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Geen wonder
dat Amroh-onderdeelen
overal de voorkeur hebben!

Modem-wetenschappelijke fabricagemethoden, alsmede een in omvang en duur
I ongeëvenaarde ervaring - ziedaar waarom AMROH onderdeden zulke tot in de |
kleinste bijzonderheden doordachte, electrisch zoowel als structureel, uiterst _
karaktervolle producten zijn.
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j Amroh-onderdeelen zijn verkrijgbaar ónder de navolgende serie-merken

MU-CORE

MU-PHONE

MU-VOLT

NOVOCON

U zult ze direct en overal herkennen aan de karakteristieke oranje-kleurige
® doosverpakking, verzegeld voor behoud van door precisie-ijking gewaarborgde
I super-kwaliteit.
In radio sedert 1924

I

l
i

®

J?.L.,JOTHEEK

'
5

ir'
*

■

r
,

DEEL 3
(TWEEDE HERZIENE DRUK)

,v:

•>

•1

\

i

/

EEN REEKS OVERDRUKKEN UIT

«RADIO-BULLETIN»
§

VOOR DOCUMENTATIE, STUDIE EN TOEPASSING

Mi

::

Ii

Dozo uitgave voorziet op dooltroffcndo wijze in do gebleken behoofto
aan vorschcr.cn R.B. nummers, waarvan de oplage boroids is uitgoput
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Een fout waar men zeer dikwijls mee
kampt en die voor een groot deel door
weldoordachte bouw voorkomen kan
worden is brom. Brom ontstaat door
allerlei oorzaken en manifesteert zich
ook op verschillende wijze. Zoo onder
scheid een goed geoefend oor: A de zeer
lage 50 perioden brom, die o.a. ontstaat
door inductie van de voedingstransformator op een l.f. transformator of door
buisfouten, verder B de 100 perioden
brom, die een gevolg is van een onvol
doende afvlakking of een onjuiste be
drading en C het hooge bromgeruisch,
dat ontstaat door capacitieve overdracht
van wisselspanning, uit het net afkom
stig, op onvoldoende afgeschermde ge
voelige leidingen.
Zeer vaak komen meerdere „soorten”
brom gelijktijdig voor.
Soort B is misschien wel de meest voor
kómende. Half uitgedroogde en open
electrolieten zijn meestal de schuldigen.
In onze schema’s is altijd de anodevoeding voor de vóórversterker nog eens
afzonderlijk afgevlakt. Dikwijls laat men
deze afvlakking echter weg en voedt
dan de vóórversterker direct van de
hoofdspanning. Behalve wanneer men
een bijzonder goede afvlakking toepast
met capaciteiten van minstens 32 /xF,
geeft het ontbreken van extra afvlak
king voor de vóórversterker altijd aan
leiding tot brom.
Een tweede oorzaak, die bromsoort B
tót gevolg heeft, is verkeerde bedra
ding. In de gelijkrichterschakeling vloeit
in de verbinding tusschen het midden
van de hoofdspanningswikkeling en de
eerste afvlakcondensator een wissel
stroom, die zeer hooge piek-waarden
bereikt.
Wanneer deze verbinding gevormd
wordt door het chassis of een aardleiding, waaraan tevens andere elementen
van de versterker verbonden zijn, dan

wordt een bromspanning uit de gelijkrichter in de versterkerschakeling ge
bracht. Als regel moet daarom altijd een
afzonderlijke verbinding tusschen de
genoemde punten bestaan, die slechts op
één punt aan „aarde” mag liggen. Zelfs
het magnetisch veld rond de leidingen
naar de eerste condensator van het afvlakfilter is zoo sterk, dat inductie op
andere leidingen in de onmiddellijke
nabijheid lang niet denkbeeldig is. Brom
die volgens een der genoemde wegen
uit de gelijkrichter afkomstig is, heeft
vaak een ratelend karakter. In deze
categorie valt verder nog de brom, die
door het uitwendig veld van een afvlaksmoorspoel in een l.f. transformator geinduceerd wordt. Rechtstreeksche in
ductie van de voedingstransformator op
een l.f .transformator veroorzaakt voor
namelijk de onder A genoemde lage 50per. brom. Het is altijd raadzaam om in
een versterker waarin l.f. transforma
toren voorkomen eerst zorgvudlig de
stand daarvan t.o.v. de voedingstrans
formator vast te stellen (verbinden met
snoertjes) alvorens ze definitief te be
vestigen. Zelfs een uitgangstransformator kan nog brom „oppikken”, wanneer
deze in een ongunstigen stand vlak naast
de voedingstranformator staat. Sommige
versterkerbuizen zijn gevoelig voor
magnetische wisselvelden. Het is daar
om altijd raadzaam om de versterker
van de voedingstransformator af te
bouwen, d.w.z. de gevoeligste trappen
er het verst van verwijderd te houden.
(Zie b.v. de TC 8 en de TC 20 schema’s).
(M.K. uitgaven resp. folder 1002 en 1003).
Een al te compacte bouw kan tot moei
lijk te verwijderen brom aanleiding ge
ven. Dichtbij de transformator is de
bromspanning, die geïnduceerd wordt in
rooster- en kathodeleidingen van eenige
lengte in de vóórversterker, reeds niet
meer te verwaarloozen. Het uitwendig
3
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veld van een nettransformator is het
sterkst in de asrichting van de spoel en
het zwakst in de .richtnig haaks daar
op. Een stalen chassis geeft meer moei
lijkheden met brominductie dan een
van niet-magnetisch materiaal, omdat
de krachtlijnen zich door het chassis
makkelijk voortzetten.
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tusschen dit punt en aarde groot of klein
is. De induceerende spanning verdeelt
zich n.1. over de koppelcapaciteit en de
impedantie van de leiding of het onder
deel tegen aarde. Tegen deze soort sto
ring bestaat gelukkig een afdoende be
schutting. We voorzien de geyoelige
leidingen of onderdeden met een aan
„aarde” verbonden geleidend omhulsel.
Van welken aard dit is doet minder ter
zake. We kennen de omspinning met
metaaldraad, omwoeling met metaalband of gemetalliseerd papier, de opge
spoten metaallaag enz. Om effectief te
zijn moet een afscherming zoo goed
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Het gebruik van het chassis als „relour-leiding” voor de gloeistroom kan
aanleiding geven tot spanningsverschil
len in 'het chassis en hieruit kan weer
brom ontstaan. Een dubbele leiding van
voldoende doorsnede is veel beter. Af
schermen van deze leiding is beslist
overbodig, daar zij slechts een lage span
ning voert.
Zelfs het nut van „twisten” is twijfel
achtig. In de genoemde gevallen, waar
in sprake was van brom door inductie
van een transformator, helpt afscher
men weinig of niets. Alleen ijzer heeft
invloed op een magnetisch veld, doch
om het doordringen volledig te voorko
men is een enorme dikte noodig. Met
speciale nikkellegeeringen is wel meer
te bereiken, doch momenteel heeft dit
weinig practisch nut. Afschermen is wèl
van enorm belang voor het yoorkomen
van de onder C genoemde z.g. statische
brominductie.
Elke leiding en elk in een le'iding op
genomen onderdeel vormt t.o.v. nabu
rige geleiders een capaciteit en langs
deze capaciteit worden wisselspanningen
overgedragen. Deze overdracht is ster
ker naarmate:
1 —
.
2 —
3 —

------ 3-

de capaciteit grooter is (groote oppervlakte, kleine afstand);
de spanning hooger is;
de frequentie hooger is.

Of capacitieve inductie hinderlijk zal
zijn hangt van drie dingen af, nl a
of de inductie plaats vindt op een ge
voelig punt van de versterker b — of
de induceerende spanning hooge fre
quenties bevat en c - of de impedantie
4
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Fig. 2. Wanneer de asrichtingen van twee
transformatoren (of een transformator en een
smoorspoel) in eikaars verlengde liggen, is
de brominductie het sterkst. Zuiver haaks .
geplaatst is de inductie minimaal.

mogelijk gesloten zijn en met „aarde”
geleidend verbonden. De capaciteit t.o.v.
wisselspanning
voerende
geleiders
wordt door de afscherming opgeheven.
Daarvoor in de plaats komt een capa
citeit tegen aarde, die meestal niet te
groot mag worden om verlies van hooge
tonen te voorkomen.
Uit het voorgaande volgt, dat leidin
gen die over hooge weerstanden aan
aarde liggen bijzonder gevoelig zijn en
wel des te meer, naarmate er meer ver
sterking achter volgt. In het algemeen
zijn dat dus roosterleidingen en plaatleidingen van voorversterkers, benevens
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Fig. 3. Schematische voorstelling van het
effect van een afscherming. In plaats van de
onderlinge capaciteit komen capaciteiten naar
„aarde”. Het is duidelijk dat een niet-geaardc
afscherming doelloos is.
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de daartusschen liggende koppelelementen. Het is dus op de eerste plaats noodig te zorgen, dat in de nabijheid van
deze leidingen geen bedrading komt die
aanmerkelijke wisselspanning voert.
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Verder is het zaak om de gevoelige lei
dingen zoo kort mogelijk te houden. Een
roosterlekweerstand behoort met een
zoo kort mogelijke verbinding aange
sloten te worden; de „aardzijde” is
echter ongevoelig en kan zoo noodig aan
een lange leiding verbonden zijn. Het
zelfde geldt voor anodeweerstanden.
Koppelcondensatoren tusschen plaat en
rooster zijn in hun geheel gevoelig. Ge
voelige leidingen, die onvermijdelijk
lang moeten worden, hebben beslist een
afscherming noodig. In zeer gevoelige
versterkers, met twee of meer trappen
voorversterking, wordt het noodig om
anodeweerstanden, roosterweerstanden
en koppelcondensatoren benevens de
verbindingsleidingen geheel af te scher
men. Een geschikt materiaal voor het
„inpakken” van onderdeden is bladkoper.
Het allergevoeligst is de microfooningang, wanneer de versterking zoo groot
is, dat enkele millivolts voldoende zijn
om de eindtrap vol te belasten. Hier
mag geen stukje van een paar mm on
afgeschermd blijven. Zelfs een niet goed
aansluitende roosterkap kan een- aan
zienlijke brom veroorzaken.
Behalve door individueele afscherming
van leidnigen en onderdeden kan men
het gevoelige deel van de voorversterker
ook in zijn geheel tegen brominductie
beschermen door het in een gesloten
compartiment onder te brengen. Het is
trouwens altijd raadzaam om een versterkerchassis aan de onderzijde met
een metalen bodem af te sluiten. Een
goed gebouwde versterker behoort zon
dert aardverbinding geheel bromvrij te
zijn. Zelfs kan dit het geval zijn met
aangesloten microfoonleiding, doch de
afscherming van het grootste deel van
deze soort leidingen is niet volkomen
genoeg en deze eisch is dus wat al te
zwaar. Als geen goede aardgelegenheid
voorhanden is kan ompolen van de licht-

netaansluiting vaak reeds een aanmer
kelijke verbetering geven.
Op één bromoorzaak, die wij reeds ter
loops noemden, dient nog wat nader ingeaan te worden, n.1. ondeugdelijke bui
zen. Als algemeene regel kan worden
aangenomen dat buizen, waarbij het
stuurrooster niet aan de top uitgevoerd
is, niet geschikt zijn voor de eerste trap
of trappen van een gevoelige versterker.
Een uitzondering hierop maken de sleutelbuizen. Dat wil echter nog niet zeg
gen, dat alle' buizen met boven uitge
voerd rooster bromvrij zijn; er schuilt
hier ook heel wat kaf onder het koren.
Bij de andere buizen met onder uitge
voerd rooster ontstaat brom door isolatiegebreken; hiertegen geven wij op pag.
9 (bij schema 9) een remedie. Bovendien
is de constructie van de gloeidraad zoo
danig, dat een niet te verwaarloozen
magnetisch veld rond de kathode ont
staat, dat de electronenloop beïnvloedt.
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Fig. 5 illustreert hoe het allergevoeligste on
derdeel van een microfoon-versterker — de
wordt .ingepakt" in
ingangsweerstand
bladkoper. De beide afgeschermde leidingen
steken een stukje binnen de schermhuls.
Om sluiting tegen' aarde te voorkomen is
goede isolatie van weerstand en draadeinden
noodig.

Onmiddellijk voor de eindtrap is een
goede buis van oude constructie bruik
baar. Voor de daaraan voorafgaande
trap wordt het zeer twijfelachtig; met
twee trioden wil het nog wel lukken,
vooral met een gloeidraadpotentiometer
(zie pag. 13). Bij grootere versterking,
met een of twee penthoden of tetroden,
is brom vrijwel zeker .
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Nu gramofoonversterking in het brand
punt der belangstelling staat, weten wij
aan veler wensch te voldoen, door in
deze uitgave een aantal van de meest
gangbare schema’s op te nemen.
Het aantal mogelijkheden is natuurlijk
legio, als gevolg van de uiteenloopende
buizencombinaties die ter beschikking
staan. Onze bedoeling is echter voor
namelijk, om hen die op zoek zijn naar
gegevens voor het verbeteren en moderniseeren van hun bestaande versterkers,
wegwijs te maken.
Het eerste schema, waarvoor om begrij
pelijke redenen nog al veel belangstel
ling bestaat, is van een uiterst simpele
Het
éénlamps-gramofoonversterker.
spreekt vanzelf dat, in overeenkomst
met de éénwielige fiets en de éénper
soons jazzband, de mogelijkheden onbe
perkt zijn. Niet wat het eindvermogen
betreft; — ruim 4 Watt is beschikbaar
— doch het gemis aan voorversterking
eischt een ingangsspanning van voldoen
de grootte.
Menig kristal pick-up is hiertoe echter
in staat en zelfs verschillende magne
tische typen brengen het een eind wan
neer een l.f, transformator met flinke
verhouding — 1 : 4 of hooger >— wordt
tusschengeschakeld (primaire aan pickup, secundaire aan versterkeringang,
één zijde van de primaire doorverbinden
met aarde). Voor versterking van het
radio-centrale programma is deze ver-

sterker ook zeer geschikt, evenals trou
wens elke gramofoonversterker. Het is
echter beslist noodig om een transfor
mator tusschen te schakelen. Dit kan
weer een l.f. transformator zijn, doch
nu zoo geschakeld, dat naar „omlaag”
getransformeerd wordt, dus sec. aan de
distributieaansluiting en prim. aan de
versterker. Een luidspreker transforma
tor levert sec. vaak ook nog voldoende
spanning. Doorverbinden van prim. en
sec., als bij een pick-up transformator,
is hier beslist niet geoorloofd. Het is niet
gewenscht, de transformator in de ver
sterker in te bouwen, tenzij de juiste
plaats in verband met brom zorgvuldig
bepaald wordt (zie pag. 3). De verbin
ding tusschen transformator en verster
ker moet afgeschermd zijn en het huis
(en/of de kern) van de transformator is
met „aarde” te verbinden. Zoowel de
EL 3 of EBL 1 als de AL 4 zijn bruik
baar, mits voor de juiste gloeispanning
gezorgd wordt. Ook de EL 6 is bruik
baar, waarmee een nuttig vermogen van
ruim 8 Watt bereikt wordt, bij een zelf
de ingangsgevoeligheid. Vanzelfsprekend
moet de voeding zwaarder uitgevoerd
worden: bij de zelfde spanning moet
80 mA geleverd kunnen worden. De
aanpassingswaarde is 3500 Ohm.

i

Schema 2 is voor de bezitters van.oude
buizen met pennenvoet. De gevoeligheid
is rijkelijk voldoende voor alle magne-

Schema 1.
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Schema 2.
’ tische weergevers en dus zeker voor de
kristaltypen.
Behalve de E 499, die een speciale weerstandsversterker is, zijn ook buizen met
lagere versterkingsfactor en inwendige
weerstand bruikbaar. De kathodeweerstand zal dan tot 1500 a 2000 Ohm ver
laagd kunnen worden.

in serie met deze weerstand gescha
keld. De capacitieve weerstand daar
van, die voor de lagfe frequenties im
mers toeneemt, verzwakt voor de lage
tonen de tegenkoppeling en veroorzaakt
dus een versterkte weergave daarvan
t.o.v. de hoogere tonen. In stand 3 wordt
een nog kleinere condensator ingescha
keld, waarbij dit effect nog sterker op
treedt. Voor de regeling van de hooge
tonen is een potentiometer aanwezig,
waaraan via een kleine condensator
vanaf de plaat van de eindbuis alleen
de hoogere frequenties worden toege
voerd. Een bepaald deel daarvan wordt
via de 50 pF condensator als tegenkoppelspanning naar de plaat van de voorversterker gevoerd en verzwakt de
weergave van de hooge tonen.
Als voorversterker is ook de EF 9 ge
schikt; in dat geval wordt de kathodeweerstand 2000 Ohm en de schermroostervoedingsweerstand
0.8
Megohm.
Zonder veel verandering — althans in
het schema — is ook de EL 6 met 8 Watt
nuttig vermogen toe te passen, door de
tusschen haakjes geplaatste waarden
aan te houden.
Voor de EL 3 kan natuurlijk zonder.

Schema 3 is met weer andere typen
pennenbuizen uitgerust en bevat twee
trappen voorversterking, waarvan de
eerste met een h.f. penthode is uitge
rust, die echter als triode is geschakeld.
Een triode kan hier dus ook zonder meer
dienst doen.
Schema 4 is een luxe-uitgave van een
populaire 4 Watt versterker voorzien
van tegenkoppeling en tooncorrectie.
Lage tonen kunnen naar verkiezing in
twee graden „opgehaald” worden. Hier
toe dient de omschakelaar met drie stan
den. De stand waarin een directe ver
binding met de 2 Megohm weerstand
ontstaat levert een voor alle frequenties
even sterke tegenkoppeling en dus een
rechte weergave-karakteristiek. In den
volgenden stand wordt een condensator
Schema 3.
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Schema 4.
meer de EBL 1 in de plaats komen. De
dioden laat men onverbonden of men
legt ze aan de kathode of aarde. Voor
AF 7 en AL 4 is het schema zonder meer,
dus alleen met gewijzigde gloeispanning
(met middenaftakking) geschikt!'De AF3
vereischt een kathode en schermrooster weerstand van resp. 2000 en 600.000
Ohm. Voor de EF 5 gelden deze waarden
eveneens.
Het is soms gewenscht, teneinde para
sitair genereeren tegen te gaan, om in
serie met de 2000 pF. condensator over
de uitgangstransformator een weerstand
van 5000 a 10.000 Ohm op te nemen.
Schema 5. Een 8 Watt versterker, ech
ter ook als 4 Watter in te richten met
een EL 3 en de gegevens volgens sche
ma 4, dus: andere kathode weerstand,
belastingsweerstand en lichtere voeding
(50 mA). Het bijzondere van dit sche
ma ligt in de extra voorversterkertrap
voor een microfoon en de mengschakeling. De gevoeligheid op de gram. ingang
is bijzonder groot, terwijl de versterking
vanaf de microfoon voldoende is voor
goede kristal typen. Wie versterking
overhoudt, kan hier ook tusschen EF 6
en eindbuis de tegenkoppelschakeling
uit schema 4 aanbrengen.
Een geschikte 4-V. serie is: ABC 1
(AC 2) — AF 7 — AL 4 (AL 5). De
AF 3 i.p.v. de AF 7 is ook geschikt. Zie
voor waarden schema 4. In de 6.3 V.
uitvoering kan ook de EL 5 toegepast
worden. Evenals bij de AL 5 is de geSchema 5.
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voeligheid de helft van die van EL 6,
EL 3 of AL 4. Kathode weerstand voor
EL 5 en AL 5: 175 Ohm. Aanpassing en
voeding als voor EL 6.
Schema 6. Di\ is opgezet voor batterijbuisjes uit de 2 V. K-serie en leent zich
dus bijzonder voor inbouw in een trans
portabele gramofoon. De geautomati
seerde neg. roosterspanningsvoorziening
ontheft den gebruiker van de zorg voor
een juiste instelling bij dalende batterijspanning. Door de aanwezigheid van een
scheidingscondensatortje vóór het roos
ter van de KBC 1, kan de pick-up een
zijdig geaard worden en is het gevaar
van kortsluiting van de neg. rooster• spanning dat bij het gebruik van een
afgeschermd pick-up snoer altijd vrij
groot is, vermeden. Het succes van dit
versterkertje met een zoo beperkt ver
mogen (0.19 W. bij 90 V.) hangt voor een
groot deel af van den luidspreker, n.1.
van diens gevoeligheid en de juiste aan
passing.
Schema 7 is eigenlijk een variatie op
schema 2 en berekend op andere
typen pennenbuzien. Hier is als
voorversterker een h.f. penthode toege
past en de eindbuis is een indirect ver
hit type. Wanneer de kathode weerstand
wordt vergroot tot 550 Ohm, dan kan als
eindbuis de E 463 dienst doen, terwijl
met 600 Ohm op deze plaats het schema
geschikt is voor AL 2. Verder kan dit
schema nog gecombineerd worden met
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Schema 6.

schema 2 voorzoover het de schakeling
van de voorversterker betreft, om daar
in de E 446 op de plaats van de E 499
te bezigen.
Schema 8. Wie zich kan verheugen in
het bezit van een dubbele „speeltafel”
vindt in dit schema een mengschakeling
aangegeven, die volkomen onafhanke
lijkheid van de beide ingangen waar
borgt. Elke ingang heeft een eigen voor
versterker, terwijl deze buizen een ge
meenschappelijke anodeweerstand be
zitten.
Achter dit meng-gedeelte volgt een dub
belwerkende toonregeling; één potentiometer zwakt de hooge tonen af en de
andere de lage. Laatstgenoemde inrich
ting kan men ook weglaten, de koppelcondensator van 0.02 jmF wort dan
rechtstreeks aan de 0.1 MD anodeweer
stand verbonden. Als eindversterker is*
de AL 4 aangegeven. De kathodeweer
stand is niet ontkoppeld, heeft men de
volle gevoeligheid van deze buis beslist
noodig, dan moet aan deze weerstand
een electroliet van minstens 50 /iF pa
rallel geschakeld worden. Over de luid
spreker is een vast filter aangegeven.
Naar behoefte kan men de waarden nog
Schema 7.

wijzigen. Met grootere C en kleinere R
worden de hooge tonen verzwakt.
Door weglating van één der beide voorversterkers — dit behoeven niet beslist
E 428-ers te zijn, overeenkomstige typen
zijn ook bruikbaar, zoo noodig ook weer
als triode geschakelde schermroosterbuizen en penthoden — ontstaat een
„normale” versterkerschakeling, zonder
menginrichting. Het 20.000 Ohm weerstandje van de overblijvende buis heeft
dan ook geen doel meer. De plaat kan
dus rechtstreeks met de 0.1 Megohm
anodeweerstand verbonden worden.
Schema 9. Kwalitatief en kwantitatief
staan balansversterkers boven de „en
kele .eindtrap”. In dit schema leveren
twee stuks E 463 (of AL 2) een ver
mogen van 10 Watt. Goede in- en uitgangstransformatoren zijn beslist noo
dig, wil men succes bereiken. T 2 moet
een belasting van „plaat tot plaat” leve
ren van ongeveer 7.000 Ohm. T 1 kan
iets optransformeeren; shunts over de
secundaire gaan genereeren tegen en
verbeteren de frequentiekarakteristiek.
Als voorversterkers zijn hier twee als
triode geschakelde E 442 aangegeven.
Normale trioden zijn natuurlijk ook ge
schikt en ook kunnen andere typen
schermroosterbuizen op deze wijze ge
schakeld worden.
Schema 10. Dit schema verdient uit
kwaliteitsoogpunt bijzondere aandacht.
Het eindvermogen van ruim 8 Watt
wordt geleverd door twee stuks EL 3,
die met een plaat-tot-plaatbelasting van
10.000 Ohm moeten werken en een ge
meenschappelijke kathodeweerstand be
zitten. De eindtrap wordt gestuurd door
een phase-omkeerder waarvoor een
EBC 3 dient. De bovenste EL 3 ontvangt
het signaal direct van de plaat van de
EBC 3, de onderste daarentegen van de
koppelweerstand in de kathodeleiding.
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Schema 8.

Voorversterkyig levert de EF 9, die ech
ter ook weer vervangen kan worden
door een EF 6 of EF 5; zie hiervoor de
opmerking op pag. 7 onder schema 4.
De voeding van deze versterker vergt
geen bijzonder zware transformator;
menige normale transformator, bedoeld
voor een ontvanger, kan 65 mA leveren
zonder al te warm te worden. Naar ver
kiezing kan men nog het toonregelsysteem door tegenkoppeling, dat toegepast
werd in schema 4, ook aan dit schema
toevoegen. Het wordt dan aangebracht
tusschen de platen van de EF 9 en de
onderste EL 3.
Wie over een voedingsdeel beschikt, dat
pl.m. 130 mA kan leveren bij pl.m. 260
V. kan het vermogen op 14.5 Watt bren
gen door i.p.v. de EL 3 twee stuks EL 6
te bezigen. Hiervoor behoeft verder al
leen de kathodeweerstand op 90 Ohm te
worden gebracht. De plaatbelasting moet
5.000 Ohm bedragen.
Sleutelbuizen. Het voorgaande 10-tal
schema’s zal voor de meeste adspirantversterkerbouwers een voldoende leid
draad bieden. Voor degenen, die be
schikken over eenige of misschien een
geheele serie sleutelbuizen volgen nog
eenige speciale schakelingen. Intusschen
zij echter nog vermeld dat enkele van
de voorgaande schema’s reeds voor uit-

voering met sleutelbuzien geëigend zijn.
Zoo is b.v. schema 4 (pag. 8) zonder
meer geschikt voor de EF 22 en EBL 21,
wanneer de voor de EF 9 aangegeven
waarden toegepast worden. Van de EBL
21 blijven de dioden ongebruikt; men
kan ze onverbonden laten of met de
kathode doorverbinden.
Het kan misschien geen kwaad, om er
nog even op te'wijzen, dat ook de EBL
1 met de EL 3 overeenkomt; het eenige
onderscheid ligt in de topverbinding van
het stuurrooster. Met de dioden kan men
weer handelen als voor de EBL 21 werd
vermeld.
Een tweede schema dat zich geheel of
gedeeltelijk met sleutelbuizen laat uit
voeren, is No. 10.
Voor de EF 9 kan men naar verkiezing
een EF 22 nemen. In de phase-omkeertrap staat een EBC 3, die geen aequivalent in de sleutelbuis-serie heeft. Men
•kan er naar verkiezing een als triode
verbonden h.f. penthode — dus ook weer
EF 22 — voor nemen. Voor twee stuks
EBL 21 in de eindtrap moet de kathodeweerstand op 130 Ohm gebracht worden.
De voedingsspanning kan tot 300 V. op
gevoerd worden; de geheele versterker
neemt dan max. 90 mA anodestroom.
Het nuttig vermogen bedraagt ruim 13
Watt bij 300 V. en een aanpassingsweerstand van 9000 Ohm.

i

Schema 9.
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Het is echter mogelijk, om voorversterker en phase-omkeertrap in één enkele
buis te combineeren, wanneer men over
een ECH 21 beschikt. De schakeling die
Philips hiervoor publiceert, is verwerkt
in schema 11.
Het heptodedeel van ECH 21 werkt als
normale weerstandsversterker en stuurt
de bovenste EBL 21, doch tevens het
triodedeel via een serieweerstand van
1 Megohm. De versterking van deze triode moet echter gelijk zijn aan 1, d.w.z.
de plaatwisselspanning moet even groot
zijn als de toegevoerde roosterwisselspanning. Dit is bereikt door een sterke
tegenkoppeling, verkregen met behulp
van een 1.1 Megohm weerstand tusschen
plaat en rooster. De totale voorversterking, vanaf de ingang tot elk der roos
ters van de EBL 21, is 100-voudig. De
ingangsgevoeligheid is dan ook ruim
voldoende voor gramofoonversterking.
Er zijn op deze schakeling weer verschil-

lende variaties mogelijk. Zoo kan zonder eenige wijziging de ECH 21 vervan
gen worden door de ECH 4. In plaats
van de EBL 21 kunnen natuurlijk cok
weer de EL 3 toegepast worden, in de
instelling volgens schema 10, of de EL 6,
volgens de gegevens, voorkomend in de
toelichting bij het schema 10. Het nut
tig vermogen bedraagt dan resp. 13.2,
8.2 en 14.5 Watt. Een zeer merkwaardige
schakeling met sleutelbuizen is aange
geven in schema 12. Deze schakeling is
afkomstig van een MK-lid, den heer J.
H. G. te Rotterdma en illustreert, wat
men met een combinatiebuis als de ECH
21 bereiken kan; voldoende ingangsgevoeligheid voor een mcirofoon, moge
lijkheid tot mengen van gramofoon en
microfoon en dat alles in een miniatuuruitvoering. Het nuttig vermogen be
draagt 4.5 Watt. Voor de EBL 21 zijn
twee instelliftgen mogelijk, n.1. 11 Watt
en 9 Watt anodevermogen, resp. met
kathodeweerstanden van 105 en 150 Ohm

Schema 11.
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en een anodebelasting van 5700 of 7000
Ohm. De 11 Watt instelling geeft iets
minder vervorming bij gelijk uitgangsvermogen. Natuurlijk kan de EBL 21
ook weer door de EL 3 of EBL 1 ver
vangen worden.
Het triodegedeelte van de ECH 21 dient
als microfoon-versterker; de daaraan
verbonden leiding naar de microfoonplug moet volledig afgeschermd worden,
de 4 Megohm weerstand inbegrepen.
Tusschen triode en heptode is de mengschakeling aangebracht. Lange leidin
gen moeten hier capaciteitsarm afge
schermd worden. Wanneer men deze
echter zooveel mogelijk vermijdt, geen
leidingen in de buurt brengt, die hooge
wisselspanningen voeren en bovendien
de versterker door een metalen bodem
geheel afsluit, dan kan met weinig of
geen afscherming in dit gedeelte vol
staan worden. Van groot belang is een
goede ontkoppeling van de kathodeweerstand van de ECH 21, die immers

voor beide systemen gemeenschappelijk
is. Men beschouwe 25 /xF dus als mini
mum waarde voor de shuntcondensator.
Tenslotte versterkerschema No. 13, dat
werkelijk als het toppunt van compact
heid kan worden uitgevoerd.
Hierin wordt gebruik gemaakt van de
stalen combinatiebuis ECL 11 (triodeeindtriode), die bij een zeer groote ingangsgevoeligheid een ruime eindenergie levert (4 Watt). In verband met de
gemeenschappelijke kathode is een bij
zonder systeem noodig voor de levering
van n.rsp. Tusschen de anoden van bei
de systemen is een tegenkoppelingsweerstand van 3 Megohm aangegeven. Door
deze in twee helften te splitsen en één
van beide deelen te overbruggen door
een condensator van 200 a 500 pF wor
den de lage tonen versterkt. Denk er
vooral aan dat de eerste afvlakcondensator geïsoleerd moet worden opge
steld.
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BUISVOETEN IN ONDERAANZICHT

Gloeispanningscorrectie
Vaak zijn voedingstransformatoren en
combinaties op een grootere gloeistroom
berekend dan de versterker afneemt.
Gevolg is dat de spanning te hoog blijft.
Door het aanbrengen van eindjes weerstandsdraad (R in schema 3) is zulks te
corrigeeren.

De waarde van de

lagen van de weerstand in de roosterkring; dit is natuurlijk alleen maar mo
gelijk, voor zoover de schakeling dit toer
laat.

VANZELF..

GAAT 'T NIET ■

sterkteregelaar
Een afzonderlijk woordje over de waar
de van de sterkteregelaar is wel gewenscht. Kristal pick-ups zijn in dit op
zicht critisch en vereischen een waarde
van 0,5 a 1 Megohm, uiterlijk 0,25 Megohm. Nog lagere waarden verzwakken
de lage tonen aanmerkelijk. Bij mag
netische typen is het juist andersom;
een lage waarde verzwakt daarbij de
tonen. Meestal kan men zonder schade
tot 50.000 Ohm gaan.
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Pennenbuizen als voorversterkers
Het blijkt vaak niet goed mogelijk om
een uit twee trappen bestaande vóórversterker met 4 V, pennenbuizen ge
heel bromvrij te maken, als gevolg van
de wisselspanning, die via lekwegen een
inductie op de via de sokkel uitgevoer
de roosterverbinding belandt. Dit is nu
eenmaal een gevolg van deze construc
tie en er valt weinig tegen te doen,
aangenomen dat geen invloeden van
buiten mede schuldig zijn. Een middel
dat verbetering kan geven is een laagohmige potentiometer (50 a 250 Ohm)
over, de gloeistroomwikkeling, waar
van dan het sleepcontact geaard wordt,
in plaats van de middenaftakking op de
wikkeling. Er kan dan een punt inge
steld worden, waar.de brom het zwakst
is.
Een gunstige maatregel tegen de brom
door inductie op het rooster is het ver-
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Een Ml Oramofoonversterker.
De afbeelding toont ons ’n wisselslroomverslerkertje, waarvan schema C 313 de
principeschakeling weergeeft. De pickup wordt over een sterkteregelaar (Rl)
aangesloten. Wanneer de te gebruiken
pick-up echter reeds van een sterkte
regelaar voorzien is, dan kan R1 ver
vallen. Hier komt dan wel een vaste
weerstand voor in de plaats in de waar
de van ± 0.5 a 1 Meg. Ohm. De eerste
buis is een wisselstroomtriode, b.v. E 415
-E 424-E 428-E 438 of E 499. De nega
tieve roosterspanning voor die buis
wordt verkregen door de kathode een
positieve spanning te geven ten opzich
te van het rooster. Dit geschiedt door
middel van de weerstand R 2, welke
door een condensator ontkoppeld wordt
(Fig. A).
Deze eerste buis is met een stroomloos
geschakelde laagfrequenttransformator
gekoppeld. Het voordeel van een derge-

lijke schakeling is, dal er geen gelijk
stroom door de primaire loopt, waar
door de kern van de transformator niet

gemagneliseerd wordt en er minder ver
vorming ontstaat. De weerstand R 3
zorgt, dat de buis plaatspanning krijgt,
terwijl C 2 de koppelcondensator is. Bij
een stroomloos geschakelde transfor-

SCHEMA- SLEUTEL
C 1 en 8 - 2 a 25 /xF C 4-max. 300 a 500 n/iF
- 0.25 ^F C 5
—
C2
3000 fifiF
- 2 a 8 fiF C 6 en 7—
C3
8#F

R 1 - 100.000-500.000 Ohm R 4 20.000 Ohm
R21.000 Ohm R5 15.000 Ohm
350 Ohm
R 3 - 20.000- 40.000 Ohm R 6
14
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mator wordt de onderzijde van de pri
maire met de noderzijde van de secun
daire doorverbonden en geaard. De aan
duiding voor begin en einde van de pri
maire of secundaire wikkelingen is niet
altijd hetzelfde, het meest gebruikelijk
zijn de aanduidingen:
p : A : IP : PI.
Primair:
HT + : B + : OP : P2.
Secundair: G : OS : S2.
— GB : — C : IS : SI.
Met de variabele condensator C4 over
de secundaire van de l.f. transformator
wordt een zeer effectieve toonregeling
verkregen. Het kan echter noodig zijn
een weerstand van ± 200.000 Ohm tusschen de secundaire en de eindlamp
aan te brengen (fig. B), dit zal echter
geheel van de te gebruiken l.f. trans
formator afhankelijk zijn. Voor de eindbuis zijn zgn. direct verhitte typen aan
gegeven, o.a. C 543 en E443H. Het is
natuurlijk ook mogelijk een indirect
verhit type toe te passen als E 453 en
E 463. De direct verhitte buizen krijgen
negatieve roosterspanning door middel
van een weerstand, waaraan een con
densator verbonden is. Deze twee on
derdeden zijn dan tusschen de middenaftakking van de 4 Volt gloeispanning
.en aarde geschakeld. Wanneer de gloeistroomwikkeling niet van een middenaftakking is voorzien, dan kan deze ge
maakt worden van twee in serie gescha
kelde weerstanden van gelijke waarde,
b.v. 25 a 50 Ohm, welke over de gloeistroomwikkeling aangebracht worden.
De weerstand en condensator worden
dan met de doorverbinding van deze
weerstanden verbonden. Direct verhitte
eindbuizen hebben een kathode en krij
gen voor de negatieve roosterspanning
een zgn. kathodeweerstand (R in fig. A).
Ieder type buis heeft zijn eigen waarde,
welke op zeer eenvoudige wijze is te
bepalen.
Van iedere buis n.1. zijn in tabellen de
technische gegevens vermeld, als: anodespanning, anodestroom, schermrposterspanning en -stroom, negatieve roos
terspanning, enz. Voor het bepalen van
de negatieve roosterspanningsweerstand
heben we de volgende buisgegevens
noodig.
Ie. Anodestroom + eventueel scherm*
roosterstroom.
2e. Negatieve roosterspanning.
Van een E443H geldt:
Anodestroom: 36 mA of 0.036 A.
Schermroosterstroom
6.8
niA
of
0.00068 A.
Negatieve roosterspanginn 15 Volt.
Volgens de Wet van Ohm, is de waar
de der weerstand te bepalen uit de
formule R = 5i

E = 15 Volt.

I = 0.036 + 0.0068 = 0.0428 Amp.
De uitkomst is (afgerond) 350 Ohm. Op
deze wijze is de n.rsp. weerstand voor
iedere buis vast te stellen. Over de luidsprekerklemmen is een filtertje, be
staande uit een in serie geschakelde
condensator met weerstand aangebracht.
Het voedingsgedeelte is een normale

R = 200.000 Ohm
schakeling met dubbelphasige gelijkrichtbuis. Hier is een enkelphasig type,
zooals een 373 e.d., ook goed te gebrui
ken, alhoewel de brom dan wel sterker
en de spanning iets lager is.
Na deze inleiding gaan we aan de hand
van een der schema’s de versterker
bouwen. De bouwteekening is voor de

JONGEREH-RÜBRIEK
WORDT REGELMATIG
OPGENOMEN IN ONS
TIJDSCHRIFT

RADIO BULLETIN
Abonnement f4.— per jaar
Losse nummers . . f 0.40
Bij den Radiohandel en alle
kiosken verkrijgbaar
opstelling der onderdeelen zoo over
zichtelijk, dat het ons onnoodig lijkt
hier nog iets van te vertellen. Alleen
hebben we nog eenige opmerkingen te
maken.
Ie. De bedrading van de pick-up in
gang naar de volumeregelaar en het
rooster der eerste versterkerlamp moet
afgeschermd worden.
2e. De juiste stand van de l.f. trans
formator t.o.v. de voedingstransformator moet experimenteel bepaald worden,
omdat de kans op inductiebrom door
de voedingstransformator op deze l.f.
transformator groot is- Als regel kan
aangenomen worden, dat de kernen
haaksch op elkaar moeten staan.
3e. Monteer vooral netjes, dit voorkomt
naderhand vele moeliijkheden.
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We vervolgen met een
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schema (314), waarin
LFSM00RSP0EL
een schermroosterbuis
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als voorversterker ge
schakeld is. In dat ge
val wordt de l.f. trans
§
formator
door
een
weerstandkoppeling
vervangen. Ook wordt
er dan tevens een an
der toonregelsysteem
toegepast met R 7 en
200000a
A
C 5.
Wat het voedingsgedeelte betreft, dat kan
'100 000 o'
250000 a
natuurlijk
hetzelfde
blijven. We merken
echter op, dat bij ge
bruik van een scherm
roosterbuis met een aan C 318
de top uitgevoerde
versterker. Het valt dan driect op, dat
anode (E 446-E 462-E 442) de topaande eerste buis een triode is, welke met
sluiting bij voorkeur afgeschermd moet
de volgende weerstand gekoppeld is.
. worden. Voor de weergave van gramoOok hier kan als eerste buis weer een
foonplaten is een versterker met twee
E 415, E 424 of E 248 dienst doen. Een
buizen meestal wel voldoende, doch
buis, welke ook buitengewoon goede
voor microfoongebruik zijn zeker drie
resultaten geeft is de E499, een weerbuizen noodig.
standversterker met groote versterDe schakeling C 321 geeft ons het voorkingsfactor.
vresterkergedeelte van een dergelijke
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R 1 - 100.000 a 500.000 Ohm
R21.500 „
R3205.00 „
R4100.000 „

SCHEMA-SLEUTEL
C 1 - 2 a 25 fiF
R 5 - 750.000 Ohm
R 6 - 20.000 „
C 2 - 0.1
R 7 - 50.000 „
C3 - 2 a 8

C4 - 0.025 /zF
C 5 - 0.05
» x
C 6 - 0.002
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Het is pretig om microfoon en gramofoon afzonderlijk te kunnen regelen,
terwijl het mengen van microfoon- en
gramofoonmuzeik tevens attractief is.
Dit nu is alles met deze versterker mogelijk. Het aardige van een dergelijke
mengschakeling is nog, dat je. tijdens
het draaien van platen aankondigingen
kunt doen.
Door de groote versterking, welke met
een dergelijke versterker verkregen
wordt, moeten er tevens al de mogelijke
voorzorgen getroffen worden om geen
brom te krijgen. Hiertoe moeten in de
eerste plaats de rooster- en plaatleidingen volledig afgeschermd en in ieder

gedaan als voor een wisselstroombuis
alleen met dit verschil, dat I het totale
anodestroomverbruik van de versterker
moet zijn, dus van de buizen A en B
tezamen.

R2

SCHEMA-SLEUTEL
R 1 - 50.000 è 500.000 Ohm
2 è 25 mF
C1R2250 „
C 2 - 300 è 500 mmF
R30.003 mF
750 „
C3R415.000 „
Pick-up of microfoon via condensator van
0.1 mF aansluiten.

SCHEMA-SLEUTEL
R1 l meg Ohm
R2 1.000 „
100.000 „
R3 R4100.000 ..
R5 10.000 „
R6 1.000 ,,
R 7 - 20.000 & 40.000 ,,

R 8-R 9 - 500.000 Ohm
C 1 - 2 è 25 mF
C 2 - 0.025
C 3 - 2 h 25 „
C 4 - 2 è 8 ,.
C 5 - 0.25

I

geval zoo kort mogelijk gehouden wor
den. Verder is het noodzakelijk de koppelcondensator C 2 en de weerstanden
R8 en 9 met bladtin e.d. af te scher
men.
De voorgaande versterker (C 313) kan
ook met een mengschakeling voor b.v.
twee pick-ups uitgerust worden. Het
schema C 322 geeft hiervoor de schake
ling aan.
Voor hen, die een versterker met gelijkstroombuizen (b.v. A145 en B 443)
willen maken, geven we ook eenige
schakelingen (C 319 en C 320). De weer
standen R 2 en 3 zorgen hier voor nega
tieve roosterspanning van voorverster
ker- en eindversterkerbuis. Het is niet
beslist noodzakelijk, dat in gelijkstroomversterkers de voorversterkerbuis nega
tieve roosterspanning krijgt, hetgeen
dan ook in C 230 te zien is. Het bereke
nen van de benoodigde negatieve roos
terspanning wórdt op dezelfde wijze
SCHEMA-SLEUTEL

C 322

R 1 - R 2 - 0.1 è l meg Ohm
R 3 - R 4 - 0.25 è 0.5 meg Ohm

De verkregen weerstandwaarde is on
derverdeeld in R2 en R3, waarvan R 2
het gedeelte is voor de voorversterker.
Gebruiken we b.v. A415 en B433, wel
ke resp. 4 en 16 V. negatieve roosterspanning noodig hebben bij een plaatstroom van 4 en 12 mA, dan zijn R 2 en
3 samen te berekenen uit
^ = R, dus
= 1000 Ohm.
0.016

«-4V.
-o-MV.
-o+ 73 V.
-o- KS.

HF4
'inrs-'W'J
«2

I R3
C 320

SCHEMA-SLEUTEL
R 1 - 50.000 a 500.0000hm
R 2 - 3 - zie tekst.
R450.000 „
500.000 „
R5-

Cl- 0.015
C 2 - 2 a 25

mF

Daar een A415 slechts 4 V. of 1/4 van
de aanwezige spanning noodig heeft,
wordt R2 = 250 Ohm en R3 dus 750
Ohm. Tot slot geven we nog aan, welke
buizen in een dergelijke versterker te
gebruiken zijn.
Voorversterker
A 409 - A 415 - A 425
en B 424.
Eindversterker
B 403-B 405-B 406
B 443.

'6

p»

p
C 323

OF

rS

E 453
E 461
Sokkelaansluitingen
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Onlangs ontmoetten wij een zoo origineele toepassing van een volgens een
der R.B. ontwerpen gebouwde 4-Watter, dat wij niet kunnen nalaten haar
wereldkundig te maken, temeer daar er
zich in dezen bewogen tijd meer geval
len kunnen voordoen, waarin deze op
lossing goede diensten kan bewijzen.
Vertoevend in een woonkamer hoorden
wij eensklaps kindergeschrei ergens
vandaan komen. Dat „ergens” bleek een
luidspreker te zijn, aangesloten op een
versterker, die in verbinding stond met
een in de kinderkamer aangebrachte
koolmicrofoon. Daar deze kamer in ver
band met de ruime behuizing op vrij
grooten afstand lag, was de aldus uit
gevoerde luisterinrichting een bijzonder
groot gemak. Natuurlijk interesseerde
ons vooral de technische uitvoering van
een en ander. De gebruikte microfoon
was een gewoon kooltype. Het bijbehoorende transformatortje was dicht

Mengschakelin'gen
Het onderling mengen van de uitgangsspanningen van twee pick-ups, of van
een microfoon en één of meer pick-ups,
komt herhaaldelijk voor.
Een eenvoudig schakeling die in de
practijk uitstekende resultaten geeft is
in principe aangegeven in schema C 322
(zie jongensschema, pag. 17).
De potentiometerwaarden moeten aan
de overige schakeling aangepast worden.
R3 en 4 moeten onderling gelijk zijn.
De helft van de beschikbare spanning
komt op het rooster.
Om verlies van hooge tonen tegen te
gaan moet de capaciteit tusschen het
verbindingspunt van de weerstanden en
aarde zoo gering mogelijk zijn. Dit komt
dus hierop neer, dat de roosterleiding
capaciteitsarm uitgevoerd moet worden.
Deze schakeling is toegepast in de sche
ma’s 5 en 12, in beide gevallen voor het
mengen van microfoon en gramofoon en
is verder ook voor elk der andere sche
ma’s aan te wenden als „dubbele” in
gang.
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bij den versterker, doch niettemin op
veiligen afstand in verband met brominductie, opgesteld en via een afge
schermde leiding met de ingangsbussen
verbonden. Vanaf de primaire ging een
schelloodkabeltje naar de microfoon; de
loodmantel was aan den versterker ge
aard, doch het was gebleken dat dit af
schermen niet zoo heel noodig was, wan
neer één der aders geaard werd. Voor
de mcirofoonstroom zorgde aanvankelijk
een batterij. Dit werd later bezwaar
lijk en thans fungeert een oude gloeistroomgelijkrichter als stroombron.
De schematische voorstelling van de in
stallatie zal onze beschrijving voldoen
de toelichten. Men zal zich afvragen of
misschien niet een ander microfoontype,
dat geen hulpstroom noodig heeft,
bruikbaar is. Wanneer de afstand niet
te groot is, zou b.v. een kristaltype in
aanmerking komen. De versterker moet
dan echter veel gevoeliger zijn (twee
voortrappen) de leiding mag niet te veel
capaciteit bezitten, daar dit geluidsverlies beteekent en tenslotte moet de af
scherming zeer volledig zijn. Daar aan
de weergavekwaliteit geen hooge eischen
gesteld worden, kan als microfoon ook
een magnetische of perm. dynamische
luidspreker dienst doen. De gevoeligheid
kan zoodanig zijn, dat een 2-traps gram.
versterker voldoende gevoelig is. Wel
blijft het noodig, de leiding goed af te
schermen. Een andere oplossing is nog
te vinden door den versterker ter plaat
se van de microfoon op te stellen en een
lange luidsprekerleiding te gebruiken.
Tenzij men een z.g. stroomlooze uitgang
toepast, krijgt men dan echter rekening
te houden met hoogere isolatie-eischen
voor de leiding en ook is het toezicht op
de versterker minder eenvoudig.
Daar de koolmicrofoon voor ons doel
toch nog vele voordeelen heeft, is het
nuttig een schakeling te geven, waarbij
microfoonbatterij en transformator ver
vallen kunnen. We gebruiken daartoe
een ééntraps voorversterker, waarbij we
de microfoon in de kathodeleiding op
nemen. De hierin toegepaste buis, waar
van het type allerminst critisch is, kan
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gevoed worden uit den hoofdverster
ker. In het schema is een triode aange
geven. Men kan echter van meerroosterbuizen een triode maken door alle ver
dere electroden buiten het stuurrooster
met de plaat te verbinden, Wanneer men
over een bijzonder gevoelig microfoonkapsel beschikt, kan men probeeren of

de versterking toereikend is, als men
het op de aangegeven wijze in den bestaanden versterker in de kathodeleiding van den voorversterker opneemt.
Daar één microfoonleiding geaard is,
zal men ook zonder afschermen weinig
of geen hinder van brom ondervinden.
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Een R.B.-lezer heeft onlangs een appa
raatje in elkaar geschroefd, dat boven
verwachting geslaagd is en wel zoo, dat
hij niet kon nalaten, het ons te toonen.
Wij vinden het idee en de wijze waar
op het verwezenlijkt is best de moeite
waard om het onder de aandacht van
onze lezers te brengen. Het betreft een
hoorapparaat voor slechthoorenden en
bestaat uit een kristal-element, aange
sloten op een bijzonder gevoelige ver
sterker, die een flinke telefoonsterkte
levert. Begrijpelijkerwijs kan zulk een
apparaa’t een heel wat betere geluids
kwaliteit leveren dan men over het al
gemeen ontmoet. Grootendeels is dit
natuurlijk te danken aan het kristal- '

element, dat een grooter frequentiebereik omvat dan de voor hoorapparaten
meestal toegepaste koolmicrofoons en
door het ontbreken van een drempel
waarde voor de gevoeligheid een betere
verstaanbaarheid levert van spraak die
op grooteren afstand voortgebracht
wordt. Voor muziekweergave is het ver
schil natuurlijk nog veel opvallender.
In de versterker is hetzelfde principe
verwerkt als in schema 12, pag. 12; de
twee afzonderlijke secties van een ECH
4 (of 21) zijn als versterkers achter
elkaar geschakeld.
Alleen is hier de volgorde anders geko
zen: het heptodegedeelte is vóórversterker en de triode „eindversterker”. Voor
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de totale versterking maakt de volgorde
niets uit, doch de triode past beter aan
de telefoon. Door de uitvoering met ge
meenschappelijke kathode geeft één
kathodeweerstand beide secties een ge
lijke n.rsp. Verder zien we in de scha
keling de gebruikelijke hooge ingangsweerstand over de microfoon en een
sterkteregelaar tusschen heptode en
triode. De telefoon is op een eenigszins
ongebruikelijke wijze verbonden, n.1.
over twee serie-condensatoren tusschen
triode-plaat en kathode; de condensa
toren houden de anodespanning — en de
netspanning, zooals we zullen zien —
buiten de telefoon, hetgeen natuurlijk
uit veiligheidsoogpunt gebiedend is.
Voor hetzelfde doel had ook een transformatortje kunnen dienen (b.v. een
l.f. transformator) doch deze maakt het
geheel weer grooter en zwaarder, ter
wijl de resultaten met de gekozen scha
keling niet merkbaar minder zijn. Het
zal opvallen dat de kopelcondenSator
die de sterkteregelaar met de heptode20

plaat verbindt, kleiner is dan op deze
plaats gewoonlijk gebruikt wordt. Dit is
gedaan om „kikker” verschijnselen te
gen te gaan, die bij de krap bemeten
ontkoppeling licht optreden, doch te
vens om de lage tonen die de verstaan
baarheid van spraak nadeelig beïnvloe
den, wat te verzwakken.
Wie dit versterkertje wenscht uit te
voeren, doch niet over een ECH 4 of 21
beschikt, kan de zaak ook splitsen in
twee afzonderlijke buizen, n.1. een h.f.
penthode en een triode, waarvan de h.f.
penthode in elk geval met rooster-topaansluiting moet zijn uitgevoerd, in
verband met bromkans. Voor de waaiv
de van diverse weerstanden (kathode
en schermrooster) zij men verwezen
naar de voorgaande schema’s.
Nu nog een woord over het voedings- .
gedeelte. Met het doel het apparaatje
klein en licht te houden, had onze M.K—
man afgezien van een volledig voedingsdingsapparaat, alleen een gloeistroomtransformator gebruikt. De wisselspan-
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ning voor de gelijkrichter — dit is een
willekeurige kleine, als diode geschakel
de buis, voldoende, daar slechts ong. 5
mA noodig is — komt direct uit het net.
Dit brengt mee, dat de „aardleiding”
van de versterker rechtstreeks aan het
net komt te liggen en dat bijzondere
maatregelen noodig zijn om levensge
vaar te voorkomen.
Wanneer men het kleine chassis, waar
op de versterker -gebouwd is, onderGeujupicuted. ols
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«V MlCff
SlEMENT

neexTe pegeiovp.

tevens
OBN/un BEHQUELRQR

brengt in een houten kastje, waarin
achter een ronde opening het microfoon
element wordt aangebracht, dan zijn
alle onder spanning staande deelen on
bereikbaar, mits men er ook voor zorg-

draagt dat geen schroefkoppen e.d. naar
buiten steken. Let vooral ook op het
stelschroefje van de sterkteregelaarknop. Het microfoonelement moet zooals uit het principeschema blijkt, vol
ledig afgeschermd bevestigd worden;
dit kan men bereiken door het in te
sluiten in een metalen doosje met een
voorwand van metaalglas. Vóór dit gaas
moet weer een beschermend doekje ko
men. Werkelijk aarden is verboden bij
deze uitvoering. Voor zoover men geen
passende gloeistroomtransformator heeft
zal ook een oude voedingstransformator
met bezweken hoogspanningswikkeling
dienst kunnen doen. Geeft men om een
of andere reden de voorkeur aan een
normale voedingsschakeling, dan is daar
natuurlijk geen enkel bezwaar tegen.
Al naar de uitvoering van de transfor
mator kan men enkele of dubbele gelijkrichting toepassen en ook hierbij kan
zoo noodig weer een willekeurige buis,
dit kan zoowel een direct als indirect
verhit type zijn, als gelijkrichter dienen.
De afvlakking is voor alle gevallen
ruim voldoende. Gewone papier-blokcondensatoren zijn natuurlijk ook bruik
baar-
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kunt maken
De werking
Omdat we meenden dat de meesten on
der jullie wel iets voor een microfoon
zullen voelen, besloten we een beschrij
ving te geven van het zelf maken van
zoo’n instrument. De keus viel op een
koolmicrofoon, omdat deze een grootere
spanning afgeeft dan alle andere syste
men en je dus aan een normale gramofoonversterker voldoende hebt om een
flinke geluidsterkte te bereiken. Eerst
zullen we jullie maar eens even ver
tellen, hoe zoo’n koolmicrofoon werkt
en wat er binnenin zoon ding gebeurt.
Wanneer we een bakje vullen met kool-

Fig. 1.

poeder en we plaatsen hierin twee elec
troden aan weerskanten in het bakje,
dan hebben we op die mainer eigenlijk
een koolweerstand gemaakt. Sluiten we
hierop een batterij aan in serie met een
milliampèremeter dan zal er een stroom
door de zoo gevonden weerstand vloei
en, die door de meter wordt aangegeven.
Fig. 1 maakt de situatie duidelijk. Zou
den we nu, op de een of andere manier
het koolpoeder wat samendrukken, dan
zou de uitslag van den meter toenemen.
Hoe komt dit? Wel, de deeltjes van het
samengedrukte poeder maken nu inniger
contact met elkaar, zoodat de overgangsweerstand van de deeltjes op elkaar
vermindert. De totale weerstand van
ons bakje zal dan ook verminderen
en de stroom neemt toe. Nu gaan we
een stapje verder en stellen daarvoor
eerst vast dat geluidstrillingen eigen
lijk plaatselijke luchtverdikkingen en
luchtverdunningen zijn. Bereiken ge
luidstrillingen b.v. een plat vlak, dan
zullen de onregelmatigheden in de lucht
druk op het vlak een wisselende druk
uitoefenen, die grooter is naarmate de
geluidssterkte grooter is. Bestaat dit
vlak nu uit een elastische stof, dan zal
het vlak bewegingen uit gaan voeren,
die overeenkomen met de wisselende
22

drukken, welke door de lucht hierop
worden uitgeoefend. Nu we dit weten
kunnen we gemakkelijk de werking
van een koolmicrofoon snappen. Nu ma
ken we in gedachten ons bakje aan den
bovenkant dicht, zoodat de geheele be
schikbare ruimte met koolgruis gevuld
is. De twee electroden steken intusschen door passende gaten boven het
deksel uit. Dé voorwand van het bakje
vervangen we nog door een strak ge
spannen rubbervlies en je hebt een
(hoewel gebrekkige)
koolmicrofoon.
Spreken we nu tegen het gummivlak,
dan zal dit vlak gaan trillen en het
koolpoeder wordt, overeenkomstig de
trillingen, meer of minder samenge
drukt.
Onze meter kan de stroomveranderingen, welke hierdoor ontstaan, jammer
genoeg niet volgen, omdat ze te snel
verloopen. De wijzer (en alles wat er
aan vast zit) is namelijk te log om zoo
vlug mogelijk in beweging te komen.
Onze meter laat ons in den steek, maar
dit neemt niet weg dat er snelle stroomveranderingen door gaan, welke over
eenkomen met de oorspronkelijke geluidstrillingen: een wisselstroom dus!
Nemen we de meter vervolgens weg en
verbinden hiervoor in de plaats de pri
maire van een voor dit doel geschikte
transformator, dan zullen deze stroom
pjes in de secundaire wikkeling een
wisselspanning induceeren, welke nog
steeds een getrouwe copie is van de
geluidstrillingen waar we van uitgingen.
De s ecundaire van de transformator
verbinden we met den ingang van een
versterker; het geluid kan nu worden
versterkt en per luidspreker worden
weergegeven. Ziezoo, nu jullie dit weten,
zul je beter begrijpen wat je uitspookt
wanneer we straks aan de microfoon
gaan knutselen.
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Nu we jullie het een en ander over de
merking van de koolmicrofoon verteld
hebben, gaan we er samen eentje ma
ken.
Om te beginnen dan nemen we een
blokje hout (H.) van de afmetingen zooals in fig. 1 aangegeven. Je moet bij •
voorkeur, een harde, droge houtsoort
gebruiken; wij namen beukenhout, maar
heb je een andere geschikte soort, dan
neem je dié. Met een centerboor maak
je hierin een cirkelvormig gat van 2 a
3 mm diepte en een diameter van 60
' mm en met een beitel steek je alle
hout binnen den cirkel weg. Zorg er-

WLQBRTJE

Fig. 3.

voor, dat de onderzijde van het gat goed
vlak wordt, dus oppassen, dat de bei
tel niet uitschiet. Dit gat is de „koolkamer” waarin we straks het koolpoeder zullen doen. Hiermede is meteen
vastgesteld wat voor- en achterkant is
aan de microfoon; de zijde met het gat
is natuurlijk de voorzijde- Voor het ge
mak stellen we meteen even vast wat
boven en onder is door op de boven
zijde een kruisje te zetten. Nu zijn de
twee langwerpige uithollingen K aan
de beurt, die we met een geschikt bei
teltje in den bodem van het gat moeten
aanbrengen. We maken die 30 mm lang
en 8 mm breed; de diepte bedraagt ook
ongeveer 8 mm en de afstand hart op
hart 42 mm. De koolstaafjes, welke we
hier straks in zullen leggen, mogen niet
boven den bodem van de koolkamer
uitsteken. Vervolgens boren we boven
in de uithollingen een gat van 1.5 mm
diameter heelemaal door naar achter;
nu we toch aan het boren zijn, nemen
we ook even het gat van 3.5 mm dia
meter. Het komt midden tusschen de
uithollingen in en loopt ook heelemaal
door naar achter. Dit is de vulopening
voor het koolpoeder. Vlak onder de
gaatjes van 1.5 mm aan de achterzijde,
brengen we een aansluitklem aan. Je

boort daartoe onder ieder gaatje een
gat van 2.5 mm en zoowat 8 mm diepIn ieder gat draai je nu een montageboutje van ± 20 mm lang, stevig vast
en knijpt er daarna den kop af. Het
uiteinde wordt netjes bijgevijld, er
wordt een soldeerlipje opgeschoven en
een moertje opgedraaid. Dit moertje
moet stevig vastgedraaid worden op het
hout; nu een tweede moer er op en we
hebben een gelegenheid om straks een
draad tusschen te klemmen. Bovenop
het blokje komen nu nog twee oogjes
of iets dergelijks om de microfoon aan
te kunnen hangen. Het blokje zelf is nu
zoover gereed en we gaan verder met
het maken van een plaatje pertinax (1
mm dik), afmetingen zooals de voorzijde
van het blokje. In het midden zagen
we met de figuurzaag weer een gat van
60 mm en boren bovendien langs den
omtrek een achttal gaten, zooals fig. 3
aangeeft. Deze gaten worden verzon
ken, zoodat de koppen van de straks
te gebruiken houtschroeven er niet bo
ven uitsteken. Van fijn ijzer- of kip
pengaas knippen we een stukje, waar
van de afmetingen weer met de voor
zijde van het blokje overeenkomen.
Ten slotte zagen we uit een oude ebo
nieten frontplaat het raampje D, waar
in we een rechthoekig gat uitzagen van
60 X 45 mm. Op de vier hoeken boren
we weer een gat (verzonken). Ook heb
ben we nog een dun plaatje mica of
een blaadje cellophaan noodig, dat als
„trilplaat” zal moeten fungeeren. Mica
heeft de voorkeur, maar het moet dun
zijn!
Voordat we de microfoon nu gaan monteeren, peuteren we eerst een oude,
platte batterij uit elkaar. Twee van de
koolstaafjes, die daaruit komen, korten
we in op 30 mm, het messing „hoedje”,
dat er op zit, gebruiken we ook, dus
dit moet aan het stukje van 30 mm
blijven zitten. Aan dit hoedje soldeeren

Fig. 4.

we een stukje montagedraad en dit ste
ken we door de gaatjes van 1.5 mm in
het blokje H. De staafjes worden in de
holten K gelegd en de draden aan de
achterzijde aan de soldeerlippen vast
gesoldeerd- Ziezoo, de electroden zitten
er nu in!
Vervolgens dichten we nu de gaatjes
23
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af met een druppeltje velpon of lak.
We leggen dan het plaatje mica op de
voorzijde van de microfoon en beves
tigen dit met het pertinax plaatje van
1 mm door middel van 8 houtschroefjes. Hierop komt het gaas; dit wordt
weer vastgeklemd onder het raampje
van eboniet, dat met vier houtschroeven wordt aangeschroefd. Nu kunnen
we gaan vullen. Koolpoeder is niet zoo
gemakkelijk te krijgen, lukt het je niet
in een radiozaak, haal het dan uit een
z.g. microfoonkapsel of uit een oude
telefoonmicrofoon. De kwaliteit van ’t
poeder bepaalt in hoofdzaak de presta
ties van de mocrofoon; het is dus zaak
te probeeren iets goeds te krijgen.
Mocht dit heelemaal niet lukken, dan
ben je voorloopig ook al gered met tot
poeder geklopte of goed gezeefde anthraciet of cokes! Het poeder wordt
door de vulopening in de kamer ge
bracht en het is noodig de mcirofoon
tijdens het vullen eens even heen en
weer te schudden, zoodat het poeder
goed in elkaar zakt. Is de heele kamer
gevuld, dan draaien we achter in de
vulopening een 4 mm boutje, om dit gat
te sluiten, en daarmede is de zaak ge
reed. In fig. 4 geven we jullie een idee

voor de ophanging van je microfoon. Dit
kan gemaakt worden van materiaal, dat
je hebt liggen of bij een smid of een
timmerman te pakken kunt krijgen. Het
bakje, waar de ophangbeugel op be
vestigd is, dient derhalve als voet ook
nog voor het onderbrengen van de
batterij en de transformator. De span
ning, welke je noodig hebt, hangt af
van den aard van het koolpoeder, dus
je kunt het beste probeeren bij welke
spanning je goede resultaten krijgt. De
meest gebruikelijke waarde is 4.5 Volt,
maar het kan zijn dat er meer noodig
is. Hooger dan 25 Volt is er echter nooit
noodig. Er wordt maar weinig stroom
afgenomen, dus de batterij gaat lang
mee!
Dan nog iets over de transformator:
deze dient een overzet-verhouding te
hebben van ongeveer 1 : 20. Bezit je een
oude l.f- transformator, dan kun je die
dienstbaar maken door er (inplaats van
de primaire, of nog extra) 200 a 400
windingen emailledraad met een dia
meter van 0.15 a 0.20 op te wikkelen.
Dit wordt dan de primaire wikkeling,
en de oorspronkelijke secundaire blijft
zijn functie als zoodanig vervullen. De
schakeling van een en ander toont fig. 2.

Het zelf fabriceeren
van een

Bandmicrofoon
De Hr. W. F. Engel te Amersfoort voldoet
met dit artikel aan de wensch

van

vele

Radio-amateurs.

Serieuze knutselaars: aan de slag ?
Naast kristal microfoons worden in de
laatste jaren steeds meer microfoons
gebruikt, die berusten op het electrodynamisch beginsel. Het zal den mees
ten lezers wel bekend zijn, dat dit soort
microfoon in prnicipe bestaat uit een
gemakkelijk beweegbare bandvormige
geleider. Deze geleider is gefabriceerd
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van uiterst dun aluminium (dural) of
tinfolie, en wordt opgehangen in een
sterk magnetisch veld. De krachtlijnen
in dit veld verloopen evenwijdig aan
het vlak van het bandje en loodrecht
op de lengterichting hiervan.
Wanneer er nu een luchtbewéging het
bandje treft, komt dit in trilling in het
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krachtlijnenveld en hierdoor wordt een
spanning in het bandje opgewekt, wel
ke afhankelijk is van de snelheid van
deze beweging. Daarom heeft men deze
microfoon den naam gegeven van snel
heids- (of velocity) microfoon.
De bewegingen van het bandje zijn
uiterst gering.
In maten u i t ge
drukt eenige honderdste millimeters.
Het is duidelijk, dat dan ook, de opge
wekte spanning uiterst klein is. Door
de geringe massa van het bandje kan
het ook de geringste luchttrillingen vol
gen. De velocity-microfoon heeft dan
ook geen gevoeligheidsdrempel, waar
. beneden niets meer wordt opgenomenBij andere microfoons komt deze veel
al wel voor, zooals bijv. bij alle koolmicrofoons.
Onlangs ben ik zelf eens aan het werk
gegaan om zoo’n microfoon te maken.
Voor een serieuze knutselaar is dit niet
moeiijk. Men moet echter beschikken
over eenig gereedschap, zooals enkele
vijlen, een schuifmaat en metaalboren.
De constructie is zeer eenvoudig. We
beginnen met het aanschaffen van een
hoefmagneet. Het beste is, deze mag
neet te sloopen uit en oud luidsprekersysteem. Eerst kijken, of er in het einde
van de beenen al een gat zit, want moe
ten we zelf in de magneet gaan boren,
dan brengt dat, naast een groto magne
tisme verlies, ook vele moeilijkheden.
Het boren in staal is een vak op zich
zelf, waarom ik dan ook een ieder aan
raad, zich liever niet op dit gebied te
begeven. Zoo noodig laten we de mag
neet nog eens opsterken. Van dik ebo
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niet of pertinax van een oude frontplaat zagen we een rechthoekig blokje,
zooals in de teekening aangegeven. De
maten zijn in de teekening gegeven vol
gens de grootte van de magneet, welke
ik bezit. Is de door U gebruikte magneet
kleiner of grooter, dan worden de ma
ten in verhouding gewijzigd. Alleen de
maten van de gleuf en het bandje blij
ven ongewijzigd! In het midden
van het pertinax zagen we een gleuf
van 10 mm breedte en 50 mm lengte.
Het geheel netjes navijlen . en zorgen,
dat de buitenkant klem zit tusschen de
beenen van de magneet.
De poolschoenen worden gemaakt van

gewoon ijzer, dat we bij iederen smid
uit zijn afval doos kunnen krijgen, ter
dikte van 2 tot 5 mm.
De lengte van deze plaatjes is 35 mm
voor alle magneten. Deze lengte houdt
verband met de luchtspleet, en moet
dus wel aangehouden worden. Ik ge
bruik zelf poloschoenen ter dikte van
4 mm, hetgeen wel zoo eenvoudig in de
constructie is .
De luchtspleet moet 5 mm zijn en overal evenwijdig- De breedte van de pool
schoenen. hangt dus af van de te gebrui
ken magneet. Om te zorgen dat de
luchtspleet overal even breed is, maken
we gebruik van een metaalboortje van
5 mm, dat precies moet passen tusschen
de poolschoenen. Dan bevestigen we
deze stukken ijzer (goed glad gevijld en
geschuurd) aan de magneet. Zie hier
voor verder fig. 1. De gleuf van het
pertinax moet precies in het midden
zitten. Afteekenen van de boorgaten
geschiedt steeds door middel van een
kraspennetje!
Het pertinax wordt aan de binnenzijde
bevestigd tegen de poolschoenen. Boren
op de in teekening aangegeven plaat
sen.
j
Vervolgens vijlen we twee stukjes me
taal,liefst koper, van 20 X 5 mm ter
25
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dikte van 3 mm. Aan de uiteinden boren
we twee gaten van 3,5 mm, zoodat we
deze blokjes straks op het pertinax kun
nen bevestigen met 1/8 koperen bout
jes.
Van 1 mm dik koperplaat maken wc
ook twee stuks van 20 X 5 mm, die,
evenals de stukken van 3 mm dikte, op
dezelfde plaatsen geboord worden met
een 3,5 mm boortje. Deze vier plaatjes
worden goed glad gevijld en vooral
goed afgebraamd, daar anders het
bandje door een braampje afgesneden
zou worden!
We zijn nu zoover gekomen dat we aan
den slag kunnen gaan met het ver
vaardigen van het bandje. Dit maken
we van dun aluminium of tinfolie uit
een doorgeslagen blokcohdensator. We
wikkelen een eind van ongeveer 20 mm
af .maken het goed schoon met waschbenzine of tetra, want het tinfolie is
doorgaans bedekt 'met parafine. Dan
teekenen we op papier twee lijntjes, die
precies 4,5 mm van elkaar verwijderd
zijn. Immers het bandje is 4,5 mm breed,
zoodat het vrij hangt in de gleuf tusschen de poolschoenen. Hebben we het
dus op gewoon papier afgeteekend, dan
nemen we een helder schoongemaakt
stukje glas, leggen daar eerst het tin
folie op en vervolgens het papier. Langs
een liniaal snijden we voorzichtig met
een scheermesje langs de lijntjes. Op
deze wijze wordt een net afgesneden
bandje verkregen. Er mogen beslist
geen rafeltjes aan zitten, hetgeen dus
op deze wijze te bereiken valt. Wan
neer we het bandje nu glad zouden in
spannen, dan zou het resultaat zijn: een
sterke resonantie ergens in het hoor
bare gebied. Om dit tegen te gaan moet
het bandje gegolfd worden. Dit doen we
door het bandje op een grove haarkam
te riffelen. Dit geschiedt door het band
je op de grove tanden te leggen en
voorzichtig te beginnen bij de eene zij
de, met een spijkertje het bandje in te
druken tusschen de tanden. Echter voor
al oppassen dat het niet kan beschadi
gen.
Hebben we geen blokcondensatoren in
voorraad, dan nemen we het aluminium
van chocolade- of sigarettenverpak
king, gladgestreken is dit materiaal
ook goed te gebruiken, mits onbescha
;
digd!
Bij de montage moeten we net zoo lang
probeeren totdat het bandje zich tus
schen de poolschoenen bevindt zonder
deze ook maar ergens aan te raken. Is
alles precies gemaakt, dan zal zich
tuschen het bandje en de poolschoenen
een ruitme bevinden van ca. 0.25 mm.
Gewoonlijk sneuvelen eenige exempla
ren voordat zoo’n bandje goed op zijn
plaats zit. De aansluiting van de draden
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geschiedt door middel van soldeerlipjes,
die bevestigd zijn aan een van de bout
jes door de blokjes van 20 X 5 mm. De
draden van het bandje naar de ingangstransformator moeten van behoorlijke
doorsnede zijn om verliezen te voorko
men. Immers de weerstand van het
bandje is zeer laag! De trafo kunnen
we het beste vlak onder de magneet
bevestigen.
De afwerking van het raampje wordt
aan het initiatief van den knutselaar
zelf overgelaten. Opmerking: gebruik
hiervoor koper of aluminium en geen
ijzer of horregaas voor de afwerking!
Dit is nadeelig voor de magnetisatie en .
dus onbruikbaar-
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De ingangstrafo moet een verhouding
hebben van 1 : 500 of meer. Ik heb als
trafo een oude LF-trafo gebruikt, waar
van de secundaire is weggesneden. De
primaire hiervan gebruik ik nu als se
cundaire, terwijl ik daarboven (op de
plaats van de oude secundaire wikke
ling) een primaire heb gelegd van 17
wikkelingen (draad van 1 mm door
snede).
Willen we alle wikkelingen zelf maken,
dan gaan we als volgt te werk:
Primair: ongeveer 20 wikkelingen 1 mm
doorsnede.
Secundair: 5000 wikkelingen 0,1 mm
doorsnede.
.. Het is wel aan te bevelen, de primaire
eenmaal af te takken, b.v. op 13 wik
kelingen. De secundaire kunnen we nog
aftakken op 3000 en 4000.
Het resultaat hiervan is, dat we ver
schillende aanpassingen kunnen maken.
Tusschen het bandje en de primaire
wikkeling moet overgangsweerstand
zooveel mogelijk vermeden worden. Het
best kunnen we de wikkelingseinden zoo
lang maken ,dat ze direct aan het band
je verbonden kunnen worden.
De microfoon plus ingangstrafo zijn af.
We zijn dus nu gekomen aan het on
derwerp De versterker.
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SCHEMA-SLEUTEL
R 1-7 - 1500 Ohm
R 9 - 15.000 Ohm
R 2-4 0,1 meg Ohm C 1-5 25 mF
R 3 - 20.000 Ohm
C 2-7 - 50.000 mmF
R 5-8 - 50.000 Ohm
0,5 mF
C3
R6
0,25 meg Ohm c 4-6 - 8
mF
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daire van de microfoon-ingangstrafo
wordt dan ook anders. We moeten de
impedantie daarvan terugbrengen, b.v.
op 200 XI. De primaire van de ingangs
trafo op den versterker wordt dan ook
200 XI. De secundaire daarvan is weer
normaal.
Gebruiken we geen lijntrafo’s, dan zal
de capaciteit van den kabel ons leelijk
parten spelen. Doch om op den ver
sterker terug te komen. Zooals we uit

De versterker bestaat uit drie gedeel
ten en wel:
a. de voorversterker;
b. de eindversterker;
c. het plaatstroomgedeelte.
De constructeur van deze microfoon
raad ik sterk aan niet de geheele ver
sterker en het p-s.a. op één chassis te
bouwen. De ingangsgevoeligheid wordt
n.1. zoo groot, dat bij de constructie op
één chassis een geweldige brom niet tot
de onwaarschijnlijkheden behoort, voor
al niet wanneer ook nog een ingangstrafo er op geplaatst wordt.
Het beste is dan ook om voor- en eind
versterker te combineeren en het p.s.a.
gescheiden te houden. In fig. 3 zien we
een schema van een voorversterker. Als
eindversterker kan de TC 4 of TC 8 ge
bruikt worden. Verder ook één der on
der
populaire
versterkerschema’s”
aangegeven schakelingen met voldoende
ingangsgevoeligheid. In de voorverster
ker worden de buizen EF 8 en EC 2 (of
EBC 3) gebruikt.
Vlak onder de microfoon bevindt zich
de microfoonaanpasingstrafo. Wanneer
we tusschen microfoon en versterker
een degelijk afgeschermden kabel ge
bruiken met een maximum lengte van
3 meter, dan is het niet noodig óp den
versterker nog een ingangstrafo te bou
wen. Wordt echter gebruik gemaakt
van een langeren kabel, dan moeten we
z.g. lijntrafo’s gaan bezigen- De secun

Hulpstukkken voor het golven van het
bandje

____
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het schema zien, wordt gebruik ge
maakt van weerstand-gekoppelde trap
pen.
De roosterkring van de eerste penthode
wordt gevormd öf door de secundaire
van de ingangstrafo (200 Ohm ingang)
óf door een hooge weerstand (b.v.
100.000 Ohm) in het geval we de micro
foon „hoogohmig” uitvoeren.
Let wel: alle draden en onderdeden,
welke in het schema zijn aangegeven
met een afschermingslijn
moeten goed afgeschermd
worden, en het geheel nog
koper en plootje 1nm
maals in een metalen om
A
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gere frequenties door de sterke lucht
beweging bij ’t uitstooten van den adem
overdreven weergegeven en is het gewenscht daarmede eventueel in de ver
sterking rekening te houden. Dit kan
geschieden door het gebruiken van klei
nere koppelcondensatoren, waardoor de
versterking in het lage register vermin
derd wordt. Veel succes!
* * *
Aan dit artikel kunnen wij nog de vol
gende practische wenken toevoegen.
Om het boren van gaten in de mag
neet te ontloopen, waardoor men een
grootere vrijheid krijgt in de keuze van
de magneet, kan men de constructie
met poolschoenen toepassen. De beenen
worden met twee langwerpige blokjes
vloei-ijzer verlengd, zoodat we een
luchtspleet van 5 cm lengte voor het
bandje krijgen. Deze verlengstukjes,

welke precies op maat gevijld zijn wor
den met boutjes op een rood koperen
plaatje geschroefd, evenals het mid
denstuk, waarop het gegolfde bandi e
gemonteerd wordt.
De afbeeldingen spreken verder voor
zichzelf.

;

Het ,bandje”. In de praktijk blijkt het
niet altijd op te gaan om het microfoon-bandje op een grove haarkam ge
golfd te krijgen, de tanden zijn meestal
conisch, met als gevolg een scheef getrokken bandje.
Iemand, die niet tegen een beetje moeite
opziet, kan in een blokje ijzer met een
3-kantig vijltje tanden van gelijke diepte vijlen. Het golven gaat dan zonder
moeite.
Een andere methode, die minder tijd
vergt, is het bandje op een daartoe ge
schikt tandwieltje te golven, Fig. 01091 verduidelijkt de bedoeling.
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De Electrische Hawaiian-Guitaar
door AART BOENDER, Amsterdam
\ ‘I

Voor de radio lieten zich reeds enkele
Hawaï-ensembles hooren, die zich be
dienden van een elestrische guitaar en
mogelijkerwijze zijn verschillende lezers
in de gelegenheid geweest, dit instru
ment ook te zien gebruiken. Het zal hun
.en, z!jn’ dal het geluid niet
direct door het instrument zélf wordt
28

geleverd, doch van een luidspreker af
komstig is Men roemt algemeen de
mooie, warme zangerige klank van de
zen guitaar; het lijkt, of de guitarist in
de microfoon gekropen is, zoo vol klinkt
zijn instrument en zoo los staan zijn soli
tegen hun achtergrond! Het omgekeer
de is echter het geval: de microfoon
kroop n.1. in de guitaar.
In 1935 werd voor het eerst een derge
lijk instrument in ons land gebracht, een
bespeler was er toen nog niet voor. Het
aantal, dat thans in gebruik is, stijgt
met den dag en de bezitters beleven er
veel genoegen van. In model wijkt de
nieuwe guitaar af van de normale uit
voering: een klankkast is eigenlijk niet
aanwezig en het instrument past dan
ook in een vioolkist! De „klankkast”
doet nu dienst om het electrische sys
teem te herbergen. Zonder versterker
en luidspreker geeft het insrtument ook
haast geen geluid .
Het systeem werkt volgens het electro-magnetische principe en gelijkt op
dat, zooals in de Neo-Bechstein vleugel
wordt toegepast. In de kast bevindt zich
een hoefmagneet, die voorzien is van
twee plaatvormige ijzeren poolstukken,
die naar buiten steken en tot vlak on
der de stalen snaren reiken. Om de

Y
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noolstukken ligt een spoelvorm, die volP
is met dun draad. De teege wikkeld
kening verduidelijkt een en ander en
geeft tevens een indruk van de maatverhoudingen.
Daar de poolstukken dicht bij de snaren
liggen deze in het magnetisch
veld en brengen bij het bespelen door
hun trilling daarin variaties teweeg, die
in de wikkeling electrische spanningen
doen ontstaan, die uiteraard zeer ge
ring zijn en een aanzienlijke verster
king behoeven.
Wat vermogen en gevoeligheid betreft
•
rteeft een met een EL 6 als eindversterker en drie als weerstand-gekoppelde
trioden (b-v. EBC 3) of één triode en
één penthode als voorversterkers uit
geruste versterker goede resultaten.
De sterkteregelaar en een toonregelaar
zijn in de guitaar ingebouwd; de ver
binding tusschen guitaar en versterker
moet evenals bij een microfoon uit een
deugdelijk afgeschermden kabel be
staan, die niet te lang mag zijn, doch
ook niet te kort, teneinde met het in
strument buiten het brom verwekkend
veld van de voedingstransformator in
' den versterker te blijven. Een lengte
van 2,5 a 3,5 cm voldoet goed. Tenslotte
nog eenige constructie-gegevens:
De wikkeling op den spoelvorm (die zeer
glad afgewerkt moet worden, hout is
een gsechikte grondstof) bestaat uit een
emaille-draad van 0.02 mm, waarmede ^
een weerstand van ongeveer 15.000 Ohm
bereikt wordt. Iets dikker draad is niet
zoo breekbaar, doch de gevoeligheid
wordt er geringer door
De schakeling van de potentiometer en
toonregelaar (condensator met regelbaren serieweerstand) zal geen nadere toe
lichting behoeven, hiervoor geldt hetzelfde als voor een hoog-ohmige pickup. De kabel kan men vast bevestigen
of van een geschikte steker- of plugverbinding voorzien.

De
kast wïï? d-l gïitaar kan uit
massief
een

i
!

hnvpnf,foi,SPOelVurm ligt seiijk met het
bovenviak van het blok. Voor den potentiometers worden eveneens uithol
lingen aangebracht. De onderlinge bedradmg wordt afgeschermd uitgevoerd;
de afscherming van draden en potentiometers benevens het magneetsysteem
is onderling en met de afscherming van
den verbindingskabel te verbinden, die
m den versterker geaard is.
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Naschrift Redactie.
Bovenstaand artikel, dat, naar wij zeker
weten, door velen op prijs zal worden
gesteld, kunnen wij nog aanvullen met
de opmerking, dat verschillende bespe
lers er de voorkeur aan geven, de han
den vrij te houden voor de bespeling
en de sterkte-regeling met den voet
bedienen. De potentiometer wordt dan
ingebouwd in een bakje, waarop een
pedaal is aangebracht. Dit heeft zijn
draaipunt in het midden en blijft in ei
ken stand staan. De slag die het pedaal
maakt, is natuurlijk te klein om direct
op de potentiometer over te brengen; er
moet een „versnelling” tusschengevoegd
worden. Men kan zooiets bereiken met
rondseltjes en een koordje en ook kan
een fietsbel het benoodigde materiaal
verschaffen!
Uit muzikaal oogpunt schijnt dit sys
teem nog bijzondere mogelijkheden te
bieden, doch het oordeel hierover laten
wij gaarne aan deskundigen op dat terrein over.
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Een Rijwieldynamo als Gramofoonmotor.
Hoe vindingrijkheid ’n oplossing weet!
Een gewone koffergramofoon kan op
eenvoudige wijze, zonder veel onkosten,
omgetooverd worden tol een electrische
gramofoon, terwijl het uurwerk volko
men intact blijftVolgens hetzelfde principe is echter ook
een „nieuwe'5 motor samen te stellen.
Hiervoor is een gewone rijwieldynamo
noodig, bij voorkeur een type met een
roleerende zes- of achtpolige magneet.
Indien we een dergelijke dynamo op
een wisselstroombron met een spanning
van 8 a 10 Volt aansluiten, zal hij, als
we hem eerst een flinke zet geven, met
een bepaalde snelheid gaan draaien; de
snelheid blijft constant en is te beke
kenen uit het aantal magneetpolen en
de lichlnetfrequentie. Hebben we b.v.
een achtpolige magneet, dan maakt het
anker in 1 periode 1/4 omwenteling, dus
in 1 seconde = 50 perioden: 12'A om
wentelingen, d.w.z. 60 X 12'A = 750 toe
ren per minuut. Op dezelfde wijze kun
nen we voor een zespolige magneet de
snelheid berekenen en komen dan tot
een uitkomst van 1000 toeren per mi
nuut en voor een vierpolige 1500 toeren.
De kracht, die deze tot motor getrans
formeerde dynamo ontwikkelt, is, in
verhouding tot de geringe energie, vrij
aanzienlijk, en kan met succes als drijf
kracht voor een gramofoonmotor ge
bruikt worden.
Het groote voordeel van een dergelijke
motor is de constante snelheid. Het is
immers een synchroom-motor, die niet
anders dan op het juiste, door het aan
tal polen bepaalde toerental kan loopen.
Indien de gramofoon is uitgerust met
een plateau voor „gewone” platen, d.w.z.
25 cm, dus met een middellijn van ca.
26 cm en het raadje van de dynamo rust
tegen den omtrek, als in de fig. aange-
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Daartoe bevestigt men onder tegen het
plateau een schijf van geschikt mate
riaal, b.v. multiplex, zuiver rond ge
draaid. De trek van de veer moet niet
grooter zijn dan beslist noodig is om
overmatige slijtage en trillingen te
voorkomen.
Men kan nog een stap verder gaan en
de wrijvingskoppeling vervangen door
een aandrijving door middel van een
snaar.
De schijf en het aandrijfwieltje worden
daartoe beide voorzien van een groef.
Als snaar kan ventielslang dienen, wan
neer men er althans in slaagt, de ein
den aan elkaar te plakken met behulp
van solutie.

BOUWTEEKENING
PRINCIPE SCHEMA
SCHEMA SLEUTEL
VAN

mm
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Een synchroon-gramofoonmotor kan een
bron van ergernis zijn, vanwege het
hardnekkig brommen, dat er vaak door
veroorzaakt wordt.
Maar daarover willen we het ditmaal
niet hebben. Ook niet over de moge
lijkheid om ons platenrepertoire te ver
dubbelen, door den motor bij wijze van
afwisseling eens achteruit te laten draai
en. Wist U, dat dit een leuk spelletje
voor de winteravonden is: wie herkent
een achterste voren gekeerde melodie?
Althans — aangenomen dat uw muzi
kaal gemoed hiertegen niet in opstand
komt.
Het zal nu gaan over een mogelijk
heid van meer technischen aard, die een
synchroon-motor blijkt te bieden. Bij
wijze van grap stopten we laatst den
steker van het motorsnoer in de ingangsbussen van een gramofoonversterker, met de bedoeling een raar geluid
voort te brengen. Dat ontstond ook in
derdaad: bij het op gang brengen van
het plateau kwam een sireneachtig ge
loei te voorschijn, dat hooger van toon
werd, naarmate de snelheid van de
schijf toenam. Boven een paar honderd
Hz was niet te komen. Het slagen van
de proef bewees, dat de synchroonmotor in staat was als dynamo te wer
ken en een wisselspanning op te wek
ken.
Dit is alleen maar mogelijk als in het
ijzer van rotor en/of stator een weinig
magnetisme aanwezig is. Een spanning
van enkele Volts levert een motor ech
ter al spoedigWat ons bij dit experiment eigenlijk
bijzonder opviel, was de betrekkelijke
gaafheid van den opgewekten toon, die
wijst op een niet al te groote afwijking
van den sinus vorm. Natuurlijk speelt
hier de constructie van den motor en
speciaal de tandvorm van den rotor en
stator een rol, doch niettemin blijkt de
synchroonmotor een niet te versmaden

bron van l.f. wisselspanning te zijn.
Het is zelfs zoo, dat we langsheen an
deren weg, dus met generatorschakelingen, niet gemakkelijk voor de laagste
frequenties een gelijkwaardig resultaat
bereiken, Natuurlijk is het met de hand
ronddraaien van de schijf een wat pri
mitieve methode, doch ... beter zoo dan
heelemaal niets.
Wat kunnen we met onzen geïmproviseerden toongenerator doen?
Al heel wat: luidsprekers controleeren
op weergave van de laagste tonen; resonantiepunten van conus en kast op
sporen, het effect van toonregelingen
beoordeelen,
uitgangstransformatoren
vergelijken; de onderste frequentiegrens
van een versterker en het beloop daar
van beoordeelen, enz. enz.
Nprmaal stijgt de afgegeven spanning
met de frequentie, doch niet zeer sterk.
Wie_ over een geschikten wisselspanningmeter beschikt, kan probeeren de
spanning constant te maken door paral
lelschakeling van een weerstand aan
den motor. Eventueel kan men in serie
met dezen weerstand nog een conden
sator opnemen.
De heer J. J. te Amsetrdam gebruikt
niet een gramofoonmotor, doch het uur
werk uit een electrische klok. Dank zij
het groote aantal wieltjes dat hierin
zit als vertraging, kan men omgekeerd
den motor een behoorlijke snelheid ge
ven en zoo vrij hooge frequenties op
wekken.
Verder heeft de heer J- met het doel
een constante frequentie te behouden;
de „generator” aangedreven door een
tweede uurwerk. Door telkens verschil
lende wieltjes in elkaar te laten grij
pen, kan hij verschillende toerentallen
bereiken. De uurwerken waren afkom
stig uit electrische schakelklokken en
voldoen beter dan die uit gewone klok
ken.
Over de spanning verstrekt de heer. J.
geen nadere gegevens.
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Het modulatorgedeelte van de M.K.als afzonderlijk
trimzender blijkt
apparaatje uitgevoerd — een bijzonder
handig instrument te leveren. De op
gewekte frequentie kan men regelen
met behulp van R 4. Het is echter nog
beter om deze alleen te gebruiken om
de sterkte van het genereeren in te stel
len en R3 variabel uit te voeren, be
nevens C 2. De toonhoogte kan dan over
een vrij groot bereik worden gevarieerd.
Voor de lezers, die niet beschikken over
R.B. 3, 12e jaargang, drukken wij het
betreffende schemagedeelte hier af. De

l.f. transformator kan een vrij wille
keurig type zijn, evenals de buis. Als
de zaak niet wil genereeren, ook al is
R4 „geheel open” gedraaid, dan keert
men de verbindingen aan de primaire
of secundaire van de transformator omDe opgewekte l.f. spanning neemt men
af van de plaat via een scheidingscondensator. Het is wel aan te bevelen om
een uitgangspotentiometer aan te bren
gen als aangegeven 'is.
Het anodestroomverbruik behoeft slechts
gering te zijn. Een oud 372-P.S.A. is
b.v. goed bruikbaar.

Het omkeeren van de spanningsphasen in

BALANSVERSTERKERS *
door G. DE WITTE
In. kwaliteits-ontvangers en -verster
kers van grooter vermogen wordt alge
meen de balansschakeling toegepast.
Vooral de AB-balans is van belang door
zijn uitnemende kwaliteit (A-versterking!), terwijl de maximale output (B- versterking!) er ook mag zijn. Nu is er
een onderdeel van de balansschakeling,
waaraan dikwijls te weinig aandacht
wordt geschonken. Dit is: hoe brengen
we het phaseverschil van 180 graden
tot stand, dat moet bestaan tusschen de
spanningen, waarmede de eindbuizen
worden gestuurd? Gewoonlijk — en dit
is ook wel het eenvoudigst — geschiedt
dit door de belansingangstransformator.
*) Artikel reeds opgenomen in Deel I.
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Leiden

Maar er zijn nog andere mogelijkhe
den. Al naderen de transformatoren
thans welhaast hun uiterste perfectie,
er kleeft nog altijd een bezwaar aan de
noodzakelijke ijzerkern, die de verster
king of overdracht van energie steeds
in meerdere of mindere mate frequen
tie afhankelijk doet zijn. Grooter nog
is vaak het nadeel, dat men de trafo niet
kan monteeren waar men wil, vooral
met het oog op de beruchte inductiebrom. Dit laatste laat zich nogal eens
voelen bij compacten toestelbouw. Het
kan daarom geen kwaad eens een paar
schakelingen te geven, waarbij de geheele trafo gemist kan worden, en diens
taak wordt overgenomen door___ de
radiobuis!
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Hiervoor gelden de genoemde nadeelen niet, dus: kans op betere kwaliteit
en minder kritische plaatsing. Hier
tegenover moeten we natuurlijk stellen,
dat ons apparaat een iets grooter
stroomverbruik zal krijgen, terwijl bo
vendien een buis gewoonlijk meer aan
slijtage onderhevig is dan een trafo.
Het geldt dus ook hier: voor wat hoort
wat.
Fig. 1 geeft de normale input-transformator en is voornamelijk nog even af
gedrukt om de volgende figuren te ver
duidelijken. Fig. 2 toons ons, hoe een

sterker. Fig. 4 — naar het door Philips
aangegeven principeschema van de EE 1
— is dus bij uitstek geschikt voor ver
sterkers met. groote ingangsgevoeligheid, of daar, waar men door tegenkoppeling verloren gegane versterking
wil compenseeren. In de nos. 1 en 2
van de 11e jaargang van het R.B. is
reeds ingegaan op het verschijnsel „se
cundaire” emissie, waarbij op pag. 40
de constructie van de sec.-em.-buis
schematisch is weergegeven." Dat wij
deze nu voor ons doel gebruiken, berust
hierop, dat de sec.-em.-stroom van bui
tenaf naar de anode toegaat en van de
sec.-em—kathode af naar buiten gericht
is( zie pijlinrichtingen: de electron e n loopen dus juist in tegengestelden
zin).
Tusschen beide stroomen bestaat dus
het gewenschte phaseverschil. In iederen stroomkring nemen we dan een
weerstand op van zoodanige grootte,
dat de aan deze ontstane spannignen
weer precies gelijke amplituden heb
ben. Vermelding verdient tenslotte nog
de bijzondere schakeling ter verkrijging
van de negatieve roosterspanning van
de buis. Bij deze types is namelijk de
anodestroom in hooge mate afhankelijk
van de n.r.s., zoodat het zaak is deze
zoo constant mogelijk te houden. Met de
gebruikelijke schakeling wordt hieraan
niet voldaan, vooral omdat de kathodeweerstand vrij klein zou moeten zijn.
Vergrooting van deze is dus de reme-
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Fig. 1

Fig. 2

eenvoudige triode op simpele wijze de
pbaseverschuiving tot stand kan bren
gen. De roosterlekweerstand van de
eerste eindbuis heeft een aftakking, zoo
dat een gedeelte van de ingangsspanning op het rooster van de triode wordt
gezet. Dit gedeelte wordt door de buis
versterkt en naar g2, het rooster van
de tweede eindbuis, gestuurd. Door juis
te weerstandenkeuze in de potentiometerschakeling — deze hangt natuur
lijk geheel van de versterkingsfactor
van de gebruikte triode af — kunnen
we er voor zorgen, dat de spanningsamplituden aan gl en g2 precies aan
elkaar gelijk worden. Dat de spannin
gen in tegenphase zijn, is direct te zien.
Een andere triodeschakeling — ook de
eenvoud zelve — geeft fig. 3. Hier is de
anodeweerstand van de buis „doorge
knipt” en de laatste tusschen beide
helften in gezet Door juiste verbinding
van den lekweerstand blijft dan toch
de normale negatieve roosterspanning
intact. Een bezwaar van deze schakeling is wel, dat er tusschen gloeidraad
en kathode van de triode een notentiaalverschil bestaat van ongeveer VS
Va.
Is dit echter niet te hoog (b.v. 40 V) dan
kunnen de meeste moderne buizen dit
wel hebben.
Eén nog andere mogelijkheid is ge
schapen door het verschijnen van de
secundaire-emissie-buis. Oorspronkelijk
bedoeld als versterker voor de breede
televisie-frequentie-band, blijkt zij voor
ons doel schitterend te voldoen. Ja, nog
meer, waar in de genoemde gevallen
de triodes uitsluitend zorg droegen v'ï'v*
de gewenschte phaseverschuiving, werkt
de sec.-em-buis hier bovendien als ver-
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die, wat natuurlijk alleen mag, als we
het stuurrooster tegelijkertijd een posi
tieve voorspanning geven van zoodanige
grootte, dat de vereischte negatieve
spanning van rooster t.o.v. kathode is
hersteld. (Practisch geeft .men de ka
thode 'een positieve spanning van ca.
23 V. t.o.v- de nulleiding en het stuur
rooster een van ca. 20 V.).
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DUBBELZIJDIGE TOONREGELING
De Zweedsche ingenieur G. Asserson
geeft een schakeling aan, waarmee het
zelfde doel wordt beoogd als met het
toonregelsysteem van de T.C. 20 (R.B.
no. ,2 11e jrg., n.1. onafhankelijke rege
ling van de sterkte van de hooge en de
lage tonen, zoowel boven als beneden
het normale niveau, dus ook met de
mogelijkheid om een of beide toongebieden „op te halen”.
Voor de bas-regeling is de schakeling
volgens fig. 1 uitgevoerd- Afhankelijk
van den stand van den potentiometer
verzwakt de 1000 pF condensator door
zijn toenemende impedantie voor de
lagere freuqenties de spanning die uit
eindelijk op het rooster komt, óf —
wanneer het contact in den bovensten
stand staat, waardoor de 1000 pF kort
gesloten wordt — levert de 10.000 pF
condensator daarentegen een verhoogde
spanning op het rooster,- omdat de im
pedantie tusschen rooster en aarde dan
toeneemt.
Fig. 2 toont het deel van de schake
ling, dat voor de hooge tonen dient.
Staat het contact boven, dan is de 0.25
MD weerstand geshunt door de 500 pF
condensator, waardoor voor de hoogere
frequenties een grooter deel van de
spanning het rooster bereikt. In den
ondersten stand worden daarentegen de
spanningen met hoogere frequentie naar
de aarde afgeleid, terwijl verder alle
tusschenstanden mogelijk zijn.
In fig. 3 zijn beide schakelingen samen
gevoegd. Tevens is hier als voorgaande
versterker een penthode aangegeven, die
op deze plaats in verband met de hooge
inwendige weerstand het beste geschikt
is. Ingesteld voor rechte versterking
blijft slechts 1/10 van de totale ver
sterking over.
Voor hen, die de TC 20 schakeling niet
kennen, is een toelichting aan de hand
' van figuur 4 dienstig. In de plaatkring van een h.f. penthode bevindt
zich een normale anodeweerstand R1
(0.1 a 0.2 Mogohm, afhankelijk van de
instelling van de h-f. penthode).
Daarachter is via de koppelcond. C1
de regelschakeling aangesloten. Deze
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bevat ten eerste de potentiometer R2,
die de sterkte van de lage tonen regelt.
Eigenlijk is dit niet juist, want aan R 2 .
zijn alle frequenties nog in de oorspron
kelijke verhouding aanwezig. De afge
nomen spanning wordt echter over een
uit R 3 en C 2 bestaand filter gevoerd.
Dit is zoo bemeten dat de laagst voor
komende frequenties (ca. 40 Hz) onver
zwakt blijven, doch voor hoogere fre
quenties neemt de verzwakking steeds
toe. Voor deze frequenties daalt dus de
spanning over C 2. Wanneer we C 3
wegdenken, dan bereiken dus alleen de
lage frequenties de potentiometer R3
en het rooster van de volgende buis De
instelling van R3, die immers „van on
der af” beschouwd slechts een sérieweerstand vóór het rooster vertegen
woordigt, is voor deze frequenties ge
heel onverschillig. De sterkte wordt dus
uitsluitend door R1 bepaald. Voor de
hoogere frequenties is een andere weg
naar de volgende buis bestemd. Via C 3
bereiken deze R3( die aan de onderzijde
via de voor deze frequenties vrij groote
C 2 aan aarde ligt. Dat alleen de hooge
frequenties dezen weg kiezen, is bereikt
door C 3 een kleine waarde te geven,
die dus voor de lage frequenties een zeer
groote impedantie vertegenwoordigt.
Aan C 2, die zooals gezegd vrij groot is,
en dus voor de hooge frequenties als
een lagen weerstand te beschouwen,
blijft slechts een klein deel van de aan
R3 toegevoerde spanning over. Boven
aan R 3 ligt de volle spanning. Tusschen deze beide uiterste waarden kan
de van R3 afgenomen spanning nu ge
varieerd worden.
Voor tusschenliggende frequenties is
zoowel de weg C3 als via R2 open, zij
het dan met een vrij groote verzwak
king. Aan R3 blijft voor deze frequen
ties dus een bepaalde spanning over.
Door nu met behulp van R1 de lage
en met R3 de hooge freqenties op het
zelfde niveau te brengen is het moge
lijk een practisch rechtlijnig frequentieverloop te verkrijgen- Met de aange
geven waarden is de max. afwijking in
het gebied tusschen 40 en 10.000 Hz ca.
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2 db. T.o.v. deze „rechte” instelling
kunnen nu de hooge en lage tonen —
geheel afhankelijk van elkaar — ver
sterkt of verzwakt worden.
Zoo kunnen b.v. de laagste tonen lot
5, 6-voudig t.o.v. het normale niveau
„opgehaald” of tot op minder dan 1/10
verzwakt worden.
Voor de hooge frequenties geldt resp.
ophalen tot ca. 4-voudig of afzwakking
tot op minder dan 1/15.
De verzwakking, die het systeem bij
rechte instelling oplevert is ca. 6,5-voudig- Gaat dus aan de schakeling een
h.f. penthode met 100-voudige spanningssterkte vooraf, dan blijft een nettoversterkingscijfer van ca. 15 over.
Achter een triode is het systeem zon
der bezwaar ook toe te passen. Alleen is
de spanningsversterker dan gewoonlijk
veel geringer — ca. 20-voudig — en de
totale versterking van een dergelijke
buis plus het toonregelsysteem js dus
ca. 3,5.
Een belangrijk punt, in verband met de
regelmogelijkheid van de hoogere fre
quenties, is de ingangscapaciteit van de
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volgende buis, die aan R 3 parallel
staat. Deze moet zoo gering mogelijk
zijn. In hoofdzaak komt dit neer op
het gebruik van een roosterleiding met
ruime afscherming, die de capaciteit
slechts weinig vergroot.
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Waarden: R 1 - pot.meter 0,25 a 0,5 meg Ohm
R 2 - 0,5 meg Ohm
R 3 - pot.meter 1 meg Ohm
C 1 - 0,05 mF
C 2 - 1500 pF 10 "/«, niductievrij
C 3 - 150 pF
idem
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WOPPELCONPENSATOP

Op het groote belang van het gebruik
van goede condensatoren, met hooge isolatiewaarde, als scheidingscondensatoren
in weerstandsversterkers kan niet ge
noeg worden gewezen.
Zoowel de geluidskwaliteit als de le
vensduur van de buizen staan op het
spel en er is dus aanleiding genoeg 'om
aan dit onderdeel bijzondere aandacht
te schenken. Wat gebeurt er, wanneer
de isolatie van zulk een condensator
niet volmaakt is? Een koppelcondensator in een weerstandsversterker brengt
voor wisselspanningen een verbinding
tot stand tusschen de anode vari een
versterkerbuis en het stuurrooster van
een yolgende buis. Spanningswisselingen
aan de anode zullen dus overeenkom
stige spanningen op het rooster tenge

volge hebvben- Voor gelijkspanning staan
de beide electroden echter op heel ver
schillend potentiaal; de anode ligt over
een weerstand aan de voedingsspanning
en het rooster wordt via den roosterweerstand op aardpotentiaal gehouden
of is in sommige schakelingen zelfs ne
gatief t.o.v. „aarde”. In elk geval is het
rooster aan een punt verbonden, dat
negatief is t.o.v. de kathode. Dit span
ningsverschil, levert dan de „negatieve
roosterspanning",. die het werkpunt van
de buis bepaalt en dus tevens de anodestroom die zal optreden.
Laat de isolatie van de koppelcondensator te wenschen over, dan gaat als
gevolg van het aan de condensator heerschende spanningsverschil een lekstroompje loopen, dat gericht is van de
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anodezijde via het „diëlectrium” en den
roosterlekweerstand naar de neg. pool
van de voedingsbron. Deze lekstroom
. tracht dus het rooster positief te ma
ken. Het is duidelijk, dat deze ver
storing van de instelling ernstiger is,
naarmate de spanning aan de voorgaan
de anode hooger, de isolatiewaarde ge
ringer, de steilheid van do volgende
buis grooter en de waarde van den
roosterweerstand hooger is. Zoo is het
mogelijk, dat een eindbuis een aanzien
lijk hoogerc andestroom opneemt, dan
waar de kathode op berekend is, met
als gevolg een snelle uitputting van de
emissie. De verstoring van de instel
ling is niet altijd zoo ernstig, dat dit
onmiddellijk aan het geproduceerde ge
luid is te hooren. Zekerheid omtrent de
deugdelijkheid van de koppelcondensator kan men behalve door directie isolatiemeting (b.v. met behulp van een in
richting met een neonlampje, als toe
gepast in de MB 61, M.K- folder No.
1004) ook verkrijgen door meting van
de anodestroom van de buis, aan welks
stuurrooster de „condensator onder ver
denking” verbonden is.
Neemt deze stroom goed merkbaar af
bij het losnemen van de condensator
(of, als snellere methode, het kortslui
ten van den roosterweerstand) dan kan
aangenomen worden, dat de conden
sator lek is. Heeft de betreffende buis
een hoogen weerstand in de anodeleiding en is dientengevolge de anode
stroom zeer klein, dan kan men ook
met een' voltmeter met voldoend hoo
gen weerstand de spanning op de anode
meten en constateeren of deze stijgt bij
het losnemen van de condersator. Deze

methode heeft het voordeel dat minder
verbindingen losgemaakt behoeven te
worden. Nu beschikt niet iedereen over
geschikte meters.
Het is echter ook heel goed mogelijk
om zonder meter nauwkeurig vast
te stellen, of een condensator al of niet
lekt.
Al wat men te doen heeft, is de te on
derzoeken condensator los te maken aan
één zijde en daarna de versterker in
bedrijf te stellen. Brengt men dan de
verbinding weer tot stand door de aansluitdraad aan te tikken, dan geeft dit
in den luidspreker een harden klap.
Herhaalt men dit aantikken met een
kleine utsschenpoos, bv. een seconde,
dan mag geen klap of tik meer te hooren
zijn, omdat de condensator de eenmaal
opgenomen lading vasthoudt. Hoe beter
de condensator is, des te langer duurt
het voor een lading merkbaar weggavloeid is; hoe grooter men de tusschenpoozen kan nemen, vóór weer een tik
gehoord wordt, des te beter is de iso
latie. Men moet er vooral aan denken
niet de aansluitdraad van de condensa
tor aan te raken. Het best vergelijkt
men condensatoren vóór het rooster van
een eindbuis. In een voortrap is de
bromgevoeligheid meestal hinderlijk.
Een andere, hierop gelijkende methode
is het kortsluiten van den roosterweer
stand achter een verdachte koppelcondensator. Hoe slechter de osolatie is, des
te harder is de tik, die dit tengevolge
heeft. Na eenige oefeningen kan men
vrij goed bepalen, welke stertke nog
loelaatbara is, bij voorkeur in vergelij
king met een meting.

Gevaarlijke inschakelspanning
Wanneer een versterker is uitgerust met
indirect verhitte buizen en er is geen
spanningsdeeler voorhanden, waarvan
b-v. schermroosterspanningen betrokken
worden, terwijl de gelijkrichter van een
direct verhit type is — alles tezamen
genomen dus een vrij algemeen gelden
den toestand — dan werkt de gelijk
richter direct na het inschakelen tot
het tijdstip waarop de buizen stroom
beginnen op te nemen geheel onbelast.
Onder deze omstandigheden worden de
afvlakcondensatoren dan opgeladen tot
de piekwaarde van de spanning, welke
de onbelaste transformatorsecundaire
levert. Bij een transformator die belast
2 X 280 V. geeft, kan de „open span
ning” gemakkelijk tot 300 V. stijgen. De
36

piekwaarde daarvan is 142 X 300 =
426 V. en dit is dan ook de spanning,
die we met een Voltmeter met zeer ge
ring eigen verbruik als inschakelspan
ning kunnen meten. In den tijd, die ver
loopt tusschen het inschakelen en het
op temperatuur komen van de versterkerbuizen wordt het welzijn van de
aivlakcondensatoren zwaar bedreigd,
wanneer zij van-huis-uit niet, tegen
zulk een hooge spanning opgewassen
zijn. Het voorbeeld dat wij gaven is nog
zeer bescheiden; er zijn immers tal van
gevallen waarin een bekrachtigde luid
spreker als smoorspoel achter de gelijkrichter geschakeld is. Om achter de
veldspoel voldoende spanning over te
houden is het zeer gebruikelijk om met
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de transformatorspanning tot 2 X 350
V. te gaan. Daarbij behoort een piek
waarde van 495 V., en misschien nog
hooger wanneer dc open spanning nog
boven 350 V. komt. Het is gebruikelijk
de hoogst toelaatbare bedrijfspanning
en de piekspanning op de electroliet
te vermelden.
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Wat nu te doen, wanneer verwacht kan
worden dat de inschakelspanning dicht
bij de maximale piekspanning zal ko
men oi deze zelfs overschrijdt? Aller
eerst zij opgemerkt, dat niet alle electrolieten even slecht tegen overbelasting
bestand zijn. Speciaal de natte typen
kunnen in dit opzicht tegen een stootje.
Zoodra de spanning boven de toegeslane waarde komt, neemt de lekstroom
direct toe. Deze lekstroom beteekent een
belasting voor den gelijkrichter, die
voorkomt dat de spanning tot de piek
waarde oploopt. Sommige electrolieten
(de z.g. „surge proof” typen) zijn spe
ciaal in deze richting ontwikkeld. Past
men een dergelijke electroliet achter
den gelijkrichter toe, dan zijn tevens
alle andere condensatoren in de scha
keling tegen te hooge spanning bevei
ligd. Weet men echter niet zeker of de
electrolieten voor deze taak berekend
zijn, dan is het te gewaagd om ze zon
der meer aan een hooge spanning bloot
te stellen dan als piekspanning opge
geven is. De meest afdoende maatregel
tegen het optreden van een te hooge in
schakelspanning is een indirect ver
hitte gelijkrichter.
Alle kathoden komen dan immers ge
lijktijdig op temperatuur. Indirect ver
hitte gelijkrichters zijn echter nooit erg
populair geworden,,voornamelijk dag*
zij veel minder goed tegen overbelas
ting bestand zijn dan de direct verhitte

typen. Zorgen we dat er steeds een be
lasting voor de gelijkrichter aanwezig
is, in den vorm van een weerstand, die
een niet al te kleine stroom voert, dan
is ook al voorkomen, dat de spanning
een gevaarlijke waarde bereikt. Was
deze stroom nuttig aan te wenden, dan
bestond tegen deze oplossing geen be
zwaar. In een versterker bestaat ech
ter gewoonlijk geen behoefte aan een
spanningsverdeeler. Bovendien behoe
ven we niet bepaald gesteld te zijn op
een extra belasting van een gelijkrich
ter, die immers zoo lang mogelijk mee
moet. De ideale oplossing is — of liever
was — een automatische schakelaar, die
de verbinding tusschen gelijkrichter en
afvlakking eerst na verloop van vol
doenden tijd tot stand brengt. Varley
maakte zulk een themo-relais, waarvan
de werking berustte op het doorbuigen
van een door een verwarmingselement
verhitte bimetaal strook. Bij gebrek aan
een dergelijke automaat kan men zich
redden met een gewoon schakelaartje
in de verbinding naar het midden van
de hoogspanningswikkeling of tusschen
de gloeidraad van den gelijkrichter en
de eerste afvlakcondensator. Deze scha
kelaar mag eerst gesloten worden, wan
neer de gloeidraden op temperatuur zijn
gekomen, dus /j a 1 minuut na het in
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Direct na het inschakelen worden de conden
satoren achter een onbelaste gelijkrichter
opgeladen tot de topspanning van de trans
formator. Na het opwarmer! van de kathoden
(dit duurt afhankelijk van het buistype van
15 sec. tot 1/2 minuut) daalt de spanning eerst
tot de normale waarde.

schakelen van den versterker. Om nu
te voorkomen, dat men de volgorde ver
geet, zou een vergrendelinrichting noodig zijn, die het onmogelijk maakt om
den hoofdschakelaar „in” te zetten zoo
lang de hoogspanning ingeschakeld
staat.
Deze voor den levensduur van onze
kostbare spullen zoo belangrijke kwes
tie wacht op een simpele oplossing. Intusschen weze men op zijn hoede, te
meer daar in dezen tijd electrolieten
van allerlei pluimage en soms voor zeer
lage werkspannignen bestemd in om
loop zijn.
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Het voorgaande artikel is aanleiding
geweest, dat tal van M.K.’ers naar pen
en potlood hebben gegrepen en de
vruchten van hun vernuft op papier
vastlegden.
De oplossingen liggen in zeer verschil
lende richting, zooals U zult zien.
De allereenvoudigste raad is wel: trek
de gelijkrichterbuis telkens vóór het in
schakelen er uit en zet haar er pas na
een minuut of zoo weer in. Het blijk';,
dat velen hiervan een vaste gewoonte
hebben gemaakt! Het is een radicaal
middel, tenzij men het af en toe ver
geet. Of het voor het gelijkrichterwelzijn ook zoo goed is, betwijfelen we.
Een Muiderkringer te Maarssen getuigt,
dat het bedienen van een afzonderlijk
schakelaartje voor de hoogspanning,
zooals wij aangaven, zeer spoedig een
gewoonte-handeling wordt, die men dus
uitvoert zonder verder nadenken. Wij
nemen dit gaarne aan, doch wat moeten
we aanvangen met eventueel aanwezige
en op een plaatje beluste huisgenooten?
De inzender heeft daar blijkbaar geen

last van, want hij schrijft het aan zijn
systeem toe, dat hij in 5 jaar electrolieten, noch AL 4 of 1823 hoefde te ver
nieuwen.
Een Groninger amateur, de heer D..
past iets toe, dat al op een vergrende
ling lijkt (zie fig- 1). Van twee tuimelschakelaars (z.g. stofzuigermodel) naast
elkaar geplaatst, is één hefboompje
voorzien van een plaatje, dat voorbij
het tweede tseekt. Worden bovendien
nog cijfertjes aangebracht, dan zal men
niet licht vergeten dat eerst 1 moet in
geschakeld worden (netspanning) en
daarna pas 2 (hoogspanning).
Een bijzonder handige oplossing is af
komstig uit Arnhem, van den heer W.,
die het enkel met schakelaars klaar
speelt, n.1. een drukschakelaar en we
derom een stofzuigerwipschakelaar.
Wanneer deze haaks boven elkaar ge
monteerd worden, zooals fig. 2 te zien
geeft, dan is vergissen uitgesloten.
Van twee' verschilende zijden, n.1. van
den heer A. H. v. H. te Den Haag en
Th. N. J- S. te Eindhoven, ontvingen wij
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gelijkwaardige, meer „professioneele”
oplossingen, die goed uitgevoerd een
keurige constructie leveren. Twee ge
wone lichtnetschakelaars worden voor
zien van schijven in den vorm die in
fig. 3 en fig. 3a aangegeven is. Deze
schijven, die uit pertinax-triplex of een
ander geschikt materiaal gezaagd kun
nen worden, voorziet men van een gat
met een profiel overeenkomstig dat van
de as. De uithollingen aan den omtrek
brengt men zoodanig aan, t.o.v. de as,
SCHRKEUe/HJUJE
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dat de schijven in den stand volgens
volgens fig. 3 komen, wanneer beide
schakelaars „uit” staan. Schakelaar b is
dan voor de netspanning bestemd en a
voor de hoogspanning; a kan pas gedaaid worden na het inschakelen van b.
Het materiaal voor de schijven moet
voldoende dik zijn, zoodat langs elkaar
schuiven uitgesloten is. Wanneer men
de schakelaars met de vergrendelschijven achter een paneeltje monteert, ko
men aleen de knopjes in het gezicht.
De beschreven inrichtingen met ver
grendelde schakelaars kunnen afdoen
de zijn, doch vergen na het inschake
len altijd nog een tweede handeling, die
ze in handen van leeken minder zeker
maken. Oefent iemand eens niet het
noodige geduld en schakelt hij (of zij)
te vlug door, dan gebeuren er misschien
nog ongelukken. Daarom is er natuurlijk
veel voor te zeggen om de zaak volledig
automatisch te laten werken- Behalve
met een bimetaal thermo-relais, dat wij
in het vorige artikel noemden, kan dit
ook met een normaal relais. Men laat
de versterkerbuizen dan zelf voor de
noodige vertraging zorgen. Hoe men
op deze wijze de electrolieten kan be-
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schelmen toont fig. 4. De wikkeling van
een gewoon electromagnetisch relais is
in serie met de afvlaksmoorspoel op
genomen. Het relais is voorzien van z.g.
verbreek-contacten; bij het aantrek.' ken van het anker worden deze ge
opend. Zoolang de contacten gesloten
zijn— dit is dus het geval wanneer de
buizen nog geen stroom opnemen —
wordt via de contacten een belastingweerstand op den gelijkrichter aange
sloten, die er voor zorgt, dat de span
ning niet te hoog kan oploopen. Het zal
meestal wel voldoende zijn, wanneer
deze weerstand de helft van den stroom
voert, die de buizen van het apparaat
gezamenlijk gebruiken. In elk geval
moet het een behoorlijk zwaar exem
plaar zijn, n.1. 10 a 25 Watt voor de ge
bruikelijke versterker-vermogens. Wan
neer men de contacten aan de min
zijde schakelt, vereenvoudigt dit de
constructie van het relais. Dit is natuur
lijk van belang wanneer men het zelf
vervaardigt. Een contact kan dan aan
de „massa” van het relais verbonden
zijn en zoo aan aarde liggen. Men be
hoeft dan slechts één contact te isoleeren.
Een verdienstelijke M.K-er heeft een
relais gemaakt in den trant van fig. 5.
Het spoeltje heeft ca. 1500 windingen
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van 0,15 of 0,20 mm draad (resp. voor
max. 75 en 120 mA). Wie een oud tele
foon relais bezit of er aan weet te komen
is vlug klaar. Volstaat dit met een veel
kleineren stroom, dan is de gevoelig
heid te verkleinen door middel van een
parallel-weerstand. Dit heeft tevens
het voordeel dat het spanningsverlies
als gevolg van den weerstand van de
spoel verkleind wordt. De gevoelig
heid mag trouwens niet al te groot zijn,
want dan zou de laadstroom van den
condensator achter het relais, die bij het
inschakelen optreedt, het relais ontijdig
doen werken. De z.g. automaten van
auto-dynamo’s leveren verder ook nog
geschikte relais.
39

.

!
i

I

V'ffH

Een schakeling die langs anderen weg
ae electrolieten beveiligt en ook van een
relais gebruik maakt, is in fig. 6 aan
gegeven. Deze methode werd reeds eer
der (n.1- in R.B. 2 van 1943) aangegeven *■
en heeft het voordeel, dat geen zware
weerstand noodig is. De weerstand tusschen den gelijkrichter en eersten elec■/TOjsy'-p'xwir-
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Fig. 6

troliet is een gewone 50.000 Ohm, 1 of
2 Watt. Het relais, dat voldoende ge
voelig moet zijn, is opgenomen in de
anode-voeding van een der buizen. Het
moet inschakelen zoodra de buis stroom
gaat opnemen, doch deze stroom is lager
dan normaal, zoolang de 50.000 Ohm
weerstand voorgeschakeld is. Is de be
schikbare stroom grooter dan het relais
noodig heeft, dan kan weer een shuntweerstand aangebracht worden. Wist U
dat een geschikt relais reeds voor 90 °/o
in de meeste versterkers aanwezig is?
De heer E. P. te Sappemeer heeft dit
ontdekt. Het aantal „ietjes” van een afvlaksmoorspoel, die van z-g. E en I blik
is voorzien, kan dienst doen als anker
en door zijn bewegingen contacten slui
ten en openen. Fig. 7 geeft deze ge
dachte weer. De I’s zijn tot een blokje
samengeplakt en van een dopje uit iso
latiemateriaal voorzien. De E’s met de
spoel hangen aan het chassis in zoodanig
gevormde beugels (van niet magnetisch
materiaal) dat het „anker” een paar mm
van de E’s afligt en door zijn gewicht

idee zeker de vermelding waard. Fig. 8
laat zien dat wederom een relais ge
bruikt wordt. Hiervan staan de contac
ten in serie met de wikkeling. Zoolang
er geen stroom door het relais gaat,
blijven de contatcten open, doch omge
keerd is er pas stroomdoorgang moge
lijk wanneer de contacten gesloten zijn.
Stroomdoorgang ontstaat buiten de con
tacten om wanneer de drukschakelaar
D, die er aan parallel staat, ingedrukt
wordt. Hét relais trekt dan aan en houdt
zichzelf bekrachtigd zoolang er stroom
loopt. Valt deze weg bij het uitschake
len, dan opent het relais onmiddellijk.
Men moet dus na het verstrijken van
de opwarmtijd de knop indrukken, doch
overigens gaat alles „vanzelf”.
Wij hopen met deze serie oplossingen
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het leven van menige electroliet en ge
lijkrichter gered of althans verlengd te
hebben en spreken bij voorbaat namens
hun eigenaars onzen dank uit aan de
ijverige inzenders-
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de contacten sluit, waarover volgens de
c akeling van fig. 4 een belastingweersianu wordt ingeschakeld, zoolang door
loopt °0rspo<^ geen
te weinig stroom
andmm
een geesteskind van een
R D t l grnaar'
den heer H. M.
sche inrioMellSWaar geen vol-automati6 lnricht>ng, doch niettemin is het
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Dat de Muiderkringers niet bij de pakken neerzitten bewijzen ons de talloze brieven met
verzoeken eens een uitvoerig verslag te geven hoe het dan toch wel in de keuken” van

De eerste vraag is natuurlijk: Wat is
er zooal noodig om een goede opname
te maken?
Het eigenlijke opnameapparaat kunnen
we in drieën splitsen, n.1. de snijkop,
het mechanisme waarmede deze over
de plaat getransporteerd wordt en de
motor.
Dc Snijkop.
Snij koppen waren er in alle soorten en
prijzen. Voor de doorsnee snij amateur
komt practisch alleen het electromagnetisch type in aanmerking. Hieronde.'
treft men er aan, die zich in niets van
een gewone weergave pick-up onder
scheiden. Het is trouwens een feit, dat
men een normale stevig gebouwde mag
netische pick-up als „snijder” vaak al
heel aardige resultaten bereikt worden.
Wanneer men echter bedenkt, dat in
een snijkop 2 a 10 Watt electrisch ver
mogen in mechanische energie wordt
omgezet, terwijl het bij een weergave
pick-up om micro-Watts gaat, dan is
het licht in te zien, dat aan de geheele
constructie en speciaal de demping wel
heel verschillende eischen gesteld wor
den. Al kan men bij gebrek aan wat
anders volstaan met een normale pickup, het is toch ten sterkste aan te beve
len om te beginnen met een speciale
snijkop van een bekend fabrikaat.
De Snijkopgeleiding.
Aan het zuiver mechanische deel van
de opname-inrichting — de Snijkopgeleiding — worden zeer hooge eischen
gesteld wat de naukeurigheid en vol
komen afwezigheid van speling betreft.

Bij een onderlingen afstand van de
groeven van 0,2 a 0,3 mm mag de groot
ste afwijking niet meer dan een paar
honderdste mm bedragen, teneinde het
gevaar te vermijden, dat de groeven
elkaar hier en daar te dicht naderen of
zelfs raken, waardoor bij het afspelen
de naald „overspringt”. Een andere oor
zaak van onregelmatige groevenafstand
kan liggen in een al te slappe ophan
ging van den motor, zooals vaak met
voorkeur wordt toegepast „om brom te
dempen”. Inderdaad wordt de bromtoon, die vele motoren voortbrengen niet
op de plank overgebracht, waaraan de
motor hangt en hoort men de brom veel
minder sterk. Men vergeet echter, dat
het plateau waarop de plaat ligt wèl de
trilling van den motor mee uitvoert en
dus beweegt t.o-v. den snijkop, die haast
altijd afzonderlijk van den motor op de
plank bevestigd is. Een stevige beves
tiging aan een eveneens stevige plank is
dus aan te bevelen.
In de constructie van de snijkopgeleiding zien we zeer veel verscheidenheid.
Er vallen echter twee hoofdgroepen te
onderscheiden, n.1. die met een parallelgeleiding, waarbij de snijkop langs
een rechte glijstaaf gevoerd wordt en
de arm-constructie, waarbij de snijkop
evenals een normale pick-up aan het
eind van een arm bevestigd is en dus
een boog over de plaat beschrijft.
De parallelgeleiding is in principe be
ter, omdat daarbij de snij naald steeds
precies in de groefrichting staat. Met
een arm is dit niet het geval; wanneer
deze echter niet al te kort is en boven
dien de kop onder een bepaalden hoek
t.o.v. de arm is bevestigd, kan de fout
41

verwaarloosbaar klein gemaakt wor
den.
Het vraagstuk van de aandrijving wordt
op allerlei wijzen opgelost. We zien het
dóódsimpele idee van een koordje, dat
op een draaiend asje gewikkeld wordt
en den snij kop voorttrek tegen den trek
van een spiraalveer in, tot miniatuurdraaibanken met schroefspil, tandwie
len en koppeling. Mits schok- en spelingvrij werkend, kan elk systeem vol
doen, al is er natuurlijk wel wat voor
te zeggen, op elk moment te kunnen inen uitschakelen of een keurige uitloopgroef te snijden. Tenslotte zijn er nog
twee belangrijke voorzieningen, die tot

tal wel toelaatbaar. Om de netspanning
te verhoogen is niet altijd een speciale
transformator noodig; de meeste moto
ren zijn toch om te schakelen voor een
lagere spanning, dus b.v. van 220—250
V. op 110—125 V. Het is niet raadzaam
om een motor, die voor 110 V. gescha
keld is, zonder meer op 220 V. aan te
sluiten, doch met tusschenvoeging van
-een voorschakelweerstand in den vorm
van een gloeilamp gaat het wel.
Hoe grooter het Wattverbuik van de
lamp is, des te meer spanning blijft voor
de motor over- Wie een 125 V. net heeft, ,
kan eerst met een verhuistransformatortje naar 220 V. optransformeeren. Zooals wij reeds schreven, beperkt de ver
warming de aan te leggen spanning,
doch ook de bromtrilling wordt bij een
te hooge spanning hinderlijk sterk. Door
proefneming zal men dus moeten vast
stellen hoever men kan gaan en of dan
het vermogen toereikend is.
Het plateau.
Ter bevordering van den regelmatigen
gang van den motor is het gebruik van
een speciaal zwaar opname-plateau aan
te bevelen. Het is natuurlijk van een
groot belang, dat het asgat zuiver pas
send is. Vaak wordt ook een gewoon
geperst stalen plateau beter geschikt ge
maakt door het aanbrengen van lood
of ijzer aan de onderzijde, waardoor
het gewicht verzwaard en de vliegwielwerking verbeterd wordt. Het, zuiver
vlak loopen van de bovenzijde is ech-,
ter wel van nog grooter belang. Slin
gert het plateau en daarmede de plaat,
dan is het uitgesloten, om een groef te
snijden die over den geheelen omtrek
even diep is.

succesvol snijden veel bijdragen, n.1. een
instelmogelijkheid voor den druk waar
mee de snijbeitel in de plaat gedron
gen wordt en een instelbare hoek, waar
onder de naald het plaatoppervlak- raakt.
Beide instellingen zijn afhankelijk van
elkaar en van de eigenschappen van
het materiaal en bepalen in hooge mate
de sterkte van het ruischen.
Dé Mot on
0#er den motor valt ook nog wel iets
te zéggen. Ieder weet, dat voor snijden
meer kracht noodig is dan voor het af
draaien van een plaat. Er dient zelfs nog
een ruime reserve aan drijfkracht aan
wezig te zijn, om onder alle omstandig
heden een constante snelheid te waar
borgen. . In dit opzicht geeft een synchroon-motor weinig zorgen; deze loopt
absoluut gelijkmatig of geeft het op bij
overbelasting. De normale inductie- of
collectormotor is echter afhankelijk van
de instelling van den regulateur. Som
mige zwaar uitgevoerde afspeel motoren
voldoen ook goed bij het snijden, de
meeste schieten echter te kort. Een red
middel om een te zwakke motor meer
kracht te laten geven is het aanleggen
van een hoogere spanning. Natuurlijk
stijgt daarbij ook de warmte-ontwikkeiing, doch bij den korten tijdsduur, die
een opname in beslag neemt, is dit mees-

De versterker.
Hoe groot moet deze zijn? Een vraag
die niet zoo maar te beantwoorden is.
Sommige snijkoppen volstaan met een
vermogen van 2 è 3 Watt, terwijl er
ook zijn, die niet ver van 10 Watt af
blijven. Heeft men met een bepaald
systeem op dit punt nog geen onder
vinding opgedaan, dan blijft slechts de
mogelijkheid van een proefname over,
b.v. eerst met het vermogen van een
ontvanger-eindversterker (3 a 4 Watt
nuttige energie). Blijkt dit voldoende
voor een behoorlijke modulatie van de
groef (te beoordeelen door vergelijking
van de geluidsterkte met die van een
handelsplaat) dan is het overbodige luxe
om een speciale groote versterker te
gaan gebrukien, hoewel een ruime re-,
serve aan versterkervermogen voordeelen biedt, o.a- van een kleiner verƒ
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vormingspercentage en minder critische
aanpassing.
Een voor opname zeer geschikt verster. kertype is de TC 8, beschreven in R.B.
No. 5 (11e jrg.). Hierin wordt een ver
mogen van ruim 8 Watt ontwikkeld
door de EL 6 eindbuis, terwijl twee
transformatorgekoppelde voorversterkertrappen de ingangsgevoeligheid op
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een zoodanig peil brengen, dat een kristalmicrofoon kan worden toegepast. De
TC 20 uit R.B. No. 2 (11e jrg.) met 20
Watt nuttige energie is natuurlijk voor
opnamedoeleinden rijkelijk groot, doch
wie over deze versterker met z’n uniek
dubbelwerkend toonregelsysteem be' schikt, is uitstekend „ingespannen”
voor opnamewerk, waarbij aan kwali
teit niets mag ontbreken.
Wij wijzen nog speciaal op de moge
lijkheid om de TC 20 uit te voeren met
twee stuks EL 3 in de eindtrap in plaats
van 2 X EL 5. Het nuttig vermogen
wordt dan ongeveer 8 Watt, de ingangs
gevoeligheid wordt nog grooter en het
voedingsgedeelte kan lichter uitgevoerd
worden, met een AZ 1 als gelijkrichter.
Behalve met tegengekoppelde penthöden
is een opname-versterker ook zeer goed
uit te voeren met een balans-trap van
twee 15 Watt trioden, waarmee een
nuttig vermogen van 8 Watt bereik
baar is.
De aanpassing.
De snijkop vertegenwoordigt voor de
eindbuis een belasting, die grootendeels
een inductief karakter heeft, d.w.z. de
inductieve weerstand is zeer hoog, in
verhouding tot de gelijkstroomweer
stand .althans bij het grootste deel van
de handelstypen. Als gemiddelde van
een groot aantal metingen vonden wij
bij 400 Hz een impedantie, die 4 a 6
maal hooger ligt dan de gelijkstroomweerstand. De frequentie van 400 Hz
blijkt een geschikte waarde te zijn, om
daarbij de aanpassing aan de eindtrap
zoo gunstig mogelijk te maken.
Bij
weerstanden van 1000 a 2000 Ohm zooals we meestal aantreffen, komen we
dus op aanpassingswaarden van 4000 a

12000 Ohm terecht, grenzen waartusschén ook de belastingswaarden van
verschillende eindtrappen liggen. Dat
wil zeggen, dat vaak een speciale aanpassingstransformator gemist kan wor
den en dan kan worden volstaan met
een z.g. stroomlooze uitgang, (zie fig. la
en b). De „smoorspoel” hierin kan de
primaire van een bestaande uitgangstransformator zijn. De condensatoren
zijn papierblokken van minstens 2 //F).
Heel erg critisch is de aanpassing nooit,
vooral niet wanneer *het- eindvermogen
aan den ruimen kant is.
Ligt de impedantie zeer ver verwijderd
van de benoodigde aanpassingswaarde dan is een transformator’ (of afgelaktesmoorspoel) onmisbaar. In een be
paald geval, h.1. wanneer de impedan
tie ongeveer 1/4 bedraagt van de helastingswaarde, kan bij een balansscha
keling de aansluiting volgens fig- 2 ge
maakt worden. De verhouding van de
uitgangstransformator speelt daarbij
geen rol; de midden afgetakte primaire
fungeert als auto-transformator. Op de
overbodige secundaire wikkeling kan
een afluistertelefoon of luidspreker aan
gesloten worden. Dit is iets, waar men
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bij het opnemen niet buiten kan, o.a.
voor het vaststellen van het goede mo
ment van „beginnen” en als controle
op den goeden gang van zaken. Bijna
even onontbeerlijk is een of andere in
richting, waarmee tijdens de opname
de grootte van de spanning, die aan den
snijkop wordt toegevoerd, * kan worden
gemeten. Door te hooge spanning ont
staat overbelasting in den versterker en
kan de groef overgemoduleerd worden,
d.w.z. dat de uitwijkingen van de snijnaaid dan zoo groot worden, dat de
modulatie van de naast elkaar liggende
groeven in elkaar loopt. De eenvoudig
ste vorm van zulk een modulatie-contröle-inrichting is wel een neonlampje,
dat oplicht wanneer de spanning over
de uitgangstransformator een bepaalde
grootte overschrijdt. Het punt waarbij
dit gebeurt kan proefondervindelijk
worden vastgesteld en geregeld met be
hulp van een potentiometer (fig. 3). Een
geschikte waarde voor R is 0.25 Megohm
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lM fl). De beveiligingsweerstand R 2
voor het neonlampje kan b.v. 100000
zijn.
Een z.g. output meter, geschikt voor
toonfrequenties, is zonder meer te ge
bruiken, evenals verschillende vormen
van lampvoltmeters. Een bezwaar van
meters is het feit, dat het in de prak
tijk niet zoo eenvoudig blijkt, om een
idee van de grootte van de werkelijk
optredende spanningen te krijgen, wan
neer de wijzer op de cadans van mu
ziek of spraak heftig staat te slinge
ren. De eene meter heeft daar meer
aanleg voor dan de nadere; dit hangt
o.a. samen met de demping en het ge
wicht van den wijzer. Er zijn schake
lingen bedacht, waarbij de meter de op
tredende piek-spanningen nog even
vasthoudt en dus niet onmiddellijk
daarop weer terugvalt. Op een derge
lijke schakeling komen wij verderop
nog terug.

De snynaald.
Er bestaan twee soorten: de gewone
stalen snijbeiteltjes en de saffier. Het
verschil ligt in den levensduur en bo
venal in den prijs. Met een stalen naald
snijdt men al naar den aard van het
platenmateriaal, van één tot vier kan
tjes. Naarmate de scherpte van de snij
kanten vermindert wordt de snede min
der glad en neemt de ruisch toe. Een
saffier brengt het wel tot 30 a 50 op
namen. Het opzetten op de plaat moet
echter met de grootste voorzichtigheid
gebeuren, om te voorkomen dat een
stukje afbreekt.
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Opname-materiaal.
Op dit gebied bestond een zeer grootc
verscheidenheid. We hebben de aluminiumplaten gekend, waar de groef niet
in gesneden, doch gedrukt werd, doch
die blijkbaar niet erg voldeden. Meer
succes hadden de metalen en zelfs cartonnen platen met een zachte deklaag
(oa. gelatine), die heel behoorlijke en
goed ruischvrije opnampn gaven, doch
niet of slechts beperkt hardhaar waren,
met als gevolg een beperkte levensduur
en de noodzaak om z.g- sleepnaalden te
gebruiken bij het afspelen. Een voor
deel was de lage prijs, waardoor ze voor
experimenteerdoeleinden (waarbij nog
wel eens een kantje mislukte) zeer ge
schikt waren.
De toekomst schijnt echter te liggen in
de platen met glas als draagmateriaal
voor de weeke laag, waarin de opname
gesneden wordt en die langs chemischen
weg — door behandeling met vloeistof
— na het opnemen gehard kunnen wor
den, of zelfhardend is onder invloed
van de lucht. Deze platen hebben het
voordeel van absoluut vlak te zijn en te
blijven; de breekbaarheid is natuurlijk'
een nadeel, doch is beslist niet grooter
dan bij normale handelsplaten. Kwali
tatief, d.w.z. uit een oogpunt van fre
quentie, omvang en van ruischvrijheid,
kunnen de resultaten buitengewoon be
vredigend zijn. Voor het' afspelen kun
nen gewone naalden dienst doen, al
thans wanneer de pick-up goed uitge
balanceerd is en de naalddruk dus niet
hooger dan beslist noodig. Verder is het
raadzaam, een nieuwe naald voor het
gebruik eerst even op een gewone plaat
te laten „pas slijten”.
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Fig. 3

Van buiten naar binnen of
omgekeerd?
De traditie wil, dat het begin van een
gramofoonplaat aan de buitenzijde ligtEr is echter veel voor te zeggen om
het juist andersom te doen. Ten eerste
is de snelheid aan den omtrek en daar
mede de golflengte voor een bepaalde
frequentie grooter dan bij het midden,
waardoor de afslijtende naald beter in
staat is de hooge frequentie (= kleine
golflengte) te volgen, wanneer tijdens
het'slijten de snelheid toeneemt, dus
wanneer de spiraal naar buiten loopt.
Tijdens het snijden blijkt deze rich
ting ook van groot gemak in verband
met het verwerken van den spaan, die
de naald uit de plaat snijdt en die bij
een goeden gang van zaken aan één
stuk blijft. Deze zamelt zich op naar
het midden van de plaat. Beweegt de
snijkop ook in deze richting, dan wordt
de kans op een opstopping en daardoor
mislukken van een opname tamelijk
groot en het vereischt nog al wat han
digheid en ervaring om zulk een ramp
te voorkomen. Bij een transport in om
gekeerde richting verwijdert de snijkop
zich juist van den spaan en wordt de
kans op ongelukken veel kleiner. Niet
alle transportinrichtingen zijn geschikt
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voor aandrijving in omgekeerde rich
ting; wanneer de mogelijkheid er ech
ter is, kan het benutten ervan ook aan
bevolen worden.
We gaan snijden!
Wat komt er zooal in aanmerking, om
op onze spiegelgladde en natuurlijk mei
de grootste zorgvuldigheid tegen elk
krasje gevrijwaarde platen vereeuwigd
te worden? Natuurlijk heeft elke be
ginneling op dat punt zijn speciale
zwak, doch welhaast immer komt daar
de mcirofoon aan te pas. Toch kunnen
we er om te beginnen nog heel goed
buiten en bij wijze van oefening valt
daar zelfs heel veel voor te zeggen; wij
bedoelen n.1. het copieeren van
bestaande gramoloonplaten.
Het copieeren vereischt nu eenmaal het
bezit van een tweeden motor. Zijn we
zoo rijk niet, dan blijft er natuurlijk
niets anders over dan direct onze toe
vlucht te nemen tot de microfoon, doch
dan ook niét eerder, of we moeten door
luisterproeven of telefoon in een ander
vertrek ons overtuigd hebben, dat de
versterker een aannemelijke geluids
kwaliteit produceert. Verwachten we
toch vooral niet dat enkele hoorbare
foutjes wel vanzelf zullen verdwijnen
in het snij- en weergaveproces.
Het tegendeel zal blijken: onbarmhar
tig komt elk gebrek weer aan den dag,
vaak nog verergerd!
Ook wanneer we een plaat gaan co
pieeren, zullen we er goed aan doen,
eerst nog eens heel critisch te gaan
luisteren of de luidsprekerweergave wel
100 %> is.
Ruisch moeten we zooveel mogelijk ver
mijden, doch hooge tonen kunnen we
beslist niet missen. De tegenstrijdigheid
laat zich alleen oplossen met een goed
ruischfilter.
Zoolang we onze installatie niet hebben
Jeeren kennen, is over de gunstigste
sterkte van de lage tonen nog niets te
zeggen. Niet al te sterk lijkt voorloopig
de beste instelling. Dit veronderstelt de
aanwezigheid van een afzonderlijke re
geling voor de lage tonen, iets waar we
dan ook beslist niet buiten kunnen.
Beneden 500 Hz moeten we immers de
uitslagen van de snijnaald besnoeien,
willen we niet de kans loopen, dat de
naaldpunt op het terrein terecht komt,
dat bij de voorgaande en de eerstvol
gende groef behoort. Deels komt de gewenschte spanningsdaling voor de lagere
frequenties meestal reeds automatisch
tot stand door de minder goede aan
passing van den snijder op den verster
ker bij deze frequenties, doch het kan
nuttig zijn om nog een extra verzwak-

king aan te brengen. Dit kan zoowel in
den versterker zelf gebeuren — men
raadplege hiervoor de verschillende
vêrsterkerschema’s en het artikel: Dub
belzijdige toonregeling — als ook direct
vóór den snijkop, dus eventueel buiten
den versterker.
Men voegt dan een eenvoudig lage tonen-filler toe, dat bestaat uit een con
densator, in serie met den snijkop,
waaraan een weerstand parallel gescha
keld is. Hoe kleiner de condensator is,
des te grooter is de capacitievc weer
stand daarvan voor de lage frequenties
en des te minder spanning komt er voor
die frequenties op den snijkop. Om voor
de laagste tonen de verzwakking niet
al te groot te laten worden, is parallel
aan den condensator een weerstand te
verbinden. Hoe grooter de weerstand
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Waarde R . 1.000 a 5.000 Ohm
„
C : 0.2 è 1 mF.

van den snijkop is, des te kleiner kan
de condensator zijn en omgekeerd.
Bruikbare waarden zijn bij de figuren
aangegeven, evenals voor R. Overigens
zal de ondervinding moeten leeren, wat
bij een bepaalde installatie het beste
voldoet.
Het snijden*
Hebben we tot zoover alle voorberei
dingen getroffen, dan is het groote mo
ment aangebroken, dat we het eerste
wantje er aan gaan wagen!
Om de kans op mislukking zoo klein
mogelijk te maken, is het dringend noodig, de aanwijzingen van den fabrikant
van de plaat inzake den gunstigsten
hoek, waaronder de snijstift of saffier
het plaatoppervlak moet raken, zoo
nauwkeurig mogelijk op te volgen.
Normaal nadert deze hoek zeer dicht
de 90°, d.w.z. een loodrechten stand.
Staat de naald te steil, dan gaat ze „hak
ken”, terwijl bij een te schuinen stand
een trilling kan optreden, die tijdens
het opnemen hoorbaar is als een hoogen
pieptoon, en ook bij het afspelen merk
baar blijft. Soms is het bepaald noodig,
om de plaat een voorbehandeling te
geven, waarbij de bedekkende laag in
staat gesteld wordt om een hoeveelheid
vocht op te nemen. Dit kan gebeuren
in een kastje, waar vochtige doeken,
zand of iets dergelijks in aanwezig is
— natuurlijk niet in directe aanraking
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met de plaat — en waarin de plaat b.v.
een 24 uur verblijft. De Gevaphoneplaten hebben géén voorbehandeling noodig. Onder de harde buitenlaag blijft
het materiaal altijd zacht. Zoodra het
echter bij het snijden van de groef met
de lucht in aanraking komt, verhardt
het onmiddellijk.
Het vrijkomen van den spaan gaat veel
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vlotter, wanneer we het beiteljte of de
saffier iets gedraaid in den snijkop be
vestigen; de spaan lost dan eenigszins
zijwaarts op en voorkomt het onheil
brengende opzamelen onder den snij
kop. Een rond borsteltje, dat midden op
de plaat geklemd wordt, levert veel
gemak bij het bergen van den spaan;
zoodra deze voor den dag komt brengen
we haar met behulp van een zacht
kwastje in aanraking met het borstel
tje. dat dan verder de spaan netjes op
wikkelt.
Den druk op de plaat maken we voorloopig niet al te groot; naar schatting
zooiets van een middelmatig zware
weergave pick-up. Nu is het dan ein
delijk zoover, dat we den snijkop eerst
voorzichtig op de draaiende plaat laten
zakken. Onze eerste opname is een stuk
je „stilte”. De versterker is dus niet
aangesloten; het gaat er om vast te
stellen, of brom en ruisch aanwezig zijnOnze eerste zorg is nu voor den spaan.
Dan letten we eens op of het snijden
wel zonder bijgeluiden verloopt; hoog
stens mag een zwak suizend geluid te
hooien zijn. Krassen, piepen en sissen
wijzen er op dat er iets niet goed staat,
b.v. dat de stand of druk verkeerd is of
de plaat te hard. Draaien we zulk een
stukje „leege” groef af met een weer
gave pick-up, dan kunnen we eerst
goed beoordeelen of onze installatie al
of niet foutloos is.
In het ideale geval behooren brom en
ruisch volledig te ontbreken- Brom kan,
zooals we reeds wisten, ontstaan door
een te sterk overbelasten motor. Behal
ve van de echte 50 of 100 perioden brom
kunnen we ook nog last ondervinden
van rommelende bijgeluiden; deze kun
nen in den motor ontstaan, door onvol
komenheden in den vorm van de tand
wielen of in de lagering, doch ook in
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het aandrijfmechanisme van den snijkop. Door tijdens het snijden even een
vingertop heel licht tegen de verschil
lende punten te leggen, kunnen we vrij
zeker bepalen of de zaak voldoende
Irillingvrij marcheert. Ruisch bekampen
we hoofdzakelijk door het zoeken van
den juisten snijhoek en snijdruk en —
voor zoover noodig — een goede behan
deling van de plaat.
Een niet zoo gemakkelijk te bepalen
iets is de diepte van de groef; snijden
we deze te ondiep, dan wipt de pick-up
bij het spelen er heraaldelijk uit. Te
diep snijden kost overbodig veel kracht
en verbetert de kwaliteit en ruischvrijheid niet. De ervaring helpt spoedig een
goed gemiddelde vinden. Ook is het zeer
leerzaam om met een goede loupe of
een microscoopje de groef te bekijken
en een vergelijking te maken met een
handelsplaat. Het zelfde instrument kan
later goede diensten bewijzen om de
modulatie te beoordeelen.
Hebben we zoo al experimenteerend een
kantje volgemaakt, dan kunnen we de
voorbereidingen gaan treffen om nu
werkelijk geluid vast te leggen. Onze
eerste zorg geldt het juiste sterktepeil.
De eerste eisch is, dat in geen geval de
versterker overbelast mag worden. Dit
controleeren we met een mA meter in
den plaatkring van den eindversterker
of desnoods door tijdelijk even den luid
spreker achter den versterker te han
gen. De uiterste stand van den sterkteregelaar, waarbij voor het op te nemen
„programma” nog absoluut geen over
belasting optreedt, noteeren we. Dit
punt wordt „de roode streep”, waar we
niet overheen mogen. Tevens noteeren
we den grootsten uitslag van den outputmeter, wanneer deze aanwezig is, of
stellen het ontsteekpunt van het neonlampje zoodanig in, dat het reeds op
licht vóór hoorbare vervorming op
treedt.
Begrijp goed, dat dit slechts voorloopige
instellingen zijn, bedoeld om in elk ge
val zekerheid te hebben, dat de verster
ker niet overbelast zal werken. De kans
is groot, dat de snijkop dit vermogen
lang niet noodig heeft, doch dit merken
we straks wel- In elk geval moet de snijnaald zeer goed voelbare trillingen uit
voeren, wanneer we de grootste toe
laatbare spanning toevoeren.
Nu is het dan zoover, dat we een stuk
je „geluid” gaan vastleggen. Is dit zon
der ongelukken verloopen, dan moet de
modulatie van de groef duidelijk zicht
baar zijn, doch ook weer niet zoo hevig,
dat de afzonderlijke groeven niet goed
meer te volgen zijn en dus in elkaar
loopen. Een vergelijking met een han
delsplaat, met behulp van de reeds ge
noemde loup, is zeer aan te bevelen.

;

1
I

I

5

1

Tien tegen een zullen bij het afspelen
van dit proefstukje ook nog wel gebre
ken voor den dag komen. Gedeeltelijk
zullen aan de hand van het voorgaande
de oorzaken daarvan spoedig opgespoord
zijn. Het verhelpen van sommige fouten
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zal daarentegen wat meer moeite kos
ten. Zoo is b.v. het handhaven van de
juiste snelheid een belangrijk punt,
waarvan de juiste toonhoogte en de af
wezigheid van het beruchte „janken”
afhangt. Veel nut geeft daarbij een
stoboscopische schijf, zooals verpakt bij
de Gevaphoneplaten. Bij verschillende
snijinstallaties is zoo’n schijf op het
midden van de plaat echter onhandig.
Het loont dan de moeite, om op den
rand van het plateau een verdeeling aan
te brengen van 77 zwarte blokjes, ge
scheiden door evenveel en even breede
witte vakjes. Bij voorkeur belichten we
dezen rand met een op het net bran
dende neon-lamp; met een gloeilampje
gaat het echter ook wel. De snelheid van
een motor met regulateur moet belast
ingesteld worden, dus tijdens het snij
den.
Het snijproces op zichzelf leert men al
doende wel behecrschen. Daarnaast
moet men de aandacht vooral geves
tigd houden op de instelling van de
gunstigste modulatiesterkte, waarbij de
sterke passages niet tot overbelasting
en/of modulatie van de groef mogen
voeren, doch de zwakste niet mogen
verdrinken in de achtergrondgeluiden.
Voor een deel is dit versterker-techniek,
doch zeer veel hangt ook af van de be
trouwbare werking en juiste instelling
van onze output-indicator.
Zooals wij reeds toezegden, zouden wij
nog terugkomen op een schakeling voor
het meten van de spanningspieken, die
tijdens het snijden over den snijder op
treden- Het is gewenscht, dat de indica
tor bij het optreden van een plotselinge,
kortstondige spanningspiek niet even
een slinger naar boven maakt en direct
weer terug valt; we hebben dan immers
geen tijd om den uitslag af te lezen. We
kunnen er echter door een geschikte
schakeling voor zorgen, dat de meter
die pieken een poosje vasthoudt en pas
geleidelijk terugloopt. Eigenlijk is het
een gewone z.g. lampvol tmëterschakeling die we toepassen, doch die we een
abnormaal groote tijdconstante geven

door voor roostercondensator en lckweerstand bijzonder hooge waarden te
kiezen. Door het aanleggen van een wis
selspanning komt het rooster op een
negatief potentiaal en neemt de rooster
condensator een overeenkomstig gerich
te lading op. Na het verdwijnen van de
wisselspanning kan deze lading alleen
via den lekweerstand afvloeien; door de
hooge waarde van dezen weerstand kan
dit slechts langzaam gebeuren en de ne
gatieve spanning van het rooster ver
dwijnt dus zeer geleidelijk. De plaatstroom volgt deze roosterspanningsvariaties getrouw.
Nemen we zonder meer een mA meter
in den plaatkring op, dan zal deze bij
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afwezigheid van de wisselspanning een
zekere ruststroom aanwijzen en zoodra
een spanning aangelegd wordt valt de
plaatstroom terug. Wanneer we zorgen
dat in rust de meter precies vol uit
staat, dan is deze inrichting zonder meer «
als indicator bruikbaar. Het is echter
wat onwennig, dat een meter bij grootere spanning minder uitslaat; het is
daarom wenschelijk, dat de meter in rust
op nul staat. Dit is o.a. te bereiken door
toepassing van een brugschakeling. Drie
takken bestaan uit weerstanden, de vier
de bevat een triode. In de diagonaalverbinding is een mA meter opgenomen.
Door één weerstand regelbaar uit te
voeren kunnen we er ook voor zorgen,
dat de punten, waartusschen de meter
ligt, op gelijke spanning komen- Zoodra
onder de invloed van de aangelegde
wisselspanning de plaatstroom van de
triode daalt, stijgt de spanning aan de
plaat en het evenwicht van de brug
is verbroken, Ligt de pluspool van den
meter aan de plaat, dan ontstaat een
normale uitslag, in grootte afhankelijk
van de plaatstroomvariatie en indirect
dus van de roosterwisselspanning. Een
meter van 2 mA is zeer geschikt; af
hankelijk van de steilheid van de ge
bruikte triode wordt de voor vollen uit
slag benoodigde spanning dan 2 a 3 V.
Het is aan te bevelen om in een serie
met den meter een beveiligingswee ’ stand te schakelen tijdens het op war
men van de triode. Zoodra de anodcstroom constant is en het nulpunt glo
baal ingesteld, kan de weerstand kprtgesloten worden. Een brugschakeling is
47
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niet gevoelig voor variaties in de voe
dingsspanning; de triode vormt echter
een weerstand, die in grootte afhanke
lijk is van de spanning en daarom ko
men voedingsspanningsvarialies dan ook
tot uiting als verschuiving van het nul
punt. Bij een zeer onrustig lichtnet kan
stabiliseering met neonlampen noodig
zijn.
Men zal opmerken, dat een gevoeligheid
van 3 a 5 V. voor vollen uitslag veel
te groot is; dit is ook inderdaad meestal
zoo.
Over den snijkop treffen we, al naai
de impedantie en het benoodigd ver
mogen, spanningen aan van enkele V.
tot wel 150 V. en misschien nog hooger.
We moeten door het voorschakelen van
een passende spanningsdeeler de te me
ten spanning zoo noodig verlagen. Ge
bruiken we als spanningsdeeler een
logarithmische potentiometer van 100.000
Ohm, dan kunnen we spanningen tot
ongeveer 80 V. zonder meer aanleggen;
daarboven is ter beveiliging van de pot.meter een serie-weerstand gewenscht.
Nemen we hiervoor nog eens 100.000
Ohm, dan komen we op 160 V. maxspanning. Met den pot.meter kan nu de
uitslag van den meter voor de grootste
toelaatbare spanning aan den snijder
vastgelegd worden; we kunnen hiervoor
b.v. 0.8 van de volle schaal aanhouden.
Dit wordt dus de denkbeeldige — of
werkelijke — roode streep waarboven
overmodulatie van de groef en/of over
belasting van den versterker dreigt. Bij
de uitvoering is nog te letten op een
goede ïsplatiewaarde van den roostercondensator; deze moet groot zijn t.o.v.
den lekweerstand. Een geschikte test
methode is elders aangegeven (zie: Vast
stellen van een lek in een koppelcond.,
pag. 35).
Heeft men geen lek van 10 Megohm,
dan zijn meerdere lage waarden in serie
te schakelen. Let vooral op goede isola
tie van het rooster met wat daaraan
vast zit. Bij sommige buizen laat • de
isolatie van het rooster inwendig te
wenschen over; deze geven zelfs zonder
lekweerstand nog niet het verlangde
langzame terugvallen van den meter.
In het principeschema zien we de brugschakeling toegepast; beide met de pluspool verbonden weerstanden moeten in
verband met de verlangde stabilieit van
ruim formaat en goed fabrikaat zijn.
Heeft men draadgewonden exemplaren,
dan is dat des te beter; een weerstand
van 40 000 a 50.000 Ohm met middenaftakking is natuurlijk ook geschikt. De
weerstand R is afhankelijk van de
stroomopname van de buis en de waarde
moet proefondervindelijk vastgesteld'
worden; de potentiometer moet aan
weerszijden van het evenwichtspunt nog
48

een ruime regelmogelijkheid behouden.
Aan de afvlakking van het voedingsapparaat worden geen hooge eischen
gesteld, het gaat er slechts om te voor
komen dat de wijzer trilt. Het eene in
strument heeft daar eerder neiging toe.
dan het andere.
De klemmen a en b geven direct ver
binding met den ingang. De gevoelig
heid bedraagt daar zooals gezegd 2 a 5
V., afhankelijk van het buistype. Tusschen haakjes hier kan practisch elke
triode of tot triode „gedegradeerde”
meerroosterbuis dienen. Verbindt men
de potentiometer aan den ingang, dan
kunnen aan de klemmen c en d span
ningen tot max. ongeveer 80 V. aange
legd worden. Nog hoogere spanningen
vereischen een voorschakelweerstand.
Zij worden dus aangesloten tusschen e
en f. Bouwt men den potentiometer per
manent met den meter samen, dan ver
vallen natuurlijk de klemmen a en b.
Wij hebben steeds een meter van 2 mA
genomen; dit is om practische redenen
gedaan. Een meter van 1 mA zou ook
bruikbaar zijn, doch loopt eerder gevaar
om overbelast te worden als per ongeluk
eens te hooge spanning wordt ingescha
keld met gesloten beveiligingsschakelaar. Overbelasting kan minder gevaar
lijk gemaakt worden door: een shunt
over den meter, een weerstand in serie
met den meter, of vergrooting van de
weerstanden in de brugschakeling, b.v.
van 20.000 tot 50.000 Ohm.
Nogmaals:
de aanpassing van den snijder.
Het is ons gebleken, dat de aanpassingskwestie nog wel eenige toelichting be
hoeft. Het is iets dat men van verschil
lende kanten kan bezien. Wanneer het
er om gaat, om met een betrekkelijk
klein vermogen een behoorlijke modula
tie van de groef te bereiken, dan is aan
passing op de impedantie bij een gemid
delde frequentie (b.v. 800 Hz.) noodzake
lijk. Voor lagere frequentie daalt de
impedante echter en de aanpassing raakt
er steeds verder naast. Dit kan tot spoe
dige overbelasting van de eindtrap aan
leiding geven, wanneer niet vóór de
eindtrap de lage tonen afgezwakt wor
den. Een andere methode, die berust op
stabiliseering van de belastingimpedantie gaven wij op pag. 46 reeds aan- Door
in serie met snijderwikkeling een con
densator op te nemen, waarover een
weerstand parallel staat, blijft voor de
lage frequenties de belasting op peil.
Wanneer men beschikt over een ver
sterker met ruim eindvermogen, dan is
het aan te bevelen om de aanpassing
niet veel hooger te leggen dan de gelijkstroomweerstand van den snijder.

.
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De voor een gave opname van de lage
frequenties zoo funeste onder-aanpassing is dan zeker vermeden en men be
hoeft geen filterwaarden uit te kiezen.
Alleen kost deze werkwijze, zooals ge
zegd, meer vermogen. Achter een eindtrap met penthode(n) ontstaat echter een
sterk oploopen van de uitgangsspanning
voor de hooge frequenties. Voor zoover
dit ongewenscht is kan men het tegen
gaan met een der gebruikelijke toonfilters of — veel beter — door het toe
passen van tegenkoppeling over de
eindtrap.
Een andere kwestie, ook op de aanpas
sing betrekking hebbend, is: wat is de
gunstigste impedantie voor een snijkop?
Het overgroote deel van de handels
typen heeft een hooge impedantie, blijk
baar een gevolg van de „afstamming”
van de weergave-pick-up. Het zou im
mers heel wat eenvoudiger zijn, wan
neer de impedantie in de grootte-orde
lag van de dynamische luidsprekers,
waarvoor we reeds over uitgangstransformatoren beschikken.
Een practisch voordeel is dan nog de
vermijding van hooge spanningen op
het kleine spoeltje met haarfijn draad
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en tevens op de toevoerleidingen. Isolatiebeschadiging en terugkoppelverschijnselen zouden in één klap vermeden
zijn. Wie dan ook een snijkop moet her
stellen, of bij machte is om een wijziging
als deze tot een goed einde te brengen,
zouden wij aanraden: maak het spoeltje
laag-ohmig.
Een geïmproviseerde slecpnaald.
Wie niet over een weergave pick-up be
schikt, die licht genoeg is om de zelfopgenomen platen met een normale rechte
naald, die op een gewone handelsplaat
iets afgesleten is, te kunnen spelen, is op
sleepnaalden aangewezen. Een sleep-

naald is eigenlijk niet veel anders dan
een gewone naald, die van een knik is
voorzien en zoo onder een veel kleineren
hoek op de plaat rust. Normale naalden
buigen gaat niet, zonder ze heet en daar
door zacht te maken- Daarom kan een
„verloopstukje” als afgebeeld goede
diensten bewijzen. Het bestaat uit een
houdertje, voorzien van een in schuine
richting geboord gat, waarin een gewone
naald met een schroefje wordt vastge
zet, en van een steeltje dat past in de

• naaldopening van de pick-up. Een han
dig knutselaar kan zooiets uit messing
of staal wel vervaardigen.
Vervorming door de groeivorm.
Soms kan men de ervaring opdoen, dat
een opname, gespeeld met een sleepnaald, goed klinkt, doch dat een ge
wone naald een verschrikkelijke ver
vorming laat hooren. Drukt men dan
voorzichtig opzij tegen de pick-up, dan
wordt het geluid plotseling goed. Deze
vervorming is een gevolg van een afge
platte punt aan de saffier of snijbeitel,
waarmee de plaat opgenomen is. Zoo
kan het b.v. heel licht gebeuren, dat
de aandrijving een moment gehaperd
heeft, waardoor de snijstift in dezelfde
groef bleef en tenslotte op de glasplaat
terecht kwam. De scherpe punt is dan
in minder dan geen tijd verdwenen.
Overigens kan de stift oogenschijnlijk
nog prima snijden. De groef krijgt dan
echter den vorm als afgebeeld: er ont
staat een vlakke bodem en de afgespeel
de naald raakt de groefwanden niet, ten
zij een sterke modulatie aanwezig is,
waardoor de naald af eii toe een „tik”
krijgt. Met een slecpnaald, die meer
op de randen van de groef rust, merkt
men deze fout natuurlijk niet zoo op.
Een enkele keer is de afplatting zoo ge
ring, dat alleen een bepaald soort naal
den, n.1. met zeer spitse punt, vervor
ming geeft en andere niet-
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Hier volgt nog een toelichting op het
„dóódsimpele” idee, dat wij op pag. 43
memoreerden en dat betrekking had op
de constructie van een snij-apparaat,
waarmee verscheidene amateurs langeren tijd met succes werkten. Uit de
schets ziet men, dat uitgegaan wordt
van de normale armbevestiging van een
snijkop.
Bij voorkeur moet dit echter een zoo
danig geconstrueerden arm zijn, dat de
snijhoek instelbaar is en tevens de druk
regelbaar. Dit laatste kan men bereiken
met behulp van een druk- of trekveer,
die het gewicht van den kop gedeelte
lijk opheft, doch ook — en vaak een
voudiger — met behulp van een contra
gewicht. In elk geval, hoe men den arm
ook uitvoert, stevigheid is een eerste
eisch!
Het „systeem” op zichzelf zal verder
niet veel toelichting behoeven. De as,
die over het geheele plateau heen reikt
en aan de uiteinden in lagerblokjes van
de vereischte hoogte draait, draagt in ’t
midden een wormwiel, dat grijpt in een
wormschroef, die bevestigd is op de
klemmoer, waarmee de plaat aange
drukt wordt. Als de as draait, wikkelt
een koordje — al naar de verlangde

snijrichting, dus van binnen naar bui
ten of omgekeerd — van het asje af of
er op. Het vrije einde van dit koordje
is aan den snijkop bevestigd. Nu moet
nog gezorgd worden, dat er altijd trek
op het geval staat. Hiervoor kan een
50
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spiraalveer dienen, doch dan moet het
een vrij lang exemplaar zijn met zeer
veel windingen, opdat er voldoende ,rek”
in zal zitten om de voor een 30 cm plaat
benoodigde slag te kunnen toelaten,
zonder dat de trek al te veel varieert.
Daarom is de andere voorgestelde me
thode met een contragewichtje beter
gebleken. Er is maar heel weinig kracht
noodig, om de zaak goed te laten functionneeren, dit is natuurlijk ook zeer
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gewenscht in verband met de groote
lengte van de as, in verhouding tot de
dikte. Voor een normalen groevenaf
stand moet de snijkop per 3 a 4 om
wentelingen van de plaat 1 mm ver
plaatsen.
Dit bereikt men met een wormwiel met
50 tanden en een asdikte van ongeveer
4 mm. Is de wormoverbrenging grooter,
dan kan men toch weer dezelfde ver
plaatsing van den kop per omwenteling
bereiken met een naar verhouding dik
kere as.
Het te gebruiken koord moet vooral glad
en rek vrij zijn. Geschikt is o.a.: vischsnoer, boekbindersgaren, vioolsnaar en
vooral de gevlochten staalkabel, die ge
bruikt wordt in afstemschalen. Bij het
snijden blijkt het een groot gemak, als
het koord op eenvoudige wijze snel van
den snijkop losgemaakt kan worden. Ge
bruikt men hiervoor een klemschroefje,
dan kan men door dit aan te draaien,
de beweging van den snijkop op elk ge
wenscht moment laten beginnen.
Nog een enkel woord over worm en
wormwiel. Het blijkt, dat het bekende
Meccano-materiaal bruikbare onderdeelen bevat. Men kan n.1. in een Meccanouitrusting vinden: 4 mm as, de worm en
een bijpassend tandwiel (57 tanden).
Verder nog klein materiaal als stel-

, 1.

ringetjes voor de as. Zelfs kan men de
lagersteunen van Meccano-strippen enz.
samenstellen. Wij zouden iets stevigers
prefereeren. Wat men verder nog moet
maken of laten vervaardigen is de pla
tenklem, waarop zonder slingeren de

worm bevestigd wordt.
Vedrer wijzen wij nog op de geschikt
heid van gewone stekerbusjes als lagerbusjes voor Meccano-as. Zij passen zeer
nauwkeurig en soms moet de as zelfs
nog iets afgeschuurd worden.

t

Het voorkomen van brom bij gramofoonweergave
Voor de maatregelen die noodig zijn om
brom te voorkomen in den versterker
zij verwezen naar het artikel „Wen
ken op het gebied van versterkerbouw”
in RB. 5, 13e jrg. op pag. 112.
Wij willen hier echter nog eens speciaal
wijzen op enkele brom-verschijnselen
en hun oorzaken en remedie, die zich
voordoen bij gramofoonweergave. Ten
eerste is het welhaast vanzelfsprekend,
dat de met de versterkeringang ver
bonden pick-up-leiding deugdelijk af
geschermd moet zijn. Ook in de pick-up
, zelf moet de afscherming van de lei
ding tot aan het systeem voortgezet wor
den. Bij een metalen arm, waar de lei
ding binnen door gevoerd wordt, is de
afscherming vanzelf reeds in orde. Het
is misscheni nuttig er nog eens op te
wijzen, dat afscherming eerst nut heeft
wanneer deze geleidend met „aarde”
van de versterker verbonden is. Dit
geldt dus ook voor metaaldeelen van
de pick-up. Voor vastliggende pick-upleiding, b.v. door een kast, kan men ook
zeer goed van loodkabel gebruik ma
ken. Wanneer de afscherming volledig
is doorgevoerd, moet het mogelijk zijn,
de sterkte-regelaar geheel open te
draaien zonder dat brom merkbaar
wordt. Niet zelden blijkt dit onbereik
baar door het ontbreken van afscher
ming van het pick-up-element. Zoodra
de motor aan het net verbonden wordt,
gaat de zaak dan brommen of komt al
thans het bekende zoemtoontje voor den
dag.
Men kan dan het frame van den motor
eveneens aarden, doch er kan niet ge
noeg op gewezen worden, dat dan ook
werkelijk een goede aardverbinding
voor de gehecle installatie, aan water
leiding of aardpijp, aanwezig moet zijn
uit het oogpunt van veiligheid! Wan
neer er nog al veel met het net in ver
binding staande bedrading bij den mo
tor aanwezig is, b.v- voor plateau-verlichting en schakelaar, dan is aarding
van den motor soms nog niet afdoende.
Eenvoudiger dan het afschermen van
alle spanning voerende leidingen is dan
vaak het aanbrengen van een metalen
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plaatje tegen de onderzijde van de motorplank.
Tot dusver ging het om de bestrijding
van capacitief overgedragen brom. Bij
magnetische pick-ups bestaat ook nog
de mogelijkheid van magnetische induc- .
tie, n.1. van het z.g. lekveld van den
motor op de pick-up-wikkeling.
Alvorens een motor met een pick-up
samen in te bouwen is het gewenscht
eenige proeven te nemen, teneinde de
gunstige opstelling van de pick-up t.o.v.
de motorwikkeling vast te stellen. Men
kan als volgt te werk gaan. De pick-up
wordt met de versterker verbonden, die
geheel opengedraaid moet zijn en —
voor zoover hiervoor een regeling aan
wezig is — ingesteld voor grootste ver
sterking van de lage tonen (dus ook van
de 50 Hz brom!) Men laat de pick-up
dan, terwijl de motor draait, de nor
male boog over de draaitafel beschrij
ven. Blijkt in een bepaalden stand reeds
brom op te treden dan moet het draai
punt van de pick-up verplaatst, dan wel
de motor verdraaid worden, zoolang tot
de brom zoo geod mogelijk opgeheven is.
Tijdens deze proef mag er geen ander
magnetisch wisselveld, b.v. van de ver-sterker afkomstig, in de buurt zijn- Om
gekeerd moet men met het veld van den
motor ook rekening houden, wanneer
men een versterker die daarvoor gevoe
lig is, in de onmiddellijke nabijheid op
stelt.
Tenslotte is er nog een bromoorzaak,
die voor alle typen pick-ups geldt en
bij kristal-typen zelfs zeer hinderlijk
kan zijn, n.1. de overdracht van motortrillihgen op de pick-up. Dit kan gebeuren via het plateau en de plaat, doch
ook — of tevens — via de voet en arm.
Men bemerkt deze brom direct bij het
op de plaat zetten van de naald in de begingroef en tijdens zwakke passages
Middelen tegen deze ongewenschte tril
ling zijn: soepeler ophanging van den
motor, verzwaren van remmiddel, het
aanbrengen van een veerende koppeling
tusschen motor en plateau en het ver
lagen van de aangelegde spanning, voor
zoover dit in verband met de trekkracht
mogelijk is.
51
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Dot U geïnteresseerd bent in alles wat de radio betreft staat boven eiken twijfel verheven

•1

. i

Vandaar dat wij U even attent willen maken op de service die de M.K. haar
leden biedt

ii

• Regelmatige toezending van ons orgaan Radio-Bulletin. Hoewel
geen vaste verschijningsdatum, is het aantal nummers bepaald op
12 per jaargang.
R.B. is anders dan anders, het houdt U bezig, maakt U enthousiast
en heeft ’n bijzondere waarde voor hen, die meer verlangen dan
alleen maar luisteren.
Elke aflevering geeft een interessante schakeering van wat er in
radioland leeft. Rake tips, service-snufjes, bouwontwerpen voor
allerhande apparaten, hints en kinks in groote verscheidenheid,
puzzles en problemen: kortom, een orgaan dat tintelt van levenslust
en vlotte geest ademt.
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• Mogelijkheid tot het stellen van technische- en commercieel-technische vragen. De beantwoording, welke geheel individueel is, ge
schiedt gratis, hoewel het vanzelfsprekend is, dat de vraag vergezeld
dient te gaan van een postzegel voor antwoord.
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• Vrije toegang op door ons weer te organiseeren lezingen.

\

• Het betrekken van goede radio-technische folders, bouwschema’s
en boekwerken, welke in iedere aflevering van R.B. worden ge
publiceerd.
i
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• Het tegen speciale prijzen gebruik kunnen maken van het M.K.
amateurlab.

►

• Gelegenheid tot deelname aan de gespecialiseerde leergang Radio
Service.
Van dit alles kunt U profiteeren.
Een abonnement op „Radio Bulletin” kost slechts
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uedlijfszekerheid

van electronische appa

raten blijkt steeds in hooge mate gebonden
aan kwaliteit en eigenschappen van het
gebezigde aansluitmateriaal. Niet zelden
hebben kleine en nietige onderdeelen zeer
belangrijke functies te vervullen; bezwijken
ze of, erger nog. haperen ze. dan strekt
het gevolg zich daarvan uit tot het geheel.
Ingenieur

en

bedrijfsleider verhoogt de

zekerheidsfactor

van

uw

electronische

1

apparatuur door het gebruik van modern
en wetenschappelijk ontworpen materiaal.
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meest

geschikte

grondstoffen,

doelmatig

gemodelleerd en van duidelijke perfectie,
kunt U ten volle vertrouwen. Niet alleen
omdat geen betere, veiliger en handiger
producten denkbaar zijn, doch tevens om

M

dat uit nauwkeurig omschreven specifica

m

eering ruimer en de mogelijkheid tot ver

ties gedrag en voorwaarden zich vooraf
laten

bepalen. Daarbij is de differenti-

vaardiging van speciale modellen juist nu
nergens gunstiger.
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Op signaal getest
en
geijkt voor precisie!
Controle en ijking van AMROH precisieonderdeelen op het door het bedrijfslaboratorium ontwikkelde test-apparatuur

.A.LS straks weer volop geleverd zal worden, dan
kunt U er staat op maken dat AMROH-artikelen
net als vroeger een kwaliteitsgraad zullen bezitten,
slechts weggelegd voor geselecteerde producten
van een modern, wetenschappelijk en met ambitie
geleid bedrijf « Herzien in het licht van recente
ervaringen, uitgaande van nieuwe grondstoffen en
getest op ingenieuze apparaten, zullen AMROH
precisie-onderdeelen dan nog in sterker mate Uw
keuze wettigen « Wacht op den dag dat deze
AMROH artikelen verkrijgbaar zullen zijn « Het
zal een grootsche dag zijn - Voor ons, voor U
en voor Uw bouwplannen!
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