Een soldeerloze passieve ontvanger met permeabiliteitsafstemming
Materialenlijst
Plankje 15 x 10 cm
Kroonsteen met 4 klemmen
PVC installatiebuis 16 mm en 15 cm lang
2 kunststofklemmen voor 15 mm waterleiding
Trekbandje (tiewrap)
4 houtschroeven platkop messing
3 m schellendraad met PVC isolatie 0,4 kern/0,8 buitendiameter (Baco)
Ferrietstaaf 10 mm en 10 m lang (Baco)
Weerstand 470 k
Germaniumdiode
Foliecondensator 300 of 400 pF
Kristaloortelefoontje (Piëzo-elektrisch principe)
Eventueel een antennecondensator ca. 50 pF
25 m soepel draad voor antenne en aarde
Slangenklem
Bouwbeschrijving
Van de installatiebuis moet een stukje worden weggehaald. Dat gaat makkelijk door de buis in
een bankschroef te klemmen met de bovenkant van de buis gelijk met de bovenkant van de
bankschroef. Daarna de bankschroef aandraaien zodat de buis ellipsvormig van doorsnede
wordt en een klein beetje boven de bankschroef uitsteekt. Je kunt dan een keurig rechte plak
er uit zagen.
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Op de installatiebuis worden 48 windingen met een middenaftakking gemaakt. Daarvoor eerst
met een boortje van 1 mm gaatjes dwars door de buis boren. De eerste gaatjes op 1 cm van het
einde van de buis. De andere gaatjes 40 mm verder.
Steek de draad 10 cm door de gaatjes en maak dan 24 windingen netjes tegen elkaar. Gauw
schilderstape gebruiken om de windingen even vast te zetten. Dan zonder onderbreken een
stuk van de draad dubbelvouwen en in elkaar draaien (twisten). Daarna weer 24 windingen
maken en de draad door de buis steken. Er steken nu aan weerskanten van de spoel twee
draden uit en in het midden een getwiste draad.
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Schroef nu de waterleidingklemmen op het plankje. Druk dan de PVC-buis met spoel in de
klemmen.
Nu kun je de kroonsteen vastschroeven zoals hier boven is getekend. Voorzichtig de isolatie
wegsnijden van de draden en aansluiten op de kroonsteen.
Nu kun je de ferrietstaaf in de PVC-buis schuiven. Als dat niet gaat omdat de doorgestoken
draden in de weg zitten, dan met een schroevendraaier voorzichtig de draden naar boven
drukken. Pas op dat de ferrietstaaf niet valt want dat materiaal breekt erg snel.
Nu eerst de ferrietstaaf er weer uithalen en het trekbandje aan de kant van de spoel in de sleuf
drukken. Dan de staaf weer in de buis en over het trekbandje schuiven en aan de kant van de
spoel een centimeter uit laten steken. Dan het trekbandje in elkaar steken en om de ferrietstaaf
aantrekken. Je kunt nu de ferrietstaaf heen en weer schuiven met het trekbandje. Knip het
trekbandje af zodat er nog ongeveer een centimeter overblijft om vast te houden. De
ferrietstaaf kan er nu gelukkig niet meer uitvallen.
Nu nog de germaniumdiode D, de condensator C en de weerstand R aansluiten op de
kroonsteen. Voor de duidelijkheid zijn hieronder drie kroonstenen getekend maar dat is er
natuurlijk maar eentje!
D
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R
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Je zelf gebouwde ontvanger is nu eigenlijk klaar maar om wat zenders te kunnen horen
moeten er nog een paar dingen worden gedaan.
Het oortelefoontje moet op de klemmen worden aangesloten waar op aan de andere kant de
weerstand is aangesloten. Knip het stekkertje er maar af en haal voorzichtig de isolatie van de
draadjes. Die draadjes zijn erg dun en moeten een paarkeer worden dubbel gevouwen om in
de kroonsteen te kunnen worden vastgeschroefd.
Als dat klaar is moeten nog de antennedraad en de aardraad op de kroonsteen worden
aangesloten.

ANTENNE
HIER
AARDE
HIER
Een antenne kun je maken van 20 m soepel draad. Voor de aarddraad heb je 5 m draad nodig.
Als isolatoren kun je een paar stukjes PVC-buis 16 mm nemen waar je aan weerskanten een
gat van 5 mm doorboort.
A

B

Isolator

Antenneaansluiting

Driploop

Je antenne heb je gemaakt van 20 m draad. De isolatoren span je
met kunststof touw tussen A en B. Dat kunnen schoorstenen zijn
of een dakrand en een schuurtje of een huis en een boom. Wees
daar creatief in maar kijk uit met klimpartijen dat je niet valt!
Daar waar je antenne het huis binnen komt maak je een Driploop
waarmee te voorkomt dat regenwater ook naar binnen komt. De
geïsoleerde draad kun je voorzichtig via een raam of deur naar
binnen voeren.

Als aarde kunnen we gebruiken:

- de waterleiding
- de leidingen van de centrale verwarming
- een leiding van een bliksemafleiderinstallatie
- een metalen balkonhek
Als je de aardleiding aansluit aan een leiding dan moet je zorgen dat je werkelijk contact
maakt met het metaal. Dus verf, oxide etc. weghalen met een mes, vijl, grof schuurpapier of
staalborstel. Met een slangenklem is een goede verbinding te maken.
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Gebruik geen gasleiding omdat daardoor op plaatsen waar die gasleiding gekoppeld is met
pakking (isolator) een vonk en dus een kans op ontploffing zou kunnen ontstaan.
Als je alles hebt aangesloten stop je het telefoontje in je oor en schuift met de ferrietstaaf. Je
moet nu een paar verschillende radiostations kunnen horen. Door een condensator in serie met
de antenne te schakelen wordt de selectiviteit verbeterd. Als het echt donker is ga je vast nog
meer radiostations ontvangen.
Veel plezier met je zelfgebouwde radio!
Geert PA7ZEE
e-mail: pa7zee@hccnet.nl
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