
  

 

Reactie van Site volgers 

 

Durk 

Ik heb een ontvanger ontwerp nagebouwd van Jack Donio met een EF 80 en EL 84. 

Het probleem is dat ik een veel te hoge terugkoppeling krijg (Mexicaanse hond). Nadat ik 

enkele veranderingen heb aangebracht krijg ik er alleen geluid uit met nr. 4 van de 

terugkoppel spoel aan massa. 

Hierdoor komt er niet veel volume uit (geen terug koppeling meer). Omwisselen draden van 

de terug koppelspoel werkte niet. Meer of minder windingen ook niet. Weet je een oplossing? 

Eventueel met extra draaicondensator maar hoe sluit ik die aan? 

..Koos 

Dag Durk, Ik heb het schema van Jack er even bijgehaald en dan zie je veel problemen 

opduiken. Teveel om hier te beantwoorden bij mijn regeneratieve korte golf ontvanger. 

Maar via deze link regeneratieve middengolf ontvanger vind je een uitgebreid antwoord. Ik 

hoor graag hoe je vaart Durk. 

 

 
Je moet weten dat Jack een echte knutselaar was. Van origine een Amerikaan en hij 

gebruikte vaak Amerikaans dump materiaal.  



1. De buisnummering in zijn schema’s kloppen vaak niet met onze Europese buisjes. Zo 

ook bij deze EF80 en de El84.  Google even op ' datablad EF80’, downloaden zo’n 

datablad en vind de juiste gegevens. Dito voor de EL84. Let goed op het fabricaat van 

de buis die jij gebruikt. Daarin zitten ook verschillen. 

 

2. De oscillatorfunctie die Jack gebruikte is een Hartley schakeling. Die schakeling werkt 

goed als oscillator maar de spoel is kritischer na te bouwen. Probleem is ook dat het 

regelen van de terugkoppeling moeizamer is. Daarom is deze schakeling minder 

handig om toe te passen in een regeneratieve ontvanger. 

 

Je zou dit ontwerp eens met een 402 spoel kunnen proberen. Die zijn nog gewoon 

nieuw te koop. Zie 'waar vind je die radio onderdelen'  

 

3. Jack regelt de mate van terugkoppeling, het regeneratieniveau door de 

schermroosterspanning te variëren. Dat kan maar ook dit is een kritische techniek.  

a. Het nadeel van deze aanpak is dat als je de mate van terugkoppeling laat 

afnemen door de schermroosterspanning te verlagen je gelijktijdig ook de 

mate van versterking verminderd die het buisje leveren kan.  

Fijner is het als je die versterking lekker op volle kracht kunt laten werken en 

toch de terugkoppeling kunt reduceren.  

b. Die potentiometer waar je de schermroosterspanning mee regelt! Is dat een 

draadgewonden potentiometer? Zo niet wees dan niet verbaast als er op enig 

moment ‘heilige rook’ uit omhoog komt slingeren. 

c. De potentiometer kent ook het risico van slecht contact maken. En dan werkt 

dit schema ook niet. 

d. Telefunken geeft voor de schermroosterweerstand 1M aan. Als ik dan naar dit 

schema kijk dan zou het zo maar kunnen dat die schermroosterspanning veel 

te hoog is. Dat verklaart dan je constante Mexicaanse Hond. 

e. Heb je de katodestroom gemeten? En de anode stroom? Die laatste mag 

maximaal 6 mA zijn. Ik ben bang dat die buis zijn beste tijd heeft gehad met 

die lage anode weerstand. Die zou minimaal 100K moeten zijn.    

 

4. Die spoel en de tickler winding zijn niet eenvoudig te fabriceren. Voor de Middengolf 

zou ik een 402 spoel gebruiken. Die zijn nog volop te koop, nieuw zelfs. Zie de ‘Waar 

vind je die radio onderdelen’ pagina. 

Ik zou die regelbare schermroosterspanning verwijderen. Philips geeft 50V aan. Andere 

fabrikanten gaan tot 150V. Ruimte voor experiment dus.    

Gebruik een 402 spoel en regel de terugkoppeling met een afstemcondensator van 500pf en 

breng een 2,5 mH smoorspoel aan in de plus leiding naar de EF80. Zie de ruwe schets 

hieronder. 

Ik hoor graag hoe je vaart Durk. 

 

https://de-radio-amateur.nl/waar-vind-je-die-radio-onderdelen
https://d.docs.live.net/81cde0fe07f6e052/Documenten/waar-vind-je-die-radio-onderdelen
https://d.docs.live.net/81cde0fe07f6e052/Documenten/waar-vind-je-die-radio-onderdelen


 


