Bouwbeschrijving Actieve schuifradio
LET OP!

De zwarte ferrietstaaf in dit pakket is breekbaar. Voorzichtig uitpakken!

Gefeliciteerd met dit bouwpakket. Je kunt hiermee een middengolfradio
bouwen.
In deze bouwbeschrijving staat stap voor stap wat je moet doen.
Bij iedere stap staat een hokje , maak bij iedere stap die je doet het hokje
zwart. Je weet dan precies waar je bent gebleven.



Stap 1: Heb je alles om de radio te bouwen?
Gereedschap









Andere dingen





Kleine schroevendraaier met kruiskop
Gewone schroevendraaier
Kniptangetje
Striptang
Schaar
Pen
Priem
Hamer en drevel OF soldeerspullen

Oor- of hoofdtelefoon (MP3)
AAA-batterij
Plakstift
Bakje om de onderdelen in te doen.
 Een goede tafel, stoel en voldoende licht zodat je
ziet wat je doet.
 Een radiozendamateur of een andere deskundige
die je kan helpen.

Hieronder zie alle onderdelen die in het bouwpakket zitten.
Grondplaat

Elco
Transistor
BC548B

Bouwschema

IC TA7642
Hulsjes

Spoelvorm
Spijkers

Ferrietstaaf

Chassisdeel

Draad

Beugeltje
Bindbandjes
Batterijhouder

Schroefje
Weerstanden
Condensatoren
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Stap 2: Solderen of spijkeren?
Je kan er voor kiezen om de onderdelen te solderen of te spijkeren. Solderen geeft de beste verbinding, maar
de spijkerverbindingen zijn ook betrouwbaar. Deze beschrijving gaat over de spijkermanier.



Stap 3: Wel of geen bouwschema?
In het bouwpakket vind je ook het bouwschema van
jouw radio.
Je kunt dit schema uitknippen en met een plakstift op
de bodemplaat vastplakken. Je ziet dan nog beter
hoe de verschillende onderdelen met elkaar zijn
verbonden.
Tip
Eventueel kan je met een holbuisje de gaatjes op het
bouwschema uitstansen. Doe dit zeker als je de
verbindingen gaat solderen.



Stap 4: Hulsjes plaatsen
Steek de hulsjes in de in de gemarkeerde gaatjes.
Sla de hulsjes met een hamertje VOORZICHTIG in de
gaatjes.
Tip
De gaatjes zijn precies groot genoeg. Eventueel kan je
de bovenkant van de gaatjes met een priem wat groter
maken.



Stap 5: Spoel wikkelen
Het wikkelen van de spoel is een nauwkeurig werkje. Leg de wikkelingen zo dicht mogelijk tegen elkaar.
Pak spoelvorm en het draad. Begin met de
draad ongeveer 12 centimeter door het
gaatje te steken dat het dichtst bij de sleuf
zit.
Haal de draad via de sleuf terug en steek
het nog een keer door het gaatje zodat de
draad goed vast zit.

Wikkel de draad naar het ander gaatje. Zorg er
voor dat de wikkelingen strak naast elkaar
liggen.
Op het einde haal je de draad twee keer door
het gaatje.
Knip de draad op ongeveer 10 cm af.

-2-



Stap 6: Bindbandje aan ferrietstaaf bevestigen
Bevestig een bindbandje op 2 centimeter van een uiteinde van de ferrietstaaf. Dit
bandje is de 'knop' waarmee je de zenders kunt opzoeken.
Trek het bandje goed aan, maar let op dat je de staaf niet breekt. Knip het
bindbandje zo af dat ongeveer 2 centimeter overblijft.
Steek de ferrietstaaf in de spoel.



Stap 7: Spoel op plankje vastzetten
De spoel zetten we vast met de twee andere
bindbandjes.
Steek de bandjes aan de bovenkant door het
plankje en via de andere gaten weer naar
boven.

Zet de spoel vast en knip de uiteinden van
de twee bindbandjes af.
De ferrietstaaf kan nu door de spoel
schuiven, maar er niet meer uit vallen.



Stap 8: Onderdelen plaatsen
De onderdelen worden met elkaar verbonden door de draden in de hulsjes te steken en deze daarna aan te
drukken met een spijker. Voor een goede verbinding is het belangrijk dat er in ieder hulsje vier draden
uitkomen. Dit betekent dat je in sommige hulsjes één of twee extra losse draadjes moet doen. Deze draadjes
kan je afknippen van de draad die je over hebt van de spoel (natuurlijk wel de groene isolatie verwijderen).
Als er vier draadjes in het hulsje zitten kan je de spijker erin drukken. Sla de spijker pas vast als je zeker weet
dat alle onderdelen goed zijn geplaatst.
Als voorbeeld wordt nu uitgelegd hoe condensator C1 moet worden
aangesloten. Dit is de condensator met daarop het cijfer 103.
Je ziet in het hulsje vier draden:
1.
2.
3.
4.

Aansluiting condensator
Groene draad van de spoel
Draad naar C6
Losse vierde draad
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Om te voorkomen dat de onderdelen uit de hulsjes schieten druk je alvast
een spijkertje in het hulsje.
Sla de spijkers pas vast als je zeker weet dat alle onderdelen goed zijn
geplaatst.



Stap 9: De andere onderdelen
De volgorde waarin je de andere onderdelen plaatst is niet zo belangrijk. Het is handig om de batterijklem en
de hoofdtelefoonaansluiting als laatste te doen.

Condensatoren C1, C3, C4 en C6
De waarde staat in een cijfercode op
de zijkant.
Condensator
C1
C3 en C4
C6

Waarde
10 nF
100 nF
560 pF

Code
103
104
561

Handig om te weten
Capaciteit wordt uitgedrukt in de eenheid farad (F).
1 nanofarad (nF) is één miljardse farad (0,000 000 001 F)
1 picofarad (pF) is één biljoenste farad (0,000 000 000 001 F)
Duizend picofarad is dus één nanofarad.
De eerste twee cijfers van de code geven het aantal picofarad aan. Het
derde cijfer het aantal nullen dat erachter komt.

Condensator C5
Deze condensator heeft een plus- en een minkant. De pluskant is te herkenning aan een inkeping. Deze
inkeping staat ook op het bouwschema.

R1, R2, R3, R4 en R5
De waarde van de weerstanden herken je aan de gekleurde
ringen:
Weerstand
R1 en R4
R2 en R3
R5

Waarde
100K
1K
270 ohm

Kleurcode
bruin – zwart – geel
bruin – zwart – rood
rood – violet - bruin

Handig om te weten
De waarde van een weerstand wordt uitgedrukt in ohm (Ω).
Duizend ohm is één kilo-ohm en wordt geschreven als 1K.
Over het algemeen geven de kleuren van de eerste drie ringen
de waarde aan.

Kleurcode weerstanden
Kleur
1e ring 2e ring
Zwart
0
0
Bruin
1
1
Rood
2
2
Oranje 3
3
Geel
4
4
Groen
5
5
Blauw
6
6
Violet
7
7
Grijs
8
8
Wit
9
9

3e ring
x1
x 10
x 100
x 1.000
x 10.000
x 100.000
x 1.000.000

IC1 en T1
Het IC en de transistor zien er hetzelfde uit, maar zijn twee verschillende onderdelen. Als je deze verwisselt
dan gaat je radio niet werken. Op de platte kant staan de typenummers.
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De draden moeten op
een speciale manier
worden gebogen. Kijk
op de bouwplaat goed
naar de platte kant en
de richting van de
draden.
Buig de draden niet
direct bij de zwarte
behuizing, maar houd
ongeveer 1 mm ruimte.



Stap 10: Aansluiting oortelefoon
Op de foto's zie je de aansluiting voor de
oortelefoon.
Monteer eerst het witte hoekje met de kleine
schroef en daarna het chassisdeel met de
draden (misschien zijn ze wat te lang en moet
je ze korter maken).



Stap 11: Batterijhouder
Vóór je de batterijhouder vastplakt moet je eerst de draden op lengte maken:



Min: Zwarte draad ongeveer 5 cm (inclusief 1 cm die je moet afstrippen)
Plus: Rode draad ongeveer 7 cm (inclusief 1 cm die je moet afstrippen)

Nadat je de einden hebt gestript kan je de batterij met de plakstrips vastplakken. Let op de plus (rode draad)
en de min (zwarte draad).



Stap 12: Checklist
Gebruik deze checklist om te (laten) controleren of alle onderdelen op de juiste plaats zitten.












Beide groene draden van de spoel aangesloten
Weerstanden op juiste plaats
Condensatoren op juiste plaats
Plus van elco C5 aan de juiste kant
Vier draadjes in ieder hulsje
IC1 (TA7642) op de juiste plaats en platte kant in de goede richting
IC1 (TA7642) draden hetzelfde gebogen als op bouwschema
Transistor T1 op de juiste plaats en platte kant in de goede richting
Transistor T1 draden hetzelfde gebogen als op bouwschema
Rode en zwarte draad batterijhouder goed aangesloten

-5-



Stap 13: Draden vastzetten
Als alle onderdelen zijn gecontroleerd kan je de spijkers
voorzichtig vast tikken.
Gebruik hiervoor een kleine hamer en een drevel, dikke
bout of scharnierpen.



Stap 14: Radio aansluiten
Je hoeft nog maar twee dingen aan te sluiten:
1. De batterij
2. De hoofd- of oortelefoon
Door de ferrietstaaf te verschuiven kan je een sterke zender opzoeken.
De antenne is richtinggevoelig. Dit betekent dat je de ontvangst van een zender kunt verbeteren door de radio
te draaien.
's Avonds is de ontvangst van radiostations beter als overdag.

Schema

Tot slot
Ik hoop dat je veel plezier hebt gehad met het bouwen en het luisteren. Ik ben erg benieuwd naar je
opmerkingen en ideeën. Dit kan via chris@dorna.nl. Kijk ook eens op mijn website www.kristalradio.nl. Hier
staan ervaringen van andere bouwers en interessante links.
Chris Dorna
PE1DZX
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