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AART BOENDER EN ZIJN WAILANA HAWAUANS

VOORWOORD
Voor de radio lieten (en laten) zich verschillende Hawaiïan-ensembles horen, die zich
bedienen van een elektrische Hawaiïan-gitaar. Mogelijkerwijze zijn verschillende
lezers van dit werkje zelfs in de gelegenheid geweest, dit instrument hier of daar in
gebruik te zien.
Men roemt algemeen de mooie, warme en zangerige klank die vaak de indruk wekt
alsof de gitarist in de microfoon is gekropen. Zó vol klinkt dit instrument en zó
los staan de soli tegen hun achtergrond. Het omgekeerde is echter het geval: het was
de microfoon die in de gitaar kroop!
In 1935 werd voor het eerst een dergelijk instrument in ons land ten gehore gebracht.
Het aantal, dat thans in gebruik is, stijgt met de dag en de bezitters beleven er veel
genoegen mee. Het is daarom, dat we de handen uit de mouwen steken en met
behulp van dit boekje en de tekeningen als voorbeeld een elektrische gitaar gaan
vervaardigen. Zie niet op tegen een beetje werk, want het resultaat is 'n melodieuze
beloning!
Amsterdam, augustus 1962
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AART BOENDER

ilBLfOTHEEK
DE GITAAR
De gitaar wordt vervaardigd van een niet al te zware houtsoort, b.v. beuke- of
perehout, enz. Vanzelfsprekend moet het te gebruiken hout goed gewaterd en uit
gewerkt zijn, zodat wij niet het risico lopen dat
het naderhand gaat trekken of werken.
ÉÉ
Indien mogelijk kiezen we voor onze gitaar één p?
stuk hout (fig. 1) met de afmetingen: lengte ^
850 mm, breedte 250 mm en dikte 45 mm, en aan ^
alle kanten goed vlak en glad geschaafd.
Mocht het bezwaar ontmoeten om de gitaar uit
één blok te vervaardigen, dan doet men het beste,
om drie banen aan elkander te lijmen met prima
houtlijm, ze met een aantal klemmen goed stevig
te spannen en zo een nacht te laten drogen.
Vanzelfsprekend moeten de banen in de lengte [T
der gitaar lopen, waarbij de middelste baan een
minimum breedte dient te hebben van 110 a .
120 mm. Dit blok nu laat men machinaal aan ff
beide zijden gladschaven tot de vereiste dikte is ^
bereikt *).
Indien we dit blok van 850 x 250 x 45 mm klaar
hebben, leggen we er een aan de hand van fig.
2a vervaardigde mal (patroon of werktekening)
op, voegen er carbonpapier tussen, zetten alles
met punaises goed vast en trekken daarna de om
trek van de gitaar op het blok over (fig. 2)
Voor een paar kwartjes laten we nu de
. grondvorm van de gitaar met de lintzaag
|
uitzagen. De zijstukken vallen er dan af.
j zodat we het model overhouden (fig. 3);
nl. een vlak stuk hout in de vorm van een
kleine gitaar. Nu laten we ook nog het
schuine gedeelte van de kop aan de voor
kant afzagen, alsmede het schuine gedeelte
van de kop en hals aan de achterkant van
de gitaar. Fig. 4 geeft aan hoe dit dient te
geschieden, terwijl de juiste maten afgeme
ten uit fig. 2a bepaald kunnen worden. Zelf
L kunnen we nu met behulp van een vijl en
,} schuurpapier de twee scherpe kanten van
de hals aan de achterzijde van de gitaar
wat rond afwerken. Goed begrepen; dus
niet aan de voorzijde van de gitaar en ook
niet van de kop of van het gitaarlichaam,
FIG.2
alleen de achterzijde van de hals.
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*) Ook al is het mogelijk het massief uit één
stuk te maken, dan verdient het toch voorkeur
de romp uit tenminste 3 banen aan elkaar te
zetten.
Praktischer is het de hartlijn en de gaten op het
voor- en achtervlak af te tekenen, voordat de
gitaar wordt uitgezaagd.
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Hierna gaan we 't spoelgat uitboren.
Allereerst trekken we met potlood een
dunne, zuivere hartlijn over de hele lengte
van de gitaar, precies in het midden dus.
Daarna zetten we, 100 mm van onderen
uit gemeten, haaks op de verticale lijn, een
tweede lijn uit, die de horizontale hartlijn
vormt van het spoelgat (fig. 5). Op deze
laatste tekenen we twee punten aan, elk
30 mm van uit het midden gemeten; de af^ stand tussen de twee punten bedraagt dus
X 60 mm.
Op elk van die twee punten boren we nu
een gat verticaal en geheel door, met een
houtboor van 30 mm diameter.
Het tussenliggende stuk van 30 mm breedte
hakken we nu netjes en rechtstandig met
een scherpe steekbeitel weg, zodat de uit
sparing ontstaat, welke in fig. 6 is weer
gegeven.
We schaffen ons nu op de markt of bij
een radiohandelaar in oude onderdelen een
hoefmagneet aan van middelbare grootte,
waarvan het magnetisme nog zeer krachtig
is en van een type, dat in de zijkant der
beide benen voorzien is van een gaatje ter
grootte van ca. 4 a 5 mm. Geschikt voor
ons doel zijn de bekende aluminiumkleurige
magneten uit oude Philips luidsprekers, die
ongeveer 6 cm lang, 6 cm breed en 2 cm
hoog zijn; tevens hebben ze in beide benen
een gaatje van 5 mm.

BOVENZ'JDE

ACHTERZUDE

ACHTERZUDE

Indien men een hoefmagneet zonder gaatjes
heeft, zal het moeilijk zijn ze in het harde
staal te boren. Daartoe moet het staal
worden uitgegloeid. Het is dan zacht en
wordt na het inboren van de gaatjes weer
gehard. Door deze bewerking is het niet
meer magnetisch. Maak de zaak eerst hele
maal pasklaar en laat dan het staal even
magnetisch maken (bij een rijwielhersteller
of garage). Het verdient trouwens aan
beveling ook andere magneten even te laten
„opladen” vóór ze definitief ingebouwd
worden.

ACHTERZ'JOE

NIET DOORBOREN
IEPTE GAT 30%

FIG.7

De Philips magneet zullen we echter als
standaardmodel aanhouden voor de navol
gende bewerking.
We gaan nu nl. in de gitaar, door boren
en uitsteken, de plaats voor de magneet
gereedmaken. Daartoe leggen we de gitaar
met haar voorzijde voor ons op tafel (de

\

achterzijde dus naar boven) en tekenen
allereerst de beide hartlijnen op de achter
zijde. Nu plaatsen we onze magneet zuiver
in het midden van de gitaar, met de ronde ACHTERZ'JOE
kant naar boven gekeerd en met het uit
einde der beide benen 1 mm boven de
horizontale hartlijn van het spoelgat.
Met een potlood tekenen we dan de buiten-omtrek van de magneet op de achter
zijde van de gitaar af (zie fig. 6).
Doordat het middenstuk van de magneet
zuiver rond is, zal het vervolgens met een
verstelbare houtboor in de achterzijde van
de gitaar aan te brengen gat van ruim
60 mm doorsnede een passende ronding
bezitten. Dit mag echter niet doorgeboord
ACHTERZ'JOE
worden, daar er aan de voorzijde van de
gitaar een wand van 15 mm moet blijven
staan (fig. 7). Voorlopig wordt nu tot
30 mm diepte geboord. Nadat het rechte
stukje tussen het ronde gat en het spoel
gat kaarsrecht weggehakt is, eveneens
30 mm diep (fig. 8), zal blijken, dat de
magneet er precies in past (fig. 9).
Door middel van een klem, zijnde een
4 mm dik aluminium plaatje, 60 mm lang
en 20 mm breed, met in het midden een
gaatje voor een flinke houtschroef (ca. 30 mm lang), kan de magneet later aan de
achterzijde van de gitaar in het 15 mm dikke bovenblad vastgezet worden.
Fig. 10 geeft daarvan een voorbeeld. Nu boren we nog twee gaten aan de achter
zijde van de gitaar. Deze zijn bestemd voor de klank- en sterkteregelaars (fig. 11).
Deze gaten van ca. 45 mm diameter worden eveneens slechts tot op 30 mm diepte
geboord.
De hartlijn van deze gaten ligt 25 mm onder de hartlijn van het spoelgat; op het
hart gemeten staan de gaten 130 mm uit elkaar en dus vanuit de overlangse hartlijn
naar hart gat 65 mm.
Het zich tussen de beide zijden en spoelgat bevindende hout wordt daarna netjes
verticaal tot op 30 mm diepte uitgestoken. Men
raadplege daarvoor fig. 12.
Op het hart (midden) van de twee voor de
potentiometers (sterkteregelaar en klankregelaar)
bestemde gaten wordt nu een gaatje van 10 mm
geboord, recht door het bovenblad, waardoor
later de asjes van de regelaars komen. Aan
beide zijden schuin onder het spoelgat, zit dus
één gat.
Bezien wij nu het bovenblad van de gitaar, dan
vinden we dus drie gaten: één voor de spoel,
één voor de sterkte- en één voor de klankrege
laar (fig. 13).
FIG.10
We gaan vervolgens het gat boren, waardoor
de aansluitverbinding naar buiten treedt en wel
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in de zijkant van de gitaar in de
45 mm dikke kant dus. De dikte
van de boor is 8 a 9 mm.
De gitaar leggen we daartoe met
de voorzijde naar boven, waarna
fig. 2a achter in het boekje wordt
opgeslagen. Op deze tekening is
bij A het aansluitgat gestippeld
weergegeven; het begint, zoals we
zien, aan de onderzijde van de gi
taar en wordt horizontaal naar
FIG.11
binnen geboord om uit te komen
in het spoelgat. Het beginpunt ligt
X 70 mm links van de horizontale
hartlijn en het uitgangspunt in het
spoelgat ligt 25 mm links van de
verticale hartlijn.
De mondingsomtrek van dit aan
sluitgat wordt nu met een smalle
X
steekbeitel zodanig verbreed en
uitgestoken, dat een 5 mm dik
plaatje pertinax of eboniet van
5 X 2 cm er juist in past en één
FIG.12
geheel vormt met de rand van de
gitaar (zie fig. 14). Op dit plaatje
zijn vooraf een tweetal stekerbusjes te bevestigen, een rood en
een zwart, waarbij vanzelfspre
kend de standaardmaat van 19 mm
wordt aangehouden. Het plaatje,
dat later met twee houtschroefjes wordt vastgezet, zal het aansluitcontact zijn voor
een naar de versterker leidende aansluitkabel.
Richten we nu weer onze aandacht op de achterzijde van de gitaar. Het daar aanwezige
gat (fig. 15), waarvan de grootste hoogte ongeveer 110 mm is en de grootste breedte
ongeveer 170 mm bedraagt, gaan we afsluiten met een dekplaatje, gemaakt van 4 mm
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FIG.13

s.

FIG.14
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triplex volgens model en maten van fig. 16. Het plaatje kan later met een paar houtschroeven op het gat geschroefd worden. Mooier is echter weer ook dit plaatje in te
laten (4 mm) en dan door middel van een paar schroefjes met verzonken kop vast te
schroeven, waardoor de achterkant van de gitaar volkomen vlak blijft.
Nu rest ons nog om aan de voorzijde van de gitaar, boven in de hals, dus vlak
onder de kop, een gleufje dwars in de hals te zagen van 3 mm breed en 3 mm diep,
rechtstandig naar onderen (fig. 17), waarin later de brug komt te staan (zie ook fig. 2a
bij letter B).
We laten nu de gitaar even rusten om onze aandacht te wijden aan de toets.
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FIG.16

DE TOETS
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De toets van de gitaar moet zeer nauwkeurig vervaardigd worden, aangezien we
hiermede de tonen bepalen aan de hand van de daarop voorkomende afdelingen. De
toest gaan we vervaardigen uit een mooi stukje 5 mm eiken triplex, ongeveer
50 cm lang en 9 cm breed. Om krassen e.d. te vermijden, moet het met de nodige
voorzichtigheid bewerkt worden; dit onderdeel moet n.1. blank blijven. Neem nu
weer figuur 2a ter hand, teken een mal van de
daarop voorkomende toets en leg deze op het
stukje eiken triplex. We schuiven er weer carbon
papier tussen en tekenen de omtrek van de toets
met de daarop voorkomende dwarsstreepjes
nauwkeurig over op het triplex.
\\
Daarna zagen we dit af langs de buitenomtrek
van de afgetekende toets, zodat we dus de
strook overhouden, welke in figuur 17 is afge!><•
beeld. Vervolgens gaan we de bovenzijde van de
toets, waarop dus de streepjes afgetekend staan,
met blanke lak vernissen en na droging met een
trekpen de doorschijnende dwarsstreepjes met
niet te dunne zwarte lak overtrekken. Een bijzon
FIG.17
der effect wordt bereikt door de volgende
methode:
De streepjes inzagen, er dan reepjes coroman\del fineer inplakken en daarna de toets met fijn
schuurpapier glad afwerken en vernissen. Nadat
\
*.
het geheel goed droog is, plaatsen we de toets
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te bestemder plaatse, zuiver in het midden op de bovenzijde van de gitaar en nog
juist het gleufje B van 3 mm voor de brug vrijlatend. Fig. 2a geeft weer de juiste
plaats aan.
Op de toets worden dan nog de „position dots” geschilderd, witte stipjes om straks
vlug te zien waar de verschillende tonen liggen. De plaats van deze stippen markeert
gewoonlijk de 3e, 5e, 7e, 9e, 12e „fret” (fret is bij 'Hawaiïan gitaar het streepje op de
toets, bij plectrum gitaar het koperen stripje). Ze liggen dan resp. tussen de 2e en 3e fret,
4e en 5e fret enz.
De achterzijde van de toets bestrijken we nu met lijm, eveneens de hals en dat deel
van de gitaar, waar de toets komt te zitten.
Daarna drukken we de toets op de aangegeven plaats (fig. 17), zetten het geheel
met een aantal klemmen goed vast en laten het zo een nacht staan om te drogen.
Om beschadiging te voorkomen is het raadzaam om onder de klemmen, dus op de
toets, een plankje of een strookje dik karton te leggen.

DE SNAARMECHANIEKEN
De snaarmechanieken dienen om de snaren te spannen en ze op de toonhoogte te
stemmen. Hun vernuftige constructie laat niet toe ze zelf met eenvoudig gereed
schap te vervaardigen; daarenboven is de handelsprijs van deze apparaatjes zo laag,
dat het, ook al zou men een klein draaibankje bezitten, praktisch de moeite niet
loont ze zelf te vervaardigen. We stappen dus naar een behoorlijke muziekhandel
en schaffen ons daar een goed stel
gitaarmechanieken aan (fig. 18).
Een stel wil zeggen een linkse en
een rechtse, en, aangezien ons in
strument zes snaren bevat, elk
voorzien van drie knopjes. Ook
kan men natuurlijk nog bruikbare
mechanieken van een oude gitaar
toepassen.
Nadat we dan op de een of
andere manier in het bezit zijn
FIG.18
gekomen van mechanieken, gaan
we eens zien hoe en waar ze in
de gitaar komen te zitten.
We meten allereerst de onderlinge afstand van de snaarasjes (dit zijn van een gaatje
voorziene asjes, waar de snaar doorheen gaat).
Op de kop van de gitaar zetten we
de twee lijntjes uit, ter hoogte van
de punten waar bovengenoemde
asjes zich komen te bevinden en
tekenen daarop de onderlinge as
afstand aan, zo ongeveer in het
midden van de kop. Op elk lijntje
komen dus drie punten (fig. 19).

!
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De snaarasjes van de mechanieken worden nl. aan de achterzijde van de kop naar de
voorkant doorgestoken, zodat de asjes met de witte of zwart© schijfjes naast de kop
uitsteken en niet door hun draaiende beweging door de kop gehinderd worden. Fig. 2a
toont de stand van de mechanieken en ook hun juiste plaats.
Terdege moet er later op gelet worden, dat bij de montage van deze mechanieken, het
snaarasje met het wormwieltje door de snaar tegen het draai-asje met het wormpje
getrokken wordt.
De draaiasjes zitten dus achter de snaarasjes; zo dit niet het geval is, dan verwisselen we
de mechanieken — dus links naar-rechts en rechts naar links. Na ons overtuigd te
hebben, dat geen vergissingen hebben plaats gevonden, kunnen we de dikte van de
snaarasjes opmeten en dan met een boor, 34 mm groter dan de diameter van de asjes,
de zes gaatjes in de kop van de gitaar aanbrengen.
Is ook dit achter de rug, dan zijn we zover gevorderd, dat de gehele gitaar (uitge
zonderd de bovenzijde van het toetsenbord) met wasbeits een mooie donkere kleur
kan worden gegeven. Vergeet de zijkant van de toets en dekplaatje voor de achter
kant daarbij niet. Het is natuurlijk ook mogelijk de gitaar bij de schilder te laten
spuiten. Aan te bevelen is, de toets tijdens de bewerkingen aan de voorzijde af te
dekken.

j
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DE SPOELVORM

i

De spoelvorm vervaardigen we uit een stukje beukehout, 14 mm dik, 90 mm lang
en 30 mm breed. Aan de uiteinden wordt het zuiver rond afgezaagd, zodat het blokje
juist in het spoelgat van de gitaar past.
Precies in het midden en over de lengte van het spoelvormblokje, boren we nu een
2 mm brede 60 mm lange spleet uit.
In de zijkant van het blokje moet nu nog rondom een groef van 10 mm breedte en
12 mm diepte worden aangebracht (fig. 20
A, B, C en D laat een en ander duidelijk zien).
Dit spoelvormpje werken we heel glad af en
geven het de kleur van de gitaar.
Het is ook zeer goed mogelijk het spoel
vormpje van 1 Yi mm dik pertinax te maken.
Daartoe vervaardigen we eerst het systeem
(zie volgende paragraaf) en knippen dan een
kartonnen bandje; 14 mm breed en 124 mm
lang bij een dikte van 1 mm.
Dit bandje buigen we nu strak om de poolschoenen heen.
Daarna zagen we uit een strookje pertinax
twee plaatjes van 30 mm breedte en 90 mm
lengte, waarvan de hoeken worden afgerond.
In het midden van deze twee plaatjes brengen
we met een figuurzaag een spleet aan van
62 mm bij 4 mm, zodat ze precies over het
zich om de poolschoen bevindende bandje
schuiven.
Met wat Velpon wordt nu het éne plaatje
aan de onderzijde en het andere aan de boven
zijde van het bandje goed vastgezet. Let er
wel op, dat de plaatjes goed vlak ten opzichte
FIG.20
van elkaar staan en zuiver haaks ten opzichte
van de poolschoenen. Nu boren we in één kant van het spoelvormpje, welke we dan
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als onderkant aanhouden, twee gaatjes van \}/2 a 2 mm, het ingangsgaatje bij het
midden, maar zo dat het gaatje nog net in de groef uitkomt en het andere gaatje aan
de rand van het spoelvormpje (zie fig. 20 D).
Het spoelvormpje moet volgewikkeld worden met heel dun geïsoleerd koperdraad,
nl. emailledraad van 0,03 of 0,05 mm, desnoods
afkomstig van een oude laag-frequent transfor
mator. Let er wel op, dat de emaille isolatie niet
beschadigd is.
Wij nemen eerst een heel dun soepel snoertje
van ongeveer 50 cm lengte en steken dit zodanig
door het ingangsgaatje, dat een gedeelte van
ongeveer 20 cm buiten het spoelvormpje steekt.
Het einde van het naar binnen getrokken gedeelte
wordt nu over een klein stukje blank gemaakt,
waarna het begin van het dunne transformatordraad,
nadat dit eveneens een eindje blank ge
FIG.21
maakt is, met Superspeed degelijk wordt vast
gesoldeerd. Het is noodzakelijk deze las te isoleren
door een stukje dun geolied papier om te vouwen
(zie fig. 21). Nu wikkelen we de spoelvorm bijna geheel vol, solderen weer een
soepel snoertje aan het draadeinde en leggen dit met een aantal slagen om de wikke
ling, zó, dat we weer ongeveer 20 cm overhouden.
Dit overblijvende einde steken we vervolgens door het uitgangsgaatje naar buiten.
Met een stukje isolatieband ter breedte van de spoelvormgroef en 30 cm lang,
plakken we tenslotte de spoelvormgroef dicht, zodat de wikkeling niet beschadigd
kan worden.
Let er op, dat het geheel binnen de spoelvorm blijft en vooral ook, dat er. geen
breuk in de wikkeling voorkomt, daar anders de spoel onbruikbaar is; eventuele
breuken resp. aanhechtingen moeten goed gesoldeerd en met een strookje papier
geïsoleerd worden.
Wat het wikkelen betreft, men kan het spoeltje met de hand wikkelen of het
machinaal laten doen. De tussenweg is zelf een simpel wikkelapparaatje te fabriceren,
b.v. een in twee beugels liggend asje, dat met een slingertje wordt bewogen; door
bevestiging van het spoelvormpje op het asje kan dit al draaiende bewikkeld worden.
Ook kan daartoe van een grammofoonmotor gebruik worden gemaakt.
Neem dan het plateau van de motor af en bevestig het spoelvormpje op de motor-as.
Voor hen die er belang in stellen diene, dat hoe hoger de weerstand van het spoeltje is
hoe gevoeliger het instrument.
Bij gebruik van 0,03 mm draad kan een weerstand worden bereikt van 15.000 ohm.

HET SYSTEEM
Het magnetische systeem bestaat, zoals reeds gezegd, uit een hoefmagneet die
voorzien is van twee plaatvormige ijzeren poolschoenen, die door het spoelvormpje
steken en later tot 3 a 4 mm onder de stalen snaren reiken (hoe dichter hoe beter).
Deze kruisen , dientengevolge het magnetische veld, zodat tijdens het bespelen hun
trillingen daarin variaties te weeg brengen, die in de spoelwikkeling elektrische span
ningen doen ontstaan.
Via de sterkte- en klankregelaars worden deze d.m.v. een kabeltje naar de betreffende
aansluiting van de hierna beschreven „Parsifai” versterker gevoerd.
De twee poolschoenen gaan we vervaardigen uit een stukje weekijzer b.v. plaatijzer
van 2 mm dik; ze krijgen de vorm en afmeting van fig. 22.
Indien dat weer klaar is, slaan we het uitstekende stukje van het plaatje in de bank10
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schroef met een hamer haaks om en wel zodanig, dat we een linker en een rechter
poolschoen krijgen (zie fig. 22).
Deze poolschoen plaatsen we nu stijf tegen de magneet aan, de omgeslagen lipjes
tegen de buitenzijde van de magneetbenen,
vlak voor het gaatje. Tussen de poolschoenen blijft dus een luchtspleet open
van 4 mm. De beide gaatjes in de mag
neet tekenen we nu af op de omge
slagen lipjes van de poolschoenen en
doorboren deze met een metaalboortje
van dezelfde grootte als de gaatjes in de
magneet. Vervolgens worden met een
paar boutjes en moertjes de poolschoenen
nu stevig op de magneet vastgeklemd. De
poolschoenen moeten natuurlijk goed vlak
tegenover elkaar staan, zodat de spoel er
enigszins stroef over gaat.
Figuur 23 toont het ongemonteerde systeem
met bewikkelde spoelvorm.
Stelt u prijs op luxe afwerking dan kun
nen de boveneinden van de poolschoenen
vernikkeld of verchroomdworden, hetgeen
ze tevens roestvrij maakt.

KLANK- EN STERKTEREGELING

i

.

Voor de geluidsterkte- en klankregeling van de gitaar maken we gebruik van twee
z.g. potentiometers van 0,5 megohm of wel 500.000 ohm, welke in elke radiohandel
verkrijgbaar zijn. Tevens verschaffen we ons daar:
1
1
2
1
1
]/2

rood stekerbusje of microfoonplug
zwart stekerbusje of microfoonplug
zwarte knoppen
kokercondensator van 30.000 pF of 33.000 pF
m blank montagedraad
m isolatiekous met metaalafscherming.

Bovengenoemde stekerbusjes gebruiken we voor
het afsluitplaatje
De twee potentiometers, die een doorsnede van

<>0

if

I
s
d.to

Fig. 2*la
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hoogstens 40 mm mogen hebben, zijn voor be
vestiging uitgerust met een schroefbaan, maar
aangezien deze schroefeindjes te kort zijn om
ze in het dikke bovenblad te monteren, dienen
we onze toevlucht te nemen tot montageplaatjes.
Deze plaatjes maken we van 1^ mm dik alu
minium volgens model en maten van fig. 24a. In
elk daarvan komen drie gaatjes, een van 10 mm
in het midden voor de potentiometer en twee van
3 mm aan de vlakke kant voor de bevestigingsschroeven.
Fig. 24b dient ook als montagemodel.

Fig. 24b

SNARENHOUDER, KAM EN BRUG
Een aardig stukje werk vormt nu nog de snarenhouder, die tevens dienst doet als
kam. We maken deze uit een blokje aluminium van 12 mm dik, 76Yi mm lang en
30 mm breed, waarvan fig. 25 het model laat zien.
Er komen 6 gleufjes in voor de snaren, met een onderlinge afstand van \\]/i mm en
drie gaatjes voor een paar behoorlijke houtschroeven voor bevestiging. Zoals men
in fig. 25 ziet, moet er van de onderzijde een vlak stukje af
gevijld worden om de knopjes van de snaareinden te bergen,
-i
j Van de bovenzijde gaat er een vlak stukje af om het opr staande kantje te krijgen dat als kam dienst doet.
Alle maten van fig. 25 kan men nauwkeurig aanhouden. Het
geheel dient netjes en glad afgewerkt te worden, indien
mogelijk gepolijst.
De brug, waar de snaren over lopen, staat recht overeind
boven in de hals, vlak onder de kop. Het daarvoor dienende
gleufje werd reeds in de gitaar aangebracht, zie fig. 2a, letter B.
Als materiaal voor het vervaardigen van de brug nemen we
een strookje aluminium, 55^ mm lang, 18 mm breed en 3
mm dik (zie fig. 26).
Een lange zijde van dit plaatje wordt wat rond afgevijld, terwijl op de spits over
blijvende kant daarvan met een driekant vijltje zes inkepingen aangebracht worden;
deze inkepingen zijn 1 mm diep en liggen 9l/$ mm uit elkander.

-V

-------------------------------I

MONTAGE

1

• ■r

Wil men kortsluiting tussen de verbindingsdraden voorkomen, dan moet het monteren
van het systeem met de nodige nauwkeurigheid geschieden.
We leggen eerst de magneet met de over de poolschoenen geschoven spoel zo, dat de
losse draadeinden naar de magneetzijde zijn gekeerd in de daarvoor bestemde plaats
aan de achterzijde van de gitaar. Indien de desbetreffende aanwijzing juist wordt
opgevolgd zal blijken, dat de spoel het aan de voorzijde van de gitaar gelegen spoelgat
geheel vult en tevens in één vlak ligt met het front van het instrument; de twee pool
schoenen steken nu 9 mm buiten de gitaar.
Klopt dit alles, dan zetten we de magneet met de daarvoor bestemde aluminium-klem
en een houtschroef stevig vast.

i

De twee, inmiddels op hun stevige plaatjes bevestigde potentiometers, brengen we
daarna ook op hun plaats; de nu door de voorzijde naar buiten stekende asjes moeten
we echter nog zover inkorten, dat zij precies 15 mm naar buiten treden; met een
metaalzaag is dit zo gebeurd. Vervolgens worden de steunplaatjes met 3 mm houtschroefjes stevig vastgezet. Aan het rode stekerbusje van het aansluitplaatje solderen
we (zie hiervoor eerst paragraaf „Solderen") een eindje montagedraad ter lengte van
20 cm, dat vervolgens overtrokken wordt met afgeschermd isolatiekous, aan het vrije
einde 1 cm draad onbedekt latend.

!

Deze afscherming solderen we daarna met een klein stukje blank draad aan het
zwarte stekerbusje. Het draadeinde met de afscherming steken we door de daarvoor
bestemde en in het spoelgat
uitkomende opening, waarna
het aansluitplaatje met twee
houtschroefjes in de zijkant
van de gitaar kan worden vast
gezet.

:
;

!

In de fig. 27, 28, 28a en 29 is
de montage precies aange
geven.
Aan de hand van de op fig. 28
en 28a voorkomende cijfers
gaan we nu de volgende ver
bindingen leggen:

:

a. Spoeldraadje 2 komt voor
zien van afgeschermde kous
aan soldeerlip 5 van P.

:

b. Draad van rood stekerbusje
of indien microfoonplug
wordt gebruikt, het mid
delste contact van de plug
(10) aan soldeerlip 4 van P.
De afscherming van deze
leiding komt aan de zwarte
stekerbus of aan 9 van de
plug.

<
:
'
=
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c. De afscherming van beide draden met een druppel Superspeedsoldeer aan elkander
solderen.
d. De kokercondensator C (30.000 pF) wordt eenzijdig met een afgeschermde leiding
eveneens aan soldeerlip 4 verbonden, terwijl de afschermkous weer door een
druppel soldeer met de twee afschermingen in contact wordt gebracht.
e. Het andere draadeinde van de condensator solderen we zonder meer aan soldeer
lip 8.
f. Met een paar blanke draadjes verbinden we de soldeerlippen 3 en 7 aan de metaalafscherming, soldeerlip 6 wordt niet verbonden.

Fig. 29
L = spoel met ijzerkern
R1 = polcntiometer
0,5 megohm
R2 = idem
C = kokercondensa
tor 30.000
(33.000) pF

•2
P

4
5)2

(278

p

c?mm?l
R1

t
6AAA/HH'

FIG.28
K = magneetklem
S = spoel
P = potentiometer
Do cijfers 1 en 2 moeten worden verwisseld.

ó-

FIG.29
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g. De magneet wordt geaard door onder de klem K (fig. 28) één einde van een dun
koperdraadje te klemmen en het andere einde daarvan aan de afscherming te
solderen.
h. De metalen huisjes van de klank- en sterkteregelaars aarden we door ze met een
draadje aan de afscherming te verbinden (fig. 28a).
i. Ook de snarenhouder alsmede de snaren en de brug dienen, om brom te voor
komen, geaard te worden. Dit bereiken we het beste als volgt: Op de plaats waar
de snarenhouder komt te zitten, wordt met de boor een klein rechtstandig gaatje
aangebracht, juist wijd genoeg om er een stukje blank draad van ongeveer 8 cm
lengte door te leiden, met één einde wordt ook dit aan de afscherming gesoldeerd
en het andere einde later onder de snarenhouder geklemd.
Wie handig is in het lezen van
principeschema’s vindt in fig. 29
het complete montageschema afge
drukt.
De daarin voorkomende cijfers dui
den bovengenoemde verbindingen
aan, terwijl met een stippellijntje om
geven lijnen de afgeschermde ver
bindingen vormen. Ons montage- en
soldeerwerk is nu gereedgekomen.
Nu volgt de afsluiting van de achter
zijde met het dekplaatje, dat door
middel van verzonken houtschroefjes
wordt bevestigd.
Dan zijn de snaarmechanieken aan
de beurt. We steken ze aan de

achterzijde door de kop van de gitaar en schroeven ze stevig vast. Nu draaien we
de gitaar met de voorzijde naar boven en zetten de brug op de juiste plaats (bovenin
de hals van de gitaar) stijf tegen het toetsenbord aan en met de ronde kant naar
boven, zie fig. 2a letter B.
Daarna tekenen we de juiste
plaats af voor de snarenhouder
(SK), deze kan heel nauwkeurig
afgemeten worden van fig. 2a.
De totale vrije snaarlengte tussen
kam en brug moet precies 567 mm
bedragen.
\ y$<\S&v
\
VK&Vs&v

Wordt alles in orde bevonden,
schroef dan de snarenhouder met
drie flinke houtschroeven stevig
vast, waardoor meteen ook het
losse aarddraadje onder de sna
renhouder geklemd wordt.
Nu nog de twee knoppen op de
door het bovenblad stekende
regelaarasjes geplaatst, waarna als
laatste bewerking het aanbrengen
van een stel (stalen) Hawaiïangitaar-snaren volgt (fig. 30).

Voor de verbinding tussen gitaar
en versterker make men gebruik
van origineel microfoonkabel. Het
is daarom beter (hoewel iets duur
RG.3Q
der) in plaats van de hiervoor
aangegeven stekerbusjes, een microfoonplug aan de gitaar te
bouwen (zie ook „De versterker”). De aardverbinding (—) wordt daarbij aan het
huis van de plug gemaakt, de uitgang naar de versterker legt men aan het middelste
contactpuntje van de plug (zie fig. 28a).

DE MODERNE E-STEMMING
Naast de verouderde maar toch nog mooie E.A.e.a.cis.e. Hawaiïanstemming wordt
tegenwoordig veel de moderne E stemming op de Hawaiïangitaar gebruikt, waarbij
men zowel mineur- als majeuraccoorden kan spelen. Deze stemming is, vanaf de
hoogste snaar gerekend in notenbeeld:

i
Fig. 31

Men dient er wel rekening mede te houden, dat gitaarmuziek een octaaf hoger ge
noteerd wordt dan zij klinkt. Het notenbeeld wat u dus ziet klinkt in werkelijkheid
een octaaf lager.
Voor bovengenoemde stemming kan men het beste goede stalen elektrogitaarsnaren
gebruiken.
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Voor de le E gebruike men de blanke stalen B gitaarsnaar
Voor de 2e Cis gebruike men de blanke stalen B gitaarsnaar
Voor de 3e B gebruike men de blanke stalen B gitaarsnaar
Voor de 4e Gis gebruike men de blanke stalen G gitaarsnaar
Voor de 5e E gebruike men de omwoelde stalen D gitaarsnaar
Voor de 6e D gebruike men de omwoelde stalen D gitaarsnaar
Zoals u ziet gebruiken we voor de drie bovenste snaren dezelfde B gitaarsnaar. De
twee omwoelde snaren moeten van een fijne omwinding voorzien zijn om geen
schurende bijgeluiden van het steel te krijgen. Desnoods kan men deze snaren na het
opzetten met heel fijn schuurpapier aan de bovenzijde wat glad schuren.
Let er wel op, dat men eerste klas elektrosnaren neemt. Andere snaren (o.a. nylon)
zijn onbruikbaar.

HET STEMMEN
Bij gebruik van een stemvork of stemfluitje A kan men het beste volgens onderstaand
toetsenbordschema te werk gaan waarbij de lange lijnen van dit schema de snaren
voorstellen en de korte dwarslijnen de frets van het toetsenbord.

<*>
cis

— 1• snaar
2a

(CIS)
gis

(c

<■>

6c

Flg. 32

FRETS

Men draaie de hoge dunne e snaar zover op tot men, als men het steel (speelstaal)
precies boven de 5e afdeling (fret) op de e snaar zet, de gelijke A toon van het fluitje
of vork verkrijgt. Zonder het steel op de snaar te plaatsen, dus geheel los, is deze
snaar op e gestemd. De 5e snaar is ook een e, maar dan een octaaf lager, deze kan dus
naar de le snaar gestemd worden met inachtname van het octaaf verschil.
Door nu het steel te plaatsen boven de 4e fret van de 5e (e) snaar verkrijgt men de
gis welke dan weer gelijk moet klinken aan de 4e losse (gis) snaar.
Boven de 3e fret van deze 4e (gis) snaar, vindt men de b welke dus de toon weer
geeft van de losse 3e (b) snaar.
Boven de 2e fret van deze 3e (b) snaar vindt men de cis, dus de losse 2e (cis) snaar.
Ter controle plaatst men het steel nog even boven de 3e fret van deze 2e (cis) snaar
hetwelk dan gelijk moet klinken aan de losse le (e) snaar.
De laatste 6e (D) snaar stemt men eerst gelijk aan de 5e (e) snaar, daarna draait
men deze 6e (D) snaar iets terug en wel zover, dat als men het steel boven de 2e fret
van deze 6e (D) snaar plaatst de toon e klinkt welke gelijk moet zijn aan de losse
5e (e) snaar.
Voor verder onderricht moge ik u verwijzen naar het door mij geschreven leerboek
„De electro Hawaiïangitaar in de moderne E stemming”, een uitgave van Muziek
uitgeverij „Edition Sotos”, Düsseldorf, alwaar ook vele Hawaiïanbundels verkrijgbaar
zijn.

BEPROEVING
We hebben hiervoor een stuk enkeladerig aansluitsnoer van 3 a 4 m lengte met metaalafscherming of microfoonsnoer nodig.
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Aan beide einden monteren we nu een normale twee-polige steker, één pen ver
bonden aan de draad en de andere aan de afscherming, waarna we de ,,plus"-pen,
dus de stekerpen waaraan de eigenlijke draad wordt bevestigd, met een kruisje of
stip rode verf merken. (Bij gebruik van microfoonkabel montere men microfoonpluggen).
Deze plus-pool komt nl. altijd in het rode stekerbusje van de gitaar-aansluiting. Eén
steker wordt in de contactbusjes geplaatst, de andere in de betreffende versterkeraansluiting.
Na de versterker ingeschakeld te hebben, draaien we de geluidsterkteregelaar van de
gitaar geheel open (naar rechts), slaan de snaren aan en horen dan het resultaat van
onze arbeid.
Daarbij kunnen zich drie mogelijkheden voordoen en wel:
1. de gitaar produceert een behoorlijk normaal geluid;
2. we horen een geweldig gebrom;
3. de luidspreker zwijgt.
Rest ons om de onder 2 en 3 genoemde oorzaken op te sporen.
De laatst genoemde is een fout in de montage van het systeem of snoer. Geen geluid
betekent onveranderlijk kortsluiting in de bedrading; deze fout is dus gemakkelijk op
te sporen. Met de onder 2 genoemde wordt het ernstiger, tenminste indien het de
spoel betreft.
De bromtoon kan veroorzaakt worden door een onvoldoend contact tussen de ,,plus'
pool van de gitaar en/of snoer met de versterker-ingang. Laten we dit allereerst eens
onderzoeken en wel door de steker van het aansluitsnoer in de versterkeringang om
te draaien. Helpt dit niet, dan wijst de fout op een los contact in de bedrading of het
snoer, wat vrij gemakkeiijk verholpen kan worden, of op een breuk in de spoelwikkeling, wat minder aangenaam is, aangezien we de spoel nu moeten demonteren en op
nieuw bewikkelen. Nogmaals dus de dringende raad, bij het wikkelen van de spoel de
nodige nauwkeurigheid te betrachten.
Nu we de aard van de mogelijke fouten hebben leren kennen zijn we tevens voldoende
geïnformeerd om in staat te zijn eventuele noodzakelijke reparaties zelfstandig tot een
goed einde te brengen.

DE 8-SNARIGE GITAAR
Sommige gitaristen prefereren een 8-snarige gitaar, waarvan de stemming inplaats van
E-A-e-a-Cis-E wordt: Cis-E-G-A-Cis-E-Fis-A.
Vanzelfsprekend worden toets, brug, kam en spoeltje dan dienovereenkomstig breder
gemaakt, terwijl men bovendien andere, vierdelige, mechanieken nodig heeft. Overi
gens blijft alles hetzelfde.
I

DE PLECTRUM-GITAAR
Voor hen, die inplaats van een Hawanan-gitaar, een elektrische solo-, begeleidingsof plectrumgitaar willen maken, het volgende:
In principe werkt de elektrische plectrumgitaar op de zelfde wijze als de elektrische
Hawaiïangitaar. De tonen echter worden nu niet gevormd door. het „steel" op de
snaren te zetten, doch door de snaren door middel van de vingers van de linker
hand op de toets te drukken. In de toets zijn daarom koperen stripjes („frets") aan
gebracht, die de plaats aangeven waar de tonen liggen. Bij de Hawaiïangitaar zijn
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deze plaatsen aangegeven door streepjes op de toets (zie fig. 2a achterin dit boekje).
Om te voorkomen, dat bij het bespelen de snaren de toets raken, heeft men bij een
Hawaiïangitaar de snaren tamelijk hoog boven de toets gelegd.
Bij een plectrumgitaar is dat anders. Hier moeten de snaren juist zo dicht mogelijk
boven de toets liggen, evenwel zo, dat wanneer men de gitaar bespeelt, ze niet
,,klapperen”: tegen een niet aangespeelde fret slaan. Wil men nu een plectrumgitaar
bouwen, begin dan met een gitaartoets te kopen. Het is nl. niet doenlijk zelf een toets
foutloos te maken.
Is de toets op de aangegeven wijze op de hals van de gitaar gelijmd, dan wordt de
brug gesteld. Deze komt nu lager te liggen, dan die bij de Hawaiïangitaar. De juiste
hoogte moet men proefondervindelijk vaststellen.
De snarenhouder van de Hawaiïangitaar kan aangehouden worden, doch wordt bij
de plectrumgitaar ca. 5 cm dichter bij de basis van de „klankkast” geplaatst. Op de
plaats waar bij de Hawaiïangitaar de brug-kam zat, monteert men nu een regelbare
metalen kam, die in een winkel voor muziekinstrumenten verkrijgbaar is. Let erop, dat
de afstand tussen kam en brug precies overeenkomt met de lengte die bij de aan
geschafte toets behoort en zorg er verder voor, dat de snaren bij het aanslaan noch
tegen kam of spoel klapperen, noch ergens anders tegen.
Het zal misschien noodzakelijk zijn in verband met de gekochte toets, de maten voor
de hals (breedte en lengte) iets te wijzigen.
Ook zal men de hals voor een plectrumgitaar wat slanker moeten bouwen. Informeer
tenslotte bij de leverancier van de toets, voor welke lengte tussen brug en kam de
toets berekend is. Er komen nl. nog al eens kleine verschillen voor. Bij aankoop van
snaren voor een plectrumgitaar is het van belang op te geven, dat de snaren bestemd
zijn voor een elektrische gitaar.

PEDAAL VOOR STERKTEREGELING
Een meer geperfectioneerde uitvoering van de elektrische gitaar is die, waarbij men
een pedaal heeft voor de sterkteregeling. De timbreregeling (populair uitgedrukt
„hoog” en „laag") wordt gedurende het spelen over het algemeen minder dikwijls
gebruikt dan de sterkteregelaar en om de speler meer bewegingsvrijheid te geven, is
men ertoe overgegaan de sterkteregeling te bedienen met een pedaal. Bij het
bespelen van de elektrische plectrum-solo of begeleidingsgitaar is dit van nog meer
belang dan bij de elektrische Hawaiïan-gitaar, omdat men bij de laatste het instrument
op de knieën heeft liggen en dus beide handen niet nodig heeft om de gitaar vast te
houden, zoals dat bij de eerste het geval is. In principe komt het bij de constructie
van een pedaalregeling er op neer, dat men achter de in het instrument aangebrachte
potentiometer voor de sterkteregeling nog een tweede, in het pedaal gebouwde
potentiometer aanbrengt. Deze potentiometer is in een dusdanige pedaalconstructie
gebouwd, dat wanneer men het pedaal vrij laat, de geluidsterkte het kleinste is. De
regelaar op de gitaar zet men geheel „open”.
De versterker stelt men zó af, dat bij ingedrukt pedaal de grootste gewenste geluid
sterkte afgegeven wordt. Het komt er dus op neer, dat „alles open" is: regelaar op
gitaar open, pedaal ingedrukt en
versterker open. Laat men het pedaal
los, dan moet de versterker en rege
laar op gitaar zo zijn ingesteld, dat
er de kleinste gewenste geluidsterkte
overblijft.
oiyMsitme
Bij deze methode moet men bij het
letKjfl&R

rrtn
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spelen dus steeds het pedaal min of
meer ingedrukt houden.

:
Dc constructie van een zelf te maken pedaal is in fig. 33 weergegeven.
Deze pedaal, die door de rechtervoet wordt bediend, bevat een Philips hevel potentiometer, ca. 0.25 megohm. Het hefboompje daarvan veert automatisch in de uitstand.
Verbindt men dit nu met het pedaal, dan zal door de voet met de hiel naar beneden
te bewegen de geluidsterkte toenemen.
Het pedaal, dat in een eenvoudig houten kastje is gebouwd, voorziet men van tv/ce
microfoonpluggen. In één daarvan komt de aansluitkabel naar de gitaar, in de andere
de aansluitkabel naar de versterker.

11
Fig. 34
Hiernaast een tweetal tekeningen van steels.
Boven het platte stalen, onder het ronde.
Het laatste wordt uitgebcord voor gewichtsbesparing.

UITBOREN MET 16 mm VOOR
GEWICHTSBESPARING
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MATERIAALLIJST
1
1
1
1
1
2
100
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
Yi

blok pere- of beukehout 850 x 250 x 45 mm voor gitaar.
stuk eiken triplex 500 x 90 x 5 voor toetsenbord.
stuk triplex 190 x 130 x 4 mm voor dekplaat je.
stukje beukehout 90 x 30 x 14 mm voor spoelvoim.
hoefmagneet voor systeem.
ijzeren plaatjes 43 x 43 x 2 mm voor systeem.
gram emailledraad van 0.03 of 0.05 mm voor spoel.
potentiometer van 0.5 megohm voor geluidsterkteregeling.
potentiometer van 0.5 megohm voor klankregeling.
kokcrcondensator van 30.000 pF voor klankregeling.
aluminium plaatjes 50 x 40 x 1 Yi mm voor potentiometer-montage.
aluminium plaatje 60 x 20 x 4 mm voor magneetklem.
ronde zwarte knoppen voor regelaars.
plaatje pertinax 50 x 20 x 5 mm voor aansluiting.
stekerbusjes of 1 microfoonplug voor aansluiting.
stel gitaarsnaren.
stel snaarmechanieken.
plaatje aluminium 55x 18 x 3 mm voor brug.
blokje aluminium 76Yi x 30 x 12 mm voor snarenhouder.
meter blank montagedraad.
meter isolatiekous voor metaalafscherming.
Diverse houtschroeven.

Voor de gitaarversterker is door de Muiderkring een speciaal schema samengesteld,
hetwelk is weergegeven in fig. 35.
Deze versterker, die tevens de mogelijkheid geeft tot het aansluiten van een micro
foon, heeft een nuttig vermogen van ca. 6 watt, hetwelk zelfs voldoende is voor een
zaaltje.
Besluiten we deze handleiding voor het zelfvervaardigen van een elektrische Hawaiïangitaar met de wens, dat dit boekje zich in dezelfde populariteit mag verheugen als de
Hawaiïanmuziek in het algemeen.
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PARSIFAL
6 WATT VERSTERKER VOOR GITAAR, RESP.
GRAMMOFOON EN MICROFOON
Een goede gitaarversterker ontwerpen en met het verwerkte materiaal de gunstigst
mogelijke resultaten bereiken, is het werk voor een specialist met een collectie meet
instrumenten. Maar het is niettemin jaar in, jaar uit bewezen, dat Muiderkring-ontwerpen zonder enige moeite uit normale onderdelen kunnen worden uitgevoerd en dan
dezelfde prestaties leveren als het oorspronkelijke proefmodel. Dit is te danken aan
de enorme ervaring, die achter deze ontwerpen staat. Daarom worden de in het uit
zicht gestelde resultaten ook onvoorwaardelijk gegarandeerd, mits natuurlijk de navol
gende aanwijzingen voor de bouw met normale zorgvuldigheid worden opgevolgd.

In deze uiteenzetting komen verschillende begrippen en uitdrukkingen voor, die bij menig
een de wens zullen doen ontstaan, van deze mooie techniek méér te weten te komen. Dat
kan en wel via de schriftelijke Dr. Blan Radiocursus, waarvan u op aanvraag bij De
Muiderkring N.V. te Bussum een gratis prospectus krijgt toegezonden. Verder door ver
schillende populaire MK-uitgaven, waarvoor u eveneens een folder kunt aanvragen.
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Fig. 35 SCHAKELING PARSIFAL
Cl-3-12 ... 100 /«F elco/6 volt (Facon)
R4-6
470 kilohm potmeter log. KV2
C2-10
0,01 /«F papier (Facon)
(Amroh)
C4-13
0,047 /<F papier (Facon)
R5-7
470 kilohm Vb W
C5
220 pF keramisch (LCC)
R8-15
3.3 kilohm Vs W
C6
2200 pF papier (Facon)
1 megohm potmeter log KV 2
R10
C7
500 pF mica (Mial)
m. schak.
16 + 16 «F elco 500 V (Amroh) Ril
C8-11
270 kilohm % W
C9
R12
1000 pF papier (Facon)
1 megohm potmeter log KV 2
C14
100 pF polystyreen (Mial)
R13
27 kilohm Vb W
C15
4700 pF papier (Facon)
R14-21-23 .
22 kilohm Vb W
C16-17
50 + 50 ,<F 500 V elco (Amroh) R16
100 ohm Vb W
R1
1 megohm Vb W
R18
1.5 kilohm Vb W
R2
R19
3.9 kilohm Vb W
680 kilohm Vb W
R20
R3-9-17 ... 220 kilohm 1 W
1 kilohm Vb W
R22
2 X 270 ohm 1 W parallel

DE SCHAKELING
De twee ingangskanalen van deze versterker (zie fig. 35) komen samen in een
mengschakeling, bestaande uit de weerstanden R5 en R7; het minder gevoelige (gram
mofoon- resp. gitaar)kanaal rechtstreeks via de bijbehorende sterkteregelaar, het
gevoelige (microfoon-)kanaal na voorafgaande versterking in de speciale brom- en
ruisvrije buis EF86 (VI). Hoewel dit een pentode is, wordt de buis hier als
triode gebruikt (schermrooster met anode doorverbonden). De versterking is dan voor
alle normale doeleinden rijkelijk voldoende. De sectie van de dubbele triode (V2)
waaraan de mengschakeling ligt (V2a), versterkt het toegevoerde al of niet gemengde
signaal ca. 50-voudig, nadat het eerst in de mengschakeling is gehalveerd. Nu volgt
de klankregeling, die bestaat uit twee frequentie-afhankelijke regelbare verzwakkers
(R10 en R12). Voor elk van deze twee potentiometers is een stand te vinden, waarbij
het betreffende klankgebied „vlak” wordt versterkt, dus zonder bevoordeling of ver
zwakking t.o.v. het niet geregelde middengebied. In grote trekken komt de werking
van dit systeem op het volgende neer: R10 wordt gebruikt als de hoge-tonen regelaar
en R12 als de lage-tonen regelaar.
Met R10 in de bovenste stand (max. hoog) vormen de kleine capaciteitswaarden van
C5 met R10 en C6 in serie een spanningsdeler, waaraan de spanning bij hogere fre-
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quenties oploopt aan R10 en C6. C5 vormt echter voor de lagere frequenties zo'n grote
weerstand, dat langs deze weg geen lage tonen meer kunnen gaan.
Met R10 in de onderste stand (min. hoog) krijgen we een spanningsdeler van C5 en
R10 in serie, waarbij de spanning over C6 daalt bij de hogere frequenties.
Ergens tussen deze uitersten is een stand waarbij geen van beide effecten overweegt
en de overdracht van de hoge frequenties op het normale peil ligt.
Met R12 in de bovenste stand (max. laag) vormen Ril en R12 en R13 in serie een
spanningsdeler waaraan de spanning aan R12 en R13 in serie voor de lagere frequen
ties oploopt, door het shunt-effect van CIO parallel aan R12. Een kleine capaciteit
C7 over Ril compenseert het verlies, dat zou ontstaan wegens de inwendige capaciteit
van de buis.
Met R12 in de onderste stand krijgen we een toenemende verzwakking voor de lagere
frequenties. C9 vormt nu een shunt over R12, zodat de andere frequenties ongehinderd
de volgende buis (V2b) kunnen bereiken. Ergens tussen deze uiterste standen in vindt
men weer een stand, waar geen van beide effecten overweegt en dus de overdracht
van de lagere frequenties op het normale peil ligt.
De andere helft van de dubbele triode (V2b) staat als normale versterker tussen
klankregeling en eindbuis (V3).
Vanuit de secundaire wikkeling van de uitgangstransformator Tl wordt een deel van
de spanning teruggevoerd via R18 naar de katode van de triode V2b.
Deze ..tegenkoppeling” heeft een bijzonder heilzame invloed op de eigenschappen van
het deel van de versterker, dat door de tegenkoppeling wordt omvat, dus alles wat op
de klankregeling volgt.
Kort en goed komt de werking van tegenkoppeling hierop neer, dat vervorming die
in dit deel van de versterker «— in twee buizen en de uitgangstransformator — ont
staat, gedwongen wordt zichzelf te bestrijden.
Tegenkoppelen houdt ook in, dat een deel van dc versterking wordt opgeofferd. De
grote versterking van de 12AX7 (ECC83) laat dit echter zonder bezwaar toe.

I

\

m

O

■<?

\c.

■ \ m: .
__«art -1L
■

-

•

Op de secundaire wikkeling van de uitgangstransformator zijn aftakkingen aanwezig.
Aan de primaire zijde wordt van de 5200 O-aansluiting gebruik gemaakt, omdat zo de
eindbuis het gunstigst wordt belast. Secundair hangt het van de te bezigen luidspreker
af, aan welke aansluiting deze wordt verbonden. Spanning voor de tegenkoppeling
wordt altijd van de gehele secundaire betrokken.
De Parsifal betrekt de vereiste stromen (gloeistroom en anodcstroom) van een voedingstransformator type PC 100. Deze bevat een gloeistroomwikkeling van 6,3 V met
een aftakking op het midden. (Vandaar tweemaal de aanduiding ,.3,15 V” op deze
transformator; dit is de grootte van de spanningen t.o.v. dit midden, samen dus 6,3 V).
Op deze wikkeling zijn de glocidraden van de buizen aangesloten. De andere secun
daire wikkeling levert 250 V en is ook op 220 V afgetakt, doch deze aansluiting
wordt niet gebruikt. Van deze wisselspanning van 250 V wordt gelijkspanning ge
maakt door een seleniumcel in z.g. brugschakeling. Elk van de vier takken van de brug
is een gelijkrichter, die alleen geleidt in de richting waarin de punt van de driehoek
wijst. Aan de hand van deze ,.verkeerstekens” is gemakkelijk te zien, hoe de vijftig maal
per seconde van richting wisselende stroom uit de transformator in de brug heel listig
naar + of - wordt gedirigeerd en daar verschijnt in de vorm van honderd stroomgolven per seconde in één vaste richting.
Een filter, bestaande uit twee samen in één huis ondergebrachte clcktrolytische con
densatoren 06 en 07 en een smoorspoel ,,L”, type 6006, verandert het ruwe produkt
van de gelijkrichter in een gladde gelijkstroom. Daarmee kan de Parsifal zonder brom
werken.

GEREEDSCHAP
Voor het in elkaar zetten van deze versterker hebt u weinig gereedschap nodig. In de
eerste plaats een soldeerboutje, waarover verder in dit boekje meer wordt verteld.
Gemakkelijk is dan nog een platbektangetje bij de hand te hebben om straks de
bedrading — dat zijn de verbindingen tussen de verschillende onderdelen — mooi
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recht te maken en de boutjes bij het monteren vast te houden. Een schroevedraaiertje
is verder onontbeerlijk. Neem een klein model met een bladbreedte van ongeveer
3 mm. Bij het op maat knippen van het montagedraad is een zijkniptang wenselijk,
maar wanneer u tegen de aanschafkosten opziet: neem een oude schaar, het gaat daar
ook mee!

MONTEREN VAN DE ONDERDELEN
Hoewel de Parsifal er zo op het eerste gezicht nogal ingewikkeld uitziet, is het bouwen
van deze versterker, wanneer men dit volgens de hierna beschreven methode doet,
tamelijk eenvoudig. Deze methode is om eerst de verschillende onderdelen op het
chassis te plaatsen en deze later te bedraden.
Begonnen wordt met de smoorspoel L (Amroh 6006) te monteren aan de onderzijde
van het chassis met montageboutjes met verzonken kop.
De aansluitdraden van deze smoorspoel zijn naar de achterzijde van het chassis ge
richt. Verder monteren we de drie Noval huishouders voor VI, V2 en V3 en wel zo,
dat de ,,lege plek” in de richting wijst die door het pijltje in de tekeningen is aan
gegeven.
Voor VI en V2 worden huishouders met rand gebruikt. Bij alle drie de huishouders
wordt onder het moertje van de naar het midden van het chassis gerichte bevestigingsboutjes een driespruitsoldeerlip bevestigd.
De luidspreker entree wordt met 10 mm lange boutjes achter het bovenste sleufgat
vastgezet, de zekeringhouder in het sleufgat daaronder met twee 15 mm lange boutjes
en twee afstandbussen van 10 mm hoog, ook de rubbertule kan worden ingeklemd.
Het gitaar- (pickup-) en microfoon-chassisdeel worden ieder met twee 10 mm boutjes
bevestigd, een 1 spruitsoldeerlip komt onder ieder moertje.
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Tegen de voorwand van het chassis wordt de gelijkrichtcel G bevestigd met één
20 mm boutje.
De dubbele elektrolytische condensator (16 + 16 //F) C8/C11 komt in het gat naast
de huishouder V3. daarnaast komt de elco 50 + 50 «F (06/17). Deze condensator
moet d.m.v. een pertinax tussenring geïsoleerd van het chassis worden opgesteld.
Tussen deze ring en de condensator wordt een aardcontactring gelegd en wel zo, dat
de lip naar de transformator PC 100 is gericht, lip omhoog buigen.
Vervolgens worden de transformatoren Tl en T2 resp. de uitgangstransformator U72
en de voedingstransformator PCI00 gemonteerd. Voor de U72 gebruikt men 20 mm
lange boutjes. Deze U72 komt met z'n zijkant zodanig, dat de aansluitlippen naar de
PC100 zijn gericht. De PC100 wordt haaks t.o.v. de U72 bevestigd, zodat de „aan
sluitingen" naar de elektrolieten wijzen en waarbij de aansluitingen 3,15 — 3,15 —
250 — 220 — 0 naar het chassis toegekeerd zijn.

BEDRADING
Nu de onderdelen op hun plaats zitten komt het leggen van de verbindingen tussen
de verschillende onderdelen of, zoals dat in vakkringen heet, het maken van de
bedrading, aan de orde. Deze bedrading wordt gemaakt met koperdraad dat — om
het solderen te bevorderen — is vertind. Want alle draadjes worden gesoldeerd!
Gebruik daar Superspeed harskernsoldeer voor. Hiermede zult u, wanneer u de vol
gende wenken even wilt lezen — en opvolgen — prachtige soldeerlassen kunnen
maken en wat gemakkelijk is, u hebt geen soldeerwater, soldeervet of ander vloeimiddel nodig — dat is bij dit soort montagewerk trouwens geheel uit den boze —
want bij Superspeed zit dat binnen in het draadsoldeer.

SOLDEREN
Een eerste vereiste bij het solderen is, dat u over een goede soldeerbout beschikt. Het
gemakkelijkst werkt u met een Solon bout, instrumentmodel, die zeer klein is en een
laag stroomverbruik heeft, namelijk 25 watt. De bout ligt prettig in de hand en u kunt
er mee op de moeilijkste plekjes komen, terwijl de stiftpunt ondanks zijn kleine af
metingen een prachtige warmte afgeeft. Deze boutjes zijn bij uw radiohandelaar
verkrijgbaar.
Met een soldeerboutje, dat u boven het gas verwarmt, kunt u natuurlijk ook werken,
maar dan blijft het een heen en weer geren van het gasstel naar uw werkstuk. Koop
daarom een elektrische Solon soldeerbout, instrumentmodel.

AFB. 36 — Met een vijl of schuurpapier
wordt de punt van de soldeerbout goed blank
gemaakt.

AFB. 37 — Een druppel Superspeed op de
warme boutpunt laten smelten.
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AFB. 38 — Een paar vlugge streken met een
doekje verspreidt het tin en een mooi ver
tinde boutpunt is het resultaat.

AFB. 39 — De soldeerlip van een potentiometer wordt schoongevijld. Bij een nieuw
exemplaar met nog schone glanzende lippen
is dat overbodig!

Van groot belang is voorts, dat de punt van de bout goed is vertind. Dat vertinnen
doet u als volgt:
Wanneer de bout nog koud is schuurt u de punt met schuurlinnen goed blank (afb. 36),
zodat nergens een zwart putje of plekje meer te zien is. Breng dan de bout op tempe
ratuur en laat er een paar millimeter Superspeed op smelten (afb. 37).
Eerst zal de harskern smelten en het nu vloeibaar geworden hars over de punt van de
bout lopen. Onmiddellijk daarna smelt het tin en verspreidt zich overal, waar het hars
de zaak heeft voorbewerkt. U ziet nu meteen het nut van dit vloeimiddel.
Met een doekje wrijft u snel het vloeibare soldeer zoveel mogelijk over de punt uit
(afb. 38). Er zit dan een dun laagje tin, mooi gelijk verspreid, over de stiftpunt. Mocht
het in één bewerking niet helemaal gelukken, dan de bout weer laten afkoelen, schoonschuren en nogmaals wat soldeer laten smelten. Uw bout is dan voor het gebruik
gereed. Van het allergrootste belang is verder, dat de te solderen plaatsen goed schoon
zijn.
Wanneer u met nieuwe onderdelen werkt, is geen voorbewerking nodig, immers alle
delen, waaraan gesoldeerd moet worden, zijn reeds vertind of verzilverd.
Het solderen zelf is dan een eenvoudige handeling. De beide aan elkaar te lassen delen
worden tegen elkaar gebracht, waarna de bout er op of onder gezet wordt om de
soldeerplaats op temperatuur te brengen. Men houdt er dan het Superspeed tegenaan,
dat weldra gaat vloeien. De bout wordt nu weggenomen en — dit is zeer belangrijk! —
men houde de soldeerplaats nu onbewegelijk tot het tin is gestold. Men kan dit zien,

r
1

AFB. 40 — Met een beetje Superspeed wordt
de soldeerlip even vertind. Bij nieuwe onder
delen is dit niet nodig.
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AFB. 41 — Het maken van de soldeerlas kan
nu niet meer mis gaan.

doordat het eerst glanzende oppervlak dof wordt. Het te vroeg bewegen van de nog
zachte las veroorzaakt een slechte verbinding. Moet men draadverbindingen solderen
aan soldeerlippen e.d. waarin gaatjes zitten, zoals aan de spruitsoldeerlippen, potentiometer-aansluitingen enz., dan steekt men de eindjes daar gewoon in, zonder ze om te
buigen. Met een soldecrlas zitten ze vast.

VERBINDINGEN AAN DE MONTAGEBORDJES
Elk van de beide weerstandbordjes (fig. 42 en 43) heeft twee rijen met 10 soldeer
lippen. Aan de binnenste lippen komen de weerstanden en condensatoren, aan de
buitenste de verbindingen.
De lippen zijn genummerd van links naar rechts van 1 t/m 10 en 11 t/m 20, de andere
rij lippen is genummerd van a t/m j en k t/m t.
Alvorens de bordjes in het chassis vast tc zetten worden de volgende bewerkingen
uitgevoerd:

DOORVERBINDINGEN
De doorverbindingen worden gelegd aan de buitencontacten met korte stukjes niet
geïsoleerd montagedraad: 7 met 8; 11 met 12; 15 met 16; 17 met 18; 19 met 20. Verder
a met b; f met g; k met 1; 1 met m en m met n; p met q en s met t. Tenslotte met
geïsoleerd draad: 1 met 3; c met 4 en c met i; e met j en h met 9.

WEERSTANDEN EN CONDENSATOREN
Gewerkt wordt van links naar rechts volgens de fig. 42 en 43:
Cl5, condensator 4700 pF, tussen 1 en a.
R23, 22 kilohm (rood-rood-oranje), tussen 2 en b.
R21, 22 kilohm (rood-rood-oranje), tussen 3 en c.
R14, 22 kilohm (rood-rood-oranje), tussen 4 en d
R18, 1,5 kilohm (bruin-groen-rood), tussen 5 en e.
R22, twee weerstanden van 270 ohm parallel (rood-violet-bruin), tussen 6 en f.
R19, 680 kilohm (blauw-grijs-geel), tussen7 eng.
C14, keramische condensator 100 pF, eveneens tussen 7 en g.
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;

Cl3,
R17,
R15,
Cl2,
C3,
R8,
C4,
R9,
R3,
C2,
R2,
Cl,

condensator 0,047 i/F, tussen 8 en h.
220 kilohm (rood-rood-geel), tussen 9 en i.
3,3 kilohm (oranje-oranje-rood), tussen 10 en j.
elektroliet 100 //F, ook tussen 10 en j met de + (plus) aan 10.
elektroliet 100 //F, tussen 11 en k met de + (plus) aan 11.
3,3 kilohm (oranje-oranje-rood), tussen 12 en 1.
condensator 0,047 ji/F, tussen 15 en o.
220 kilohm (rood-rood-geel), tussen 16 en p.
220 kilohm (rood-rood-geel), tussen 17 en q.
condensator 0,01 //F, tussen 18 en r.
3,9 kilohm (oranje-wit-rood), tussen 19 en s.
elektroliet 100(«F, tussen 20 en t, de -f aan 20.

=

Fig. 43

Door middel van montageboutjes (voor ieder bordje twee stuks), afstandbussen en
moertjes worden de bordjes nu in het chassis bevestigd. De juiste stand is te zien uit
de grote bouwtekening (fig. 45) achterin dit boekje.

VERBINDINGEN AAN DE TRANSFORMATOREN
Aan de secundaire van de voedingstransformator worden nu de volgende verbindingen
gemaakt:
Verbinding A:
Van de 0-aansluiting aan de secundaire kant van de PC100 naar een lip oo van
de gelijkrichtcel G.
Verbinding B:
Lip 250 volt op de PC 100 komt aan de andere lip oo van de gelijkrichtcel G.
Verbinding C:
We verbinden meteen de lip van het aardcontact voor 50 + 50 //F elco (Cl6/C 17)
met de driespruitssoldeerlip bij huishouder V3.
Verbinding D:
Van een 3,15 V aansluiting een verbinding leggen naar contact 5 van huishouder
V3, van daar een verbinding naar 9 van V2 en 5 van VI.
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Verbinding E:
Van de andere 3,15 V aansluiting gaat nu een verbinding naar lip 4 van huis
houder V3; ook deze verbinding doortrekken naar contact 4 en 5 van V2, ver
volgens naar lip 4 van VI.
Verbinding F:
Van de aansluiting tap 6,3 volt op de PC100 naar de driespruitsoldeerlip bij V3.
Verbinding G:
Van de 0-lip aan de secundaire zijde op de U72 gaat een verbinding naar de
driespruitsoldeerlip bij huishouder V3.
Verbinding H:
Van de 5 ohm aansluitlip op de U72 een verbinding naar R18 op het montagebordje (lip 5).
Verbinding I:
Van de 3,2 ohm aansluiting op de U72 een verbinding haar de luidspreker
entree, linker bus.
Verbinding J:
Van de O-aansluiting primaire zijde U72 naar C15 op montagebordje (lip 1).
Verbinding K:
Van de 5200 ohm aansluiting U72 naar R23 op weerstandbordje (lip 2).

VERBINDINGEN AAN DE BUISHOUDERS
V 1: Lip 1 doorverbinden met 6 en dan naar C2 op montagebordje (lip 18).
Lip 2 naar middenbus van VI, vandaar naar driespruitsoldeerlip en lip 7.
Lip 3 verbinden met lip 8 en met Cl op montagebordje (lip 20).
V 2: Lip 1 verbinden met C4 op montagebordje (lip 15).
Lip 2 wordt d.m.v. twee weerstanden R7 en R5 ieder van 470 k.O (kleurcode:
geel-violet-geel) verbonden met lip 13 en lip 14 op montagebordje.
Lip 3 met R8 op idem (aan lip 12).
Lip 6 met R17 op montagebordje (lip 9).
Lip 8 gaat naar R15 op het montagebordje (lip 10).
De middenbus van V2 wordt met de driespruitsoldeerlip verbonden.
V 3: R20 — 1 kilohm (kleurcode: bruin-zwart-rood) komt tussen lip 2 en C14/R19
op montagebordje (lip 7).
Lip 3 verbinden met de twee weerstanden R22 (lip 6).
Lip 7 gaat naar R23 (lip 2).
Lip 9 verbinden met R21 op montagebordje (lip 3).

VERDERE BEDRADING
De volgende verbindingen zijn nu aan de beurt: van de smoorspoel L gaan de aansluitdraden ieder naar een contact van 50 -f 50 //F elco Cl 6/C 17 (geeft niet welke).
Van het ene contact gaat een verbinding naar Cl5 op het montagebordje. De andere
aansluiting van die elektroliet gaat naar de + aansluiting van gelijkrichtcel G. De
min (—) van de gelijkrichtcel voert naar de zekeringhouder Z.
Het andere contact van deze zekeringhouder wordt verbonden met de driespruit
soldeerlip bij V3, waaraan ook het nog niet verbonden contact van de luidsprekerentree wordt gelegd.
Van deze soldeerlip bij V3 gaat tenslotte nog een verbinding naar contact f op het
montagebordje waaraan de beide 270 Q weerstanden R22 liggen.
Tussen de contacten j (R15) en k (C3) komt de 100 ohm weerstand R16 (kleurcode:
bruin-zwart-bruin). Van k gaat ook een verbinding naar de driespruitsoldeerlip bij
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V2. Van contact d op het ene montagebordje gaat ook een verbinding naar p op het
andere bordje.
De lippen van de elektrolytische condensator C8/C11 worden verbonden met de lippen
4 en d op het montagebordje.
Alvorens de afgeschermde leidingen te verbinden krijgen we eerst:

BEWERKING KABELEINDEN
Het bewerken van de einden van de afgeschermde kabel doet men het gemakkelijkst
op de volgende manier. De kabel bestaat uit een aantal tamelijk dunne koperen aders,
waaromheen allereerst een vrij dikke melkwitte plastic mantel zit. Hieromheen is een
metalen afscherming gewikkeld, waarover dan weer een uit dun koperdraad gevloch
ten mantel. Tenslotte is de kabel afgewerkt met een plastic kous.

AFB. 46 — De punt van de schaar wordt
onder de buitenste plastickous gestoken die
dan over een lengte van ongeveer 2 cm
wordt opengelcgd.

AFB. 47 — Voorzichtig wordt de opengelcgde plastickous rondom weggeknipt.

Begonnen wordt nu met deze plastic kous met een schaartje in de lengte over een
afstand van ongeveer 2 cm open te knippen (afb. 46), door de punt van de schaar
voorzichtig onder de isolatie te steken. Aan het einde van de nu verkregen spleet,
haaks daarop, voorzichtig het losse stuk rondom wegknippen (afb. 47).
De gevlochten mantel van fijn koperdraad ligt nu vrij en het vlechtwerk wordt,
wederom met de punt van een schaar, telkens met een paar draadjes tegelijk voor-

AFB. 48 — Wederom met de schaarpunt
wordt nu de vrijgelegde gevlochten mantel
van fijn koperdraad losgepeuterd, telkens met
een paar draadjes tegelijk.

32

AFB. 49 — Dc losgemaakte koperdraadjes
worden nu gebundeld en tot een adertje in
elkaar gedraaid.

zichtig losgemaakt (afb. 48). Zijn alle draadjes van elkaar gescheiden, dan draait men
ze ineen tot een kabeltje (afb. 49).
Nogmaals wordt de schaar ter hand genomen, nu om de metalen mantel voorzichtig
los te wikkelen en af te knippen ( afb. 50).

AFB. 51 — Nu komt de soldeerbout te hulp:
op 1 cm vanaf het einde wordt met de warme
bout de binnenste plastic mantel rondom
doorgesneden. De kabel dus ronddraaien
langs de boutpunt.

De dikke plastic binnenmantel ligt nu vrij. Op 1 cm van het einde af wordt met de
punt van de warme soldeerbout deze mantel rondom doorgesneden (afb. 51). Trek,
terwijl het plastic nog zacht is, het losse einde er af (afb. 52). Op deze manier maakt
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AFB. 52 — Vóór het plastic is afgekoeld
wordt het losse stukje afgeschoven.

men op eenvoudige wijze de zaak in orde. Ga niet proberen met een mesje de mantels
los te snijden, want tien tegen één snijdt u te ver en daarmee verspeelt u een stukje
kabel. Op deze manier worden nu 7 stukken kabel klaargemaakt en wel:
Kabel L: lang ca. 5 cm, aan een zijde afgewerkt met ca. 2 cm in elkaar gedraaide
kabelmantel, aan de andere zijde van de kabel behoeft geen afscherming te worden
aangebracht.
Kabel M: lang ca. 30 cm, aan twee zijden afgewerkt met 2 cm in elkaar gedraaide
kabelmantel.
Kabel N: lang ca. 15 cm, aan één zijde afgewerkt met ca. 2 cm in elkaar gedraaide
kabelmantel.
Kabel O: lang ca. 16 cm, aan 2 zijden afgewerkt met ca. 2 cm in elkaar gedraaide
kabelmantel.
Kabel P en Q: lang ca. 20 cm, aan één zijde afgewerkt met 3 cm in elkaar gedraaide
kabelmantel, de andere zijde 2 cm.

33

Kabel R: lang ca. 30 cm aan één zijde afgewerkt met 2 cm in elkaar gedraaide kabelmantel.
Kabel L komt aan lip 9 van huishouder VI. De andere kant wordt naar het chassisdeel van de microfoonplug geleid, die nu als volgt wordt gemonteerd:

VERBINDINGEN AAN MICROFOON- EN GITAAR-,
RESP. GRAMMOFOONINGANG
Aan het bovenste van de twee boutjes, waarmee het microfoon chassisdeel op het
chassis wordt geschroefd, komt eerst een enkele soldeerlip en dan een moertje. Hier
aan wordt later het afschermkokertje gesoldeerd. Dit kokertje schuiven we eerst over
het uiteinde van kabel L. De middenader van de kabel L solderen we nu tegelijk met
écn einde van R1 (1 megohm, kleurcode bruin-zwart-groen) aan de centrale pen van
het chassisdeel (zie afb. 53).
Van te voren hebben we hierin de microfoonplug gestoken om de afkoeling tijdens het
solderen te bevorderen.

AFB. 53 — 'Hier zien
we duidelijk hoe de ver
bindingen aan de gitaar(pickup-) en microfooningang worden gemaakt,
alvorens het afschermbusje er overheen wordt
geschoven.

'V;:* •*>
. ' -- Vv
*.

AFB. 54 — Na montage
worden de busjes aan
geschoven en aan de
soldeerlippen vastgesol
deerd.

\
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Het andere einde van R1 komt tegelijk met de afscherming van de kabel aan één der
buitenlippen van het microfoonchassisdeel. Als nu het afschermkokertje terug gescho
ven wordt moet het precies tussen de soldeerlippen vallen en-kan dan hieraan worden
vastgesoldeerd. Deze montage moet zodanig worden uitgevoerd, dat het uiteinde van
de kabel en R1 geheel binnen het afschermkokertje blijven (zie afb. 54).

*

Kabel M komt aan het gitaar-(pickup-)chassisdeel, echter zonder een weerstand. De
verdere bewerking is als voor kabel L. Het andere einde sluiten we later aan, maar
wordt wel door de betreffende opening in het chassis gestoken.
Kabel N komt aan lip r op het montagebordje, de afscherming aan lip s, vandaar gaat
tevens nog een verbinding naar de driespruitsoldeerlip bij VI.
Kabel O zit aan lip o op het montagebordje, de afscherming aan n.
Kabels P en Q komen aan resp. 13 en 14 en de beide afschermingen aan n op het
montagebordje.
Kabel R tenslotte komt aan lip 7 van V2, de afscherming aan de driespruitsoldeerlip.

VERBINDINGEN AAN POTENTIOMETERS EN 7-LIPS DRAADSTEUN
Het paneeltje voor de potmeters (afb. 55) wordt door de fabrikant geschilderd afge
leverd. Het is van veel belang, dat de onderzijde ervan vóór de montage blank wordt
geschuurd, dit om een goed contact met het chassis te verzekeren.
Alvorens we nu het paneeltje met de vier potentiometers op het chassis plaatsen,
bevestigen we eerst CIO tussen lip 2 van R10 en lip 1 van R12.
Aan lip 1 van R12 komt ook de weerstand R13, kleurcode: rood-violet-oranje.
Aan lip 2 van R10 komt ook een verbinding naar lip 2 van R12 waaraan ook C9 en
kabel R bevestigd worden. De kabel moet echter eerst door het gat in de omgezette
rand van het paneeltje worden gestoken.
Aan lip 1 van R10 komt vervolgens C6, aan lip 3 C5.

AFB. 55 —* Op deze foto
van het potmeterpaneeltje
zien we tevens de 7-delige
draadsteun.

De aansluitpunten T, LI en 2 X V van C5-6-9 en R13 laten we nog voor wat ze zijn.
Kabel P komt aan lip 2 van R6. Kabel M aan lip 3. De afscherming van P en M
komen samen aan lip 1 van R6. Kabel Q aan lip 2 van R4, de afscherming aan lip 1.
Kabel N aan lip 3 van R4. Nu kan het potentiometerpaneeltje met drie montageboutjes
op het chassis worden vastgezet. De 7-lips draadsteun wordt gelijk met de afschermplaat (S) aan de uitgangstransformator Tl bevestigd.
Aan contact 1 van de draadsteun komt einde T van C5 en een verbinding naar con
tact 7. Aan contact 7 komt ook kabel O met de condensator C7 — 500 pF en
Ril — 270 kilohm, kleurcode rood-violet-geel.
De andere einden van C7 en R11 komen aan lip 5.
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De einden U van C6 en R13 komen aan contact 2 met een doorverbinding naar
contact 6, waaraan ook de afscherming van kabel O wordt gelegd.
Het netsnoer kan vervolgens door de rubbertule onder het chassis worden gevoerd.
Trek het 15 cm naar binnen, leg een knoop vlak achter de tule en splijt het snoer in
tweeën. Eén ader (W) gaat nu naar lip 4 op R10, de andere (X) wordt naar de
bovenzijde van het chassis geleid en verbonden met de lip aan de primaire zijde van
de PC100, welke overeen komt met de plaatselijke netspanning, meestal dus de lip
220 V. Dit is dan verbinding (X).
Lip 5 van R10 verbinden we met de 0-lip op de primaire zijde van de PC 100 (ver
binding Y).
Tenslotte verbinden we het signaallampje V4 met twee draadeindjes aan de beide
3,15 V aansluitingen D en E op de voedingstransformator T2 (zie ook fig 44).

ZEKERING
Deze zit onder „vingerbereik”, maar zo lang alles normaal werkt, staat op geen van
beide zijden spanning. Dit wordt echter anders als door één of andere oorzaak deze
beveiliging doorsmelt. De lip links voert dan wel spanning en het is dus zaak om bij
uitwisselen van de zekering de verbinding met het lichtnet eerst te verbreken, om een
gevoelige „prik” te voorkomen. Een waarschuwing in die zin, op de achterwand aan
gebracht, is nuttig voor vergeetachtigen.
Bedenk wel, dat het doorsmelten altijd een oorzaak heeft, n.1. te grote stroomdoorgang, als gevolg van een fout in de versterker. Mocht de zekering dus eens „door
piepen”, dan kunt u het nog eens wagen met een nieuwe van gelijke waarde. Begeeft
ook deze het, dan is reparatie van de versterker geboden. Verzwaren van de zekering
brengt het risico van grote schade mee!

AFSCHERMING
I.v.m. de grote gevoeligheid van de microfoontrap is het gewenst, de onderzijde van
de versterker met een metalen plaat af te sluiten. Bij inbouw in kast gebeurt dat door
de metalen bodem, als deze geleidend met het chassis van de versterker wordt ver
bonden. Wordt voor maximale gevoeligheid de EF86 als pentode geschakeld, dan is
ook afsluiten van de zijkant gewenst.

ï
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BELANGRIJK
Na een laatste zorgvuldige controle op vergeten verbindingen, overgeslagen soldeerpunten en vooral op achtergebleven losse stukjes draad of druppels en sliertjes soldeer,
kan de Parsifal in bedrijf worden gesteld. Het is raadzaam om bij het eerste inscha
kelen de beveiligende glaszekering nog weg te laten. De anodespanning blijft dan weg,
maar de gloeidraden van de buizen worden heet (zichtbaar als gloeiende puntjes). Is
dit in orde, dan weer uitschakelen, de zekering aanbrengen en opnieuw inschakelen.
Er bestaat nu een goede kans dat de zaak genereert, hoorbaar in de vorm van een
giltoon uit de luidspreker. Wees er daarom op voorbereid om bij het eerste begin van
dit wangeluid de versterker te kunnen uitschakelen. De verbindingen J en K op de
uitgang U72 dan onderling verwisselen. Daarna zal de versterker normaal werken en
kunt u rustig vertrouwd raken met de klankregeling en mengschakeling. Het is vol
komen normaal, dat al spoedig na het inschakelen de eindbuis V3 zeer heet wordt en
dat de temperatuur van de voedingstransformator vrij sterk oploopt.

MEETGEGEVENS
Spanningen en stromen gemeten met de AVO-Multiminor
Sij een netspanning van 220 V
SPANNINGEN
Meetgebied 0 ... 1000 V =
over C17 = 315 V
over 06 = 300 V
over Cll = 260 V
over C 8 = 240 V
7 van 6BQ5 (EL84)
6 van 12AX7 (ECC83)
1 van 12AX7 (ECC83)
6 van EF86

Meetgebied 0. 10 V =
3 van 6BQ5 (EL84)
8 van 12AX7 (ECC83)
3 van 12AX7 (ECC83)
3 van EF86
=
=
=
=

280
160
140
65

8,5
1,4
1,2
3

V
V
V
V

V
V
V
V

STROMEN
Meetgebied 0
100 mA =
door de 6006 = 66 mA
anodestroom (lip 7) van 6BQ5 (EL84) = 58 mA
Meetgebied 0 «. ♦
anodestroom
anodestroom
anodestroom

1 mA =
(lip 6) van 12AX7 (ECC83) = 0.43 mA
(lip 1) van 12AX7 (ECC83) = 0.4 mA
(lip 6) van EF86 = 0.78 mA

Meetgebied 0 ... 10 mA =
schermroosterstroom (lip 9) van 6BQ5 (EL84) = 6.9 mA

LUIDSPREKERS
Luidsprekeraanpassing
De uitgangstransformator U72 bezit aftakkingen voor aanpassing van luidsprekers
met een impedantie van 2,5, 3,2 en 5 Q. De niet geaarde bus van de luidspreker-entree
wordt dus verbonden met de aftakking die overeenstemt met de impedantie van de te
gebruiken luidspreker. De verbinding voor de tegenkoppeling blijft echter altijd aan
de lip 5 Q aangesloten. Wel kunnen twee luidsprekers van 5 Q parallel werken, als
de transformator op 2,5 Q is afgetakt.

37

Om een goede weergave, inclusief de bastonen, te bereiken, doet men er goed aan een
luidspreker te kiezen met een niet te kleine doorsnede, bij voorkeur niet onder de
20 cm.
Het prijsverschil met kleinere typen is niet zo groot, maar het verschil in prestatie is
daarentegen aanmerkelijk. Daarvan is de Peerless Concert Extra een goed voorbeeld.
Dit is een 25 cm model met grote gevoeligheid en uitstekende basweergave.
Een goed klankscherm is voor elke luidspreker beslist nodig. In de eenvoudigste vorm
bestaat dit uit een stevige plaat van dik multiplex of spaanderplaat. De uit
wendige vorm doet niet zo veel ter zake, als men het doel maar in het oog houdt:
een zo lang mogelijke luchtweg aan tc brengen tussen voor- en achterzijde van de
luidsprekerconus. Om deze reden is er ook veel voor te zeggen, als één zijde van het
scherm op de vloer staat en de luidsprekeropening vrij laag wordt geplaatst.
Door het scherm in een hoek te plaatsen werken ook de kamerwanden mee om het
scherm te vergroten. Maak vooral niet de fout, vóór de opening een dichtgeweven
doek aan te brengen. Er is speciaal voor dit doel geschikt materiaal te koop, met
weinig luchtweerstand.
Overigens zijn er nog tal van andere uitvoeringen van luidsprekerbehuizingen, zowel
kant en klaar te koop. dan wel geschikt om zelf te construeren.

*ü

Meer dan een luidspreker
Het toongebied van de Parsifal maakt het zeker lonend om voor de hoge tonen een
afzonderlijke luidspreker te gebruiken. Bovendien wordt het dan mogelijk een zodanige
opstelling van de luidsprekers te kiezen, dat een natuurgetrouwe ,,ruimte" in het geluid
ontstaat. Zeer geschikt is o.a. de „Peerless Bantam HF ovaal”.
Er zijn twee methoden om een dergelijke luidspreker aan te sluiten. De eenvoudigste is
het parallel schakelen aan de grote weergever, waarbij in één van de verbindingen een
papiercondensator van 2 a 4 «F wordt opgenomen, die de „bassen" uitfiltert. Beter
•— maar iets kostbaarder — is het tussenvoegen van een compleet scheidingsfilter
(Amroh TW6), waarmede het „ruimtelijk effect" zeer goed wordt bereikt.
Klankzuil
In grotere ruimten kan de Parsifal nog verrassend goed resultaat geven als versterker
voor spreek-, zang- of solo-instrument, wanneer er een klankzuil op wordt aan
gesloten. Dit is een langgerekte gesloten kast, waarin boven elkaar, dicht tegen elkaar
gemonteerd, een aantal luidsprekers. Met vier stuks is de bundelende werking die de
klankzuil kenmerkt al zeer behoorlijk. Het voordeel van dit aantal ligt in het feit, dat
de spreekspoelen twee aan twee parallel verbonden kunnen worden en de paren weer
in serie. De impedantie van het geheel is dan weer gelijk aan die van één exemplaar.
Bij het even aansluiten op een 1,5 of 4,5 V-batterij moeten alle conussen in dezelfde
richting bewegen. Is dat niet het geval, dan moet de betrokken luidspreker „omge
poold" worden (aansluitingen verwisseld).

MICROFOONS
Goede kristalmicrofoons zijn niet duur meer en passen uitstekend bij de ingangsimpedanties en gevoeligheid van de Parsifal. Voor dynamische microfoons met hoge impe
dantie is deze versterker echter ook geschikt. Vooral bij de kristalmicrofoons is het
zeer belangrijk, dat een heel goed afgeschermd snoer wordt gebruikt, vooral als de
lengte groter moet zijn dan 2 a 3 meter en als de versterker ook zonder aardverbinding
overal goed moet kunnen werken, d.w.z. zonder hinderlijk brommen. De afscherming
is afhankelijk van de grootte van de mazen in de omvlechting. Hoe dichter het metaaldraadweefsel is, hoe beter.
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Bij kristal-microfoons geeft een grote lengte van het snoer wegens de capaciteit aan
leiding tot verlies aan gevoeligheid, bij dynamische microfoons tot verzwakking van
de hoge tonen.
Waar een lange leiding beslist nodig is, wordt Reliance L 700-kabel bijzonder aan
bevolen. Deze is door toevoeging van een metaal-omwikkeling voor 100% afge
schermd en heeft een geringe capaciteit.
Microfoonopstelling
Als microfoon en luidspreker in dezelfde ruimte staan, is het onvermijdelijk dat de
microfoon iets opvangt van het luidsprekergeluid. Dit wordt versterkt, weergegeven
en opnieuw opgevangen.
Deze kringloop kan ontaarden in het beruchte „rondzingen”, een loei- of fluittoon die
pas ophoudt als de sterkteregelaar van de microfoon teruggedraaid wordt. De akoes
tiek van de ruimte spreekt hier ook een hartig woordje mee. Door experimenteren met
de opstelling van microfoon en luidspreker, met de klankregeling — echter matig, om
de verstaanbaarheid niet te schaden — is het verschijnsel vaak binnen de perken te
houden.
Met behulp van de mengschakeling is meespelen met een grammofoonplaat in elke
gewenste sterkteverhouding zonder meer mogelijk.
De reeds genoemde klankzuil is in dit opzicht zeer gunstig, omdat het geluid naar
voren gebundeld wordt en de gesloten kast naar achteren geen geluid afgeeft. Zeer
belangrijk is verder het gebruik van een microfoon met een vlakke karakteristiek, dus
zonder uitgesproken „piek”.

EENVOUDIGE TREMOLO-INRICHTING
Voor gitaarversterkers kan een tremolo-inrichting bijzonder aardige effecten op
leveren.
Om nu in bestaande versterkers zonder al te veel montageproblemen alsnog een der
gelijke inrichting in te bouwen, kan men gebruik maken van in fig. 56 weergegeven
schakeling. De tremolo-amplitudevariaties worden teweeg gebracht door de weerstandsvariaties van een lichtgevoelige weerstand (LDR), welke tezamen met een
vaste serieweerstand een spanningsdeler vormt. De LDR is tezamen met een neonlampje lichtdicht ingekapseld. De lichtsterkte van V3 varieert met de anodespanning
van een multivibrator, bevattende de neonlampjes VI en V2. Hun gemeenschappelijke
22 k.Q katodeweerstand R3 zorgt daarbij voor een zodanige spanningsval, dat V3
onder alle omstandigheden blijft branden. Maximum tremelo intensiteit en minimale
verzwakking ontstaat, als V3 b ij n a dooft en de lichtvlek op diens katode zoveel
mogelijk in grootte varieert. Door de katodeweerstand te vergroten neemt de omvang
van de lichtvlek toe, doch daarbij treedt sterke verzwakking op en worden de pro
centuele variaties kleiner. Hiermee kan dus max. tremolo-intensiteit worden ingesteld.
Zo nodig moet de vaste 22 kQ weerstand worden gewijzigd; zou V3 nl. tijdens de
werking periodiek doven, dan ontstaat een minder mooi „hakkerig” tremolo.
Bij voorkeur moeten voor VI en V2 lampjes met een groot verschil tussen ontsteeken doofspanning worden gebruikt, b.v. 220 V typen zonder serie-weerstand. In het
proefmodel werden met goede resultaten miniatuur signaallampjes type Z8 gebruikt.
De bereikbare tremolo-intensiteit is daarbij evenwel iets geringer, doordat de anodespanningsvariaties kleiner zijn dan met grotere signaallampen het geval is. V3 wordt
met de lichtende elektrode naar dc LDR gekeerd hierop bevestigd, waarna het geheel
lichtdicht in isolatieband wordt gewikkeld.
De tremolo-intensiteit wordt geregeld d.m.v. de in serie met de LDR geschakelde
regelweerstand R2.
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De tremolo-frequentie wordt tenslotte geregeld met R,. Men neme hiervoor een
lineaire potcntiometer met schakelaar, zodat de tremolo-inrichting kan worden in- en
uitgeschakeld.
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Zoals het schema aangeeft, is het mogelijk de versterker van twee afzonderlijke in
gangen te voorzien. Op de eerste ingang (met tremolo) wordt dan de gitaar aan
gesloten, terwijl de tweede (zonder tremolo) met een microfoon kan worden
verbonden. Men moet er rekening mee houden, dat de tremolo-ingang 6 a 8 dB
verzwakking geeft t.o.v. de normale ingang.
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ONDERDELENLIJST
AANTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
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2
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
L
1
,2
2
2
3
3
1
1>
1
2
1
1
1
2
1
1
3
13
14
2
5
8
46
4
2
1
1
5,5 m
5,5 m
1,25 m
2,50 m
1
2
4
1
6
1
1

NAAM VAN HET ONDERDEEL
Amroh voedingstransformator PC100 ..............
Amroh uitgangstransformator U72 .....................
Amroh smoorspoel 6006 .............................................
Seleniumcel B250C75 .................................................
Elco 50 + 50 mF 500 V .................................................
Elco 16 + «F 500 V .....................................................
Open zekeringhouder .................................................
Zekering 250 mA (5 X 20 mm) .............................
Amroh entree
............................................................
B & L chassisdelen L603 ........................................
Amroh weerstandbordjes met 2 X 10 contacten
Amroh draadsteun 7-llps .........................................
Noval huishouder .........................................................
Noval huishouders met rand .................................
Noval afschermbus 50 mm .................................
Amroh potmeters z. sch. 470 kD, log. .. .............
Amroh potmeters z. sch. 1 MD, log........................
Amroh potmeter m. sch. 1 MD, log.................. .
Soldeerlippen 3 spr.................................................. ..
Soldeerlippen 1 spr........................................... ..........
Rubbertule ................ <..................................................
Amroh chassis met frontpaneel ........ ....................
Afschermplaat .........................
Polystyreen cond. 500 pF ..
Keramische cond. 100 pF ..
Keramische cond. 220 pF ..
Facon papier cond. 1000 pF
Facon papier cond. 2200 pF
Facon papier cond. 4700 pF
Facon papier cond. 0.01 /<F
Facon papier cond. 0.047 «F
Vitrohm weerstanden ABT 270 D
Vitrohm weerstanden ABT
22 kD
Vitrohm weerstanden ABT 220 kD
SBT
100
D
Vitrohm weerstand
SBT
Vitrohm weerstand
1 kD
Vitrohm weerstand
SBT
1,5 kD
Vitrohm weerstanden SBT 3.3 kD
Vitrohm weerstand
SBT 3.9 kD
SBT
27 kD
Vitrohm weerstand
Vitrohm weerstand
SBT 270 kD
Vitrohm weerstanden SBT 470 kD
SBT 680 kD
Vitrohm weerstand
Vitrohm weerstand
SBT
1 MD
Elco’s 100 «F/6 V .....
Boutjes M 3 X 5 mm
Boutjes M 3 X 10 mm ....................................
Boutjes M 3 X 15 mm vern...........................
Boutjes M 3 X 20 mm.................... ...............
Boutjes M 4 X 12 mm ................ ...............
Moertjes M 3 ....................................................
Moertjes M 4 ....................................................
Afstandsbusjes 10 mm ....................................
Aardcontactring voor el. cond.....................
Pert. isolatiering voor el. cond....................
Montagedraad 0,8 mm ................................
Oliekous 1 mm geel ........................................
Netsnoer ............................................................
Coax kabel ........................................................
Netsteker ............................................................
Afschermhulzen mier. en gitaar ingang
Knoppen ................................................................
Frontplaat ............................................................
Splitpennen ........................................................
Controleglaasje ................................................
Lampfitting ........................................................
Superspeed soldeer ........................................

TE BEVESTIGEN
MET
M
M
M 3
M

3 X 5
3 X 20
X 5 (verz.)
3 X 20

M 3 X 15
M
M
M
M
M
M

3
3
3
3
3
3

X 10
X 10
X 10
X 5
X 5
X 5

rood-viole t-b ruin
rood-rood-oran j e
rood-rood-geel
bruin-zwart-bruin
bruin-zwart-rood
bruin-groen-rood
oranj e-oranj e-rood
oranj e-wi t-rood
ro od-viol e t- oranj e
rood-violet-geel
geel-violet-geel
blauw-grijs-geel
bruin-zwart-groen

BEST. No.
36.100
34.115
43.022
66.056
20.238
20.236
18.511
18.006.004
13.021.001
13.236
11.220.002
11.107.002
14.401
14.403
14.400.003
54.826
54.827
54.927
5.033.001
5.013.010
16.001
91.012
91.012.004
24.407
26.005
26.007
21.300
21.301
21.303
21.305
21.309

kleur
code

20.009
1.003.001
1.303.004
1.003N.006
1.303.007
1.304.004
1.303.001
3.004.003
2.999.042
4.001
4.047.003
86.001.004
86,103
86.006
17.055.145
69.166
10.052
2.030.001
52.500
52.108
87.006

Bovenstaand materiaal is in bouwdoosvorm verkrijgbaar.
Verder benodigd: Buizen EF86, 6BQ5 of EL84. 12AX7 of ECC83
Lampje 6,3 V—0,2 A
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Andere MK-uitgaven over versterkers en
luidsprekers

LUIDSPREKERS
basreflexkasten, hoorns,
hoekpanelen
In deze uitgave is getracht de lezer behulpzaam te zijn bij de
juiste keuze in de constructie van een akoestisch verantwoorde
luidsprekerbehuizing. Het principe van ,,alles-in-één-kastje'' is —
gelukkig — geleidelijk aan verleden tijd geworden cn meer en
meer zien we — niet alleen bij de amateurs — vooral bij de
betere installaties de gescheiden opstelling van versterker plus
platenspeler of ontvanger en luidspreker(s) toegepast. Een van
de belangrijkste schakels in de geluidsweergaveketen vormt nog
altijd de luidspreker. In deze uitgave geven wij u met behulp van
duidelijke constructie-tekeningen en voorbeelden een groot aantal
aanwijzingen om u datgene uit uw installatie te laten halen, wat
er in zit.
Formaat: 24,5 x 16 cm, 96 pagina's.
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Bestelno. 704

.©c* 2

HET ONTWERPEN VAN
VERSTERKERS
met schema's van 2 tot
70 watt
door Ir. S. J. HELLINGS
2e geheel herziene druk

Deze uitgave beschrijft de theorie en praktijk voor het bouwen
van versterkers met een vermogen van 2 tot 70 watt en het
berekenen van klankregelsystemen en correctiefilters. Een uit
muntende uitgave voor hen, die door hun beroep veel met
versterkers te maken hebben maar ook zeer geschikt voor stu
derenden.
Formaat 21,5 X 14 cm. 240 pagina's met bijlage-tekeningen,
214 schema’s en schakelingen.
Bestelno. 796
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Bij de erkende boek- en radio-onderdelenhandelaar verkrijgbaar
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GITAAR, RESP.
LUIDSPREKER

P U.-INGANG

' MICR'INGANG
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De afscherming van
— de kabel L moet gesoldeerd worden
aan de middenbus van huishouder VI.
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STUDEER BIJ DE BRON!
Wij monon, dat u recht hebt, op
de ollorbeste opleiding op elek
tronisch gebied als hol om niot
mindor dan uw toekomst gaat.
Besof daarom terdege, dat dogenon, dio uw oploiding in handen
hebben, in feite .over deze toekomst beslissen.

LAAT HET DAAROM VER
TROUWDE HANDEN ZIJN

Studeer Elektronica!
BIJ
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