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Deze eenheid bevat vijf kringen die met een dubbele afstemdiode worden afgestemd en een (vast) laagdoorlaatfilter. Hiermee wordt een frequentiegebied bestreken van 10 kHz tot 32 MHz. De frequentiegebieden zijn: 10 kHz - 2 MHz
(Iaagdoorlaatfilter), 1,5 - 3 MHz, 2,8 - 5,6 MHz, 5 - 10 MHz, 9 - 18 MHz en 16 - 32
MHz.
Omschakeling vindt plaats met behulp van ingebouwde schakeldioden die beurtelings van de schakelspanning (12 V) moeten worden voorzien. De afstemspanning loopt van 0,5 tot 8 V. De ingangsimpedantie bedraagt ca 50 ohm (alleen voor
het laagdoorlaatfilter ca 1000 ohm). Op de montageplaat is ruimte voor het
insteken (via printconnector) ~an een hf-regeleenheid NL 2934. Een afstempotentiometer (100 kohm lin.) wordt bijgeleverd. Spoelen zeit te wikkelen op hoogwaardige ferroxcube ringkernen; wikkelgegevens zijn in de handleiding opgenomen. Te gebruiken met hf-mengeenheid NL 2924 (als oak NL 2934 is gebruikt)
of NL 2929 (zonder NL 2934). Door toepassing van insteekprint ("module") en
een printconnector op een verloopplaatje gemakkelijk in een kast i~ te bouwen.

~

PHILIPS
NL 2936-1

HET SCHEMA
In afb. 1 is het schema van dele eenheid aangegeven. De schakeling bev"ateen (vast) laagdoorlaatfilter gevormd door de spoelen 8 1/82,83/8
4 en 8 5/8 6 met de bijbehorende condensatoren C 2, C 3, C 4, C 5, C 6 en C 7. Bovendien
zijn vijf kringen aanwezig (8 7/8 8/8 9, 8 10/8
11/812, 813/814/8.15,
816/817/818
en 8
"19/8 20/8 21) die beurtelings met de dubbele
afstemdiode D 13 (a!!n b) een afstemkring vormen. De ingang van de eenheid (punt 2) is via
C 1 en de schakeldioden D 1, D 3, D 5, D 7, D 9
en D 11 verbonden met de ingang van het laagdoorlaatfilter en met de koppelwikkelingen van
de verschillende spoelen. De uitgang van de
eenheid (punt 18) is via het contactblokje (2-6)
enC 14verbondenmetdedubbeleafstemdiode
D 13 (a en b) en, via de schakeldioden

D 2,

I?4,

D 6, D 8, D 10 en D 12 met de uitgang van het
laagdoorlaatfilter en met de top van de verschillende spoelen. In de ruststand wordt aan geen
enkele schakeldiode een (gelijk-)spanning toegevoerd waardoor ze aile blokkeren.
Dan zijn noch het laagdoorlaatfilter noch de
spoelen van de andere kringen ingeschakeld.
Indien echter op een van de schakelpunten een
gelijkspanning

wordt toegevoerd

(12 V) gaat de

rechts in het schema als een rechthoek is getekend kan een hoogfrequent regeleenheid
NL 2934 worden gestoken. In dat geval moet de
doorverbinding 2-6 verwijderd worden. Tussen
dele punten 2 en 6 is dan in de eenheid NL 2934
een sterke regeling werkzaam (automatisch of
met de hand). Punt 18 blijft oak dan dus de
uitgang.
ONDERDELENLlJST
Montageplaat met gedrukte bedrading 2936 PC
8poelen:
8 1/82
8 3/8 4
8 5/8 6
8 7/8 8/89

:
.
.
.
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813/814/815
8 16/8 17/8 18
819/$ 20/8 21
822
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.
:
.
.

lie "De 8poelen"
lie "De 8poelen"
lie "De 8poelen"
bruin, zwart, geel

Dioden:
D 1: BA 244 - rood, geel, geel
D 2: BA 244 - rood, geel, geel
D

3: BA 244

bij dat punt behorende schakeldiode geleiden en
wordt 6f het laagdoorlaatfilter 6f een van de andere kringen (met koppelwikkeling) ingeschakeld.
Voorbeeld: bij toevoeren van + 12 V schake 1spanning aan de punten 7-8 (t.o.v. massa) gaan

D
D.
D
D
D
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5:
6:
7:
8:
9:
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244
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- rood, geel,
- rood, geel,
-

rood,
rood,
rood,
rood,
rood,

geel,
geel,
geel,
geel,
geel,

geel

geel
geel
geel
geel
geel
geel

de

D 10: BA 244

- rood,

koppelwikkeling 8 10 wordt verbonden met de
ingang (via C 1) en de wikkeling 8 11/8 12 met
de afstemdiode D 13 en met de uitgang (via
C 14). De weerstand R 13 en de smoorspoel
8 22 zorgen voor de verbinding van de katoden
van de schakeldioden met massa. Door het varieren van een gelijkspanning tussen ca 0,5 en 8

D 11: BA 244
D 12: BA 244
D 13: BB 212

- rood, geel, gee I
- rood, geel, geel
- dubbele afstemdiode

Weerstanden:
R 1:
1 kO - bruin, zwart, rood
R 3:
1 kO . bruin, zwart, rood

V (afstemspanning)

R

D 5 en D 6 geleiden

waardoor

op punt 16 zal de capaciteit

4: 220

0

- rood,

geel, geel

rood, bruin

van D 13 (a en b) oak varieren waardoor met de
ingeschakelde spoel een afstemming wordt ver-

R 5:
1 kO - bruin, zwart, rood
R 6: 220. 0 - rood, rood, bruin

kregen binnen een frequentiegebied

R

dat verder

7:

R
R
R
R
R

gebied van ca 10kHz

R 13:

tot ca 2 MHz wordt een

vast laagdoorlaatfilter gebruikt dat tot 2 MHz
nagenoeg geen verzwakking geeft maar boven
2 MHz sterk afvalt. In het contactblokje dat
2-NL 2936

1 kO

- bruin,

zwart, rood

- bruin,

zwart, rood

8: 220 0 - rood, rood, bruin
9:
1 kO - bruin, zwart, rood
10: 220 0 - rood, rood, bruin
11:
1 kO - bruin, zwart, rood
12: 220 0 - rood, rood, bruin

wordt bepaald door de zelfinductie van dele
spoel. De zelfinductie~ van de spoelen zijn zo
gekozen dat met het afstemgebied van D 13 in
vijf overlappende stukken het gehele gebied tussenca 1,5 en32 MHz wordt bestreken. Voorhet

1 kO

R 14: 220 kO - rood, rood, geel
R 15: 68 kO - blauw, grijs, oranje
R 16: 100 kO . potentiometer (Iin.)
1 kO = 10000

Condensatoren:
C 1: 100
nF - bruin,
C 2:
1,5 nF - 1 n5
C 3:
1,5 nF - 1n5
C 4:
1,5 nF - 1n5
C 5:
1,5 nF - 1n5
C 6:
1,5 nF - 1 n5
C 7:
1,5 nF - 1 n5
C 8: 100
nF - bruin,
C 9: 100
nF - bruin,
C 10: 100
nF - bruin,
C 11: 100
nF - bruin,
C 12: 100
nF - bruin,
C 13: 270 pF - 270p
C 14: 100
nF - bruin,
C 15: 47
pF - 47p
1 nF = 1.000 pF

zwart, geel

3.

zwart,
zwart,
zwart,
zwart,
zwart,

gee I
geel
geel
geel
geel

4.

zwart, gee I

5.

Verloopplaatje 4509 PC
Strip met 10 stekerpennen (2x)
Contactblokje,
10-polig (2x)
Ferroxcube ring groot (2x)
Ferroxcube ring klein (6x)
Posijndraad groen (2x2 m)
Posijndraad bruin (2x2 m)
Gei'soleerd montagedraad
(ca 1 m)
Soldeerogen
Afstandsbussen
(2x)
Bout M 3x6 (4x)
Opmerkingen:
De wikkelgegevens
voor de spoelen S 1 tot en
met S 21 zijn opgenomen onder "De Spoelen".

6.

7.

8.

9.
10.

De onderdelen die op de printopdruk zijn aangegeven (C 16, C 17 en A 2) worden in dele toepassing niet gebruikt en zijn daarom ook niet
bijgevoe""1.

DE MONTAGE

11.

12.

en soldeer ze goed vast aan de verschillende kopersporen. Zorg ervoor dat ze goed
tegen de montageplaat aan liggen en dat ze
goed recht zitten; lie afb. 3.
Verwijder de plastic stripjes en controleer of
de reeks stekerpennen goed in de bijgeleverde
contactblokjes
("printcO11nector")
past; lie afb. 3.
Maak, met behulp van twee stukjes blank
montagedraad,
doorverbindingen
tussen
de twee gaatjes 48 en tussen de twee
gaatjes 49 (rechts in afb. 2a). Zorg ervoor
dat de doorverbindingen
tegen de montageplaat aan liggen.
Breng dan een soldeeroog aan in gaatje 21
(gemerkt met een antenne-teken). Oruk het
soldeeroog vanaf de onderdelenzijde
door
het gaatje, zodat het aan de koperzijde duidelijk uitsteekt, en soldeer het goed vast
aan het koper.
Let bij de dioden 0 1 tot en met 0 12 op de
rode band die de katode (k) aangeeft. Monteer ze precies zoals in afb. 2a is aangegeven.
Monteervervolgens
de weerstanden A 1 tot
en met A 15 (A 2 komt niet voor). De onderdelenlijst geeft de waarde en de kleurcodering aan.
De condensatoren
C 2 tot en met C 7 en
C 13 zijn herkenbaar aan de opdruk volgens de onderdelenlijst.
Ook bij C 15 is de waarde met een cijferopdruk aangegeven; lie de onderdelenlijst.
Monteer de smoorspoel S 22 die van een
kleurcodering is voorzien.
Ook bij de condensatoren
C 1, C 8 tot en
met C 12 en C 14 is de waarde met een
kleurcodering aangegeven; lie de onderdelenlijst. Door de speciale vorm van de aansluitdraden blijven dele condensatoren jets
boven de montageplaat.
De diode 0 13 bestaat uit twee dioden in
een huis (0 13a en 0 13b). Steek de aan-

1. Lees eerst..d~ algemene soldeer- en monta,ge-aanwljzlngen
goed door en volg ze

sluitdraden in volgorde, zonder ze te kruisen, door de aangegeven gaatjes en let
goed op de positie van de witte stip. Deze

Stlpt op.
.,
2. Breng dan aan de onderdeienzljde
van .de
montageplaat
(2936.PC) twee maal tlen

stip moet naar boven zijn gericht (volgens
afb. 2a). Het kan voorkomen dat de diode
omgekeerd moet worden gemonteerd als in

steke~pennen ~an; Zl~ afb: 2a.. ~eze pennen zlJn gevat In een plastic strlpje dat pas
na de montage ~~rwijderd dient te worden.
Druk aile bevestlglngsnokjes,
t~ee aan elke
steker~~n, door de gaatJe~, kmJp ze aan de
koperzljde met een tangetje naar elkaar toe,

afb. 215 aangegeven.
13. Indien dele eenheid in combinatie wordt
gebruikt met de hf-regeleenheid
NL 2934
moet het 8-polige contactblokje dat bij die
eenheid is gevoegd rechts op de montageplaat 2936 PC worden gemonteerd (gestip-

NL 2936-3

.':
peld in afb. 2a). De pennen aan het contactblokje dienen bij juiste montage naar rechts
te zijn gericht (volgens afb. 2a). Indien dele
eenheid IDS wordt gebruikt (dus zander
NL 2934) moet een doorverbinding worden
aangebracht
tussen de punten 2 en 6
(rechts in afb. 2a).
14. Zie voor de wikkelgegevens van de spoelen
8 1 tot en met 821 eerst onder "De spoelen". Monteer-vervolgens
eerst 81/82
linksboven op de montageplaat
(zie afb.
2b).
De groene (-5-) enkele draad in 42, de bruine (-1-) enkele draad in 43. De in elkaar
gedraaide bruine en groene draad dienen
naar boven uit te steken (zie afb. 2b).
De groene (-5-) enkele draad van spoel 8 3/
8 4 moet in 44 worden gesotdeerd; de bruine (-1-) enkele draad in 45.
De groene (-5-) enkele draad van spoel 8 5/
8 6 moet in 46 worden gesoldeerd; de bruine (-1-) enkele in 47.
De groene (-5-) enkele draad van spoel 8 7/
S 8/8 9 (grote ringkern) moet in 22 worden
gesoldeerd; de bruine (-1-) enkele in 23. De
in elkaar gedraaide bruine en groene draad
dienen naar beneden uit te steken (volgens
afb. 2b). De koppelwikkeling
(gei"soleerd
montagedraad) dient enerzijds in 24 en anderzijds in 25 te worden gesoldeerd.

Bij spoel 8 19/8 20/8 21 moeten de bruine
(-1-) en de groene (-5-) draad van het begin
van de wikkeling te zamen in 38 worden
gesoldeerd. De groene (-5-) en de bruine
(-1-) draad van het einde van de wikkeling
dienen te zamen in 39 te worden gesoldeerd. De koppelwikkeling
(2 wikkelingen
gei"soleerd montagedraad)
dient enerzijds
in 40 en anderzijds in 41 te worden gesoldeerd.
15. Breng vervolgens 22 soldeerogen aan in
het verloopplaatje 4509 PC; lie afb. 3. De
soldeerogen moeten worden aangebracht
in de gaatjes 1 tot en met 20 en in de twee
uiterste gaatjes gemerkt met.l.. (massa);
rechts in afb. 3 (aan de zijde van het nummer 4509 PC).
16. Voorzie het verloopplaatje 4509 PC van de
tw~e 10-Polige contactblokjes volgens afb.
3. De blokjes bevinden zich bij juiste montage in het midden van het plaatje. 80ldeer
aile pennen goed vast aan het koper.
17. 8teek
de pennen
aan
montageplaat
2936 PC in de contactblokjes op 4509 PC;
lie voor de juiste stand afb. 3. De onderdelenzijde van 2936 PC moet naar de soldeerogen in 4509 PC zijn gericht.

DE SPOELEN

De groene (-5-) enkele draad van spoel
S 16/8 17/8 18 moet in 34 worden gesol-

De wikkelingen 8 1 tot en met 8 21 dienen op de
ferroxcube ringen te worden aangebracht. Gebruik het bruine (-1-) en het groene (-5-) posijndraad dat eerst in elkaar moet worden gedraaid
(moet worden "getwist"); lie afb. 4a. Het best
kan dit worden gedaan door een van de twee
uiteinden van elke draad ergens in te klemmen
(bv. in een bankschroef) en de andere twee uiteinden met behulp van bv. een handboormachientje zodanig in elkaar te draaien dat er ongeveer 3 slagen ontstaan per 12 mm; lie afb. 4a.
Dit komI neer op ca 300 omwentelingen van de
kop van de boormachine (bij een lengte van elke
draad van 2 meter, zoals bijgevoegd). Wikkel
vervolgens dele in elkaar gedraaide draden om
het ferroxcube ringetje volgens afb. 4b. De kleuren van de draden zijn in afb. 4 aangegeven met
cijfers die zijn ontleend aan de kleurcodering van
weerstanden
e.d. (1 = bruin, 2 = rood, 5 =

deerd; de bruine (-1-) enkele in 35. De koppelwikkeling
(gei"soleerd
montagedraad)
dient enerzijds in 36 en anderzijds in 37 te
worden gesoldeerd.

groen). 8teek een uiteinde van achteren door
het ringetje en laat ca 2,5 cm aan de voorzijde
uitsteken, klem dit met de duim vast op het
ringetje en sleek het andere uiteinde van voren

De groene (-5-) enkele draad van spoel
8 10/8 11/8 12 (grote ringkern) moet in 26
worden gesoldeerd; de bruine (-1-) enkele
in 27. De koppelwikkeling
(gei"soleerd montagedraad) dient enerzijds in 28 en anderzijds in 29 te worden gesoldeerd.
De groene (-5-) enkele draad van spoel
8 13/8 14/8 15 moet in 30 worden gesoldeerd; de bruine (-1-) enkele in 31. De koppelwikkeling
(gei"soleerd
montagedraad)
dient enerzijds in 32 en anderzijds in 33 te
worden gesoldeerd.
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door het gat heen, buitenom, weer door het gat
enz.; zie afb. 4b. Zorg voor het juiste aantal
windingen, de juiste ring kern en of de spoel bifilair of parallel gewikkeld moet worden; zie oak
onder "Wikkelgegevens".
Knip daarna oak het tweede uiteinde op ca 2,5
cmvanhetringetjeaf.Zorgervoordatdewindingen niet te log om het ringetje zitten en zorg voor
een regelmatige verdeling over het gehele ringetje.
Maak aile uiteinden tot op ca 1 cm van het ringetje vrij van isolatie door voorzichtig krabben
met een mesje of schuren met fijn schuurpapier.

Oak is het mogelijk met een voldoend hete soldeerbout de uiteinden zander meer te vertinnen;
de isolatie zal dan na enige tijd wegsmelten.
PARALLEL
Draai vervolgens alleen bij spoel S 19/5 20/S 21
(8 windingen, kleine ring kern) de blanke uiteinden van het begin van de wikkeling in elkaar en
doe hetzelfde met de blanke uiteinden aan het
eind van de wikkeling; zie afb. 4c. Deze manier
van wikkelen wordt "parallel"
wikkelen genoemd.
Monteer tenslotte de spoel op de montageplaat
zoals aangegeven onder "De montage" punt 14
laatste alinea.
.
BIFILAIR
De overige spoelen moeten aile bifilair worden
gewikkeld. Dit kan als voigt gebeuren: zorg oak
bij deze spoelen weer voor het juiste aantal windingen en voor een regelmatige verdeling over
het gehele ringetje; zie oak onder "Wikkelgegevens".

Monteer tenslotte de spoelen op de montageplaat zoals aangegeven onder "De Montage"
punt 14; zie oak afb. 2b. Laat de in elkaar gedraaide bruine en groene draad bij de spoelen
S 1 tot en met S 6 naar boven uitsteken (volgens
afb. 2b) en bij de spoelen S 7 tot en met S 18
naar beneden.
DE KOPPELWIKKELING
Bij de spoelen S 7 tot en met S 21 dient een
koppelwikkeling te worden toegepast. Deze bestaat uit een stukje gei'soleerd montagedraad
(rood, -2-) en dient als voigt te worden gemaakt.
Knip van het bijgevoegde rode montagedraad
een stukje van 7 cm af (bij spoel S 19/5 20/S 21
een stukje van 8 cm). Steek dit draadje door het
ferroxcube ringetje, draai het eenmaal om elkaar
en soldeer het ene uiteinde in gaatje 24 (resp.
28, 32, 36 of 40) en het andere uiteinde in 25
(resp. 29, 33, 37 of 41); zie oak afb. 2b en 4e. Let
erop dat bij spoel S 19/5 20/S 21 deze koppelwikkeling tweemaal door het ringetje moet worden gehaald; zie afb. 4f. Het is oak mogelijk om
eerst een uiteinde in de montageplaat te solderen, dan het andere uiteinde een- resp. tweemaal door het ringetje, eenmaal om elkaar, en
vervolgens in de montageplaat solderen.
Waarschuwing:
er dient op te worden gelet dat
er, tengevolge van foutieve aansluitingen, geen
grate stromen door de spoelen kunnen vloeien
(bv. door een uiteinde aan massa en het andere
uiteinde aan de voedingsspanning
of de afstemspanning) daar dit eigenschapp~n
van deze
spoelen nadelig kan bei'nvloeden.

Knip de uiteinden zowel aan het begin als aan
het eind van de wikkeling op ca 2,5 cm van het
ringtje at. Neem de bruine (-1-) draad van het
begin van de wikkeling te zamen met de groene
(-5-) draad aan het einde van de wikkeling; zie
afb. 4d. Knip deze twee uiteinden op ca 2,5 cm
van het ringetje af en draai ze in elkaar. Soldeer
deze uiteinden aan elkaar vast en knip het dan
op ca 1 cm van het ringetje at. Knip oak de
enkele groene (-5-) draad op ca 2,5 cm van het
ringetje af en doe hetzelfde met de enkele bruine
(-1-) draad.
let erop dat de spoelen S 7/S 8/S 9 en
S 10/S 11/S 12 op de grate ringkernen moeten

Attentie:

worden gewikkeld.

NL 2936-5

WIKKELGEGEVENS:

8poel
81/82
8 3/8 4
8 5/8 6
87/88/89
. 810/811/812
813/814/815
816/817/818
8 19/8 20/8 21

Wikkelmethode

Ringkern

Aantal wind.

Aantal wind.
koppelwikk.

bifilair
bifilair
bifilair
bifilair
"bifilair

klein
klein
klein
groot
groot

14
14
14
19
9

geen
geen
geen
1
1

bifilair
bifilair
parallel

klein
klein
klein

15
8
8

1
1
2

DE INGANG

DE AFSTEMSPANNING

Op de ingang (punt 2) dient een goede antenne
aangesloten
te worden. Gebruik als antenne
een draad van b. v. 10 meter lengt~die, bij voor"
keur zo hoog mogelijk, horizontaal gesparinen
moet worden( tussen twee isolatoren). Een korte
antenne b.v. een spriet (tot ca 2 m) kan aangesloten worden op soldeeroog 21 (Iinksboven in
afb. 2a).

Afstemmen van de kringen kan plaats vinden
met behulp van een gelijkspanning die aangesloten moet worden op punt 16. Het spanningsregelgebied loopt van 0,5 tot 8 V (of desgewenst
een gedeelte daarvan). Zorg ervoor dat de afstemspanning
de 8 V NOOIT overschrijdt. De
afstemspanning
kan het best worden ontleend
aan de stabilisatie-eenheid
NL 2703 die twee

DE UITGANG
De uitgang (punt 18) moet verbonden worden
met de ingang (punt 3) van de diodemengeenheid NL 2924 (als ook hf-regeleenheid NL 2934
is toegepast).
Gebruik hiervoor een "coax"
snoertje (75 ohm) en houd dele verbinding zo
kort mogelijk. De massaverbinding
tussen dele
twee eenheden komI tot stand via de afschermingen aan het coax-snoertje.
Maak ook nog
een extra verbinding op het verloopplaatje behorend bij de eenheid NL 2924 tussen de soldeerogen 1 en 2 en tussen 9 en 10. Ais NIET de
eenheid NL 2934 wordt toegepast moet de uitgang (punt 18) verbonden worden met de ingang (punt 4) van de hoogfrequent mengeenheid NL 2929.
DE VOEDINGSSPANNING
Voor dele eenheid is een voedingsspanning
overbodig.
Ais echter een hf-r~geleenheid
NL 2934 wordt toeg~past (ingestoken in contactblokje op NL 2936) dient de voedingsspanning voor die eenheid te worden aangesloten via
soldeeroog 17 op het verloopplaatje
4509 PC.
Via de doorverbinding tussen de twee punten 49
op montageplaat 2936 PC wordt de plus van de
voedingsspanning
dan toegevoerd aan punt 3
op de eenheid NL 2934.
6-NL 2936

uitgangen heeft voor (instelbare) afstemspanningen. De aanwijzingen voor het aansluiten van
de bij dit pakket bijgevoegde afstempotentiometer (100 kohm lin.) zijn in de handleiding van
pakket NL2703 opgenomen. Ontkoppelnetwerken voor de afstemspanning zijn ook in die stabilisatie-eenheid
opgenomen.
Ais niet de stabilisatie-eenheid
NL 2703 wordt
gebruikt kan de afstemspanning
worden ontleend aan de voedingsspanning
(12 V). 81uit
dan de voedingsspanning
aan volgens afb. 5,
waarin R 16 de afstempotentiometer
voorstelt.
Neem voor Rb een weerstand van 47 kohm en
voor Ra een weerstand van 5,6 kohm. Het ontkoppelnetwerk
RJC be staat uit een weerstand
van 10 kohm (Rc) en een elektrolytische condensator van 2,21JF (minstens 12 V). Het knooppunt
RJC moet vervolgens worden verbonden met
punt 16 op 4509/2936 PC.
De weerstanden Ra en Rb zorgen voor een vrij
nauwkeurige
instelling van enerzijds 0,5 V en
anderzijds 8 V. Voor een leer nauwkeurige instelling van de afstemspanning kan in plaats van
Ra een instelpotentiometer
van 10 kohm worden
toegepast en voor Rb een instelpotentiometer

van 100 kohm. Monteer de weerstanden Ra en
Rb (of de vervangende
instelpotentiometer
op
een bedradingssteun
nabij de afstempotentiometer. De weerstand Rc en de elektrolytische
condensator
C dienen direkt op het verloopplaatje te worden gemonteerd (zie afb. A 6 in
"Algemene Aanwijzingen").
Soldeer de pluszijde van C (de zijde met een insnoering) dan aan
punt 16 op 4509/2936 PC te zamen met een
aansluitdraad van Rc. De min-aansluiting van C
moet worden verbonden met punt 20 op 4509/
2936 PC. Verbind dan nag de middelste lip van
de afstempotentiometer
R16 met de loshangende aansluitdraad van Rc.
Aflezen van de afstemming kan worden verkregen met behulp van een speciale fijnregelknop
of met behulp van een wijzer die langs een
schaalverdeling
loopt.
Mogelijk is oak om een voltmeter te gebruiken
die de afstemspanning
meet. Deze voltmeter
dient echter wel voldoende "hoogohmig" te zijn .
Aanwijzingen voor het maken var; een speciale
voltmeter zijn aangegeven onder "Afstemmeter".
AFSTEMMETER
De afstemming kan, be halve met een fijnregelknop of een afstemschaal, oak zichtbaar worden
gemaakt met behulp van een voltmeter die de
afstemspanning
meet. Voorwaarde is dat deze
voltmeter geen invloed heeft op de afstemspanning; met andere woorden dat de ingangsimpedantie van de voltmeter voldoende hoog is
(minstens 20.000 ohm per volt). Een speciale
voltmeter voor dit doel kan worden gemaakt volgens he! schema in afb. 6. Aile onderdelen,
behalve Je meter die uiteraard in de frontplaat
wordt aangebracht, kunnen op een stukje experimenteerprint
b.v. Montaflex worden gemonteerd; de opstelling en de bedrading zijn niet
kritisch. Eventueel kan de schaal van de meter
worden voorzien van een frequentieverdeling
omdat, bij een bepaalde ontvanger, een vast
verband bestaat tussen de afstemspanning
en
de frequentie. Let er wel op dat voor elk van de
zes frequentiegebieden
een aparte schaalverdeling nodig is.
Afregeling van de meterschakeling
dient alsvoigt plaats te vinden: zet eerst de instelpotentiometer van 4,7 kohm op minimum (Ioper bij de
min) en de instelpotentiometervan
100 kohm op
maximale weerstand. Stel dan de minimum afstemspanning in (0,5 V) en regel de instelpoten-

tiometer van 4",7 kohm dan zo af dat de meter op
nul staat. Stel dan de maximale afstemspanning
in (8 V) en regel de instelpotentiometer
van 100
kohm zo af dat de meter op maximum staat.
Herhaal deze afregelingen enkele mal en totdat
geen veranderingen
meer optreden.
DE SCHAKELSPANNING
De schakelspanning die nodig is voor het kiezen
van de verschillende
frequentiegebieden
bedraagt 12 V (stroom 11 mA.). Gebruik hiervoor
een schakelaar met een moedercontact en ies
standen.
Stand 1 *: Schakelspanning op punt 4 van 4509/
2936 PC. Laagdoorlaatfilter
ingeschakeld (10 kHz - 2 MHz).
Stand 2: Schakelspanning
op punt 5 - 6 van
4509/2936 PC. Frequentiegebied
1,5
- 3 MHz.
Stand 3: Schakelspanning
op punt 7 - 8 van
4509/2936 PC. Frequentiegebied
2,8
- 5,6 MHz.
Stand 4: Schakelspanning
op punt 9 - 10 van
4509/2936 PC. Frequentiegebied
5 10 MHz.
Stand 5: Schakelspanning
op punt 11 - 12 van
4509/2936 PC. Frequentiegebied
9 18 MHz.
Stand 6: Schakelspanning
op punt 13-14-15
van 4509/2936 PC. Frequentiegebied
16 - 32 MHz:
* In stand 1 behoeft uitsluitend

de oscillatoreen-

heid te worden afgestemd. In aile andere gevallen moet eerst de oscillator op de gewenste
frequentie worden afgestemd en daarna de
hf-afstemeenheid
(op max. uitslag S-meter).
DE OSCIL.LATOR
Met
behulp
van
drie
oscillatoreenheden
NL 13048 (die elk voor een verschillend frequentiegebied zijn gemonteerd) is het mogelijk
om aile frequentiegebieden
van deze hfafstemeenheid te bestrijken (zie oak afb. A4 in
"Algemene Aanwijzingen").
Met de eerste oscillator kan het hf-gebied worden bestreken tussen 0 en 4612 kHz (4888 min
4888 kHz resp. 9500 min 4888 kHz).
Hierin vall dug het gebied tussen 10 kHz en
2MHz (stand 1), het gebied tussen 1,5 en 3 MHz
(stand 2) en een gedeeltevan hetgebied tussen
2,8 en 5,6 MHz (stand 3).
NL 2936-7

Met de tweede oscillator kan het (hf-) gebied
worden bestreken tussen 4112 kHz en 14,112
MHz (9 MHz min 4888 kHz resp. 19 MHz min
4888 kHz).
Hierin vall dug het laatste gedeelte van het gebied tussen 2,8 en 5,6 MHZ (stand 3), het gebied
tussen 5 en 10 MHz (stand 4) en een gedeelte
van het gebied tussen 9 en 18 MHz (stand 5).
Met de derde oscillator kan het (hf-) gebied worden bestreken tussen 13,112 en 31,112 MHz
(18 MHz min 4888 kHz resp. 36 MHz min 4888
kHz).
Hierin vall dug het laatste gedeelte van het gebied tussen 9 en 18 MHz (stand 5) en het gebied
tussen 16 en 32 MHz.

AUTOMATISCHE

STERKTEREGELING

BEVESTIGING
Bevestig het verloopplaatje
4509 PC, waarop
het contactblokje
("printconnector")
is gemonteerd, met behulp van de eveneens bijgeleverde
metalen afstandsbussen
op een metalen bodemplaatwaarop
ookde andere eenheden worden bevestigd. De massa-aansluiting
komI tot
stand via deze bodemplaat en de metalen afstandsbussen. Maak oak nag doorverbindingen
tussen de massapunten (.J..) aan de uiteinden
van het verloopplaatje
en de lippen 1 en 20,
tussen 1 en 3, tussen 3 en 20, tussen 5 en 6,
tussen 7 en 8, tussen 9 en 10, tussen 11 en 12 en
tussen 13, 14 en 15.

AVC

Indien oak de hf-regeleenheid
NL 2934 wordt
toegepast kan de regelspanning voor de automatische sterkteregeling
worden toegevoerd
aan punt 19 op 4509/2936 PC. Deze regelspanning kan, bij toepassing van de sterktemetereenheid NL 2935, worden ontleend aan punt 5
op de combinatie 4503/2935 PC. Maak dan een
. zo kart mogelijke verbinding tussen punt 5 op
4503/2935

en punt 19 op 4509/2936.

Ais een A VC handregeling wordt gewens! kan
de regelspanning worden ontleend, via een 100
kohm (Iin.) potentiometer,
aan de voedingsspanning. Verbind dan een van de buitenste
aansluitlippen van deze potentiometer met + 12
V en de andere met massa ( de min). Het middencontact van de potentiometer moet dan worden verbonden met punt 19 op 4509/2936 PC.
Ais geen A VC-regeling wordt gewenst moet op
het verloopplaatje 4509 PC punt 19 worden verbonden met punt 17.
'
Aileen als geen hf-regeleenheid
NL 2934 wordt
toegepast is A VC-regeling op deze eenheid niet
mogelijk en dient punt 19 op 4509/2936 PC te
worden opengelaten.

Bijlage:

1 Blad Aigemene Aanwijzingen
2 Tekeningenbladen
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