen. Hierbij moet ik wel zeggen dat het verstandig is
om leiding bij de testtafel te zetten, omdat kinderen met nieuw te testen radio’s soms moesten
wachten omdat andere kinderen aan het experimenteren waren. Nieuwe radio’s moeten natuurlijk
voorgaan. Als een radio werkte, konden we dit horen door het luide gejuich! Erg leuk! Bij het testen
van de radio’s bleek dat de meeste in staat waren om ongeveer 3-4 zenders goed van elkaar
gescheiden te ontvangen (overdag), waarbij de laagste frequentie ongeveer bij 650 kHz lag (met een
spoel van alarmdraad en een enkele C van 470 pF).
Antenne en aarde: als antenne heb ik een lang stuk draad gebruikt (zo’n 20 meter lang). Dit heb ik in
tussen twee bomen gespannen (4-5 meter hoog), door een klosje over de bomen te gooien. Deze
lange antenne bleek erg nuttig, omdat ik zeker wilde zijn van een goede antenne als de kinderen bij
het testhoekje klaagden over een niet werkende radio. Als aarde heb ik eerst de randaarde van het
lichtnet genomen. Dit vond ik echter een slecht voorbeeld voor de kinderen, waarna ik getest heb of
de CV ook werkte. Dit ging ook uitstekend. Thuis werkte echter de randaarde stukken beter dan de
CV-leiding. Een pen in de grond heb ik niet getest. Het vinden van een goede aarde bleek bij ons dus
een kwestie van proberen.
Wat tips:
- Het blijkt dat de kinderen met wat voorbeelden prima in staat zijn om ook zelf hun pijpje te
zagen, afstanden uit te meten en zelf te bepalen waar de schroeven voor de componenten
moeten komen. Achteraf ben ik blij dat we de jongens veel dingen zelf hebben laten doen. Ze
leren hier het meest van en het maken van de radio wordt een grotere uitdaging. Misschien
is het een idee om het bouwpakket voor de schuifradio aan te passen aan twee
leeftijdsgroepen. Het huidige pakket voor jongere kinderen (10-) en voor groepen zonder
eigen voorzieningen zoals boormachine’s, zagen etc. en een pakket zonder voorgeboord
plankje en pijpje voor oudere kinderen (10+) en voor groepen met gereedschap.
- De handleiding vonden kinderen vaak lastig om te lezen. Ze hebben er weinig geduld voor en
vonden de plaatjes soms onduidelijk. Een begeleider bij de tafel is een must.
- Het experimenteerhoekje was een uitkomst! De kinderen konden zich erg goed vermaken
met testen en zooien.
- Een aarde vond ik door gewoon te testen te zoeken naar de beste optie
- Een lange testantenne is erg prettig, het gaf mij veel rust doordat ik wist dat als een radio
niet werkte, het in ieder geval niet aan de antenne lag.
- De bouwtijd is erg afwijkend per kind. Enkelen hadden drie uur nodig, andere de helft. Hierbij
moet wel worden gezegd dat de kinderen meer moesten doen dan bij het originele pakket.
- Voldoende gereedschap per tafel is een must. Het voorkomt dat de kinderen langs andere
tafels gaan zwerven op zoek naar bv een schroevendraaier. Voldoende gereedschap
voorkomt een hoop onrust.

