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Inleiding
Hiernaast staat het toestel zoals het in
1985 is gebouwd. Een fantasie-ontwerp.
De buizen zijn bij elkaar geraapt van wat ik
nog had. De varco komt van een sloopchassis en de uitgangstrafo is afkomstig van
een Telefunken ‘Concertino’. Verder zijn er
nog Amroh-onderdelen w.o. de voedingstrafo P120N, de smoorspoel 6005 en de
afvlakelco. De spoelen zijn de bekende
402-spoelen. De buizen zijn:
6AX4
EF80
EF80
EL6

gelijkrichter
hf-versterker
detector
eindversterker

De keuze voor de laatste is opmerkelijk.
Een EL6 vraagt ca. 60 mA anodestroom,
hetgeen hier totaal niet overeenkomt met
de 60 mA die de voedingstrafo secundair
maximaal kan leveren.
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Problemen
In het oorspronkelijke ontwerp was
een EL41 opgenomen als eindbuis.
Aangezien die toen niet voorhanden
was en wel een EL6 is besloten deze
laatste dan maar in het ontwerp op te
nemen, waarbij er geen rekening mee
werd gehouden dat de voedingstransformator P120N de anodestroom van
72 mA nooit zou kunnen leveren.
(De EL41 vraagt ca. 42 mA.)

Verder was er waarschijnlijk ook nog
een misaanpassing m.b.t. de
toegepaste uitgangstransformator.
Hiervan was de secundaire
impedantie onbekend. Het gevolg van
dit alles bij elkaar was dat de
voedingstrafo na ca. 10 minuten al
flink heet werd.
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Problemen
Een ander probleem dat zich
voordeed, was dat de antennekring
en de anodekring van de hf-versterker
niet gelijk liepen, waardoor zgn.
“Stagger-tuning” optrad.
Dit uitte zich in het fenomeen dat elk
station 2 x vlak achter elkaar kon
worden afgestemd. De oorzaak zou
liggen aan een slechte belasting op de
detector, een overkritische koppeling
of een versleten en geoxideerde
afstemcondensator.
Zie de discussie op het Forum:
discussie Stagger Tuning
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Wijzigingen
Gekozen werd voor een bestaand bouwontwerp: de Amroh M.K. Unico uit 1950.
Hiervoor werden in het bestaande chassis de onderstaande wijzigingen doorgevoerd:
•
•
•

de EF80 buizen van de hf-versterker en de detector worden vervangen door de EAF42.
De eindbuis wordt een EL41.
De gelijkkrichtbuis (voeding) blijft ongewijzigd.

De opzet van het chassis wordt gewijzigd:
•
•
•
•
•

De 402 spoel van de antennekring komt op de plaats van de EL6 .
Op de vrijgekomen plaats wordt de EL41 geplaatst.
De uitgangstrafo wordt vervangen door een model uit de Philips 845A
De netaansluiting wordt een entree voor een Eurosnoer.
Er komt een vaste luidspreker op het toestel.

De wijzigingen staan op de volgende dia:
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402-spoel wordt verwisseld met de EL6
(EL6 wordt EL41)

Wijzigingen
Net-entree
aanbrengen

Gelijkrichtbuis blijft
ongewijzigd

Uitgangstrafo wordt
vervangen door een
type met de juiste
primaire impedantie

EF80 wordt EAF42
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Het principeschema
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Onderdelenlijst
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Enkele bijzonderheden
Hiernaast 2 foto’s van de M.K. Unico
zoals die in het RB juninummer van
1950 werd gepresenteerd als:
“Een moderne, eenvoudige
tweekringer voor MG ontvangst”
Heel bijzonder is de sterkteregeling R2.
Deze is in de kathodeleiding van de hfversterker opgenomen. Dit is gedaan
omdat er geen AVR aanwezig is en op
deze wijze wordt overbelasting van
deze trap en de detector voorkomen.
Via R3 en R4 wordt een extra regelspanning afgeleid.
Een nadeel daarvan is dat het wel heel
lastig is om een grammofoonaansluiting of een afstemoog aan te brengen.
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De bouw
Op deze foto zijn de wijzigingen aan de
bovenkant doorgevoerd.
De EL6 is verdwenen en alle
buisvoeten zijn ‘Rimlock’ geworden.
De uitgangstrafo is nog niet vervangen.

Op deze foto de onderzijde waar alle
onderdelen uit zijn verwijderd.
De net-entree is inmiddels wel
aangebracht.
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De bouw
De gloeistroomleidingen zijn hier
aangebracht en de hf-smoorspoel
Amroh F4 is geplaatst.
De voeding is gereed.

Op deze foto is de hf-versterker in
aanbouw met de eerste EAF42 en de
antennespoel.
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De bouw
De hf-versterker is op de tweede kring
aangesloten en de onderdelen voor de
terugkoppeling zijn aangebracht.
Als regelcondensator is voor een
keramisch type gekozen in combinatie
met een lineaire potmeter van 50 kΩ.
Het weerstandje op de elko is een
lekweerstand van 2 MΩ om deze wat
sneller te ontladen.
Hier wordt de hf-versterker getest in
combinatie met de volumeregeling.
Uiteindelijk verliep dit niet zo goed
omdat de tweede kring nog niet werd
belast door de detectorbuis. Bij het
testen wordt een kleine scoop (Trio)
gebruikt. Mijn Hameg scoop HM 605
was op dat moment defect en wacht
op onderdelen. (voedingselco)
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Probleem met de elco
Zoals gebruikelijk, is de voedingselco na
een zeer lange tijd niet gebruikt te zijn
opnieuw geformeerd. (zie project:
chassis 208 U)
Bij de voeding echter bleek een enorme
rimpel te verschijnen op de
buffercondensator met uiteraard een
flinke brom uit de luidspreker.
Via meting met de scoop (inmiddels
hersteld) bleek deze rimpel een
amplitude van 120 volt te bezitten.
De capaciteit zou 2 x 50 uF moeten zijn.
Na ca. 25 jaar bleek er van deze
capaciteit niet veel meer over te zijn.
Na vervanging bleek het euvel
verholpen.
afvlakrimpel
Y-ampl.: 20 volt/div.
time:
10msec/div.
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Probleem met de elco
Hier een afbeelding van de nieuwe
condensator. Het deukje aan de zijkant
is veroorzaakt door de voordeur; daar
heeft hij even klem onder gezeten.
Het doet echter aan je goede werking
niets af.

Dit oscillogram geeft nu de rimpel op de
buffercondensator weer. De tijdbasis
staat op 10 msev/div; de Y-ampl. Staat
op 0,1 volt/div. Het verschil is dus
aanzienlijk.
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De uitgangstrafo
Hier de oude uitgangstrafo nog op het
chassis gemonteerd. Een model van
Telefunken, vermoedelijk uit een
Concertino Radio. De primaire
impedantie is onbekend.

Deze trafo is nieuw en gekocht via
Marktplaats. Dit model wordt
toegepast in de Philips 845A in
combinatie met een EBL21.
Deze buis heeft een impedantie van
7000 Ω evenals de EL41.
Dus dat moet met een EL41 prima
gaan.
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Nieuw etiket op de 402-spoelen
De radio is hier bijna klaar.
De uitgangstrafo en de luidspreker
zijn gemonteerd. Er zijn ook drie
gelijke knoppen gevonden die een
beetje oud zijn. Voor het opknappen
van de 402-spoelen zijn op de beurs
in Driebergen bij Gyula Kiss een paar
plaketiketten verkregen.

Op deze foto is te zien dat dit heel
aardig is gelukt.
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Afscherming onderzijde
In de originele Unico is tussen de
beide 402-spoelen een afscherming
aangebracht. De spoelen waren daar
aan de onderzijde van het chassis
aangebracht.
Omdat er zich bij mijn ontwerp ook
bromstoringen voordeden, is besloten
een afscherming te maken over de hftrap en de detector.

Van dunne koperplaat is een doosje
geknipt en gesoldeerd dat hier precies
overheen past. Op de foto hiernaast is
dat gemonteerd en maakt de
bedrading wat ongevoeliger voor
ongewenste signalen.
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diversen
Het touwtje dat het snaarwiel
aandreef, was gebroken.
Als nieuwe aandrijving heb ik hier
nylon snaar genomen:
‘Multifilament string van 0,7 mm’
Dat is hetzelfde materiaal waarmee
duurdere badmintonrackets worden
bespannen. Dit materiaal draait
bijzonder soepel.

De combinatie R1, R2 en R3 vormt het
netwerk dat de sterkteregeling op de
hf-versterker vertegenwoordigt.
Er is nogal enige tijd geëxperimenteerd met de weerstanden R1 en R3
om een bevredigende regeling te
krijgen. Het is een beetje een zwak
punt in het ontwerp.
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Met dank aan:
Ed Plevier
John Hupse
Gyula Kiss
Ruud Jansen
Ben Dijkman
Anton van den Oever
Rijk Oudhuizen

En dan nu nog een
Kastje er omheen

