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met 2 x fCLB2

*
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Inleiding

Het zelf bouwen van een versterker
is in deze tijd zeer populair, gezien
het feit, dat in tegenstelling tot radio
en televisie, belangrijke kosten kunnen worden bespaard ofwel een kwaliteit kan worden verkregen, die In
een fabrieksuitvoering onbetaalbaar
zou zijn.
De in dit boekj~ beschreven ECCElLENT is niet alleen uitermate goedkoop, maar kan vooral tot de allerhoogste klasse worden gerekend.
Het ve rmogen is zeer ruim VOOr Cle
hu iskamer en zelfs toereikend voor
kl eine zalen.
De naam ECCEllË.."lT is, behalve door
het fe it, dat het hier Om een excellente verste rker gaat (het is de redactie bekend, dat het hierbij gebrui kte woord een X inplaats van een
C moet hebben) gekozen door het
feit, dat de buis ECL82 tweemaal gebruikt werd.
Tweemaal C en tweemaal l in een
eind- (ent-) versterker, maken de keuze duidelijk.
Het is vanzelfsprekend, dat een eindversterker van een dusdanige kwaliteit een bijzondere voorversterker ver-

langt. Daarom is een voorversterker
ontwi kkeld, die hoewel zeer eenvoudig van opzet, de eigenschappen
van de eindversterker evenaart.
Vanwege het feit, dat reeds vele jaren het verlangen werd geuit om een
versterker te publiceren met de reeds
overbekende
Viddeleer-toonregellng
en ook omdat sommige bouwers de
mogelijkheid van een microfoon-aansluiting eisen, werd een luxe voorversterker eveneens opgenomen.
De kosten aan ond'e rdelen dezer luxe
voorversterker, zijn ongeveer 2 maal
zo hoog als die van zijn eenvoudiger
broertje.
Zij die echte r de Viddeleer-toonregeling en de Viddeleerversterker beter
dan van "horen zeggen" kennen, zuilen de luxe versie aan de ECCELlENl
willen verbinden I
De keuze laten wij echter vrijelijk aan
de lezer.
Wij hopen met dit ontwerp vooral de
platen liefhebber een dienst te beWlt
zen en willen er nog slechts op WiJzen, dat de publicatie werd verricht
door het maandblad
RADIO ELECTRONICA
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Karakteristieken voor ECL82 bij Vg2

= 250 V

(penthodedeel)

Een balansversterker met 2 x EeL 82

Hoe interessant het op het eerste gezicht ook lijkt Om met twee buizen
ECL82 een versterker te construeren,
in de praktijk zijn er direct al problemen.
Het penthodegedeelte van de ECL82
is namelijk hoofdzakelijk ontworpen
om als pulsversterker dienst te doen.
De buis verdraagt dus een hoge anode-piekstroom, maar kan een in verhouding tot deze stroom kleine anode-dissipatie verwerken.
tn de officiële gegevens ziet men
dan ook als maximum een voedingsspanning van 200 volt v&rmeld.
DeZe spanning is opzettelijk zo laag
gekozen, omdat, zoals is vermeld, de
buis ontworpen is als pulsgever of
versterker.
Daar in een TV-toestel, waarin deze
schakeling altijd voorkomt, geen voedingstrafo aanwezig is, is de maximale voedingsspanning
(na gelijkrichting en afvlakking van de netspanning) maximaal 200 volt.

schreven 200 volt laten werken, dan
zal het teveel van 5~0 volt middels een weerstand moeten worden
weggewerkt hetgeen ten eerste een
groot vermogensverlies betekent en
ten tweede een grote warmte-ontwikkeling veroorzaakt, die vooral in een
klein behuisde versterker niet welkom is.
Het liefst kieZen we dus een zodanige instelling, dat we de 250 of 280
volt kunnen gebruiken. We hebben
dan bovendien het voordeel, dat
door het begrenzen van de anodedissipatie een zeer lage waarde van
de anoderuststroom verkregen wordt.
In figuur 1 (de la-Va karakteristiek
bij een schermroosterspanning van
250 volt) vinden we de anode ruststroom op het snijpunt van de max.
dissipatielijn (streeplijn) de lijn Vo
is 250 volt. Deze ruststroom is 28 mA.
Voor de instelling op dit werkpunt
(A) is een negatieve roosterspanning
(Vg) van ongeveer -23 volt nodig.

Bij deze, VOOr apparaten zonder voe·
dingtrafo, lage spanning, moest de
buis nog goed vervormingsvrij kunnen
werken.

Voor maximale uitsturing dient de
werkkarakteristiek door de knik van
Vg (= 0 volt) te lopen. In figuur 1
is deze Ingetekend.

Apparaten mèt een voedingstransformator hebben meestal een voedingsspanning van 25~280 volt beschikbaar.
Wil men de ECL82 op de voorge-

Met betrekking tot een buis betekent
dit een inwendige weerstand van
750 Cl, aangezien we door de lage
ruststroom de voor klasse B geldende normen mogen aanhouden, wordt
5

de primaire impedantie van de uitgangstrafo van Raa
2 x (2 x 750)
3 kg.
Deze werklijn loopt ver buiten het
ge'b ied van de maximale anodedissIpatie,. maar dit is toegestaan ind'ien
het verschil tussen de opgenomen
gelijkstroom dissipatie en het afgegeven nuttig vermogen de toelaatbare
dissipatie niet overschrijdt.

=

=

Men zal hiermee bij de secundaire
aanpassing, door het kiezen van de
juiste luidspreker of combinatie vafi
luidsprekeers rekening moeten houden. Allereerst werd een instelling
met automatische voorspanning door
middel van een kathodeweerstand
beproefd.
Door de sterke stijging van gemiddelde gelijkstroomwaarden van de
schermrooster- en anodestroom bij
uitsturing, wordt echter het arbeidspunt boven klasse B tot in klasse C
verschoven met als resultaat belangrijke vervorming van het uitgangssignaal.
In de praktijk voldoet deze
schakeling dus niet.

terende 5 watt reserveren voor kor·
te piekstromen. Dit vereist echter
een modulatie-indicator enlof een
scherp begrenzende regelaar.
Zijn deze niet aanwezig, dan is de
bediening te critisch en is de kans
op overbelasting van de eindbuizen
zeer groot.
Ook al omdat op het gehoor begrenzen door het ontbreken van een
hoorbare vervorming, onmogelijk is.
Zo is ook deze klasse B instelling in
de praktijk niert aan te bevelen.
Een vermindering van de schermroosterdissipatie kan natuurlijk worden
verwacht door het vergroten van de
anodedissipatie, zoals in figuur 1 is
aangegeven met Raa
9 kn.

=

Bij grote uitsturing ontstaat dan echter spoedig
hoorbare vervorming
omdat te lage roosterspanning en
daarmee gepaard gaande hogere
roosterstroom ontstaat. Eén en ander
zou kunnen leiden tot de gedachte
de karakteristiek uit twee delen op
te bouwen, namelijk een deel met
een aanpassing van 4lh kg voor de

Men zal direct overwegen de verschuiving van het werkpunt te voorkomen door een vaste negatieve
roosterspanning in klasse BinstellIng.
Het onvervormde uitgangsvermogen
bereikt in dat geval de respectabele
hoogte van 14 watt bij slechts 2 °10
vervorming (zie figuur 2).
Dit vermogen kan men echter slQcht~
tot 9 Wlltt benutten omdllt bij uitsturing tot 14 watt de maximum schermroosterdissipatie sterk overschreden
wordt.
Men zou een normale uitsturing tot
9 Wlltt kunnen vaststellen en de res-
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Fig. 2. Vervormingsfactor In betrekking
tot het uitgangsvermogen biJ Vak
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kleine
roosterwisselspannings-variaties en een deel van 2,25 kg voor
de hoogste rooster-wisselspzmningen
(In het laatste geval is elke buis bij
de halve positieve, resp. negatieve
periode dichtgedrukt).

voordeel
dus.

Hierdoor d'aalt nu de benodigde Ingangsspanning en de buis wordt niet
meer in de roosterstroom gestuurd.

Wordt het werkpunt echter verlegd,
in de ri chting van meer negatIeve
roosterspanning, dan zal in het midden van de som-karakteristiek een
knik ontstaan, die eveneens tot derde
harmonischen leidt.

De gemiddelde schermroosterstroom
zou volgens deze denkwijze moe<ten
dalen. Als we echter naar figuur 2
kijken, zien we, dat de scherm rooster-d iss ipatiegrens op hetzelfde moment bereikt wordt als bij een Raa
van 3 kg.
Hiervoor is de anodespanning verantwoordelijk,
omdat de minimumwaarden nu kleiner zijn en de taak
voor het schermrooster zwaarder
wordt.

van

de

balans-schakeling

Slechts aan de uiteinden wordt de
lijn S-vorm ig omgebogen, waardoor
vervorming ontstaat, vooral veel derde harmonischen.

De beide vervormingen met derde
ha rmonischen ziJn echter in fase te-

I..

De instelling met 9 kO en vaste N.R.S.
is onaanvaardbaar door de te grote
vervorming (streep-stippellijn In fig.
2). Hiermede zijn alle mogelijkheden
uitgeput en de hogere bedrijfsspanning lijkt VOOr de ECL82 nutteloos,
indien men tenminste een behoorlijk uitgangsvermogen en een vervorming binnen 2 OIo eist.
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TOch is er juist bij diè vervorming
een bijzonder verschijnsel, dat compensatie hiervan mogelijk maakt.
Fig. 3 toont da belde la-Vg karakteristieken van de In balans geschakelde buizen, die bij het ge'b rulkelijke
werkpu'nt tot één werklijn samenvloeien.
De knik van de ene b uis heft dIa van
de andere op, zodat een rechte karakteristiek ontstaat.
Het normare

Figuur 3. Invloed van de werkpuntInstelling :
A
normale Instelling;
B
hogere N.R.S.

=

=
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FIguur 13 • Bouwtekening Eccellent
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gengesteld, zodat ze elkaar bij juiste
dimensionering en bepaalde uitsturing
geheel compenseren.
Vanzelfsprekend
ontstaat
daardoor
een versterking van harmonischen van
hogere orde, maar metingen tonen
aan, dat er desondanks een be.hoorlij ke w inst bli jft, zolang het om kleine
afwij kingen van de sinusvorm gaat.
Zouden de werkpunten met vaste negatieve roosterspanning z6 ingesteld
worden, dat er in het midden van de
som-karakte ristiek e.en knik ontstaat,
dan zal bij kleine roosteruitsturing,
als er geen vervorming aan de toppen der sinusvorm ontstaat, wel een
vervorming overblijven in het midden
van de curve .
Daarom wordt de voorkeur verleend
aan een kathodeweerstand, die automatisch het werkpunt verlegt, zodat
er bij kleine ingangswisseisp1!nningen
een rechte somk1!rakteristiek ontsta1!t
en de " opzettelijke" vervorming in
het midden van de curve pas later
optreedt.
Deze opzettelijke vervorm ing zal dus
de in fase tegengestelde vervorming
aan de uiteinden van de curve zover
compenseren, dat de gestreepte curve in figuur 2 tot werkelijkheid wordt.
Men bespaart zich dan eveneens de
altijd lastig te verkrijgen en stabiel
te houden vaste negatieve roosterspanning VOOr klasse B. 06k wordt
door de instelling met kathodeweerstand de maximale schermrooste'rdissipatie pas veel later bereikt, zodat men op een uitgangsvermogen
van 10 watt mag rekenen.
Wat betreft de uitsturing door wisselstromen, dient men er rekening mee
te houden, dat door de grote katho-

de-condensator de werkpuntsverandering traag verloopt, zodat bij plotselinge piekspanningen de verVOtmin9skarakteristiek uit fig. 2 tussen
de lijn- en de 3treepcurve komt te
liggen.

roosterwisselspanning, uitgangsvermogen en vervormingsfactor gekarakteriseerd.

Aanvankelijk lijkt l1et, of Raa = 9 kQ
willekeurig is gekozen. Daarom is in
figuur 4 de Wa-karakteristiek VOOr optimale aanpassing weergegeven.

Figuur 6 geeft dezelfde situatie biJ
een voedingsspanning van 272 volt en
een kathodeweerstand van 330 Q.

Als grens voor maximale uitsturing
werd daarbij rekening gehouden met
de 5e harmonische, aangezien de
even-harmonischen bij balanstrappen
worden opgeheven en de 3e harmonische in deze schakeling grotendeels
wordt gecompenseerd.
In de figuren 5 en 6 worden stromen

IOmV

Figuur 5 toont deze bij een voedingsspanning van 250 volt en een kathodeweerstand (Rk) van 270 Q.

Beide karakteristieken tonen, dat Cle
gemiddelde anodestroom bijna geheel onafhankelijk is van de uitsturing, terwijl de schermroosterspanning ongeveer tot de dubbele waarde stijgt.
In beide gevallen neemt de vervorming na het overschrijden van de
schermroosterdissipatie z6 sterk toe,

SOOmV

Fig. 7: BIokschakelIng van de
versterker, gekoppeld aan de
laatste triode van een ontvanger.

Figuur 8: Berekening van de
tegenkoppelIng.
11

dat overbelasting der buizen acoustisch direct wordt opgemerkt.
Het is vanzelfsprekend, dat één VM
de beide trioden als fazedraaier en
de andere als voorversterker wordt
gebruikt.
Figuur 7 geeft het volledige blokschema met tegen koppeling uit de
secundaire van de uitgangstrafo naar
de kathode van de voorversterker.
De fazedraaier levert door de grote
stroomtegenkoppeling en het grote
signaal geen moeilijkheden op.
Het triodedeel, dat als voorversterker werkt, schept echter nog wel
enige problemen. Behalve voorzorgsmaatregelen tegen brom en microfonie moet vooral rekening worden gehouden met de rooster-anodecapaciteit, die bij deze triode groter is dan
bij normale LF-triodes.
De invloed van deze capaciteit wordt
vooral merkbaar als de triode direct

op de volumeregeling volgt en wordt
hier nog sterker door de aansluiting
van de tegenkoppeling.
De rooster-anodecapacitelt Cag veroorzaakt volgens fi g. 8 een spannIngstegenkoppeling, die afhankelijk is van
de waarde van de weerstand R, de
inwendige weerstand van de spanningsbron, die bovendien de tegenkoppeling freq .-afhankeJijk maakt.
Onderstaande tabel geeft de meet-
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sterker achter het HF-deel van een
radio-ontvanger wordt gebruikt.
(figuur 8) .
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Fig. 11: Vervormingsfactor In verhouding tot het vermogen aan de luidspreker biJ f
1 kHz.
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resultaten bij verschillende waarden
van R en bij diverse frequenties.
Wil men de vervorming binnen redelijke grenzen houden, dan moet ÓI
de versterking van de eerste tr/lp,
Of de inwendige weerstand plus R,
laag worden gehouden.
Daarom verdient het aanbeveling de
volumeregelaar niet direct vóór de
versterker op te remen, als de ver-

0

Figuur 9 geeft de , schakeling van de
versterker zonder toon- en volumeregeling . Als inga'1gs-serie--weerstand
(R) is 10 kQ toegepast.
De 'invloed van de ingangs-serieweerstand en de tegenkoppeling op
de frequentiecurve, is in li'guur 10
vastgelegd.
Men kan duidelijk vermindering in het
alvallen van hoog- en laag door de
tegenkoppeling constateren. volledige
linearisering van het hoog binnen het
gehoorbereik, is mogelijk door een
nog sterkere tegenkoppeling tOe te
passen .
In het schema (figuur 9) blijft bij 16
kHz nog een verzwakking van - 4 dB.

12'

,

ZOI DE

NK

EG

LI

I--

o.

I"-

"

-5

"-

"10

.-

IME

,

r-....

."
1

'56719'0 2

3

,

5 6719-03

3'

5678UI'

"

---R-100ka-

----R-1 ••
Flg_ 10: Frequentiekarakteristieken biJ de verschillende waarden van
Ingangsweerstand.

de

13

Figuur 11 toont de vermindering, gemeten bij 1000 Hz voor de in fig . 9
toeg epaste tegen koppel ing, d i'e ongeveer 5-voudig is.
Vergelijking met de vervormingscurve uit figuur 5 gaat slechts gedeeltelijk op omdat de meting aan de secunda ire zijde van de uitgangstrafo
lage re waarden oplevert door verliezen in de trafo. De dempingsractor van de versterker is 41,2 .
Bovenstaande bespreking van de mo-
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gelijkheden met twee maal ECL82 in
balansschak eling, geeft duidelijk te
zi en, dat bij inachtname van enige
eigenschappen van deze bijzondere
bui s ook bij hogere voedingsspanningen een balansversterker met zeer
goede eigenschappen te bouwen is.
Het vermogen is zeer aanvaardbaar
en ligt tussen dat van de EL95 en de
EL84 in balans .
Het grote voordeel van de EC82 is
de rel atief lage prijs en de besparing aan ruimte.

De eindversterker Ec CeL Ient

De voorafgaande theoretische behandeling was voor velen niet voldoende
om de versterker te kunnen bouwen.
We zullen daarom hier uitvoeriger ing.aan op de bouw van de Eccellenteindversterker.
Daar is allereerst de voeding. Aangezien het ontwerp 62,5 mA trekt, is
een voed'ingstransformator van 80 mA
ruim voldoende. Elke trafo, die in de
winkel ligt, is meestal zeer ruim berekend, zodat zelfs een voeding voor
60 mA bruikbaar is I
In alle opzichten kan de versterker
klein worden gehouden en zijn het
slechts de transformatoren, die de
grootte van het ontwerp bepalen 1
In ieder geval is het mogelijk gebruik te maken van tiet sedert kort In
de handel zijnde geperforeerde aluminium, dat het formaat heeft van 10
X 20 cm.
Aan de afvlakking van de voedingsspanning worden niet zodanige eisen
gesteld, dat een smoorspoel noodzakelijk is .
Een 6 watt Vitrohm draadgewonden
weerstand heeft zelfs het voordeel,
dat men de voedingsspanning precies
kan instellen op de benodigde 250 V.
Gebruikt men dezelfde voedingstrafo
als in het ontwerp, een Prova, type
3943, die sec. 250 V levert, dan kan
oOk de weerstand op een brug worden ingesteld op 750 O.

Dit lijkt wel erg op precisie-werk,
doch, dat is uitsluitend voor de fijnwerkers, die alles 100 procent willen
hebben.
We kunnen echter verzekeren, dat
die dan oOk de netspanning op hetzelfde niveau van 220 V dienen te
houden, iets dat door de schommelingen van deze spanning onmogelijk is.
De weerstand van 1000 0 kan dus
ook op het gezicht op '5/4 worden afgetakt.
Zonder bezwaar mogen alle verder
genoemde waarden enige procenten
afwijken, waaruit blijkt, dat elke andere voeding, die sec. 250 V levert,
even goed is.
Dit vooral VOOr diegenen, die geen
meetapparatuur bezitten.
Aan de andere kant is het ook niet
voor niets, dat we de aan het eind
van deze beschrijving opgenomen
meettabel publiceren I
Hoe hoger de precisie, des te beter
de werking, vooral bij gebruik in een
zaal, waar bijna het ge'hele vermogen wordt geëist.
Om eventuele bromnesten toch nog
weg te werken (in het proefmodel
was absoluut geen brom hoorbaar I)
kan men een brompotentiometer tussen de beide (in dat geval niet geaarde) gloeistroomleidingen aanbrenben . De middenaftakking van de potentiometer wordt dan geaard.
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Fig. 12. Volledig schema Eccellent

Meestal zal het voldoende zijn één
van beide gloeidraden aan de massa
te leggen.
ONDERDELENLIlST

WEERSTANDEN

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16

220 kQ
1W
20MQ 1/4 W
1-2W
10 Q
150 Q lhW
100 kQ
1W
680 kQ 1/4 W
100 kQ
1W
22 kQ
1W
1 kQ 1/4 W
20Ma 1/4 W
680 kQ 1/4 W
270 Q
1W
1 kQ 1/4 W
1W
100 Q
100 Q
1W
750 Q
6W

CONDENSATOREN

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

20 nF
2,uF
10 nF
47 nF
47 nF
1,5 nF
100,uF

150 V
250V
120 V
250 V
120 V
120 V
25 V
elco
C8 30-50 ftF 350 V
elco
C9 30-50 ftF 350 V
elco

I

De uitgangstransformator

Het zal niet gemakkelijk zijn een uitgangstransformator te vinden, die primair 9000 Q meet. Het moet er bovendien één zijn met een middenafta kki ng, terwijl er ook wel enige eisen
aan de kwaliteit worden gesteld.
Allereerst dient de kern ruim berekend te zijn VOOr het ma x. vermogen
van 10 watt. Dan zal het prettig zijn
als de trafo in enige afdelingen is
gewikkeld en dat ook het blik aan
enige voorwaard en voldoet.
Er is echter een speciale uitgang ontworpen voor de ECCELLENT, die uitstekend vo ldoet en berekend is voor
een secundaire uitgang van 5 Q.
Het is zaak nauw keurig na te gaan,
welke luidspreker-impedantie in elk
geval vereist is, omdat bij een belangrijke mis-aanpassing de voordelen van de versterker verloren gaan.
Om kwaliteitsredenen is de secundaire niet aftakbaar gemaakt.
Men dient bij de bestelling aan de
radiohandelaar dus de gewenste luidsprekerimpedant ie op te geven.
Het tus sen voeding en uitgang liggende deel behoeft weinig verk laring.
De bouwtekening geeft voldoende
inlichtingen.
Hoewel de bouw op de tekening
compact lijkt, mag vanzelfsprekend
ruime r worden gebouwd .
Toch zal het zaak zijn de verbindingen, behalve die van de gelijkstroom17

Fig. 14. Schema m. onderdelen lijst van
eenvoudige voorversterker Eccellent.

WEERSTANDEN
100 kg
R1
150 kg
R2
1 kg 1W
R3
20 kg
R4
2Mg
R5

po"L m lineair
R6
R7

18

200 kg
40 kg

1W

Ra

CONDENSATOREN

2Mg

pot.m lineair
R9
R10
R11

2,5 Mg
40 kg
5 kg

1W

pot.m log.
R12
R13
R14

12 kg
47 0 kg
47 kg

1W

10 nF
0,25 flF
1000 pF
10 nF
400 pF
4 nF
a flF
elco 250 V
ca
a flF
elco 250 V

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

voerende geleiders voor hoogspanning en kathode, zo kort mogel ijk te
houden.
Te lange verbindingen tussen anode
en rooster zullen genereerneigingen
oproepen. Zeer "aak worden montages verricht, waarbij de draden, die
aan .weerstanden en condensatoren
ca 4 cm lang zijn, niet worden verkort, zodat de montage een warwinkel van draden en onderdelen lij kt.
Men mag deze draden rustig verkorten tot ca 1 cm. Ook is het beslist
niet nodig, om zoals op de bouwte·
kening, alle onderdelen precies parallel te leggen. Vaak is een recht·
streekse verbinding beter I
Voor een solide montage zijn soldeersteunen onm isbaar.
Beter een
iets ruimere montage met een extra
steun, dan totaal geen.
Ook kan het voo rdeel bieden om
klei nere onderde len te gebruiken .
Op een plaats, waar slechts 100 volt
wordt overbrugd, is een condensator

voor 500 volt wel goed, maa r die
voor 125 volt neemt besl ist minde r
ruimte in I
En dan de soldeerpunten zelf : Zorg
ervoor, dat ze goed zijn I
Een slechte sold eerverb inding is nog
moeilijker vindbaar dan een lekke
condensator Of een kapotte weerstand!
Om dat laatste te voorkomen, kan het
geen kwaad om elk onderdeel, zelfs
al is het nieuw, GVen van te voren te
te sten. Een fabrieksfout aan conclensato ,en en weerstanden is haast onmogelijk; maar het zal je gebeuren I
De controle vóór de bouw is gemakke lijker dan die cl ls het apparaat gereed is.
Nogmaa ls : De Kans op brokken is
zeer klein, maa r beter is het voorkomen e rvan!
Nadat de versterker gereed is worden met een universeelmeter de in
onde rstaande tabel verme ld·a spanningen desgewenst nagekeken.

Meetspan nI ngen
Voedingsspanning:
weerstand R

geme ten na de
250 V, 62,5 mA

Tussen kathode en rooster:
eerste triode
tweede triode

1 V
1,1 V

Over weerstand R: 100 kQ in kathode
tweede triode
66 V
Over gezameliJke kathodeweerstand R
(van de eindbuizen)
15 V
Anodespanning :
triode 1 :
triode 2 :

Deze spanning meet men tussen punt 1 van de buis en
massa .

75 V

n5V

Door de spa nning tussen rooster en kathode te meten, die
negatief zal zijn, meet men de
roosterspanning.
Hetzelfde doet men door de
spanning over de kathodewee rstand te meten; alleen dan zal
de spanning positief zijn.
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Eenvoudige voorversterker EcCeLlent

Als men de ECCELLENT versterker gebouwd heeft, zal men een voorversterker eisen, die niet alleen een
laagohmige uitgang heeft om de kwaliteit van de eindversterker te handhaven, doch die een flexibe le regeling van hoog en laag in zich bergt.
De hier beschreven voorversterker
paart lage kosten aan hoge kwaliteit,
terwijl ook de genoemde eisen er in
aanwezig zijn.
In het laag is het mogelijk tot 20 dB
bij 100 Hz op te halen, terwijl bij deze lfde frequentie een ve rzwakking
van 10 dB mogelijk is omdat in de
pra ktijk meestal alleen een ophalen
in het laag noodzakelijk is.
In het hoog is de verzwakking iets
groter dan de versterking. 06k blijkt
in de praktijk, dat meestal minder
hoog wordt gewenst, zodat ook hier
de schakeling aan het gebruik IS allngepast.
Belangrijk is natuurlij k de vervorming
van een voorversterker, omdat deze
zonder meer, ind ien in percentages
uitged rukt, bij die van de eindversterker wordt opgeteld .
In deze eenvoudige voorversterker is
(zoals in elke electron ische schakeling) vervorming aanwezig, doch in
dit geval slechts 0,15 OIo .
De schakeling is niet erg ingewi kkeld;
het pickup-signaal wordt via een filter
20

zodanig veranderd in de frequentiekara kteristiek, d'at een soepele toonregeling mogelijk is.
Dit filter bestaat uit R1, R2, R14 en C1
en veroorzaakt een buil in de frequentiekarakteris ti~ek bij 1500 Hz.
Een behoorlijke tegen koppeling wordt
verkregen door het weglaten van de
kathodecondensator bij R3.
De toonregeling is ontwikkeld volgens
een aloud recept : een condensator
vertoont een grotere wisselstroomweerstand bij het dalen van de frequentie . Op die manier kan men door
een tweesprong via C2 aan de ene
kant met R5 het laag regelen.
Wordt namelijk de potentiometer-arm
aan de bovenzijde gezet, dan wordt
C3 ko rtgesloten.
Wordt echter het geluid aan de onderzijde van R5 afgepikt door de arm,
dan zal het grootste gedeelte der lage tonen gemakkelijker naar aarde kunnen vloeien dan via C3 naar het rooster van de tweede triode.
Hetzelfde geldt VOOr de hoge tonen :
CS is zo klein, dat laag er erg slecht
door gaat.
Aan de bovenzijde van R8 kan veel
hoog worden afgenomen, maar aan
de onderzijde gaat het hoog liever
naar aarde.
Men dient er wel op te letten, dat
tussen CS en Ra geen verbinding Is
met het rooster.

De tekening is op dit punt wat ondufdelijk. Om het nog eens anders te
zeggen : Het rooster heeft a II een
verbinding met C3, C4 en R9.
Deze tweede triode heeft alleen tot
taak om het hoogo'hmige signaal
laagohmig te maken . De buis zal dus
niet versterken en als we via de
potentiometer R11 het signaal afnemen, zal dit eerder zwakker zijn, afhankelijk van de pot.meter-weerstand.
De voeding is zo eenvoudig mogelijk
gehouden. Aangezien geen vermogen
is vereist, kan een miniatuur-uitgang
van Amroh dienst doen als transformator om de 6,3 Vingangsspanning
(die van de hoofdversterker wordt
afgeleid) tot 220 V op te voeren.
Een bruggelijkrichter van het laagste
vermogen is hier bruikbaar, bijvoorbeeld de Siemens B250C50.
Een handige amateur kan er, mits hij
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De bouw van de ECCELLENT EW zal
vooral met gebruik van de bouwtekening, snel gereed zijn. R11 kan desgewenst met schakelaar worden uitgevoerd, zodat de netspanning van
de hoofdversterker kan worden in- en
uitgeschakeld.
Nadat de versterker is gebouwd, dient
oOk een tweede afdekplaat ter afscherming te worden aangebracht. Het
frontpaneel kan van elk gewenst materiaal worden vervaardigd en desgewenst worden voorzien van Technifers van uitgeverij Wimar, Haarlem.
Deze Te c h n i f e rs zijn transparant
en indien gebruikt, zullen dus alleen
de witte le1ters op het paneel aanwezig zijn.

voorversterker
Eccellent

~
(oB I
-10

op de hoogte is van de samenstelling
van zulk een gelijkrichter, een nog
goedkopere cel opbouwen uit een
AEG-gelijkrichtstaaf.
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Figuur 15
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Figuur 16. Het schema van de
Weerstanden :
R1
1a
2
3
4
5

1 MQ
1 MQ
1 kO
100 kQ
4700
10 kQ

6
7
8

9
10
11

compJ~te

100 kQ
560 kO
1 MQ
1,5 kQ
56 kQ
470 kO

voorversterker, ech·ter zonder detoonregelschakellng
12
13
14
15

220 kO
0,5MQ
22000
1 kQ

16
17
18

20 kO
470 kQ
470 kQ

Condensatoren :
C1
50 pF
2
0,25 pf
500 pF
3
25000 pF
4
5
8 f'F

zie figuur 18.
6
7
8

9
10
11

0,05 f'F
20 pF
0,05 f'F
8 f'F
50 pF
0,015 f'F

KwalIteItsvoorversterker

Twee microfoon-ingangen regeling -

+

en -

E C CeL I ent

één plckup-Ingang

25 dB)

-

-

laagohmige uitgang -

Viddeleer toontwee buizen:

EF 86 en ECC 83

Door de publicatie in het maandblad
Radio Electronica van de Viddeleer
toonregeling (october 1953) en de
Viddeleer-verst erker
(October 1954)
we rden duizenden zelfbouwers geboeid.
De hoge kwaliteit van de ECCELLENT
maakte het mogelijk de vele wensen
te vervu llen door de ontwikkel ing van
een voorversterke r met deze onvolprezen wij ze van toonregel ing.

ka n worden ge legd op 5000, 7000,
10.000, 14.000 of 20.000 (zie del karakt eris tiek in het boekje "HIFI 11")
De hier beschreven voorversterker
heeft bovendien een aanvullende microfoontrap, die men, indien alleen
een kristalpickup wordt gebruikt kan
weglaten - linkse deel van fig . 16.

Deze geschiedt met schakelaars, die
het mogelij k maakt zowe l een verzwakk ing als een versterking van 25
dB te berei ken .

La:en We de koe maar meteen bij de
ho rens vatten en het schema (fig. 16)
gaan be ki j ken. Meteen al valt de ver·
ti cale witte balk op, die het microfo ongedeelte van de rest van de
voo rv e rster ker scheidt.

In het laag ligt het z.g. kwispelpunt
op 300 Hz, terwijl dit punt voor het
hoog, door een derde schakelaar,

Di t dus VOOr het geval dat men volstaat met een voorversterker voor eet)
kristalpickup.
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FRONTPANEEL

Rll

RB

__==~V-'r-P van
6,3volt hoofdY~rsterker
naar 5n
TRAFO en
zijd~

gloeidraad ECCB3 .

o
~=-~ Doorverbind e n

te
BUISVOET ECCB3

Figuur 17 - Bouwtekening eenvoudl;e voorversterker
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25

+25

+20

RIS

+15 · '+10

R20

R21

'PI

R22

Fig. 1B - Schema Vlddeleer toonregel schakeling - voor L1 en L2, zie tekst.
Weerstanden :

21

22
R19
20

2700 g
5600 g

23
24

10
33
470
470

kg
kg
kg
kg

25
26
27
28

33 kg
10 kg
5600 g
2700 g

Condensatoren:
C12 1 p,F e lco
13 1 p,F e lco
14 4000 pF

15
16
17
18

2000 pF
1000 pF
470 pF
220 pF

Figuur 19 - De extra voeding voor de voortrap. Gebruik Is gemaakt van een
ultQangstransformator, die de 6,3 volt optransformeert tot ongev. 200 volt

26

De mlcro(oontrap

Op het stuurrooster van de EF86 zijn
de twee microfooningangen aangesloten. De pot.meters R1/R1a dienen
voor de sterkteregeling en de weerstandjes R17 en R18 zorgen ervoor,
dat het signaal van het ene kanaal
niet over het andere kanaal weglekt,
wanneer de pot.meter daarvan op 0
staat.
De EF86 is, zoals men ziet, normaal
geschakeld. Via R6, R3 en R4 komt de
hoogspanning op anode en schermrooster, terwijl de negatieve roosterspanning wordt verkregen door de in

de kathode geschakelde weerstand
R2 . De condensatoren C1 en C2 zorgen voor de nodige ontkoppeling.
Een filter, bestaande uit C4, C3 en R5,
zorgt ervoor, dat het versterkte mlcrofoonsignaal wordt ontdaan van de
hoogste en laagste frequenties, zodat
het geluid al prettig klinkt, zonder
dat de toonregeling in het geweer
hoeft te worden geroepen.
Dit is zeer belangrijk, indien men het
microfoon- en pickup-signaal zou willen mengen I
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Figuur 20:
BOUW-

TEKENING
van de
VOOR-

VERSTERKER

Picku p-gedeelte
De pickup-sterkteregelaar, de pot.meter R8, is uitgerust met een druk-trekscha kelaar, S1, waarmee het microfoonsignaal kan worden uitgeschakeld. - Het eerste gedeelte van de
dubbel-triode ECC 83 is weer volkomen normaal geschakeld en het tweede gedeel te is gescha keld als kathodev olger, zoals die ook is toegepast bij de eenvoudige voorversterker. Hierdoor is de uitgang van de
voorversterker laagohmig, zodat hij nu
zonder meer kan worden aangesloten
op de eveneens laagohmige ingang
van de Eccellent eindversterker.
Tussen beide triodes in z,iet men drie
niet aangesloten punten, aangeduid

door de letters K, A en P. Op deze
punten moet de in figuur 2 getekende
Viddeleer toonregelschakeling worden
aangesloten.
Ter vereenvoudiging van figuur 16 is
deze toonregelschakeling apart gete kend.
Zoals men op figuur 18 ziet, wordt er
gebru ik gemaakt van spoelen (L1 en
L2). Deze spoelen zijn tezamen in één
hui s gemonteerd en onder de naam
"Viddeleer toonregelspoel" verkrijgbaar in de handel.
In iedere radiozaak kan men deze
toonregelspoel kopen of bestellen .
In het boekje HI-FI 11 wordt de Viddeleertoonregeling uitvoerig behandeld.

Voeding

De voeding wordt weer uit de eindversterker en wel op dezelfde manier
als bij de eindversterker ECCELLENT,
dus met gebruikmaking van een uitgangstransformato rtje van 7000-5 Q ,
dat met de secundaire zijde op de
6,3 V spann ing wo rdt aangesloten.
Aan de hoogohmige zijde verschijnt
er dan een spanning In de buurt van
200 volt (zie fig. 19).
Na enkelfasige gelijkrichting en afvlakking hebben we een prachtig., gelijkgericht hoogspanninkje, waarmee

de gehele voortrap kan worden gevoed . De 6,3 volt gloeidraadspanning
wordt eveneens van de voeding van
de eindtrap betrokken.
Het beste kan men de kleine uitgangtrafo en de andere voedingsonderdedelen van de voortrap op het chassis
van de eindtrap monteren.
Ten eerste bestaat dan de minste
ka ns op brom en ten tweede kan de
voortrap lekker klein worden gehouden, hetgeen veel gunstig.e inbouwmogeJ ijkheden geeft.

De bouw

Zoals men op de foto's en tekeningen
ziet, is het proefmodel op het z.g.
unistrip gebouwd. Unistrip is geperforeerd aluminium ot pertinax, dat in
vele maten in radiowinkels verkrijgbaar is .
In het ontwerp zijn twee plaatjes van
10 x 10 Cm en drie U-vormige strippen
van 4 cm breedte gebruikt. Deze laatste maat is niet in de handel verkrijgbaar. Geeft niet I Een stukje aluminium
is gemakkelijk genoeg om te zetten I
Op een afstand lIan 5 cm van elkaar
worden de drie :oonregelschakelaars
geplaatst.

De microfoonsterkteregelaars zijn in
de achterkant gemonteerd. Eventueel
kunnen die ook aan de voorkant geplaatst worden, doch dan zal het
chassis groter worden.
Wanneer men de bouwtekening aanhoudt, zullen er geen moeilijkheden
met de bouw zijn.
Elk e wijziging vereist een van te
voren nauwkeurig beraamd plan. Succes wordt slechts gegarandeerd bij
zorgvuldige raadpleging van de tekeningen en de beschrijving .

Figuur 21. Maatschets chassis voorversterker
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Stereo-EcCeLlent

De p laten liefhebber die niet alleen
een platenspe,ler bezit met stereopi ck up, maar ziCh ook een serie stereo-platen heeft aangeschaft, of zal
aanschaffen, zal ·~ich afvragen, of de
ECCELLENT oOk voor stereo-doele·inden
Is te gebrui ken .
Na tuurlij k; mits men alle onderdelen
dubbel uitvoert. Er zullen dus twee
eind versterkers en twee voorverster·
ke rs moeten worden gebouwd .
Er is echter nog een complicatie: De
bedi eningsorganen, dus volume- en
toonregel ing, mogen niet los van elkaa r staan, doch dienen op één as te
zijn gemonteerd .

De beide volumeregelaars zijn dus
d ubbelpotentiometers van 5 kQ (eenvoudige voorversterker) of 1 MQ (luxe
voorversterker).
De problemen rondorl) stereoweergave zijn te veelomvattend, om in dit
boe kje te worden behandeld; zodat
we slechts kunnen volstaan met deze
summie re adviezen .
Voor de weergave van stereo-platen
leze men één der andere speciaal
voor deze toepassing. verschenen
werken uit de Wimar-reeks (bijvoorbee ld "Stereo" f 2.-) of het maanab :ad Radio Electronica.
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De luidspreker

Zoals reeds in het hoofdstuk over de
eindversterker ECCELLENT is aangeroerd, dient de secundaire van de
uitgangstransformator dezelfde Impedantie (ui·tgedrukt in Q) te hebben
als de luidspreker 6f de totale luldsprekercombinatie.
Het ligt voor de hand, dat een versterker, die geschikt is vaar het
weergeven van een frequentiegebied
van 20--20.000 Hz, een gelijkwaardig
luidsprekersysteem vereist.
Hetzelfde geldt vaar het vermogen:
Een luidspreker, die slechts 3 watt
kan verwerken, zal doorbranden als
er 10 watt doorheen wordt gestuurd.
Eén enkele luidspreker met dubbelconus, als de Philips type 9710 M,
is al zeer geschikt, mits gemonteerd
in een aangepaste luidsprekerkast.
(Over dit onderwerp verscheenlverschijnt in de Wimûr-reeks een populair boekje, waarin niet alleen een
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groot aantal in de handel zijnde luidsprekers worden besproken, maar
ook hun behuizing voor de lage tonen, zomede de keuze vaar aparte
weergevers voor hoge tonen).
Wel dient men te overwegen, dat de
weergave meestal beter door meer
dan één luidspreker kan worden verzorgd . Aparte luidsprekers voor de
weergave van hoog en laag zullen
de klank een stereofonisch effect
verlenen.
Door toepassing van meer dan één
luidspreker voor elk gebied, b.v. 2
voor het laag en 2 vaar het hoog,
zal de vervorming, die elke luidspreker zelf aan het geproduceerde geluid toebrengt, worden verkleind.
Over deze en andere luidspreker-toepassingen, spreekt het boekje "Luidsprekers en hun Behuizing", dat aan
het einde van dit jaar (1960) bij uitgeverij Wimar te Haarlem zal verschijnen.

