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De Dr. Blan Radio-cursus is een concen
trische leergang, die bovendien een sterk
practische inslag heeft. Reeds in de aan
vang worden we met verschillende gereed
schap- en constructiemethoden vertrouwd
gemaakt, zodat we reeds na betrekkelijk
korte tijd aan het bouwen kunnen gaan.
Eenvoudige ontwerpjes natuurlijk. Maar
dingen die niet weg zijn, waarop we later
door kunnen bouwen. Veel, heel veel, illu
stratiemateriaal, zowel foto's als tekeningen.
En alles gaat stap-voor-stap. Als we ’t over
het zelfwikkelen van een netvoedingstransformator hebben dan wordt er nóch in de
beschrijving, nóch in de illustratie één trap
overgeslagen. En idem met het afregelen
van de super. Tussen dit alles door, bijna
onmerkbaar doceren we de benodigde reken- en wiskundige afleidingen: op de plaats waar
ze gebruikt worden en ... waar ze begrepen worden.
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WAARTOE LEIDT DEZE MK CURSUS OP?
Deze cursus leidt op voor het Muiderkring-diploma en pretendeert ieder met gezond ver
stand ongeacht zijn (of haar) leeftijd in één jaar tijds zoveel kennis bij te brengen, dat hij
zonder meer het hoe en waarom van toestellen en versterkers weet, deze apparaten zelf kan
bouwen, zich een bewust oordeel kan vormen over de verschillende onderdelen en schake
lingen en meer diepgaande literatuur op dit gebied kan volgen.
Bij verdere studie voor het diploma Radio Technicus N.R.G. of Middelbare Radio Technicus
heeft hij belangrijk méér dan een jaar voordeel van zijn MK cursus; in feite bereiken we
nagenoeg het peil van Radio-monteur.
CURSUSGELDEN
Abonné’s op onze tijdschriften „Radio Bulletin” en „Handig Bekeken”
ontvangen f 12.— reductie
te voldoen op de le van
Het cursusgeld bedraagt ƒ G.— per maand, voor abonné’s f 5.
iedere maand. Cursusduur: 12 maanden. Totaalcursusgeld ƒ 72.— voor abonné’s ƒ 60.—.
Wanneer u het cursusgeld in één keer wenst te voldoen, dan bedragen de totale kosten ƒ 65.
voor abonné's ƒ 60.—.
Aan deze cursus zijn, met uitzondering van uw maandelijkse portokosten (10 cent per maand)
en aanschaffing van 50 antwoordformulieren en 15 enveloppen, waarvan de kosten f 2.—
bedragen, geen verdere kosten verbonden.
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Een 4-Watt gramofoonversterker
Gramofoonplaten draaien op een oude acoustische gramofoon behoort reeds jaren
tot het verleden en ieder die van muziek houdt — of dit nu jazz, bebob, amusements- of klassieke muziek geldt — zal voor zo’n apparaat z’n neus ophalen.
Bovendien is de schade, die een acoustische weergever aan de platen berokkent zo
groot, dat we na éénmaal spelen op zo’n antieke kast in feite nog slechts een ruïne
cverhouden inplaats van een gramofoonplaat.
We doen dit tegenwoordig dan ook electronisch, met behulp van een pickup of
groefaftaster, die aan een laagfrequentversterker met luidspreker wordt gekoppeld.
Zo’n versterker dient voor het versterken — door middel van radiobuizen — van
electrische spanningen, wisselspanning, van laag trillingsgetal. Zoals men weet is er
een grens aan ons gehoor gesteld.
Boven een bepaalde toon, die voor jonge mensen in de buurt van ca 22000 trillingen
per seconde ligt, horen we practisch niets meer. Het gebied hieronder, het hoorbare
gebied dus, noemen we laagfrequent of audiofrequent.
Nu zitten er in een gramofoonplaat groeven met een slingerende baan. Laten we
de plaat met een bepaalde snelheid draaien (in de practijk 78—45 of 33Vs omwente
lingen per minuut) en houden we een naald in de groef, dan gaat deze naald
een trillende beweging maken. Plaatsen we het verlengstuk van de naald, anker
genaamd, in het veld van een sterke magneet dan zal dit anker door de verplaatsing
in dat magnetisch veld een verandering teweeg brengen. Brengen we nu om het
anker een spoeltje aan dan ontstaan er ten gevolge van de veranderingen in het
magnetische veld inductiespanningen in dit spoeltje. Dit verschijnsel werd reeds
in de vorige eeuw door de natuurkundige Maxwell ontdekt. De geïnduceerde span
ningen zijn wisselspanningen die in vorm en frequentie overeenkomen met de tril
lingen die de naald uitvoert. Die willen we nu met behulp van onze versterker zo
krachtig maken dat er een luidspreker op kan werken.

De schakeling en haar onderdelen
Maar laten we eerst eens zien wat er in onze versterkerschakeling gebeurt.
Geheel links zien we de ingang met de sterkteregelaar Ri. Hieraan parallel staat de
serieschakeling Rj en R:{. Daar de weerstand van laatstgenoemde regelbaar is, kan
de ingangsimpedantie worden gevarieerd tussen ongeveer 100 en 500 kilohm. Dit
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een kristal pickup op de ingang is
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geeft een effectieve basregeling indien
aangesloten en wel als gevolg van de overwegend capacitieve inwendige impedantie
van het kristalelement.
De diskantregelaar (hoge tonen regelaar) Rs is opgenomen in de tegenkoppeling;
door de condensator C2 aan een groter of kleiner gedeelte van deze weerstand
parallel te schakelen wordt voor de hoge frequenties in verhouding meer wissel
spanning vanuit de anodekring van de EL41 naar de kathode van de EAF42 terug
gevoerd. Hierdoor wordt de weergave van de hoge tonen verzwakt en wel des te
meer naarmate C2 een groter gedeelte van Rs overbrugt.
C3 beperkt de tegenkoppeling voor de lage frequenties, zodat de lage tonen wal
worden opgehaald. Dit heeft tot gevolg dat de opzichzelf meer of minder ver
zwakkende basregelaar een effect geeft, alsof hij tweezijdig werkt.
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HET SCHEMA.
0.1 nF papier Facon
220 pF keram. F.E.C.
5000 pF papier Facon
0.02 /tF papier Facon
8 /xF/450 V. elco, koker
32 '+ 32 /iF/450 V elco
(Novocon)
smoorspoel MuVOLT 6006
MuVOLT P 120 D
MuVOLETT 7043
schakelaar op R 8

R 1-3
R2
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R 10
R 11
R 12
R 13
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1 MQ pot.m., Vitrohm
curve II
kQ
Va W
kQ
Va W
kQ
1 W
kQ
1 W
kQ
Va W
MQ potm. met schak.
Vitrohm curve II
1 kQ
Va W
56 kQ
Va W
22 kQ
1 W
180
Q
1 W
100 Q
Va W

100
1,5
820
220
470
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De gebruikelijke ontkoppelcondensator parallel aan de kathodeweerstand van de
eindbuis kan hier worden uitgespaard door toepassing van terugkoppeling; de
schakeling van Rio tussen de kathoden van beide buizen geeft nl. practisch hetzelfde
effect als genoemde condensator, een half-watt weerstandje neemt echter minder
ruimte en is goedkoper dan een electrolytische condensator van 100 ,mF! De werking
berust op het volgende principe: Door terugkoppeling wordt een deel van de uitgangsspanning van een versterker teruggevoerd naar de ingang, waar het de stuurspanning vergroot of kleiner maakt, al naar gelang van de faze van het terug
gekoppelde signaal t.o.v. het ingangssignaal. Zijn beide in faze, dan spreken we
van positieve terugkoppeling, zijn ze in tegenfaze, dan hebben we te maken met
negatieve terugkoppeling, meestal tegenkoppeling genoemd. In het eerste geval
wordt de versterking van de schakeling groter, in het laatste kleiner. Ook alle
andere effecten welke ’t gevolg zijn van tegenkoppeling zijn precies tegengesteld
aan die, welke optreden indien een gelijke mate van positieve terugkoppeling
wordt toegepast. Past men dus gelijktijdig zowel positieve als negatieve terug
koppeling toe — en wel in gelijke mate — dan werken de door beiden veroorzaakte
effecten elkaar tegen en het eindresultaat is hetzelfde, alsof er in het geheel geen
terugkoppeling bestaat.
Dit gaat alleen op voor eenvoudige gevallen als het onderhavige, waarbij terugen tegenkoppeling beiden frequentie-onafhankelijk zijn. In het algemeen zijn er
vele mogelijkheden om pos. en neg. terugkoppeling té combineren. Hierbij doen
zich zoveel verschillende aspecten voor, dat het onmogelijk is om daar op deze
plaats dieper op in te gaan.
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Hoe eenvoudig: de opzet is van deze versterker blijkt duidelijk uit de foto
Denken we nu in ons schema de combinatie Rs-Ca-Ca even weg, dan hebben we
alleen te maken met een zeker versterkingsverlies t.g.v. de tegenkoppeling over
beide niet-ontkoppelde kathodeweerstanden; door juiste keuze van de waarde van
Rio is de terugkoppeling zodanig in te stellen, dat- dit versterkingsverlies volledig
wordt gecompenseerd.
Rio vormt met Rj een spanningsdeler en is eerstgenoemde te klein, dan treedt er
overcompensatie op t.g.v. te sterke tegenkoppeling. In dat geval neemt het vervormingspercentage toe, wat natuurlijk ongewenst is. Bij een veel te kleine waarde
voor Rio kan zelfs genereren optreden, het is dus zaak om de in de schemasleutel
aangegeven waarde aan te houden en door nameten te controleren, dat deze binnen
de voorgeschreven tolerantiegrenzen ligt.
Het voedingsgedeelte is uitgerust met een AZ41 als gelijkrichter. De smoorspoel L
met de dubbele electroliet Cc—C7 vormt het afvlakfilter; voor de voortrap is een
extra filter aanwezig, gevormd door Rn en Cr,. De netschakelaar S is aanwezig op
de diskantregelaar Rs.

Bouw/
Het chassis bestaat uit twee Uniframe secties, ieder samengesteld uit een boven
plaat UF007 en zijstukken UF002 en UF003. Voor de onderlinge verbinding dienen
twee koppelstroken UF004.
We beginnen met het bevestigen van huishouders, uitgangstransformator, entrées,

Fig. 3.
Hel samenvoegen van de uniframe chassisdelen is in deze tekening aangegeven.
6

enz., op de resp. chassisdelen; hiervoor moeten enkele 3 mm gaatjes worden ge
boord voor de bevestigingsboutjes. De chassisdelen worden pas aan elkaar ge
schroefd zodra de bedrading zover mogelijk is aangebracht. Het reeds gemonteerde
pin-up bordje wordt ’t laatst gemonteerd en aangesloten.
Opstelling der onderdelen en loop van de bedrading blijkt duidelijk uit de foto’s
en de bouwtekening, zodat de montage wel geen moeilijkheden zal opleveren.
Alleen over de afteschermen leidingen nog het volgende:
De leiding van de pickup-entrée naar de pot.meter Ri en vandaar naar de EAF42
moeten in schermkous worden gelegd. Evenzo de weerstand R2, die in de schermmantel van de leiding naar de klankregelaar R3 wordt ondergebracht. Hiervoor is
een stukje wijd schermkous nodig, waarin R2 wordt gestopt, nadat deze weerstand
met een stukje isolatiekous is overtrokken. Daar deze weerstand tot het gevoeligste
deel van de versterker behoort, moet het afschermen met de uiterste zorg geschieden,
pas op voor sluiting.

Het afw/erken van afschermkous
Verkeerde behandeling van de afschermkous geeft in de practijk nogal eens aanlei
ding tot storingen, voornamelijk door het z.g. doorsolderen, wat een verkolen van
de binnenkous tot gevolg heeft en waardoor sluiting of een slechte isolatie ontstaat.
De hierna aan te geven methode zal dergelijke narigheden kunnen voorkomen.
De afgeschermde leiding nemen we ongeveer 25 mm langer dan noodzakelijk is. Aan
een einde wordt de metaal-omvlechting ter lengte van ca. 30 mm weggenomen, daar
na wordt de gehele afscherming iets opgeschoven, zodat aan de andere zijde pl.m.
5 mm oliekous vrijkomt. We draaien nu om dit einde van de afscherming 3 a 4
windingen dun vertind montagedraad (0,5 mm) en solderen dit goed door. Daarbij
kan natuurlijk niet vermeden worden, dat het oliekous verkoolt. Dit einde wordt nu
zover uit de afscherming getrokken tot er aan het andere einde ook ca. 5 mm kous
overblijft. We werken deze kant van de afscherming nu ook weer af door er enige
v/indingen dun draad om te draaien en dit door te solderen en ook aan deze kant
verkoolt de kous. Wanneer de kous nu weer teruggetrokken wordt, dan kunnen de
verkoolde gedeelten er worden afgeknipt. Wanneer deze werkwijze gevolgd wordt,
bespaart men zichzelf vele moeilijkheden.
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Fig. 4. Bovenaanzicht van deze versterker.
Aan de hand van deze afbeelding ziet men, hoe de onderdelen boven op het chassis worden
bevestigd en hoe de buizen worden geplaatst.
De aansluitingen op Tl en T2 waarbij de cijfers 1 t/m 11 zijn geplaatst, worden verbonden met
de verbindingen in de bouwtekening die zijn aangegeven door een zelfde cijfer.
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In bedrijfstelling
Nu is het ogenblik gekomen waarop we onze versterker gaan proberen. Alvorens
echter de steker in het stopcontact te steken en de buizen in de resp. huishouders
te plaatsen, overtuige men zich nog eens of er niets werd vergeten en of er geen
verkeerde verbindingen werden gemaakt. Zij die over een meetinstrument beschik
ken meten natuurlijk allereerst de verschillende plaat- en schermroosterspanningen
en controleren de spanningsval aan de kathodeweerstanden (Rt—R12). Met de
vingertop kunnen we even de pickup ingang (het stuurrooster EAF42) aanraken
en als we dan een brommend geluid waarnemen kunnen we een pickup proberen.
Is alles o.k., en als men het bouwschema nauwkeurig heeft gevolgd en de juiste
onderdelen heeft gebruikt, dan hebben we daarmede de grondslag gelegd voor
gramofoongenot.

!

Benodigde onderdelen

I1

Uniframe chassisdclen:
2 X UF002
2 X UF003
2 X UF004
2 X UF007
Voedingstransformator (Tl) MuVolt P 120 D
Luidsprekertransformator (T 2) Muvolett 7043
wanneer de gebruikte luidspreker een spreekspoelweerstand heeft van ca. 3Q.
Is deze 5Ü dan de Muvolett 7045 toepassen.
3 Rimlock huishouders
Muvolett smoorspoel (L) 6006
Gecombineerde electrolytische condensator
(C 6-7) 2 x 30 jiF of 2 x 32 /iF/450 V Novocon
of Facon
Koker electrolytische condensator (C 5) 8 nF/
350 V Novocon. Dubilier of Facon
Potentiometer (R8) 1 M12 met druk/trekschakelaar Vitrohm
2 Potentiometers (R 1—R 3) a 1 M<2. Vitrohm
3 knoppen voor de pot.meters
2 entrees voor pickup en luiasprekeraansluiting.

Rubbertulle voor doorvoer van het lichtnetsnoer.
Montage bordje met 2 x 10 lippen voor het
monteren van de condensatoren en weer
standen.
1 koker condensator 0,1 /iF (Facon)
0.02 nF
idem
1
5000 pF
idem
1
Keramische condensator 220 pF (F.E.C.)
1 weerstand ICO 12
V2 Watt Vitrohm
180 12
1 Watt
1
1000 12 (1 k!2) Vs W.
1
y2 Watt
1.5
k!2
1
22 k!2
1 Watt
1
56 k<2
1
','2 Watt
y2 Watt
1
100 k!2
1 Watt
220 k!2
1
\<t Watt
470 k!2
1
820 kl>
1/2 Watt
1
Verdere benodigdheden:
Montageboutjes, soldeerlipjes, montagedraad,
afschermkous, rubbersnoer met steker en
superspeed harskernsoldeer.

Het solderen

1

Het is vanzelfsprekend dat de verbindingen allen gesoldeerd moeten worden. Zij die deze
kunst nog niet verslaan, behoeven daarvoor niet terug te schrikken, want na bestudering van
de hierna volgende instructies zal het een vrij eenvoudige zaak blijken te zijn.
1e.
Solderen mag uitsluitend met harskernsoldeer plaats vinden, waarvoor speciaal het „Super
speed" tin — in oranje kleurige pyramide doosjes — wordt aanbevolen. Wanneer de soldeerbout
goed vertind en voldoende heet is, gaat het solderen als vanzelf en zijn andere vloeimiddelcn
overbodig.
2e.
Zorg voor een schone bout. door met een grove vijl al het oxyde en verbrande tin weg te
vijlen, tot de punt geheel blank is, dus zonder zwarte plekjes.
3e.
Laat de bout goed heet worden (een niet-eleclrische boven een spiritus- of gasvlam) en
strijk intussen met Superspeed soldeer ever de punt. tot dit smelt en zich aan de bout vasthecht.
4e.
De bout is heet genoeg, wanneer het soldeer onmiddellijk smelt bij het aanraken met de bout
en de hars „rook" afgeeft.
Het tin aan de bout moet glanzend en dun vloeibaar zijn. Zo nu en dan de bout met een
doekje vlug afvegen.
5e.
De te solderen plaats moet absoluut schoon zijn; vernikkelde soldeerlippen worden afgekrabd,
evenals oude en geoxydeerde, vertinde en vercadmiumde lippen. Ook de vast te solderen draad
moet schcon zijn; blank koperdraad en emaillcdraad worden door krabben of eventueel schuren
gereinigd. Oud en dof geworden vertind draad kan ook beter afgekrabd worden. Alleen nieuw
en glanzend draad is zonder meer geschikt om te solderen.
6e.
De te solderen plaatsen moeten beiden vertind worden, anders is hechting onmogelijk. Dit
vertinnen kan tegelijk met het eigenlijke vaslsoldei'en geschieden, doch beginners doen beter, de
beide bewerkingen achtereenvolgens te verrichten.
7e.
Het vertinnen geschiedt, door de reeds vertinde bout tegen de soldeerplaats te houden en
juist op de plaats waar de bout raakt wat Superspeed te laten smelten.
8e.
Voor het solderen zelf laat men wat tin op de bout smelten en brengt deze druppel op de
soldeerplaats, waar alles dan samenvloeit. Houd de bout er niet langer op, dan voor het uitvloeien
* nodig is, want vele onderdelen worden door overdadige warmte er niet beter op.
9e.
Tijdens het afkoelen moet alles onbewegelijk blijven, door bewegen ontstaat een minder
sterke las; bij het stollen van het tin wordt de oppervlakte plotseling dof. Men wacht dit moment
dus altijd af.
lOe.
Het solderen van condensatoren en weerstanden moet met enig overleg geschieden. Wanneer
de aan sluitdraadjes namelijk te kort worden afgeknipt, verandert bij het solderen de waarde door
de te grote plaatselijke verhitting van het inwendige. Daarom: de draadjes niet te kort afknip
pen. doch overbodige lengte liever dubbelvouwen.
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