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Toen een tiental jaren geleden de radio-omroep zich aller
wegen begon uit te breiden en de reproductie der muziek op
een dragelijk peil begon te komen, had niemand vermoed,
dat dit tegelijker tijd een opbloei in de gramofoonplatenindustrie zou beteekenen. Ieder was van meening, dat deze
industrie zou verdwijnen. Doch zie, het bleek, dat de gramofoonplaten voortreffelijk electrisch konden worden weer
gegeven en dat deze weergave op een bijzonder hoog peil kon
staan. Langen tijd heeft zelfs de Nederlandsche radio-om
roep aan de spits gestaan wat betreft het uitzenden van
gramofoonmuziek en heeft zeker veel bijgedragen tot de po
pulariteit van de electrisch weergegeven gramofoonplaat.
Velen hebben, gekweld door niet te voorkomen storingen van
tram of dergelijke, de radio aan den kant gezet en zijn overge
gaan tot aanschaffing vaneen gramofoon,waarbij men zijn keuze
in de tengehoore te brengen muziek zelf kan bepalen. Dit boekje
is bestemd voor hen, die een electrische gramofoon zelf willen
bouwen, doch niet op de hoogte zijn van de te gebruiken onder
deden en schakelingen voor den versterker. In dit boekje is ook
nog weer eens de aandacht gevestigd opde balansversterking,
waarbij zu lk een u itstekende kwaliteit van het gelu id word t ver
kregen. Ook dient men zich voor oogen te houden, dat voor be
hoorlijke weergave een zeker vermogen aanwezig moet zijn. In
dit opzicht is de gramofoonplaten-weergave werkelijk de radio
reeds voor.Bijna alle in den handel zijnde gramofoonversterkers
zijn uitgerust met een eindlamp van ten minste io watt, het
geen zeker niet van alle radio-ontvangers kan worden gezegd.
De geheele versterker kan worden gebouwd uit onderdeden,
die normaal in den handel zijn te verkrijgen. Men bedenke
evenwel, dat in de meeste gevallen alle waar naar zijn geld
is en men moet niet verwachten, dat de allergoedkoopste
producten dezelfde resultaten opleveren als de duurdere.
Vooral wordt door vele fabrikanten van kasten gezondigd
tegen de allereerste beginselen van de kastconstructie. Be
halve op de fouten te wijzen is getracht om een goede kast te
bouwen, die door ieder, die eènigermate met timmergereed
schap kan omgaan, gebouwd kan worden. Uit den aard der
zaak moest deze kast hoogst eenvoudig blijven.
2

i

Wanneer lampen worden toegepast met een grooten versterkingsfactor, dan zal men ervaren, dat de totale versterking
van het beschreven toestel groot er is dan strikt noodzakelijk,
is. Hierdoor bereikt men echter, dat de versterkerlampen
slechts over een klein gedeelte van haar karakteristiek worden
gebruikt, dat men dan ongeveer recht mag beschouwen, waar
door de kwaliteit verbetert.
Ik spreek hier mijn dank uit aan alle firma’s die mij door het
beschikbaar stellen van onderdeden of cliché’s daadwerkelijk
hebben geholpen bij de samenstelling van dit boekje.
Voor op- en aanmerkingen, die er toe zouden kunnen leiden
in een of ander onderdeel een verbetering aan te brengen,
houd ik mij. ten zeerste aanbevolen.
Arnhem 1933.

De Schrijver.
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HOOFDSTUK I.
HOE WERKT EEN GRAMOFOON?
Wie zich aan het werk wil zetten om een toestel te maken
voor het electrisch weergeven van gramofoonplaten, dient
toch wel eenigszins op de hoogte te zijn van de verschijnselen,
die men als geluid kent.
Geluid neemt men waar met de ooren. Het bewijs hiervoor
is gemakkelijk te leveren. Immers, wanneer de ooren dicht
gehouden worden vermindert de geluidssterkte heel erg. Een
sterk geluid zal men toch nog hooren. Dit komt, omdat door
onze handen en door het hoofd nog geluidstrillingen heen
dringen en die deelen van ons oor bereiken, waarmede het
geluid wordt waargenomen. Maar zwakkere geluiden als b.v.
het tikken van een klok zullen niet meer voldoende door de
handen dringen om nog waargenomen te worden.
Door het dicht houden van de ooren beletten wij luchttril
lingen binnen in ons oor te dringen. Die trillingen worden bij
het spreken door de stembanden in de keel en door de tong
voortgebracht. Het strijken over een vioolsnaar of het slaan
op een trommelvel hebben alle hetzelfde gevolg: de lucht
wordt in trilling gebracht. Van af het punt van voortbren
ging breidt de trilling zich in alle richtingen uit. Dit ge
schiedt ongeveer op dezelfde wijze als het voortplanten van
de golven op het water, wanneer men er een steen in werpt.
In het water planten de golven zich als steeds grooter wor
dende cirkels over de oppervlakte voort. Nergens ziet men
opeens een golf ophouden. Wat wel opvalt is, dat de golf
steeds vlakker wordt en ten slotte nauwelijks meer merkbaar
is. Zoo gaat het met het geluid ook: de golven planten zich
echter naar alle richtingen voort. Op grooteren afstand wordt
het steeds zwakker en tenslotte is het niet meer hoorbaar.
Hoe komt het nu toch, dat het eene geluid heel anders klinkt
dan het andere? Dit wordt veroorzaakt, doordat de trilling
van de lucht verschillend kan zijn. Men kan de lucht snel laten
trillen en men kan dit langzaam doen. Een en ander is zelfs
heel goed in getallen uit te drukken. Men zegt b.v. dat een
bepaald geluid een trilling van 1000 maal per seconde heeft.
Inplaats van „trilling” wordt meestal het woord „frequen4

tie gebruikt. Men spreekt dus van een frequentie van 1000
) > per seconde". Deze tijdsaanduiding wordt ook wel weg
gelaten, omdat het een stilzwijgende voorwaarde is. Een fre
quentie van ioo is heel laag, van 6000 reeds hoog. De hoogste
frequentie, die nog door het menschelijke oor kan worden
waargenomen, is ca. 8000. De lucht kan evenwel gemakkelijk
in een veel hoogere trilling geraken en men vermoedt, dat
verschillende insecten geluiden voortbrengen, die door het
menschelijk oor niet meer kunnen worden gehoord.
Reeds is hierboven vermeld, dat wij met de stembanden de
lucht in trilling kunnen brengen. Bovendien kunnen muziek
instrumenten de lucht in trilling brengen en .wel voor ieder
instrument op een voor haar karakteristieke wijze.
Een steen, geworpen in een groote, effen waterspiegel, brengt
een mooie golving
in het water. Maar
a
vlak daarna komt er
een licht briesje,dat
het water even doet
b
rimpelen. Die rim
peltjes trekken zoo
Fig. 1.
wel over het gladde
deel van de waterspiegel als over de golf. Op dat moment ziet
onze golf, die er eerst uitzag als in fig. ia, uit als in fig. ib.
Zoo gaat het ook met de luchttrillingen. Stelt U zich een
muziekinstrument voor, dat de lucht in een mooie golvende
beweging zou brengen. Nu komt er een tweede instrument bij.
De som van die twee trillingen kan er dan net zoo uitzien als
in fig. ib. Komen er nog meerdere instrumenten bij, dan kunt
ge U voorstellen, dat het verloop van de luchttrilling een
merkwaardig beeld zal vertoonen.
Het menschelijke oor heeft nu de merkwaardige eigenschap,
dat wanneer zoo’n zeer samengestelde trilling het oor be
reikt, die trilling weer ontleed kan worden. Het zal U, —
om nu maar eens een ander voorbeeld dan het geluid van
muziekinstrumenten te gebruiken — geen moeite kosten om
het geluid van een dreunende wagen en een paar vechtende
honden in zijn oorspronkelijke deelen te ontleeden, hoewel
er een zeer samengestelde trilling Uw oor bereikt.
Het is de geniale uitvinding van Edison geweest, die geleid
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heeft tot de tegenwoordige gramofoon. Edison dacht n.1. dat
wanneer hij maar op een of andere manier de lucht in trilling
kon brengen op geheel overeenkomstige wijze als b.v. de menschelijke stem dit doet, de toehoorder niet zou kunnen zeg
gen, of het geluid kunstmatig werd voortgebracht dan wel of
• er iemand sprak.
De moeilijkheden, verbonden aan de verwezenlijking van dit
denkbeeld willen wij overslaan. Het resultaat van zijn proef
nemingen was dit, dat hij een rol maakte, waarin een gleuf
was aangebracht, die zich spiraalsgewijs
om deze rol wond, Wanneer hij nu die rol
draaide en in de gleuf een naald plaatste,
dan zal die naald de geheele groef aftas
ten, wanneer de rol wordt gedraaid. Nu
was die gleuf niet glad, maar er waren
verhoogingen en verdiepingen in aan
gebracht. (Zie fig. 2) en liet de naald
op den bodem van de groef rusten. De
naald was vastgeklemd in het midden
van een plaatje mica. Draait de rol, dan
wordt telkens de naald en dus het plaatje mica opgelicht. De
lucht in de klankkamer.die boven het micaplaatje is gelegen,
wordt dus afwisselend iets samengeperst en stroomt de trechter
in. Het volgend oogenblik gaat het plaatje mica naar beneden
en verdunt de lucht, die nu weer naar binnen stroomt. Dit
samenpersen en verdunnen volgt elkander snel op en het gevolg
is, dat uit.de trechter of hoorn luchtgolvingen naar buiten
treden, geheel overeenkomende met de verhoogingen en ver
diepingen van de rol. Zijn deze oneffenheden nu maar op de
juiste wijze aangebracht, dan zal er muziek of spraak worden
voortgebracht.
Dit is het principe van de gramofoon. Toen Edison zijn eerste,
op deze wijze geconstrueerde machine demonstreerde, wilde
niemand gelooven, dat het de machine was, die het geluid
voortbracht en iedereen meende, dat er een buikspreker aan
wezig was!
Later is men van de rollen afgestapt en heeft platen gemaakt,
waarin een groef volgens een spiraal was aangebracht. Daarbij
heeft men niet de oneffenheden in de diepte gemaakt, maar
de spiraalsgewijs loopende groef werd een spiraalsgewijs loo6

pend slangetje (ziefig. 3). Daarin liep nu een stalen naald die
dus niet op en neer, maar daarentegen heen en weer werd
bewogen. De weergever werd geconstrueerd met het mem
braan ter zijde en
fig. 4 geeft een
a.
schets van de op
stelling van een
weergever voor
een gramofoonplaat, zooals'wij
die tegenwoordig
4
kennen. In deze
figuur is a het
3
d
c—
membraan, dat
in trilling ge
—e
bracht
wordt
door de hefboom
Fig. 4.
b. Deze hefboom
is bevestigd aan de stalen stift d, die met een mes c rust tegen
een vlakke kant van den weergever. In de stalen stift d kan
de naald e met een schroefje / worden vastgeklemd.

m
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Het is niet moeilijk te begrijpen, dat het geluid, dat door de
gramofoon wordt voortgebracht, een bron van kracht behoeft.
Nu is in de gramofoon een motor aanwezig, die de plaat draait
en die tenslotte de naald heen en weer beweegt en dus de
lucht in trilling brengt.
Evenals iedere machine aan slijtage onderhevig is, is ook de
plaat aan slijtage onderhevig en helaas vrij sterk. Ook de
naald slijt, maar de vernieuwing hiervan is niet kostbaar en
kan heel gemakkelijk worden uitgevoerd. Daar de prijs van
de naalden zeer gering is, verdient het aanbeveling om vóór
iedere maal, dat een plaat gespeeld wordt, een nieuwe naald
in den houder te zetten. Na het spelen is de punt afgeslepen
en is er een scherpe kant aan de onderzijde ontstaan. Dit
is met het bloote oog bijna niet te zien, doch met behulp
van een vergrootglas kan men zich hiervan heel gemakkelijk
overtuigen. De scherpe kant snijdt en krabt deeltjes van de
groef weg. Dit brengt dus met zich mede, dat de plaat aan
het einde eerder is versleten dan aan het begin. Een voordeel
7

is echter, dat de plaat, die constant draait, van de buitenzijde
naar de binnenzijde wordt bespeeld; de snelheid, waarmede de
plaat aan de buitenzijde onder de naald door draait is dus
veel grooter dan aan de binnenzijde, hetgeen op het behoud
van de plaat en een gelijkmatige Slijtage van invloed is.
De verschillende fabrikaten gramofoonplaten vertoonen on
derling kleine verschillen in den vorm van de groef. Wij zul
len ons hiermede evenwel niet ophouden omdat zij voor den
gebruiker van mindeii.belang zijn ; in verband hiermede is het
evenwel gewenscht die soort naalden te gebruiken, die door
den platenfabrikant wordt aanbevolen.
In het bovenstaande is een korte beschrijving van het ontstaan
en de werking van de gramofoon in zijn huidigen vorm gegeven.
Op een enkel punt moet nog eens even de aandacht worden ge
vestigd. Er werd reeds op gewezen, dat de energie die door het
voortbrengen van het geluid noodig is, door het membraan door
middel van de naald aan de plaat ontleend wordt. Een groot geluidsvolume brengt mede, dat de naald veel energie aan de plaat
moet onttrekken. De motor, die de plaat ronddraait,gaat nu de
neiging vertoonen om langzamer te draaien, waardoor een groote vervorming van het geluid optreedt in dezelfde geest als het
afzakken van de toon, wanneer een veermotor is afgeloopen.
De electrische weergave van gramofoonplaten opent geheel
nieuwe perspectieven. Het zal bekend zijn, dat heel kleine
electrische spanningen door middel van een versterker bijna
ongelimiteerd kunnen worden versterkt. De energie voor het
geluid wordt dan ontleend aan batterijen of dergelijke en
men behoeft dus maar een uiterst geringe energie aan de plaat
zelve te ontleenen. Die is (practisch) niet grooter dan de
energie, die noodig is om het heel kleine ankertje heen en
weer te bewegen. De plaat slijt dan ook lang niet zoo snel.
Bovendien is men bij de electrische weergave niet gebonden
aan den hoorn, die men bij de ouderwetsche gramofoon altijd
weer terug vindt, soms verscholen in de kast, waarin de
veermotor is ondergebracht.
Bij electrische weergave kan men gebruik maken van de beste
constructies van luidsprekers, waaronder de electrodynamische luidspreker nog altijd de eerste plaats inneemt.
Hoe men nu de electrische weergave verkrijgt wordt in de
volgende hoofdstukken beschreven.
8
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HOOFDSTUK II.
DE GRAMOFOONMOTOR.
De draaiende gramofoonplaat wordt in beweging gebracht
door den motor.
Men kent nu twee typen van motoren en wel:
A. Veermotoren.
B. Electromotoren.
Deze zullen hieronder achtereenvolgens worden behandeld.
A.

De Veermotoren.

De veermotoren, waarvan in fig. 5 een afbeelding is gegeven,
is als volgt geconstrueerd:
In een trommel is een sterke stalen veer ondergebracht. Deze
veer kan met een handvat, dat buiten de doos, waarin alles

is opgesteld, uitsteekt, gespannen worden. Hierdoor trekt de
veer aan de trommel, waaraan zich een krans van tanden
bevindt.
Deze krans grijpt in de raderen van een mechaniek; de as
van een der tandraderen is verlengd en dit verlengde stuk is
9

conisch. Op dit conische gedeelte zet men naderhand de draai
tafel, waarop de te spelen plaat gelegd wordt.
Nu moet de plaat voor goede weergave een bepaalde snelheid
hebben, wil zij zuiver van toon zijn. De juiste snelheid be
draagt ongeveer 80 omwentelingen per minuut en de motor
moet nu zoodanig geconstrueerd zijn, dat deze snelheid wordt
bereikt en bovendien moet er een inrichting aanwezig zijn,
die de snelheid van de plaat volkomén constant houdt, on
geacht de omstandigheid, of er een lichte dan wel een zware
passage in de muziek voorkomt.
Over de inrichting van het uurwerk, waardoor de plaat op
ongeveer 80omwentelingen per minuut wordt gebracht zal
worden gezwegen. Het kan tenslotte alleen maar den fabri
kant interesseeren, welke tandraderen en rem hij moet toe
passen in verband met de sterkte van de veer. Men kan hier
aan niets meer veranderen, zonder de kans te loopen, den
motor te bederven.
Bij de inrichting om de plaat op een constante snelheid te
houden, moet even langer stilgestaan worden. Voor een goede
gang van zaken moet deze inrichting
m
perfect in orde zijn en het verdient dus
wel aanbeveling, dat de gebruiker er
iets meer van weet. Hoe ook de con
structie van de verschillende fabrikaten
moge zijn, zij berusten alle op het prin
cipe, dat in fig. 6 is geschetst.
Een verticale as is voorzien van een
worm. De.tanden van een tandwiel grij
pen in deze worm en bij het spannen
van de veer gaat de as draaien. Op de
as zijn voorts een drietal veeren aan
gebracht, die aan een zijde (a) vast met
de as zijn verbonden. Het einde b van
elk der veeren is bevestigd aan een bus
c. Op iedere veer heeft men verder een
looden kogel gezet (d). Zoodra nu de as gaat draaien, worden
de looden kogels naar buiten geslingerd en de veeren, waaraan
zij zijn bevestigd, worden naar buiten gebogen. Maar wanneer
de veeren krom gaan staan, moeten de einden wat dichter bij
elkaar komen. Zij trekken dus het busje c wat naar beneden.
io

Nu stuit het plaatje c tegen een (vilten) kussen (e). Hoe
harder dus de motor zou gaan loopen, des te sterker wordt het
plaatje c tegen het kussen gedrukt. Daardoor neemt de wrij
ving toe, hetgeen tot gevolg heeft, dat de snelheid van de as
niet meer toeneemt. Er stelt zich een evenwicht in, waardoor
de juiste snelheid van de plaat wordt verkregen.
Aan zeer vele motoren bevindt zich een inrichting waarmede
men de snelheid van de plaat een beetje kan veranderen.
Door aan een knopje te draaien is men in de gelegenheid het
kussen iets te verplaatsen. Gaat dit naar beneden, dan moeten
de looden kogels iets verder naar buiten geslingerd worden
om een zekere wrijving op te wekken, waardoor dus de snel
heid van de as grooter moet worden. Omgekeerd, wanneer het
kussen naar boven verplaatst wordt, wordt de wrijving ster
ker en gaan de kogels langzamer draaien. Wanneer nu een
passage in de plaat aanleiding geeft tot vermindering van de
snelheid, dan gaan de kogels iets minder ver naar buiten. De
wrijving vermindert dan. Bij een goede constructie van de
motoren moet een en ander zoo afgeregeld zijn, dat practisch
geen verandering van het toerental optreedt, alhoewel men
niet moet vergeten dat een vermindering of vermeerdering
van de wrijving alleen maar kan optreden door verandering
van het toerental.
B.

Electrische motoren.

De electrische motoren kunnen wij in drie groepen onderverdeelen. Die groepen hebben dan betrekking op de inwen
dige constructie en de stroomsoort, waarop zij worden aan
gesloten. Deze verdeeling is nu als volgt:
1. collectormotoren,
2. kortsluitankermotoren,
3. synchronemotoren.
1. Collectormotoren.
De collectormotor bestaat uit een huis, waarin meestal twee
polen zijn ondergebracht. Tusschen deze polen draait het
anker. Dit anker bestaat uit een ijzeren lichaam, waar in gleuven
zijn gemaakt, waar de koperwikkeling in ligt. De uiteinden
11
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van deze wikkeling heeft men gesoldeerd aan koperen la
mellen. Dit zijn blokjes koper, die alle naast elkaar zijn ge
legd en van elkaar geisoleerd zijn door een dun plaatje mica.
De lamellen zijn gezamenlijk afgedraaid en vormen een mooi
rond oppervlak, den collector. Hiertegen rusten de ,,bor
stels”, die den stroom aan het anker toevoeren. Zij bestaan
meestal uit een paar stukjes kool, die door een veertje tegen
den collector worden gedrukt.
Op de as van dezen collectormotor is een inrichting gemaakt
voor de regeling van het toerental, die op dezelfde wijze is
geconstrueerd als de regelinrichting; die wij besproken hebben
bij de veermotoren. Zij is geconstrueerd in overeenstemming
met de sterkte van den motor. Door tusschenkomst van een
aantal tandraderen wordt de as van de draaitafel aangedre
ven.
De collectormotoren kunnen zoowel op wisselstroom als op
gelijkstroom worden aangesloten.
Nu vertoonen deze collectormotoren bij het draaien heel
kleine vonkjes aan den collector. Deze vonkjes zijn zeer on
aangenaam voor de omwonende radioluisteraars, want zij
veroorzaken een ernstige radiostoring. Niemand is hierop
gesteld en men mag het genoegen van anderen niet bederven.
Het is nu heel gemakkelijk om de storing op te heffen. Dit
geschiedt met behulp van een ,,anti-storingscondensator’';
zij bestaat uit twee kleine condensatoren met heel hooge
proefspanning (1000 V. wisselstroom), zoodat een groote
zekerheid wordt verkregen tegen doorslag. De beide conden
satoren zijn in één huis ondergebracht. Men verbindt nu
ieder der koolborstels met de buitenste klem van den con
densator en de middenste klem met het motorhuis. De radiostoringen zijn dan volkomen opgeheven.
Er zijn dus nog al wat nadeelen verbonden aan het gebruik
van collectormotoren, maar wanneer men aangesloten is op
een gelijkstroomnet, zijn zij de eenigste electro-motoren, die
men kan toepassen.
2. KorIs luitankermo toren.
Wanneer men is aangesloten op een wisselstroomnet — en
dit is practisch altijd het geval — dan kan men gebruik maken
12

van een kortsluitankermotor. Het groote voordeel van deze
motoren is hierin gelegen, dat men bevrijd is van den col
lector en de storingen, die deze veroorzaakt.
Zoo’n kortsluitanker is een, schijnbaar massief ijzeren anker.
Toch is dit niet heelemaal het geval. Men vindt er wel degelijk
een wikkeling in, maar die bestaat uit dikke koperen staven,
die aan de einden verbonden zijn aan dikke koperen ringen.
Een en ander is nu zoo ingericht, dat de stroom in de wikke-

Fig. ?.

lingen van het huis een stroom in de staven van het anker
doet loopen, waardoor dit begint te draaien.
De kortsluitankermotoren (zie fig. 7) zijn gebonden aan een
toerental, dat slechts weinig kan varieeren. Het hangt in
hooge mate van de frequentie van den wisselstroom van het
net af en ten slotte ook nog een weinig van de spanning. Bij
een zwaardere belasting zal de motor ook iets minder snel
gaan draaien en het is dus noodig, dat men althans de kleinere
motoren, van een toerenregelmechanisme voorziet. Heeft
men groote motoren, dan rekent men deze wel sterk genoeg
13

om bij zwaardere belasting geen noemenswaardige verminde
ring in het toerental te zullen opleveren.
Meestal is het toerental van de kleine kortsluitmotoren 1200
a 1300 omwentelingen per minuut en men brengt dus tusschen
de as van den rotor en de draaitafel een raderwerk aan, om
deze laatste het juiste aantal omwentelingen per minuut te
laten maken. Bij den motor van fig. 7 (Merk Dual) is dit

raderwerk gereduceerd tot een worm en een wormwiel op de
as van de draaitafel.
3. Synchronemotoren.
De synchronemotoren (zie fig. 8) zijn wel het toppunt van
eenvoud. Zij kunnen alleen gebruikt worden op wisselstroomnetten. Hun snelheid is geheel afhankelijk van de frequentie
van den wisselstroom, en die kan men zeker wel volkomen
constant aannemen; invloed van de spanning ondervinden
zij niet.
14

Bij deze motoren treft men ook een rotor aan, die is voor
zien van een aantal staalmagneten. Het huis bevat een groot
aantal polen. Nu bestaat er een eenvoudig verband tusschen
het aantal omwentelingen van den rotor, het aantal polen en
de frequentie van het net. Bij een gegeven frequentie en een
bepaald aantal polen behoort één bepaald toerental, waarbij
de motor kan loopen. Men kiest nu het aantal polen zoodanig,
dat het anker juist de snelheid verkrijgt, die de draaitafel
moet bezitten. Daardoor is men in staat om de draaitafel op'
de as van den rotor te monteeren en vervalt ieder raderwerk.
Eén bezwaar is er verbonden aan de synchronemotoren. Men
moet den motor op gang brengen, want hij begint niet van
zelf te draaien, wanneer de stroom wordt ingeschakeld, zooals
bij de andere hierboven genoemde machines. Intusschen gaat
het op gang brengen bijzonder eenvoudig: men geeft slechts
de draaitafel een klein zetje in de goede richting en de motor
blijft loopen. Eerst dan mag men den weergever er op plaat
sen. Wanneer de motor niet de juiste snelheid heeft kan hij
niet de minste kracht ontwikkelen. Geeft men den motor een
duwtje in de verkeerde richting, dan blijft hij in die richting
loopen. Men zou daarmede de plaat en den weergever ernstig
kunnen beschadigen en wellicht ten overvloede zij hier er nog
eens aan herinnerd, dat de draairichting van de plaat die
moet zijn, waarin de arm, waaraan de weergever bevestigd is,
wijst gezien van af het draaipunt van dien arm.
Er zijn enkele fabrikaten, waarvan het anker niet regelmatig
draait, maar waarbij het met kleine rukjes voortbewogen
wordt. Dit geschiedt in een frequentie, die in direct verband
staat met die van den wisselstroom. Dit geeft heel kleine
snelheidsvariaties, die uit den luidspreker als een bromtoon hoorbaar worden. Men zou dan naar het brommen in
den versterker zoeken, waar het niet te vinden is. Bij vele
electromotoren worden dan ook rubberkussens gelevérd, die
bij de montage moeten worden gebruikt en waardoor de motor
geheel in rubber wordt opgehangen.
Men heeft synchronemotoren geconstrueerd, die wèl vanzelf
aan loopen, doch van dit type loopt de motor heel snel en heeft
men tusschen motor en de as van de draaitafel weer een
raderwerk aan moeten brengen.
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Wat nu het onderhoud van de electromotoren betreft, moet
nog worden opgemerkt, dat de assen en tandraderen van tijd
tot tijd met een weinig olie gesmeerd moeten worden. Daarbij
dient men er om te denken, dat het absoluut verkeerd is om
ook den collector van de collectormotoren te smeren; deze
moet volkomen droog blijven. De borstels moeten immers
contact maken met de koperen lamellen en wanneer men
hierop een huidje olie brengt, wordt dit contact niet goed,
waardoor de motor niet regelmatig meer draait. Bovendien
kunnen de borstels door de olie week worden. Het eenigste
geneesmiddel, wanneer men toch bij ongeluk olie op den col
lector mocht krijgen is het afspoelen van den collector en
borstels met benzine, waarna men den motor eerst laat draai
en, nadat alle benzine goed verdampt is, anders bestaat er
gevaar voor het in brand vliegen van den motor.
Het inschakelen van de motoren geschiedt met behulp van
een gewone lichtnet schakelaar. Deze kan men allenvege in
den handel verkrijgen. De synchronemotoren moet men na
het inschakelen bovendien nog op gang brengen.
Schakelt men den stroom uit, dan gaan de collectromotoren
en de kortsluitankermotoren vrijwel direct stil staan. De
synchronemotoren hebben een zwaar anker en dit zal nog een
tijdje doordraaien. Veelal zal het niet noodig zijn om bij deze
motoren den stroom af te schakelen, wanneer men een nieuwe
plaat opzet. Men kan de draaitafel even met de hand stil
zetten en hem daarna stil laten staan, zonder dat dit nadeelige gevolgen voor den motor heeft.
HOOFDSTUK III.
DE WEERGEVER, DE TOONARM EN DE VOLUME
REGELAAR.
De weergever, ook veel bij zijn Engelschen naam * > pick-up"
genoemd, dienén wij nu eens aan een nadere beschouwing te
onderwerpen. Een afbeelding van het apparaatje (fabrikaat
B.T.H.) vindt men in fig. io.
Reeds bij de beschrijving van de werking van de gramofoonplaat hebben wij terloops opgemerkt, dat de weergever, en
16

dus ook de electrische, zijn energie toegevoerd krijgt van de
draaiende plaat. De gleuf, die hierin aanwezig is, doet de
naald heen en weer gaan. Nu kan men een constructie be
denken, waardoor deze heen en weer gaande naald kleine
electrische spanningen opwekt. Wanneer de weergever ook
stroom zou moeten leveren, dan zou er een zekere arbeid, die
niet te verwaarloozen is, geleverd moeten worden. De weer
gever behoeft evenwel practisch geen stroom te leveren, het
geen een heel groot voordeel is.
Het principe van een weergever vindt men nu aangegeven in
fig. 9. Daarin ziet men een stalen magneet. Deze is eenigszins
vreemd gevormd, waardoor hij beter aangepast is aan de
constructie. Aan een der b.eenen van den
magneet is een stalen veer bevestigd, die
aan het einde de naald draagt. Op het
tweede been van den magneet is een gelamelleerde poolschoen geplaatst en op deze
poolschoen is een spoeltje geschoven. Wan
neer nu de tong door de draaiende plaat
heen en weer wordt bewogen zal de luchtspleet tusschen de tong en de poolschoen
toe- en afnemen. Het gevolg hiervan is,
dat de magnetische krachtstroom,die grooter wordt bij afnemende en kleiner wordt
bij toenemende luchtweg, fluctueert op
Fig. 9.
geheel overeenkomstige wijze als de naald
door de gleuf heen en weer wordt bewogen.
Nu veroorzaakt een wisselend magnetisch veld in het op de
poolschoen geschoven spoeltje kleine electrische spanningen,
die geheel overeenkomstig de wisselingen van het magneti
sche veld zijn. De groote van deze spanningen varieeren met'
de constructie van den weergever, en bedragen 1—3 volt.
De boven beschreven constructie is alleen maar bedacht, om
aan het voorstellingsvermogen tegemoet te komen. In de practijk zou men al spoedig bemerken, dat er een en ander aan
mankeert en de in den handel voorkomende weergevers zijn
dan ook heel anders geconstrueerd.
Men treft in hoofdzaak twee typen weergevers aan. Het eene
type is gemaakt om gebruikt te worden bij een gewone gramofoon; zij worden inplaats van den weergever met mem-
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braan aan den toonarm bevestigd. Deze toestelletjes komen
voor ons niet in aanmerking; wij bouwen immers een geheel
nieuwe inrichting en voor ons komen dan ook alleen maar in
aanmerking de weergevers, die compleet met een passenden
toonarm worden geleverd.
De plaatsing van den toonarm is nog niet zoo heel eenvoudig.
Men moet met enkele factoren rekening houden, die hieronder
nader aangegeven zullen worden.

Hier zij nog eens vermeld, dat de draairichting van de plaat
en de stand van de toonarm bij elkander behooren; de plaat
draait zoodanig, dat het niet moge lijk is, dat de naald in de
plaat prikt. Dit is, van boven gezien, in de richting van de
wijzers van een uurwerk.
Een tweede punt, waarop gelet moet worden, is het volgende:
In den beginne loopt de naald in een groef (die men zonder
bezwaar kan beschouwen als een cirkel) aan den buitenkant
van de plaat. Aan het einde van het stuk is de groef een cirkel
dicht bij het midden en dus een cirkel met veel kleinere straal.
Intusschen is de arm om het bevestigingspunt gedraaid.
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Het ideaal van den stand van den weergever is deze, dat de
arm altijd een raaklijn aan den cirkel vormt, waarin de naald
loopt. Alleen in dat geval wordt de naald zuiver zijdelings
heen en weer bewogen. Is de stand van den arm anders, dan
wordt de naald voortdurend tegen één zijde van de groef
getrokken, die daardoor extra slijt. De genoemde eisch brengt
evenwel zeer ingewikkelde constructies met zich mede, die
op den duur meer ergernis dan pleizier opleveren. Men kan
het ideaal evenwel tamelijk eenvoudig benaderen. Daartoe
heeft men den weergever eenigszins scheef op den toonarm
bevestigd of men heeft den toonarm geknikt, hetgeen op het
zelfde neerkomt. In fig. io ziet men een toonarm met afnemer
van het fabrikaat B.T.H. Het ondereinde van den toonarm
loopt volgens een raaklijn aan deze groef; de afnemer staat
hier loodrecht op. De arm wordt nu zoo op de plank beves
tigd, dat de afnemer loodrecht staat op de raaklijn aan de
binnenste groef. De afwijking van den juisten stand aan de
buitenste groef is in dat geval betrekke lijk gering. De me
thode van het scheef plaatsen van den weergever aan den
toonarm is wel de eenvoudigste oplossing van het probleem en
geeft resultaten, die voor de practijk volkomen voldoende
zijn. Men moet er evenwel aan denken, dat men moet be
ginnen met den stand voor den binnensten cirkel in orde te
maken. In de meeste gevallen maakt de fabrikant het U ge
makkelijk. Bij den afnemer vindt men doorgaans een mal,
die aangeeft, waar men de gaten voor de bevestiging van den
toonarm moet boren t.o.v. de as van den motor.
Bij den weergever behoort nog een regelaar voor het geluidsvolume. De regeling bestaat
hierin, dat men niet de volle
door den weergever gelever- s
de electrische spanning aan Co
den versterker toevoert,doch
maar een gedeelte hiervan.
Dit deel kan men willekeu
rig regelen. Voor dit doel
Fig, 11.
gebruikt men een spanningsdeeler of potentiometer. Voor het meerendeel der weergevers
moet de potentiometer een weerstand van 50.000 ohm bezitten,
die men op den weergever aansluit. (Zie fig. 11). Een verstelbaar
*9

contact (b) loopt langs den weerstand a—c. Valt b met c samen
dan zijn beide ingangsklemmen van den versterker kortgeslo
ten en krijgt men dus geen geluid. Staat b op a, dan wordt de
volle spanning van den weergever op de ingangsklemmen van
den versterker gezet en verkrijgt men maximale geluidssterkte.
In een tusschenstand krijgt men een gedeelte van de opgewekte
spanning aan de ingangsklemmen met dienovereenkomstige
geluidssterkte. Men denke er evenwel aan, dat het zeer moei
lijk is te constateeren, of het geluid tot op de helft is gezakt:
ons oor is voor geluidssterkte-variaties zeer ongevoelig. Ver
meld moet nog worden, dat sommige fabrikanten sterkteregelaars in den toonarm inbouwen, bij welke apparaten het
dus niet noodig is, nog een afzonderlijke sterkteregeling aan
te brengen.

HOOFDSTUK IV.
DE VERSTERKER.
De in den weergever opgewekte spanningen moeten in een
versterker worden versterkt, om tenslotte door den luidspre
ker te worden weergegeven.
In dit hoofdstuk zal de inrichting van een eenvoudigen ver
sterker worden besproken, die in staat is een electrodynamischen luidspreker flink te voeden. In een volgend hoofd
stuk zal dan nog worden aangegeven, hoe men dezen ver
sterker kan verbeteren, zoodat hij aan hoogere eischen
wat betreft geluidsterkte en kwaliteit voldoet.
Om een versterkerschema goed te kunnen lezen, is hieronder
aangegeven, wat men onder de verschillende teekens moet
verstaan. Voor hen, die bekend zijn met den bouw van een
radiotoestel, zullen deze teekens wel niet meer nader ver
klaard behoeven te. worden.
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TABEL MET TEEKENS EN VERKLARINGEN.
normale triode

1. plaat
2. rooster
3. gloeidraad of katode
indirect verhitte
1. plaat
triode
2. rooster
3. katode
4. gloeidraad in de
katode
schermroosterlamp 1. plaat
pentode of tetrode 2. schermrooster
3. rooster
4. gloeidraad
dubbelwerkende
gelijkrichterlamp

1. platen
2. gloeidraad

weerstand met glijcontact
}

staafweerstand (meestal hooge weerstand)
condensator

U/wvJ

transformator

jAA/WW^

U/wwJ

smoorspoel met ijzeren kern
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i

i

lamp voetje

1.
2.
3.
4.

rooster
gloeidraad
plaat
katode

elkaar kruisende verbindingsleidingen

aan elkaar gesoldeerde verbindingslei
dingen

////////

verbinding met een aardleiding

Gewapend met de kennis der voorstelling van de verschil
lende onderdeelen, kunnen wij nu fig. 13 beschouwen, waarin
schematisch de schakeling van den versterker is aangegeven.
Men kan den versterker in twee deelen verdeelen. Het eene
deel is de werkelijke versterker, met lampen, koppelweerstanden en koppelcondensatoren, het andere deel is het voedingsapparaat, dat dus bestaat uit een transformator, gelijkrichterlamp, smoorspoel,- condensatoren en weerstan
den.
Laten wij beginnen met de bespreking van het laatste deel.
Het voedingsapparaat bestaat dan uit een transformator, die
primair wordt aangesloten op het lichtnet. De spanning hier
van bedraagt in verreweg de meeste gevallen 220 volt, maar
er zijn enkele gemeenten in ons land, waar de spanning anders
is en in alle gevallen kan de handelaar, waar U de onder
deelen koopt, U hieromtrent nadere inlichtingen geven. De
transformator moet secundair verschillende spanningen en
stroomen leveren, en wel:
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Ri

R,

0,1 mcgohm.
1 mcgohm.
0,1 mcgohm.

r-i
r3

Ci

ca. 20.000 ohm.
ca. 400 ohm.
2000 cm.

e.

c,
c,

2 microfarad.
2 microfarod.
4 microfarad.

i° 4 volt en 3 a 4 ampère voor voeding van de versterkerlampen.) Deze wikkeling moet voorzien zijn van een
m iddenaftakking.)
2° 3 a 4 volt bij ca. i ampère (zie de gegevens van fabrikant)
voor voeding van den gloeidraad van de gelijkrichterlamp.
(Deze wikkeling moet eveneens voorzien zijn van een
middenaftakking.)
3° twee maal 200 of 300 volt en ca. 50 milliampère voor voe
ding van de platen van de gelijkrichterlamp. Ook hier
dient men de gegevens van den fabrikant op te volgen. (Dit
is eigenlijk een wikkeling, die een spanning van 400 of
600 volt levert, voorzien van een middenaftakking.)
Omtrent deze spanningen en stroomen dient opgemerkt te
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worden, dat practisch alle indirect verhitte lampen genorma
liseerd zijn en de gloeispanning 4 volt en de gloeistroom 1
ampère bedraagt. Van de ge lij krichter lampen kan dit nog
niet worden gezegd en men dient dit van te voren nog wel
even na te zien, voor men den transformator bestelt.
Behalve een transformator dient men nog een passende smoorspoel aan te schaffen. Deze smoorspoelen zijn geheel gelijk
aan die, welke men in radio-ontvangers gebruikt, zoodat de
aanschaffing wel niet op moeilijkheden zal stuiten. Men moet
er evenwel bij opgeven, welke lampen men dient te voeden,
daar de smoorspoel hiermede in overeenstemming moet zijn.
De voeding van een moderne eind lamp, vooral bij lage span
ning, vraagt betrekkelijk groote stroomen. Het geheele appa
raat vraagt b.v. 60 mA. Heeft de smoorspoel een weerstand
van 1000 ohm, dan bedraagt het spanningsverlies 0,060X
1000 = 60 volt. De smoorspoel moet dus een zoo laag mogelijkén weerstand hebben. Om een zeer goede afvlakking van
den anodestroom te krijgen moet men een smoorspoel koopen,
waarbij de ijzeren kern een onderbreking vertoont; daardoor
zal de kern niet zoo spoedig „verzadigd” raken.
Er moet nog eens de aandacht op gevestigd worden, dat ver
schillende fabrikanten den transformator en de smoorspoel
samenbouwen tot één geheel. Deze combinatie noemt men
dan voedingsblok. Zij heeft het voordeel, dat zij weinig ruimte
inneemt en dat zij heel gemakkelijk is te bevestigen. Voor
grootere vermogens, zooals wij noodig hebben voor een ba
lansversterker met twee lampen van 6 of 10 watt heeft men
evenwel geen combinaties meer.
Thans moeten wij even bij de condensatoren stilstaan. Wan
neer men de bedrijfsspanning van den versterker niet hooger
kiest dan 200 volt, waarvoor men tegenwoordig heel goede
en krachtige lampen kan verkrijgen, kan men volstaan met
condensatoren, die een beproevingsspanning van 500 volt
wisselstroom (aangegeven als 500 V
goed hebben door
staan. Onder het schema van fig. 13 is tevens aangegeven,
hoe groot de toe te passen condensatoren zijn.
Wanneer men lampen gebruikt, die met een spanning van
ca. 400 volt werken, moet men condensatoren nemen, die een
beproeving met 1000 volt wisselstroom goed hebben uitge24

houden. Neemt men condènsatoren voor lagere beproevingsspanning, dan gaan zij toch vroeg of laat stuk.
Dit waren de voornaamste onderdeelen van het voedingsapparaat en aan de hand van het schema in fig. 13 zal nu het
toestel verder worden besproken.
Het midden van de gloeistroomwikkeling voor de versterkerlampen wordt met den nulleider van het geheele voedingsapparaat verbonden. Deze is in de figuur dik geteekend; men
verbindt hem voorts met een aardleiding, als b.v. de water
leiding. Niet alleen, dat verschillende onderdeelen van den
versterker aan den nulleider worden gelegd, zonder welker
verbinding een goede werking van het apparaat niet mogelijk
is, maar het verdient aanbeveling ook de huizen van de con
densatoren en de kernen van transformatoren en smoorspoe. len hiermede te verbinden. Deze aardleiding is over een weer
stand, over welker grootte later nog iets zal worden mede
gedeeld, verbonden met de middenaftakking van de hoogspanningswikkeling en vormt de negatieve pool van het voedingsapparaat. De beide einden van deze hoogspanningswikkeling legt men aan de platen van de gelijkrichterlamp.
Het midden van de gloeistroomwikkeling van deze lamp legt
men aan de smoorspoel en het andere einde van de smoorspoel
vormt dan de positieve pool van het voedingsapparaat. Twee
condensatoren, één voor en één achter de smoorspoel en ge
schakeld tusschen de beide voedingsleidingen, dienen als
kleine reservoirs; hoe grooter men deze condensatoren neemt,
des te beter is de afvlakking.
Evenals een combinatie van transformator en smoorspoel in
den handel is, zoo is er ook een combinatie van condensatoren
te verkrijgen, die ook het groote voordeel heeft, dat zij minder
ruimte inneemt dan debenoodigde condensatoren afzonderlijk.
Het nadeel is evenwel, dat wanneer er één condensator door
slaat, het geheele blok is geschonden.
In vele gevallen zal men een krachtige eindlamp gebruiken.
Deze lamp zal uit een evenredig krachtig voedingsapparaat
gevoed moeten worden: de gelijkrichterlamp moet in'over
eenstemming met de eindlamp zijn. Men dient zich wel reken
schap te geven van de gevaarlijke spanningen, die in een voe
dingsapparaat voor komen. Men spreekt altijd van een lamp
voor b.v. 2 X 300 V, maar men mag toch niet uit het oog
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verliezen dat deze wikkelingen van den transformator, die
ieder 300 V leveren, in serie geschakeld zijn zoodat de totale
spanning in ons geval 600 V bedraagt, welke spanning levens
gevaarlijk is.
Men mag dan ook nimmer aan het voedingsapparaat of den
versterker werken, wanneer dit niet van het net is afgeschakeld.
Het heste is, de afschakeling met een stopcontact te doen ge
schieden teneinde geen vergissingen te begaan, zooals met schakelaarstand gemakkelijk kan voorkomen.
Zonder al te veel in te gaan op de werking van een radio lamp,
moet toch even opgemerkt worden dat het voor de goede
werking hiervan noodig is, dat het roostertje een nega
tieve spanning heeft t.o.v. de katode. Deze negatieve span
ning kunnen we ontleenen aan een batterij. Wanneer het
roostertje op een negatieve spanning is gebracht, neemt het
geen stroom op. De batterij behoeft dus geen stroom te leveren
en kan geruimen tijd mee. Beter is het, deze spanning te ont
leenen aan het voedingsapparaat zelve. Hier staan ons twee
wegen open, waarvan we eenvoudigheidshalve ons bij één
methode zullen bepalen, die een zeer goed resultaat oplevert
en in alle gevallen kan worden toegepast.
Wij zien .in fig 13, dat in de eene voedingsleiding een smoorspoel is opgenomen, en dat in de andere leiding een weerstand
is geschakeld. De smoorspoel staat in de positieve leiding.
Gaat men nu verder den stroom loop na, dan komt men aan
een knooppunt van waaruit alle lampen worden gevoed. De
stroom gaat vervolgens door de lampen en komt via de katoden op de aardleiding. Bij de eindlamp, waar de gloeidraad
direct wordt aangesloten aan de gloeistroomwikkeling, loopt
de stroom naar den nulleider via de beide gloeist room leidin
gen en de middenaftakking op de gloeistroomwikkeling. Men
treft nu den weerstand tusschen den nulleider van het voe
dingsapparaat en de middenaftakking van de hoogspanningswikkeling aan. De stroom gaat dus nog door den weerstand
van de linker naar de rechterzijde. Dus is de linkerzijde posi
tief ten opzichte van de rechterzijde; anders gezegd: de rech
terzijde is negatief t.o.v. de linkerzijde. De grootte van het
spanningsverschil is afhankelijk van de grootte van den
stroom en van de grootte van den weerstand. Ieder punt van
den weerstand heeft een negatieve spanning t.o.v. de linker
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aansluitklem, evenredig met het ingeschakelde deel. Heeft
men over den geheelen weerstand een spanningsverschil van
20 volt, dan heeft het punt op de halve wikkeling een span
ning van io volt negatief t.o.v. het linkerpunt. Zoo kan men,
door verschillende aftakkingen aan den weerstand temaken,
iedere willekeurige „negatieve roosterspanning" van den
weerstand krijgen tusschen o en de maximale waarde.
Nu moeten de verschillende negatieve roosterspanningen nog
„ontkoppeld" worden. Dit bestaat hierin, dat men de roos
ters van de lampen niet direct aansluit aan de aftakkingen
op den weerstand, doch dat men in de leiding een hoogen
weerstand opneemt, in de orde van grootte van 100.000 ohm
en voorts tusschen dezen weerstand en den nulleider een
condensator van i of 2 micro-farad schakelt. (Zie fig. 13).
De weerstand, die de negatieve roosterspanning levert, moet
van geval tot geval berekend worden. Hier volgt een voor
beeld:
Stel, dat de lampen, die worden gebruikt, gezamenlijk een
stroom opnemen van 50 mA (= 0,050 A). De eindlamp, die
de grootste negatieve roosterspanning moet hebben, heeft b.v.
een spanning noodig van 20 volt. Dan moet de weerstand een
waarde hebben van
20
,
------- = 400 ohm
0,050
Het beste neemt men hiervoor een potentiometerweerstand,
die juist in die waarde is te verkrijgen. Het rooster van de
eindlamp sluit men dan aan aan het einde van dien weerstand.
Voor de andere lampen berekent men de benoodigden weer
stand op geheel dezelfde wijze; voor een spanning van 1,5
volt, die men voor de eerste lamp noodig heeft, wordt de
waarde dus
1/5 = 30 ohm
0,050
Wij maken voor de eerste lamp dus een aftakking op den
weerstand van 30 ohm. Daartoe wordt er een koperen stripje
om den weerstand geknepen en aan de einden even vast ge
soldeerd. Wanneer men niet in de gelegenheid is om een weer
stand uit te meten kan men met vrij groote nauwkeurigheid
den gewenschten weerstand verkrijgen door het stripj e te plaat 27
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sen op een evenredig gedeelte van de lengte van den potent iometerweerstand. In ons voorbeeld komt het eerste stripje dus
op het 3/«o gedeelte van den weerstand te zitten.
Thans zal de versterker eens nader worden beschouwd.
Aan de linkerzijde ziet men een paar aansluit- (ingangs-)
klemmen, waaronder men de draden van den potentiometer
voor de sterkteregeling vastklemt (van b en c uit fig. n).
Een dezer klemmen verbindt men direct met het rooster van
de eerste lamp, terwijl de andere klem in verbinding staat
met de eerste (kleinste) negatieve roosterspanning. Het eerste
rooster krijgt dus de negatieve roosterspanning door den potentiometer en den weergever heen.
Achter de eerste lamp wordt in de plaatketen een heel groote
weerstand (Rt) opgenomen, in de orde van grootte van iooooo
ohm, maar kan varieeren met de lamp. Deze weerstand wordt
anderzijds aan de -f leiding van het voedingsapparaat ge
legd. De tweede lamp koppelt men over een condensator met
de eerste lamp, en het rooster van deze lamp krijgt de nega
tieve roosterspanning over een weerstand van i a 2 millioen
ohm. Zulk een hooge weerstand, die trouwens ook al gebruikt
werd voor ontkoppeling van de negatieve roosterspanning,
vormt heelemaal geen bezwaar, daar er geen stroom over loopt
en het roostertje alleen maar op een bepaalde spanning ge
bracht behoeft te worden.
Wat de koppelcondensator betreft, hier kan men het beste
de kleine condensatoren gebruiken, die in denzelfden vorm
worden gemaakt als de staafweerstand j es.
Deze tweede lamp heeft een iets grootere negatieve rooster
spanning noodig en kan derhalve al niet meer een lamp zijn
met zeer groote versterkingsfactor. Achter de lamp plaatst
men een transformator als koppelelement met de volgende
lamp, de eindlamp. Deze krijgt, zooals heel gemakkelijk uit
het schema is te zien, haar negatieve roosterspanning door de
secundaire wikkeling van dezen transformator heen. Door de
primaire wikkeling van den transformator gaat de anodestroom van de voorgaande versterkerlamp ; dit is geen ideale
toestand maar wel de eenvoudigste schakeling. Wij zullen
later nog betere oplossingen leeren kennen. De eindlamp moet
den luidspreker voeden en men past hier een lamp toe, die een
negatieve roosterspanning moet hebben van 20 tot 25 volt.
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De eind lamp is door middel van een transformator gekoppeld
met den luidspreker. De primaire wikkeling hiervan voert
ook weer den anodestroom van de eind lamp. Verbeteringen
ook voor deze schakeling vindt men in het volgende hoofd
stuk.
In fig. 13 isalseindlampeen triode gebruikt. Hoewel deze lam
pen uitstekend zijn, kan men bij eenelectrodynamischen luid
spreker met voordeel een pentode (of de door enkele fabri
kanten vervaardigde tetroden) gebruiken. In den regel geven
deze lampen een iets helderder geluid. Over het algemeen
heeft echter een pentode of tetrode een hoogere anodespanning
noodig dan een triode; de spanning bedraagt veelal 300 of
400 volt. Transformatoren en smoorspoelen moeten dienover
eenkomstig zijn gewikkeld en geisoleerd. Voorts moet men
condensatoren nemen, die een beproevingsspanning van 1000
volt goed hebben uitgehouden. Behalve de normale aanslui
tingen heeft een pentode of tetrode nog een hulprooster
(schermrooster), dat ook op een positieve spanning moet
worden gebracht. Deze ligt meestal 100 volt lager dan de
plaatspanning. Aangezien over het schermrooster een stroom
loopt, kan men de lagere spanning verkrijgen door een weer
stand tusschen het schermrooster en de positieve voedingsleiding van het voedingsapparaat te schakelen. Bovendien moet
men een condensator van 2 microfarad tusschen het scherm
rooster en den nulleider van het geheele apparaat schakelen.
In fig. 13 zijn weerstand en condensator met een stippellijn
aangegeven. Voor een 6 watt pentode bedraagt de waarde van
dezen weerstand bij 300 volt plaatspanning ca. '20.000 ohm,
doch hangt af van het lamptype dat men gebruikt; men beschouwe dit dan ook als een orienteeringswaarde.
Het kan voorkomen, vooral, wanneer men lampen met een
groote versterkingsfactor neemt, dat de versterker een bromtoon voortbrengt. Weliswaar kan een bromtoon ook voort
vloeien uit een minder goede afvlakking van den anodestroom
in het voedingsapparaat, doch hier heeft men met een ander
verschijnsel te doen. Het brommen neemt heel sterk toe,
wanneer men met de hand de eerste versterkerlamp nadert.
De oorzaak is gelegen in een capacitieve koppeling van het
naburige lichtnet op den versterker. Dit gebrom houdt met
één op, wanneer men de eerste en de tweede lamp af29

schermt. Dit kan men doen door de lampen te omwikkelen
met zilverpapier en dit zilverpapier te verbinden met den
nulleider van het apparaat. Wanneer men zich echter aan de
in dit boekje beschreven opstelling houdt, zal dit brom
men niet te bemerken zijn. Tegenwoordig zijn er reeds ver
schillende fabrikanten, die de lampen, die hiervoor in aan
merking komen, van buiten van een metalen scherm voor
zien. Dit ziet er uit, alsof men er een soort metaalverf op
aangebracht heeft.
De in dit hoofdstuk beschreven versterker is heel eenvoudig
te maken, maar er kleven verschillende fouten aan, die in
het volgende hoofdstuk zullen worden hersteld. Het boven
staande is dan ook meer een „aanloop" voor de bespreking
van een prima Versterker.
HOOFDSTUK V.
KLEINE VERBETERINGEN AAN DEN
VERSTERKER.
De in het voorgaande hoofdstuk besproken versterker is nog
voor kleine verbeteringen vatbaar, waardoor de kwaliteit van
het geluid verbetert en ook de geluidssterkte nog iets kan
toenemen.
De aan te brengen verbeteringen zijn alle in het schema van
fig. 14 aangegeven. Zij worden besproken in een volgorde,
overeenkomstig den loop van de versterkte weergeverspanningen.
Voor de eerste versterkerlamp kan men een filter schakelen,
waardoor men in staat is het timbre van het geluid te ver
lagen en dat in hoofdzaak zal worden gebruikt om het geruisch van de naald op de plaat, welk geruisch bestaat uit
een heel hooge toon, te verminderen. De inrichting bestaat
uit een kleine condensator en een weerstand van ca. 20.000
ohm (zie fig. 15); dezen weerstand schakelt men nu in
serie met den potentiometer. Achter den weerstand, dus pa
rallel aan den potentiometer, schakelt men een condensator
van 20.000 cm. Uit den aard der zaak doet men ook eenig
kwaad aan de hooge tonen, die in de weergegeven muziek
30

U

L,

4j

,f2

n
%
*

5
^3

=W=K

'/}///

= =^J

xxK3

1

X*

12

^uiruiX
*4==

= = £ =j=4

L
V

--W------vAAA/y

4

■^r

Fig. 14
Ri
Ro
Ra

R,

0,1 mcgohm.
1 mcgohm
0,1 mcgohm.
1 mcgohm.

r2
r3

ca. 25000 ohm.
ca. 400 ohm.

C4
Co
G,
C4

2000 cm.
1 microfarad.
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voorkomen; er bestaan schakelingen, waarbij men niet een
weerstand doch een smoorspoel voor den potentiometer zet.
Wegens het zeer groote gevaar hierin inductiespanningen,
veroorzaakt door den in de nabijheid staanden electrischen
motor, op te wekken zullen wij ons bij de combinatie van
weerstand en condensator houden.
Het is misschien goed er even op te wijzen, dat men door het
aanbrengen van een condensator de hooge toonen minder ver
sterkt dan de lage. De laatste treden dan meer op den voor3i

grond, doch worden heelemaal niet extra versterkt zooals
men misschien geneigd zou zijn te gelooven.
Een volgende verbetering die van veel gewicht geacht moet
worden is het stroomloos maken van den koppeltransforma-

Fig. 15

tor tusschen de tweede en de derde lamp. Wanneer er n.1.
gelijkstroom door de primaire wikkeling van den transfor
mator loopt, wordt de ijzeren kern hierdoor gemagnetiseerd.
Met de moderne lampen zou het kunnen voorkomen, dat de
gelijkstroom zóó groot was, dat de kern reeds geheel of ge
deeltelijk ,,vol” gemagnetiseerd zou zijn. Men zegt dan, dat
het ijzer van de kern ,,verzadigd” is. Magnetisatie door
wisselstroom is dan niet goed meer mogelijk. Om de kern nu
stroomloos te maken brengt men een weerstand aan tusschen
de plaat van de versterker lamp en de +pool van het voedingsapparaat. Aan den weerstand ontstaat nu een wisselspanning
geheel overeenkomende met de oorspronkelijk opgewekte
spanning in den weergever. Onder tusschenschakeling van
een condensator wordt de primaire wikkeling van den trans
formator aangesloten tusschen de plaat van de lamp en den
nulleider. Er kan dus nimmer gelijkstroom door de primaire
wikkeling loopen. De condensator moet een grootte hebben
van ongeveer i micro-farad. De weerstand neme men onge
veer 2 a 3 maal den inwendigen weerstand van de lamp. Deze
kan men ontleenen aan de gegevens, die men in iedere ver
pakking van een lamp aantreft. De aansluitingen aan den
transformator kan men niet willekeurig uitvoeren. Bij de
goede fabrikaten is aangegeven, welke aansluitklem men met
de plaat van de voorgaande lamp (de condensator hiertusschen
doet niets ter zake) en welke klem men met de + pool van het
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voedingsapparaat moet verbinden. Deze laatste klem legt
men, nu de primaire wikkeling geen gelijkstroom meer voert,
aan de katode van deze versterker lamp.
De klemmen van de secundaire wikkeling, die men met het
rooster van de volgende lamp en met de negatieve roosterspanningsbron moet verbinden, zijn ook gemerkt.
Wat hierboven voor den koppeltransfonnator is gezegd, geldt
ook voor den uitgangstransformator tusschen de eind lamp
en den luidspreker. Maar nu kan men geen gebruik maken van
een weerstand .omdat dan de eind lamp niet haar vol le vermogen
kan leveren. In den weerstand ontstaat n.1. een groot spanningsverlies,
zoodat de eindlamp op een veel
lagere spanning
komt te staan
dan het voedings
apparaat levert.
In plaats van een
weerstand neemt
men dan een
smoorspoel met
ijzeren
kern,
waarvan de zelfinductie groot en
o
de
weerstand
voor den gelijk
Fig. 16
stroom betrekke
lijk klein is. Passende smoorspoelen kan men in den handel
krijgen; men moet evenwel opgeven voor welke lamp de
spoel bestemd is, daar deze voor verschillende lampen niet
altijd gelijk is. Voor pentoden is de zelfinductie b.v. veel
grooter dan voor trioden. In fig. 16 ziet men nogeenshet
schakelschema van een pentode met uitgangssmoorspoel *
geteekend. De capaciteit van de koppelcondensator tusschen
eindlamp en luidspreker moet 2 microfarad bedragen.
Voor grootere energieën gebruikt men de eindtrap met twee
trioden in de z.g. balansschakeling.
Deze balansschakeling treft men aan in fig. 14. Zij heeft het
gi'oote voordeel, dat de kleine vervorming, die tengevolge van
3* Weten en Kunnen Mo. 165.
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het gebruik van één triode onstaat, wordt opgeheven, waar
door de geluidskwaliteit veel verbetert.
Eigenlijk diende men iedere versterkertrap met trioden in
balans te schakelen, doch een dergelijken versterker zou kost
baar worden wegens het dubbele aantal lampen, dat hiervoor
noodig is. De meeste beteekenis heeft een balansversterker
dan ook daar, waar betrekkelijk veel energie geleverd moet
worden, zooals in de eindtrap.
Voor den ba lansversterker heeft men een bijzonderen koppel transformator noodig, waarvan de secundaire wikkeling in
twee gelijke deelen is verdeeld. De middenaftakking wordt
verbonden met de aftakking van den weerstand (over den
ontkoppelingsweerstand) waaraan de negatieve roosterspanning voor de eindlampen ontstaat. Beide lampen krijgen op
deze wijze dezelfde negatieve roosterspanning. Tegenwoordig
maakt men deze balanstransformatoren niet meer met een
middenaftakking, doch men brengt twee geheel van elkaar
gescheiden secundaire wikkelingen aan. Daardoor wordt
het mogelijk iedere lamp afzonderlijk een negatieve roos
terspanning toe te voeren. Dit heeft het voordeel, dat men
door instelling van deze negatieve roosterspanning den anodestroom van beide lampen volkomen aan elkander gelijk kan
maken.
Waartoe dienen deze stroomen nu zooveel moge lijk aan el
kander gelijk te zijn ? Dit staat in verband met den uitgangstransformator naar den luidspreker van de in balans gescha
kelde lampen. Men kan hier ook niet een enkelvoudigen
transformator gebruiken, doch moet nu een transformator
nemen, waarvan de primaire wikkeling in twee gelijke deelen
is verdeeld. De anodestroom van iedere lamp doorloopt nu
de halve primaire wikkeling en wel voor de beide wikkelingshelften in tegengestelden zin. Daardoor wordt de ijzeren kern
van dezen transformator niet gemagnetiseerd door gelijk
stroom en men kan nu den smoorspoel en den condensator
die voor het stroomloos maken van den uitgangstransformator bij een enkelvoudige versterkertrap noodig waren, laten
vervallen. Balans-uitgangstransformatoren zijn in den handel
te verkrijgen, waarbij men op moet geven, voor welke eind
lampen hij zal worden gebruikten welken luidspreker er mede
zal worden gevoed.
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Het wil nog wel eens voorkomen, dat een ba lansversterker
gaat genereeren. Zonder dat men iets doet produceert hij
een (meestal) zeer hoogen toon. Dit is een fout en belast de
eindlampen zonder dat men er iets aan heeft. Erger nog, deze
hooge giltoon vervormt de voortgebrachte muziek en spraak
heel sterk. Men kan dit voorkomen, door een paar weerstan
den van b.v. i meg-ohm parallel aan ieder der beide helften
van de secundaire wikkeling te schakelen. Men heeft boven
dien het niet te onderschatteri voordeel, dat wanneer er zich
eens een onderbreking in de secundaire wikkeling mocht
voordoen, waardoor de lamp geen negatieve roosterspanning
meer zou krijgen, deze negatieve roosterspanning nog door
den weerstand wordt toegevoerd en de lamp voor beschadi
ging wordt gevrijwaard.
Reeds is er bij den bouw van het voedingsapparaat op gewe
zen, dat de afvlakking van de anodespanning van een toestel,
dat een betrekke lijk grooten anodestroom opneemt, een heel
groote smoorspoel vereischt. In het bijzonder is dit het geval,
wanneer men een balansversterker, (dus twee eindlampen)
gebruikt. Nog te meer klemt deze noodzakelijkheid van goede
afvlakking omdat men na de eerste lamp weerstandsversterking toepast, welke methode de zeer lage frequenties nog
bijzonder goed versterkt. Bij een minder goede afvlakking
komt hieruit een brom toon voort. Daarom is het beter eerst
een kleinere smoorspoel toe te passen als eerste afvlaksmoorspoel, waarachter de voeding van de eindtrap plaats vindt.
De rimpel, die hier eventueel nog voor mocht komen wordt
tenminste niet meer versterkt. Het groote voordeel van een
balansversterker is nu ook nog hierin gelegen, dat deze kleine
fluctuatie in den anodestroom voor beide lampen even groot
is en gelijktijdig optreedt. Daar de gelijkstroom onafhankelijk
van zijn grootte, geen magnetisatie van de kern ten gevolge
heeft, induceert de rimpel in den anodestroom niets in de
secundaire wikkeling, die het luidsprekerspoeltje voedt: de
minder goede afvlakking is bij een balansversterker niet te
hooren. Voor de andere lampen, die nog maar enkele milliampères opnemen, kan men dan nog een tweede smoorspoel met
afvlakcondensator toepassen, die een zeer groote zelf inductie
kan bezitten, zoodat men voor de eerste lampen over een
prima afgevlakte anodespanning beschikt.
3. Weten en Kunnen No. 165.
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Dit zijn nu de voornaamste verbeteringen, die men aan een
eenvoudigen versterker kan aanbrengen. Hierdoor heeft men
een versterker verkregen, die aan zeer hooge eischen voldoet
en die, wanneer men b.v. een paar eind lampen van 6 watt
toepast, een groot ge luidsvolume van uitstekende kwaliteit
kan voortbrengen.

HOOFDSTUK VI.
DE BOUW VAN DEN VERSTERKER.
In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven, hoe de verschil
lende onderdeelen, die wij langzamerhand hebben leeren ken
nen, met elkander moeten worden verbonden, om een goed
werkenden versterker te krijgen. Maar nu is het heelemaal
niet onverschillig, hoe of die onderdeelen t.o.v. elkander
worden geplaatst. Men moet wel degelijk enkele punten in
het oog houden, waarbij in de eerste plaats moet worden
gedacht om de sterke (magnetische) strooi velden, die men
aantreft om smoorspoelen met luchtspleet, om draden, die
een betrekkelijk grooten stroom voeren, enz. Bovendien moet
men bedenken, dat een kleine invloed op de eerste lampen
veel meer kwaad kan doen dan een grootere invloed op de
laatste lamp, daar men met een versterker heeft te doen en
kleine spanningen op het rooster der eerste lamp worden
reusachtig versterkt aan de eindlamp toegevoerd. In de twee
de plaats kan men ook nog z.g. electrostatische invloed onder
vinden, waarbij de onderdeelen van een versterker als een
condensator werken.
Nu kan men aan een en ander tegemoet komen. Er bestaat de
mogelijkheid om twee spoelen naast elkander te plaatsen,
zonder dat het lekveld van de eene spoel een spanning in de
andere opwekt. De assen van deze spoelen moeten dan lood
recht op elkander staan. Dit kan men maar drie maal toe
passen. Wanneer men nu maar zorgt, dat de spoel, die weer
in een der reeds gebruikte richtingen moet vallen, zoo ver
van deze spoel verwijderd staat, dat practisch geen inductie
kan optreden en deze eventueel ook onge vaar lijk is, dan krijgt
men een volkomen stabielen versterker.
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Naar een combinatie van het schema van fig. 13 en fig. 14,
waarbij de combinatie bestaat uit het toepassen van één triode
inplaats van twee in balans geschakelde trioden van fig. 14,
is in fig. 17 een werkteekening van een uitgevoerden verster
ker gegeven. Een foto van het proeftoestel (fig. 18) verdui
delijkt een en ander nog. Opgemerkt zij hierbij, dat de op deze
foto voorkomende transformatoren door den schrijver van
andere transformatoren zijn gemaakt, waardoor zij niet meer
het uiterlijk van het origineele fabriekswerk hebben. Prin
cipieel doet dit echter niets ter zake, daar de afmetingen
dezelfde zijn gebleven. De lampen zijn, van links naar rechts,
een Thermion I 503, I 163, Telefunken RE 604 en een
Thermion gelijkrichterlamp type DG 4. De koppeltransformator tusschen de 2e en 3e lamp is een ,,Pye” transformator.
In fig. 19 is een balans-eindtrap aangebracht en is de Tele
funken RE 604 vervangen door twee Thermion lampen type
1 94 V.
Bij een eersten oogopslag ziet men direct, dat de opstelling
van het voedingsapparaat en den versterker bijna geheel over
eenkomt met de indeeling van het principeschema.
De ingangsklemmen van den versterker en die van het voe
dingsapparaat liggen diametraal tegenover elkander, zoodat
het niet moge lij kis dezen afstand nog te vergrooten. Daardoor
voorkomt men zooveel moge lijk een invloed van het net en
den transformator op de eerste versterker lamp. De gelijk
richterlamp heeft voor den transformator een plaatsje ge
vonden. Naast den transformator ziet men de .beide smoorspoelen. De kernen van de beide smoorspoelen en van den
transformator staan in de hierboven genoemde drie onderling
loodrecht op elkander staande richtingen, waardoor zij practisch geen invloed op elkander kunnen uitoefenen.
Voor de beide smoorspoelen staan de condensatoren; drie
stuks van 4 microfarad voor de afvlakking en drie stuks van
2 microfarad voor de ontkoppeling van de negatieve roosterspanning. Deze negatieve roosterspanning wordt verkregen
alsspanningsverlies in een (potentiometer) weerstand, waarop
aftakkingen gemaakt zijn. De kernen van de transformatoren,
smoorspoelen, versterkertransformator en de huizen van de
condensatoren zijn alle door een draad met elkander verbon
den en tenslotte in verbinding gebracht met een klem, waar37

aan men de aardverbinding bevestigt. Tot zoover het voedingsapparaat.
Nu de eigenlijke versterker. De ingangsklemmen met de aardingsklem zijn gezamenlijk op een strookje pertinax gezet.
De bovenste klem is verbonden met het rooster van de eerste
versterkerlamp en een kortere verbinding is niet mogelijk.

Het middelste klemmetje is verbonden met de pool van dien
ontkoppelingscondensator, waarvan men de kleinste nega
tieve roosterspanning kan krijgen. De negatieve roosterspanning wordt dus door den potentiometer voor de sterkteregeling op het rooster van de eerste versterkerlamp gebracht.
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Achter deze lamp ziet men een combinatie van twee weer
standen en een condensator; deze vormen de koppeling van
de eerste versterker lamp met de tweede. De negatieve roosterspanning hiervoor wordt toegevoerd door de rechter der
twee weerstanden, die een waarde van ca. i meg ohm
heeft. Achter de tweede lamp komt ook weer een combinatie

Fig. 18

van een weerstand, een condensator en een transformator
als koppeling van de tweede lamp met de eindlamp van den
versterker. De schakeling is zoodanig, dat de primaire wik
keling van den transformator geen gelijkstroom voert, ter
vermijding van het gevaar voor verzadiging van de ijzeren
kern door den gelijkstroom.
De secundaire transformatorwikkeling is eenerzijds weer ver
bonden met de condensatorklem, waarvan de hoogste nega
tieve roosterspanning kan worden verkregen. De andere klem
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van dezen transformator is gelegd aan het rooster van de
eind lamp.
De eindlamp levert den anodestroom niet in den uitgangstransformator van den luidspreker, maar hier is ook een ont
koppeling toegepast met een smoorpoel en een condensator.
De opstelling van versterkertransformator en smoorspoel is
ook weer zoodanig, dat het gevaar voor onderlinge koppeling
tot een minimum is gereduceerd. De kern van den versterker
transformator staat vertikaal. De smoorspoel ligt horizontaal
en bovendien ligt de kern precies in de richting van den trans
formator. De magnetische strooivelden komen uit de kern,
buigen zich links en rechts af en wel symmetrisch. Daardoor
kunnen zij wel in de horizontaal loopende jukken van de
ijzeren kern van den transformator terecht komen, maar er
is geen kans, dat zij verloopen door de vertikaal loopende
kern, waarop de wikkeling is gelegd. De smoorspoel kan dus
geen invloed op den transformator voor de eindlamp uit
oefenen.
Zooals reeds vroeger werd.besproken vervallen de uitgangssmoorspoel en de uitgangscondensator, wanneer men twee
eindlampen in balansschakeling toepast en door het vervallen
van deze onderdeelen heeft men ruimschoots plaats voor de
beide lampen, zoodat er geen andere grondplank voor be
hoeft te worden genomen (zie fig. 19).
Een volledige werkteekening van den versterker vindt men
in fig. 17. Men behoeft slechts de verbindingen stuk voor stuk
aan te brengen om den versterker volledig op te bouwen.
De afmetingen van de grondplank, waarop alles wordt ge
monteerd bedragen 35 x 43 cM. Deze plank kan men ge
makkelijk onder in de kast, die in een volgend hoofdstuk nog
zal worden besproken, zetten.
Voor de verbindingen gebruikt men het beste het z.g. montagedraad. Dit is stevig vertind koperdraad, voorzien van
een dubbele katoen isolatie, die gemakkelijk kan worden ver
wijderd voor het maken van een blank eindje voor het soldeeren. Wegens de vertinning soldeert het draad heel ge
makkelijk.
In fig. 17 is ter verhooging van de duidelijkheid, één stel
verbindingsdraden weg gelaten en wel de gloeistroomleiding.
Deze legt men het beste onder de plank, waarop alles is ge40

monteerd. Doordat men de plank van onderen voorziet van
een paar klampjes, wordt deze leiding niet licht beschadigd.
Twee om elkander geslagen draden worden eerst bevestigd
aan de klemmen van de gloeistroomwikkeling van den voedingstransformator. Vervolgens loopen zij langs den trans
formator naar beneden en gaan dan onder de plank (de klamp-

I

jes worden van een passende inkeping voorzien om de leiding
tusschen plank en de klamp door te laten) naar de plaatswaar de eindlamp staat. Aan ieder der draden soldeert men
een aftakking, die men aansluit op de gloeistroomklemmen
van het lampvoetje. Deze aftakkingen komen op verschillende
hoogte in de gloeist room leiding te zitten, teneinde te voor
komen, dat zij contact met elkander maken, waardoor een
kortsluiting van de gloeistroomwikkeling zou plaats vinden.
Vervolgens loopen de draden, steeds om elkander heen ge
draaid, naar de plaats, waarboven de tweede versterkerlamp
zich bevindt. Ook hier maakt men, net als voor de eindlamp,
een paar aftakkingen op verschillende hoogte en voert die
aftakkingen naar de gloeistroomklemmen van het betrokken
4i

lampvoetje. Tenslotte eindigen de beide draden op de gloeistroomklemmen van het lampvoetje van de eerste versterkerlamp.
Nog een enkele opmerking over den weerstand, die in de
plaatketen van de tweede versterkerlamp is opgenomen. Het
verdient geen aanbeveling, dezen weerstand te nemen in
den vorm van de staafweerstandjes, die elders werden ge
bruikt. Hier past men het beste toe de z.g. spaghetti weer
standen. Zij bestaan uit een kern van katoen of asbest, waar
omheen men heel dun weerstandsdraad heeft gewikkeld.
Over den geheelen weerstand heeft men een isolatiekous ge
trokken om den draad tegen aanraking met andere toesteldeelen en tegen mechanische beschadiging te beschermen. Deze
weerstanden kan men in iedere waarde van den weerstand
krijgen. De montage is in ons geval heel eenvoudig: de weejrstand loopt van de plaatklem van het lampvoetje van de
tweede lamp naar de aansluitklem van den overeenkomstigen
weerstand van de eerste versterkerlamp, waar deze weerstand
met het.voedingsapparaat is verbonden.
De opbouw van den versterker zal zeker aan de hand van de
figuren en de foto geen moeilijkheden meer opleveren; ook
niet wanneer men een balanseindtrap of een pentode als
eindlamp toepast, waarbij nog een extra spanning voor het
hulprooster moet worden toegevoerd, alsmede een ontkoppelings-condensator.
HOOFDSTUK VII.
DE KAST.
Een zeer belangrijk onderdeel van de electrische gramofoon
is de kast; hieraan ontleent het geheel veelal een timbre, dat
bij een minder goede constructie tot een ondragelijk gedreun
kan ontaarden.
De meeste kasten, die in den handel zijn, zijn verkeerd ge
construeerd. Zij hebben veel te dunne zijwanden, die dien ten
gevolge te gemakkelijk resonneeren. Er is maar één middel,
om deze resonantie te vermijden. Men lijmt daartoe een aantal
strooken celotex of soortgelijk materiaal tegen den zijwand.
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De strooken moeten een breedte hebben van ongeveer 3 cm.
en een lengte, die overeenkomt met de hoogte van de kast.
Het celotex is ongeveer 12 mm. dik; men lijmt de strooken
op ongeveer 10 mm. afstand van elkaar en de geheele zijwand
vol. Op deze wijze ontstaan een groot aantal overlangs
loopende luchtkussens, waarvan de zijwanden luchttrillingen
sterk absorbeeren. Bovendien worden de zijwanden verstijfd
met een materiaal, dat ook mechanische trillingen dempt..
Indien mogelijk past men dergelijke luchtkussens ook nog
aan de boven- en onderzijde van de ruimte, waarin de luid
spreker staat, toe. Wanneer de achterwand van de kast niet
open is of slechts voorzien is van een paar onbeduidende
gaten, dient men deze geheel open te zagen en de openingen
af te sluiten met een lapje goed, teneinde het rondzwevende
stof niet in de kast te laten dringen.
De eigenlijke versterker staat op den bodem, die men eerst
nog kan bedekken met een plaat celotex, hetgeen ook ten
doel heeft de luchttrillingen in de kast te dempen. Aan de
bovenzijde wordt de motor voor het draaien van de platen
aangebracht en hier kan men niet veel meer doen ter ver
mijding van resonanties. Hier zullen evenwel niet licht moei
lijkheden schuilen.
De voorzijde van de kast heeft een opening, waarachter de
electrodynamische luidspreker wordt geplaatst. Het hangt
van de constructie van den luidspreker af, hoe men deze
voor de opening bevestigt; algemeene regelen zijn hiervoor
dus niet te geven. Men zorge er evenwel voor, dat de luid
spreker niet kan rammelen.
Hieronder zal worden besproken, hoe of men zelf een gramofoonkast kan maken. Daarbij dient wel vooropgesteld te
worden, dat, wil men een dragelijk uiterlijk aan de kast
geven, men eenige moeite hiervoor over moet hebben en
eenige geoefendheid in de hanteering van timmermans ge
reedschappen aanwezig moet zijn. In hoofdzaak moet men
langs een rechte lijn kunnen zagen. Voorts moet men zich
precies aan de aangegeven maten houden, anders past een en
ander niet. Ook dient men de beschikking te hebben over een
flinke lijmpot. Timmerlui en meubelmakers lijmen alles aan
elkander en wij doen hier niet anders. Wanneer een paar
deelen aan elkander zijn gelijmd, moet men eenig geduld
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oefenen. Het duurt een paar dagen, eer de lijm volkomen
droog en hard is geworden en eerst daarna kan men een vol
gende bewerking aan de kast uitvoeren. Men hebbe dus een
beetje geduld.
Een schets van de door ons te maken kast vindt men in fig.
20.

Men begint met een stel planken
te zagen van multiplex hout
(multiplex = meer dan drie la
gen) ter dikte van ca. 12 mm.
Dit hout moet voorzien zijn van
een eiken buiten laag, zoodat wij
schijnbaar een eikenhouten kast
0
maken. De planken worden ge
zaagd naar de teekening van fig.
21 a, b en c. De planken ter
breedte van 47 cm. vormen het
j
voor en het achter- paneel; die
w
met een breedte van 40 cm. de
zijpaneelen.
In het frontpaneel zaagt men
een ronde opening van 15 cm.
diameter (fig. 21-a) of anders
Fig. 20
overeenkomstig den gebruikten
luidspreker. In ieder der zijpa
neelen wordt eveneens een opening gezaagd (zie fig. 21-b)
evenals in het achterpaneel (fig. 21-c). Deze openingen heb
ben ten doel de kast open te houden, waardoor men resonan
ties van de lucht in de kast of van de zijwanden voorkomt.
Het achterpaneel wordt nog in twee deelen gezaagd over de
lijn A—B. Het bovenste (kleinste) deel wordt met de andere
zijplaten verbonden; het onderste deel blijft los om later als
deur dienst te doen.
Het eerste werk, dat ons nu te doen staat, is het aan elkander
lijmen van de vier paneelen. Daarbij dient men er op te letten,
dat deze zuiver haaks aan elkander worden gezet, en de zij
paneelen aan weerszijden van het voor- en het achterpaneel
komen te zitten. Daarna brengt men ook het deksel aan, dat
eveneens bestaat uit een plaat multiplex hout en waarvan
men de afmetingen aan de bestaande romp van de kast kan
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opmeten. Bij de aangegeven maten en houtdikte van 12 mm.
bedragen'de afmetingen hiervan 40 x 49,4 cm., maar con
trole hiervan is wel wenschelijk. Door het vastlijmen van de
bovenplaat wint de romp veel aan stevigheid. Na het deksel
is de bodem aan de beurt. Deze krijgt dezelfde afmetingen als
de deksel en steekt dus ook niet buiten de romp uit. Het ver<7----
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Fig. 21

dient aanbeveling om voor den bodem, in tegenstelling met
het deksel, geen dunner hout te gebruiken dan voor de romp,
want op den bodem komt alles te rusten en de gramofoonmotor, luidspreker, versterker en de kast zelve vormen samen
een aardig gewicht.
Er is nu een groote doos gevormd, met een luik er in, dat
dicht gemaakt kan worden met het deel van het achterpaneel,
dat later als deur zal worden gebruikt.
Nu wordt op 12 cm. van het bovenvlak een streep over alle
vier zijden getrokken en men zaagt nu een ,,kop” van de
romp af die het deksel vormt. Dit dient natuurlijk uiterst
nauwkeurig te geschieden en het eind van de zaagsnede, wan
neer men heelemaal rond is geweest, moet precies samenvallen
met het begin. Het deksel wordt gemarkeerd, zoodat men
later precies kan zien, welke kanten aan elkander hebben
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gezeten; zoo moet het deksel naderhand ook weer worden
gemonteerd. Doet men dit niet, dan zal ook bij de zorgvul
digste afwerking een klein verschil haast niet kunnen uit
blijven en zichtbaar worden, terwijl dit nu niet opvalt.
De zaagsnede aan romp en deksel wordt nu eerst met grof en
vervolgens mét fijn (wit) schuurpapier geschuurd, totdat zij
volkomen glad zijn bijgewerkt, ’t Is een werkje, waar wat tijd
mede is gemoeid maar het eenigste middel om een werkelijk
volkomen gladde oppervlakte te krijgen. Na het gladschuren
wordt de afgewerkte rand even met een natte doek afgewre
ven. Hierdoor zullen zich kleine oneffenheden vertoonen. Na
het drogen worden deze weg geschuurd. Men heeft nu het
voordeel, dat met het bijtsen deze oneffenheden minder naar
voren treden.
Ook de randen van romp en deksel worden vervolgens met
schuurpapier volkomen glad afgewerkt, waarbij even opge
merkt dient te worden, dat de kantjes niet afgerond mogen
worden maar volkomen scherp moeten blijven, omdat men
later tegen den rand latjes lijmt, die volledig moeten aan
sluiten. Men kan dit bereiken, door het schuurpapier om een
stukje hout te slaan. Men mag alleen maar schuren in de
richting van de houtnerf van het aangrenzende eiken laagje,
teneinde krassen in deze laag te vermijden.
Aan de binnenzijde van de romp, ca. 2 cm. onder den rand,
schroeft en lijmt men een viertal latjes met een doorsnede
van 2 x 2 cm. Hierop komt een plank te rusten van 47 X
38,5 cm. waaraan men den motor bevestigt volgens de aan
wijzingen, die men hiervoor heeft gekregen. Behalve den
motor monteert men nog den weergever met toonarm, den potentiometer voor de sterkteregeling en een schakelaar voor
den motor. In fig. 10 ziet men deze plank met gemonteerde
onderdeden van de bovenzijde en in fig. 22 aan de onderzijde.
De motorschakelaar is hier een schakelaar, die door den toon
arm wordt bediend. Vervolgens wordt de plank in de romp
gezet en bevestigd met een 8-tal schroeven in de houten latjes
of met lijm. Het verdient aanbeveling, om tijdens de verdere
afwerking den motor en andere deelen tijdelijk te verwijderen
teneinde te voorkomen, dat deze door houtstof worden ver
ontreinigd.
Thans moet de luidspreker op zijn plaats gebracht worden.
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Het hangt van de constructie af, of hij tegen het voorpaneel
wordt geschroefd dan wel op een horizontale plank wordt
gezet. In het laatste geval moet men dus zoo’n plank op pas
sende hoogte in de kast aanbrengen. Dit kan men het beste
uitvoeren door een paar ijzeren hoekdragers tegen het voor
paneel te schroeven en hierop de vereischte plank te leggen.
Een andere methode bestaat in het aanbrengen van een paar
1

Fig. 22

latten op de vereischte hoogte langs de zijwanden, waarover
men dan de steunplank voor den luidspreker legt.
Nu wordt de achterdeur gladgeschuurd en de uitsparingen
voor de scharnieren ingezaagd en uitgebeiteld. Hetzelfde doet
men voor de scharnieren van het deksel. Deur en deksel wor
den nu met koperen scharnieren op hun plaats bevestigd.
Wanneer men nog de openingen in de verschillende paneelen
heeft glad- en bij geschuurd, is de kast gereed om te worden
gebijtst. Daarvoor mag men geen wasbijts gebruiken, want
deze bijts is iets vettig en men kan later de voor afwerking
dienende latjes niet meer met lijm bevestigen, daar de lijm
niet op vettig hout hecht. Teneinde de juiste kleur te bepalen
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verdient het aanbeveling, om eerst een proefplankje te bijtsen
en dit na het drogen te wassen. Eerst dan ziet men de juiste
kleur. Al naar gelang het resultaat kan men de bijts iets dikker
op brengen of, indien de kleur te donker is uitgevallen, iets
meer uitstrijken of met water verdunnen. De gedeelten van
de kast, die bij het openen van het deksel zichtbaar worden,
moeten natuurlijk ook gebijtst worden: dit zijn de binnenzijde
van het deksel en de rand met plank, waarop de motor zal
worden gemonteerd.
Thans zijn we gekomen tot de definitieve afwerking. Deze
bestaat in het aanbrengen van eenvoudige donker of zwart
gebijtste latjes. Allereerst houdt men zich bezig met het dek
sel. De latjes hiervoor hebben een breedte van 2 cm. en een
dikte van 0,5 cm. Zij worden op passende lengte afgezaagd,
de einden afgeschuurd, zwart gebijtst en na het drogen tegen
het deksel gelijmd. Hoe zij hiertegen worden bevestigd kan
men ontleenen aan fig. 20.
Vervolgens komt men aan de afwerking van de romp. Daar
voor maakt men in de eerste plaats eikenhouten latten met
een doorsnede van 3 x 3 cm. Zij worden bevestigd om den rand
van de romp precies gelijk met den naad met het deksel. Deze
latten worden aan de einden schuin afgezaagd onder een hoek
van 45 graden, zoodat men nergens kops hout te zien krijgt.
De afwerking wordt hierdoor veel netter. Precies eenzelfde
stel latten brengt men langs den onderrand van de romp aan.
Evenals de latjes langs het deksel worden die langs de romp
ook vóór het vastlijmen zwart gebijtst.
Als omlijsting van het voorpaneel maakt men eikenhouten
latten van 5 cm. breedte en 1 cm. dikte. Ook hier worden de
einden onder een hoek van 45 graden afgezaagd, teneinde een
fraaier uiterlijk te verkrijgen. Deze lijst wordt precies behan
deld als de hierboven besprokene.
Bij een houtdraaier laat men vier houten ballen draaien met
een diameter van 10 cm. Zij worden op één plaats iets vlak
afgeschuurd en door middel van een schroef door de grond
plank en wat lijm onder de kast bevestigd.
De achterdeur wordt met een tweetal koperen knipjes dicht
gehouden. Deze deur moet goed sluiten en in geen geval kun
nen rammelen.
De kast is nu zoover gereed, dat wij haar kunnen gaan wassen
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en nadat de was er goed is ingetrokken, kan men die gaan
uitwrijven. Zoo noodig herhaalt men deze bewerking nog een
enkele maal.
Er rest ons thans nog de afwerking van de openingen, die men
in front- en zijpaneelen en in de deur heeft gemaakt. In den
handel kan men verschillende chablonen verkrijgen voor het
afwerken van de ronde opening voor den luidspreker. Een
naar onzen smaak uitgekozen exemplaar wordt zwart gebijtst
en vervolgens gewast. De achterzijde, die men blank gehouden
heeft, wordt bestreken met een beetje lijm en hiertegen hecht
men.een doekje van passende tint. De chablone wordt nu met
een paar kleine spijkertjes tegen de kast gespijkerd.
Voor de openingen in de zijwanden zijn geen chablonen noo- .
dig. Men lijmt eenvoudig een dun doekje tegen de binnenzijde
van de kast en de deur.
Tenslotte koopt men in een ijzerhandel nog een inrichting
voor het open houden van een deksel. Het is absoluut noodig
om zulk een inrichting aan te brengen, daar men voor het op
leggen van een plaat en het inzetten van een naald beide
handen noodig heeft.
HOOFDSTUK VIII.
DE ELECTRISCHE MONTAGE.
Wanneer de kast klaar is, moeten de verschillende onder
deden worden verbonden met het electrische net.
In de eerste plaats moet men een aansluiting maken van het
geheele apparaat met het stopcontact aan de muur. Het beste
doet men, een snoer van passende afmetingen aan beide einden
te voorzien van twee contactstoppen. Derhalve moet men in
de kast een contactdoos aanbrengen. Het beste kan men deze
uitvoeren als verzonken contactdoos, zoodat geen deelen bui
ten de kast uitsteken.
Deze contactdoos wordt verbonden met drie andere contactdoozen,dieaande binnenzijde van de onderste afdeel ing worden
vastgeschroefd. Drie snoeren met stop verbinden nu respec
tievelijk den aandrijfmotor van de draaitafel, de bekrachti
ging van den electrodynamischen luidspreker (voor zoover deze
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een afzonderlijke bekrachtiging noodig heeft, anders kan één
contactdoos vervallen) en den versterker met deze contact doozen. Deze methode heeft het voordeel, dat aldus ieder
onderdeel van de electrische gramofoon als een afzonderlijk
geheel kan worden beschouwd en worden gemonteerd.
In de leiding naar den motor moet men een schakelaar op
nemen, om den motor, wanneer de plaat teneinde is gespeeld,
tot stilstand te kunnen brengen. Deze motorschakelaar kan
men eventueel missen, wanneer men een gewonen synchronen
motor gebruikt. Bij voorkeur neme men een tuimelschakelaar,
waarop men duidelijk kan aangeven, wanneer de motor in
geschakeld is en wanneer niet. In fig. io en 22 ziet men' een
schakelaar, behoorende bij den afgebeelden „Dual” motor,
die door den toonarm wordt bediend. Aan het einde van de
plaat stoot deze tegen een hefboompje, waardoor de schake
laar den stroom verbreekt. Het schakelaarknopje springt dan
naar boven. Door het wegnemen van den toonarm en liet
indrukken van het knopje wordt de stroom weer ingeschakeld.
Te gelijkertijd met het opspringen van het schakelaarknopje
wordt een pen omhoog gedrukt, die de schijf afremt. Scha
kelaar en toebehooren worden met dezen motor mede geleverd
en dit alles vormt wel een zeer compleet geheel.
Het spreekspoeltje van den luidspreker moet nog worden
verbonden met den versterker, hetgeen ook weer wordt uitgevoerd met een dubbeladerig snoertje; wanneer men de ba
lansversterking heeft toegepast moet men een drievoudig
snoertje gebruiken. Aan welke klemmen men het net voor
de bekrachtiging en aan welke men den versterker moet
aansluiten is bij iederen luidspreker duidelijk aan gegeven.
Hiermede zijn wij aan het eind gekomen van de beschrijving
van een toestel voor het electrisch weergeven van gramofoonplaten. Slechts zal in het hier volgende aanhangsel nog een
overzicht van de lampencombinaties worden aangegeven met
de waarden van de weërstanden, die men bij deze combinatie
in den versterker kan gebruiken.
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AANHANGSEL.
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Daar dit boekje in hoofdzaak is bestemd voor degenen, die
zich nog niet met het bouwen van een radio-ontvanger of
gramofoonversterker hebben beziggehouden, is het misschien
nuttig een kleine vingerwijzing tegeven omtrent de lampen,die
men in het beschreven apparaat zou kunnen toepassen. Wie
n.1. een prijscourant vaneen fabrikant opslaat ziet een groot
. aantal lamptypen aangegeven, maar die zijn lang niet alle
geschikt voor ons doel. In de onderstaande tabel zijn dan van
de meest bekende fabrikaten in Nederland de lamptypen ge
noemd, die men zou kunnen gebruiken. Daardoor krijgt men
ook een overzicht van de lampen, die ongeveer gelijke eigen
schappen hebben. Dit ,,ongeveer” moet dan nog al ruim
worden opgevat. De lampen L1, L2, L3 en L4 komen
overeen met die uit het schema van fig. 13 en 14.

L A MPTYPE
Twee

FABRIKAAT
L1

L2

Pcntodc

Gelijkrichter

Een
triode

trioden
balans

Tetrode

L3

L3

L3

L4

E 408

C 405

C 453

1823

I 94 V

lp 3

DG 4

M 64

Dn 1004

R 240

RE 304

374

RGN1054

in

of

1

Philips

E 428

! E 428

Thcrmion

1 503

I 163

Dn 404

Dn 154

Radio Record
Tclcfunken
Fotos
Tungsram
Gcco

T 34

REN 1004 REN 804 RE 604
S 440

S 415

P 10

F 10

F 100

V 6

AR 4101

AG 495

P 4100

AL 495

PP 4100

PV 4200

MH 4

MHL 4

PX 4

P 425

MPT 4

U 9

J

;

51

.

INHOUD.
Voorwoord

2

Hoofdstuk
I. Hoe werkt een gramofoon ?
i -

.

II. De gramofoonmotor .

.

.

4

III. De weergever, de toonarm en de volumeregelaar

9
16 *

IV. De versterker...................................................

20

V. Kleine verbeteringen aan den versterker .

30

VI. De bouw van den versterker..........................

' 36

VII. De kast.............................................................

42

VIII. De electrische montage....................................

49

Aanhangsel........................................................

5i

(•

..

::i ’ ■

•

.
!

m:

f

NAAMLOOZE VENN.

UITGEVERS
MAATSCHAPPIJ
„KOSMOS"

AMSTERDAM-C.
KEIZERSGRACHT 133
TELEFOON 46657
POSTGIRO 87093

WETEN EN KUNNEN
Een serie practische hand-studieboekjes, door volkomen bevoegde auteurs geschreven,
rijk en modern geïllustreerd, vormende een bibliotheek, welke ons tegenwoordig Weten
en Kunnen in het bereik brengt van iedereen. Elk deeltje is op zichzelf compleet, vormt
een afgerond geheel, is met duidelijke letter op góed illustratiepapier gedrukt en voorzien
van een in kleuren gedrukt en toepasselijk versierd omslag.

Bij bestelling is opgave van de verlangde nummers voldoende

Plant, Bloem en Vrucht
Onder leiding van J. F. CH. DIX, Hoofdredacteur van „Floralia” en
„Handelsblad voor den Tuinbouw".
No. 30. Groenteteelt voor kleine Tuinen. Door H. STIENSTRA, OudLeeraar aan de G. A. van Swieten-Tuinbouwschool te Frederiksoord, 4e
ƒ0.75.
herziene druk, met 34 illustraties
No. 35. Bloementeelt in kleine Tuinen. Door H. STIENSTRA, 5c her
ziene druk, met 34 illustraties .................................................... ƒ0.75.
.
No. 40. Fruitteelt voor den Amateur. Door H. STIENSTRA, 2e herziene
druk, met 40 illustraties............................................................... ƒ 0.75.
No. 42. Het Rozenboekje. Handleiding voor de rozenteelt, voornamelijk
voor den liefhebber-kweeker. Door H. STIENSTRA, 2e herziene druk,
ƒ0.75.
met 36 illustraties
No. 45. Wat moet ik als Land- of Tuinbouwer van Schadelijke en Nuttige
ƒ0.75.
Dieren weten? Door H. STIENSTRA. Met 35 illustraties
No. 46. Wat moet ik als Land- of Tuinbouwer van de Bemesting weten?
Door H. STIENSTRA, 2e herziene druk, met 12 illustraties.......... ƒ 0.75.
No. 47. Wat moet ik als Land- of Tuinbouwer van Plantenziekten weten?
ƒ0.75.
Door H. STIENSTRA. Met 34 illustraties
No. 54. Hoe teel ik met voordeel Aardbei en Framboos? Door H.
ƒ0.75.
STIENSTRA. Met 30 illustraties
No. 55. Hoe teel ik met voordeel Roode, Witte, Zwarte en Kruisbessen?
ƒ0.75.
Door H. STIENSTRA. Met 25 illustraties
No. 59. De Particuliere Tuinbouwer. Vooral ten dienste der leerlingen en
oud-leerlingen van Landbouwhuishoud-cursussen. Door H. STIENSTRA.
Met 29 illustraties en 5 platen .................................................... ƒ 0.75.
No. 71. Tulpen voor Kamer en Tuin. Door J. F. Ch. DIX, Hoofdredacteur
van „Floralia". Met 24 illustraties ............................................. ƒ0.75.
No. 72. Éénjarige Sier- en Snijbloemen. Door H. STIENSTRA. Met
19 illustraties .............................................................. ............... ƒ0.75.
No. 74. Narcissen voor Kamer en Tuin. Door J. F. Ch. DIX. Met 16 ill. ƒ 0.75.
No. 75. Balcon- en Gevelversiering. Met vele nuttige wenken betreffende
planten en materiaal. Door W. H. K. DIX. Met 23 illustraties ... ƒ0.75.
Verkrijgbaar in eiken Boekhandel en bij de Uitgeefster

1

i

*

N
I

bliotheek Ned. Vei

i

