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Daar de inlioud van dit werkje betrekking zou
kunnen hebben op schakelingen en/of con
structies, geheel of ten dele door een Ned.
octrooi .beschermd, zij er op gewezen, dat in
deze gevallen de Octrootwet, toepassing daar
van, anders dan voor experimenteel en eigen
huishoudelijk gebruik, niet toestaat
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= Werkelijkheids Weergave
Aangezien het toepassingsgebied voor audioversterkers tegenwoordig heel wat groter
is dan een tiental jaren geleden, komt men tevens voor het feit te staan, dat° voor
elk speciaal doel ook een speciaal hierop aangepaste versterkeropzet gewenst is. Toch
is het daarbij weer zo, dat bepaalde gedeelten van een versterkerschakeling voor ver
schillende gebruiksdoeleinen hetzelfde kunnen zijn en zo zijn wij er toe gekomen een
vcrsterkerserie te ontwerpen, bestaande uit een zeker aantal eenheden, die men op ver
schillende manieren kan combineren, om zodoende een installatie samen te kunnen
stellen die de gewenste eigenschappen bezit. Deze gedachtengang wordt begrijpelijk,
als men bedenkt, dat de opzet van de eindtrap in feite alleen wordt bepaald door het
gewenste uitgangsvermogen en de vraag of voornamelijk het gesproken woord met
bevredigende verstaanbaarheid moet worden weergegeven — waarbij dan tevens de
eis gesteld kan worden, dat muziekreproductie op een aannemelijk peil mogelijk moet
zijn — ofwel, dat in de eerste plaats „werkelijkheidsweergave” (WW) het doel is.
Geheel los van het bovenstaande staat de kwestie, wat voor signaalbron(nen) men op
de versterker moet kunnen aansluiten: In het ene geval zal men uitsluitend grammo
foonplaten willen weergeven — waarbij dan nog de keus bestaat uit alleen standaard
78 o.p.m. platen of zowel LP platen (33Vs en 45) als eerstgenoemden — in een ander
geval heeft men slechts behoefte aan een of meerdere microfoonaansluitingen. Verder
kan het wenselijk zijn om grammofoon-, microfoon- en radio-ingangen ter beschikking
te hebben, waarbij dan nog de mogelijkheid van „mengen1’ van deze kanalen vereist
kan zijn, ofwel men kan volstaan met het beurtelings kiezen van een der beschikbare
kanalen d.m.v. een schakelaar. Voor elk der genoemde wenselijkheden is een aparte
schakeling van de voorversterkertrappen vereist.
Uit het bovenstaande valt dus te concluderen, dat het in principe mogelijk moet zijn
om met een beperkt aantal eindversterkers en een daarbij passende groep verschillende
voorversterkereenheden een groot aantal combinaties te verwezenlijken, zodat voor
practisch elk doel een versterkerinstallatic is samen te stellen.
Dit principe hebben wij uitgewerkt en zo kwam de „200 serie” audioversterkers tot
stand, onderverdeeld in twee hoofdgroepen, n.1. Ie: Een aantal hoofdversterkers;
2e: een aantal voorversterkereenheden. Zo’n hoofdversterker bestaat uit energieversterker — een balanstrap — met een of meer daarvoor geschakelde spanningsversterkers en een voedingsgedeelte, dat tevens is berekend op voeding van de toe te
passen afzonderlijke voorversterker.
De voorversterkers zijn op hun beurt ge
splitst in enkele verschillende eenheden, zo—>-<
!s klankregeleenheid, microfoonversterker•Hm
HV
-rap, grammofoontrap, enz. Men kan nu
_
^
weer een groot aantal verschillende voor
HM
I
versterkers samenstellen door combinatie
V3~r-'HT.
van genoemde eenheden. De practische uit
Dl C.T7
voering van dit principe volgt uit het blokFig. 1., waarin VV = voorversterker
schema (fig. 1). De verschillende hoofdver
en HV = hoofdversterker
sterkers van de „200-Serie” zijn zodanig
ontworpen, dat ieder een ingangsspanning
van circa 1 volt behoeft voor volledige uitsturing. Dienovereenkomstig is elk type
voorversterker er cp berekend om een uitgangssignaal van deze grootte te kunnen
afgeven bij een zeer laag vervormingspercentage (slechts enkele tienden procent).
Hiermede is dus bereikt, dat elke voorversterker kan worden gebruikt in combinatie
met iedere hoofdversterker.
Om nu een grote verscheidenheid van voorversterkertyp en te kunnen verwezenlijken,
hebben wij ook hier weer een splitsing toegepast, n.1. in afzonderlijke voorversterker
eenheden. Al naar behoefte kan men dan verschillende typen van deze eenheden com
bineren tot een complete voorversterker. Uit bijgaande tabel blijkt overduidelijk welke
voordelen dit systeem biedt; reeds enkele typen voorversterkereenheden scheppen de
mogelijkheid om een groot aantal verschillende voorversterkers samen te stellen, ter
wijl het bovendien uiterst eenvoudig is, om in een handomdraai een bestaande voor
versterker uit te breiden of te wijzigen. Het blokscJiema van fig. 2 verduidelijkt de
opzet van dit systeem. Hier is afgebeeld een complete voorversterker bestaande ui.t
■>
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vier eenheden. De rechtse eenheid — type
VE 200 — is de kern van elke voorversterker en moet dus altijd aanwezig zijn. Hij
.
de kabelaansluiting voor de hoofd
>
f sisrwu. bevat
versterker, waarlangs de voedingsspannin
gen aangevoerd worden en de van de ove
rige eenheden afkomstige signalen samen
VE . . .
VE . . .
komen. Bovendien is hierin een klankregelsysteem ondergebracht voor afzonderlijke
A
A
regeling van hoge en lage tonen. Men is
I
verder geheel vrij in de keuze der overige
eenheden: één of meer kunnen op willekeu
ii
n
i\
rige wijze met de klankregeleenheid worden
VOCW NO
O '
gecombineerd. Uitgezonderd het reeds ge
l?;pf.;:GS«AHAiCH
noemde type VE 200 bevatten alle andere
eenheden minstens één sterkteregelaar en
Fig. 2. COMPLETE YOORVERSTERKER
eventueel een ander regelorgaan. De output
beslaande uit een aanlal VE-eenheden
van de sterkteregelaar is verbonden met de
ingang van VE 200. Al deze eenheden zijn
zodanig ontworpen, dat zij voldoende output kunnen leveren aan de ingang van
VE 200. Voorlopig werden vijf typen voorversterkereenheden ontworpen, waarvan de
schakelingen in de bouwmap E 2 worden beschreven.
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Tot besluit volgt hier een opgave van de ontworpen voorversterkereenheden:
VE 200 — Klankregeleenheid,
wordt in4elke versterker toegepast.
VE 210 — Sterkteregel-eenlieidBevat twee sterkteregelaars en twee ingangskanalen, geen versterking.
Bruikbaar voor aansluiting van gevoelige piekups, enz. Ingangsgevoeligheid 260 mV.
VE 220 — Microfoonversterkereenheid.
Twee geheel afzonderlijke kanalen met sterkteregelaars. Ingangsgevoeligheid 3 mV.
VE 232 — WW-grammofoon-microfoon-radio-eenheid. Bestemd voor aansluiting van
magnetische- en electro-dynamische piekup; bevat correctieschakeling
voor frequentiekarakteristiek van standaard (78 o.p.m.) en LP-platen en
physiologische sterkteregelaar. Drie ingangskanalen, resp. p.u., electrodynamische microfoon, radio (of kristal p.u.), worden beurtelings gekozen
met de schakelaar, die tevens de vereiste frequentiekarakteristiek instelt.
Ingangsgevoeligheden zijn: voor p.u. 16 mV (78 o.p.m.) en 11 mV (LP);
microfoon 3 mV; „radio”: 60 mV. Ingangsimpedanties zijn resp.
47... 100 k,-Q 180 k.Q en 80 k.0
VE 240 — Radio-eenheid. Deze unit is ontworpen voor WW-ontvangst van locale zen
ders, in de eerste plaats gedacht voor toepassing in het centrum van het
land voor ontvangst van de Nederlandse MG-zenders. Een schakelaar
kiest Hilversum I of n, verder is een sterkteregelaar aanwezig. Gevoelig
heid is 20 mV (30 % gemoduleerd).
Vanzelfsprekend laat het systeem der „200-Serie” toe, dat nieuwe typen worden toe
gevoegd, zodra daaraan behoefte mocht bestaan.
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. Beschikbare ingangskanalen

Opzet voorversterker
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2 eenheden:
VE200 4 VE210
VE200 4 VE220
VE200 + VE232
VE200 4 VE240
3 eenheden:
VE200 -r VE210
VE200 + VE210
VE200 4 VE210
VE200 + VE210
VE200 + VE220
VE200 -r VE220
VE200 + VE220
VE200 -1- VE232
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1

1

1
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4
4
4
4
-f
4
4
4

4
2
2
2

VE210
VE220
VE232
VE240
VE220
VE232
VE240
VE240

•V

4 VE210
4 VE232
4 VE220
+ VE240
+ VE240
4“ VE232
4" VE232
-j- VE220
4- VE232

5 eenheden:
VE200 4- VE220
VE200 4- VE210
VE200 4- VE220
VE200 4- VE220
VE200 4- VE232

4“
44“
44

4
4
4
4
4
4

3

2

4 eenheden:
VE200 4 VE210 4 VE210
VE200 4 VE210 4 VE220
VE200 -f VE210 + VE220
VE200 4 VE210 4 VE220
VE200 4- VE220 -\- VE232
VE200 + VE220 4- VE232
VE200 4- VE240 4- VE232
VE200 -j- VE220 4- VE220
VE220 4- VE232 4- VE232

VE200
VE200
VE200
VE200
VE200
VE200

g
5
2

4444
4

VE220
VE220
VE220
VE240
VE240

VE220
VE232
VE232
VE232
VE232

2

1

1

1
1

4
3
2

1

1

1

3
4
2
3
4
2

1

1

1
2
2

1
2
2

3

3

I
2
2
3

1
2
2
3

2
2
1
2

2
2

1
1
1

6
2
2
2

1
1
l

6
3

4
4
4
4
4

VE220
VE240
VE232
VE232
VE232

3 kanaalgroepen met afzonderlijke
klankrcgeling per groep
VE200 4 VE232 4 VE232 4 VE240
VE200 4 VE232 4 VE232 4 VE220
VE200 4 VE210 4 VE220 4 VE232
VE200 4 VE232 4 VE232 4 VE240
VE200 4 VE220 4 VE220 4 VE240
VE200 4 VE210 4 VE220 4 VE240

2

8
3

6
2
3

2
2

2
4
4
2
4
2

I
1

1

1

1
2

1
1
1

Bijschrift bij de tabel
In de tabel komen meer dan 30 combinaties voor, hiermede is echter het aantal mogelijkheden
nog lang niet uitgeput, vooral bij toepassing van vijf eenheden in de voorversterker zijn er nog
lal van combinaties denkbaar, alhoewel in de praclijlc niet alle zin zullen hebben.
Wel vestigen wij extra de aandacht op de mogelijkheden om twee klankregeleenheden vezuu toe
te passen, zodat men de kanalen in twee groepen kan splitsen, met afzonderlijke klankregeimg
per groep. De uitgangen van beide VE200-eenheden worden dan elk via een scheidmgsweerstana
van circa 10 kilohm aan. het contact van de kabelplug verbonden. Vanzelfsprekend wordt op
étln der VE200-eenheden deze plug v/eggelaten.
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Werkelijkheids Weergave mee de HV-211
NIEUWE HOOFDVERSTERKER IN DE „200-SERIE”
Na ’t uitkomen van de 12 W eindpentode EL84 rees de vraag, in hoever het zin en hut
zou hebben om de met EL41 uitgeruste hoofdversterker HV210 (bouwmap El) voor
die nieuwe buis om te werken.
Hoewel de gunstiger eigenschappen van de EL84 onbetwistbaar zijn, zou daarvan in
de HV210 niet zoveel tot recht komen. Dit is terug te voeren op de bijzondere wijze
waarop in de HV210 de balanssturing van de eindtrap tot stand komt, n.1. met behulp
van een speciale transformator tussen de kathoden van de eindbuizen. Hoewel dit
systeem specifieke verdiensten bezit, beperkt het de uitsturingsmogelijkheid van de
eindtrap tot het zuivere A-geb:ed, waarbij het afgegeven vermogen bij 7 a 8 W ligt.
Het feit in aanmerking nemend dat dezelfde pentoden bij een gelijk opgenomen ver
mogen in AB-instelling een aanzienlijk groter nuttig vermogen kunnen leveren, bij een
door tegenkoppeling zodanig gereduceerd vervormingspercentage, dat met vlag en
wimpel aan strikte WW-eisen voldaan wordt, hebben we de HV210-opzet radicaal
verlaten en zijn overgegaan naar een schakeling, die AB-instelling zonder meer toe
laat. Het nuttige vermogen bedraagt dan 11 W onder de conditie van 1% IM-ver
vorming.
Met een dergelijk vermogen bij een zo minimale vervorming bestrijkt de HV211 een
zeer ruim toepassingsgebied. Voor muziekreproductie in de huiskamer is 11 W een
vermogen, waarmee onder alle omstandigheden voldoende reserve voorhanden is voor
een volmaakt vervormingsvrije weergave. In feite ligt dit vermogen zelfs nog iets
boven dat, wat aan vele luidsprekers kan worden toegevoerd en er is dus nog wat
reserve om b.v. het verlies aan vermogen in de luidsprekerleiding op te vangen.
Het is ook alleszins verantwoord om de HV211 to bezigen in combinatie met een stel
luidsprekers met hoog rendement, waarbij we uiteraard in de eerste plaats denken
aan een 2-wegs Wharfedale-weergevercombinatie met filter. De AMROH-WW Gids
(o.a. afgedrukt in R.B. 1954 no. 12) wijst trouwens voor de HV210 reeds deze com
binatie aan en voor de HV211 geldt dat, in verband met het grotere vermogen, nog
sterker *).
*) Deze WW-Gids is ook afgedrukt in de Amroh WW-folder, die door Aniroh op aanvdang
gaarne wordt loegezonden.
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DE SCHAKELING
Door toepassing van de dubbeltriode ECC83 met zeer hoge spanningsversterking
(60-voudig) als voorversterker, ontstond een eenvoudige en betrouwbare schakeling,
met geringe fazaverschuiving en toereikende reserve in versterking voor 17,5 dB
tegenkoppeling, waarbij de ingangsgevoeligheid dan op het voor de „200-Serie” gestandariseerde peil van circa 1 V ligt.
Dank zij de gunstige eigenschappen van de uitgangstransformator is, ondanks de
pentode-instelling van de eindbuizen, een uitzonderlijk groot en vlak frequentiebereik
ontstaan en is de versterker in hoge mate stabiel, ook bij sterkere capacitieve of
inductieve belasting en zelfs in onbelaste toestand. Dit is zeer belangrijk, daar zich
dergelijke omstandigheden (lange luidsprekerleidingen en filterschakelingen tussen
versterker en luidspreker(s) ) in de praktijk herhaaldelijk voordoen.
De grote stabiliteit demonstreert zich ook bij schok- exitatie van de versterker met
kanteel-spanning, waarbij zich practisch geen uitslinger-verschijnselen voordoen.
Door toepassing van de EL84-eindbuizen en voeding van de anoden vanaf een punt
vóór de eerste afvlakspoel, is zonder verhoogde voedingsspanning en zonder tot de
limiet van 12 W anode-dissipatie te gaan, een netto uitgangsvermogen van 11 W be
reikt, bij verwaarloosbare vervorming, n.1. slechts 1 % intermodulatie.
Deze versterker leent zich dus in alle opzichten tot het samenstellen van een WWinstallatie, in combinatie met een voorversterker, uit tot de „200-serie” behorende
VE-eenheden samengesteld.
FAZE-OMKERING
De in de HV211 toegepaste schakeling is practisch de enige die bij de gegeven ingangsspanning in één trap voldoende spanningsversterking levert om de eindtrap te
sturen onder de conditie van een stevige tegenkoppeling. Bovendien is deze schake
ling in hoge mate zelf-instellend voor een symmetrische uitgangsspanning, zonder
toepassing van precisie-weerstanden. De gebruikelijke 10 % tolerantie is voldoende.
Twee correctie-elementen (C3 en *R7) compenseren de faze-verschuiving die bij super
sonische frequenties in de uitgangstransformator optreedt. Een bijzonderheid is de
toepassing van afgeschermde leidingen voor de anodekringen in de eindtrap, waarbij
de schermmantel aan de voedingsspanning is gelegd. Deze afscherming drukt een nei
ging van de eindtrap, om bij een bepaalde ligging van deze leidingen als balansoscillator te gaan werken, de kop in en de bijzondere wijze van aarden berust op een
louter practische overweging. Mocht n.1. onverhoopt een leiding tegen de afscherming
doorslaan, dan loopt het voedingsgedeelte geen risico. De kans op doorslag is ook
veel kleiner, door het geringere spanningsverschil t.o.v. de afscherming.
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fOHAi-CELING KV211
EN HET VOEDINGSDEEL VAN DE HV211
Rl-5
H2
R3-9
R4
R6-8
117
R10-11-12-13-14
R15-17
..........
Klti
1118-19

1 W Vitrohm
Vs W Vitrohm
1 W Vitrohm
1 W Vitrohm
1 \V Vitrohm
% W Vitrohm
lii W Vitrohm
Vb W Vitrohm
Vb W Vitrohm
3 W Vitrohm
draad (GLA)
R22 ... 10 ka 3 W Vitrohm draad (GLA)
voor U70B (zie tekst)
R20-21
.........................'.. 100 a Vb W Vitrohm
Cl-j-2 - 8+12 - 13+14 ................... 32 + 32 „F
elco 450/525 V Novocon
C3
.................. 470 pF 10 % keram. LCC
................... 100 iJP elco 12 V Facon
Cl-9-10
C5-0
..... .................... 0.1 /iF papier Facon
C7
....................... 30.000 pF papier Facon
Cll
............................ 1000 pF 2000 V mica
voor U70B (zie tekst)
Tl
Mu-Zed U70BN (of U70B. zie tekst)
T2
............................... .......... Mu-Volt Plll
LI
................... 6H-60mA (Muvolelt 600ü)
L2
................... 6H-100m'A (Mu-Volt 1003)

XÏ

■>+Vbl

=LJ™

o AZ1

1 ktf
220 kU
3.3 kfl
100 U
220 ka
2.2 kl»
470 kü
1 ka
10 a
250 <3

-t>+Vb2

12
3

220

g>
127 §

éy

CS

o-cs

Ji
C

cu

« EMS

CI3 CI2

280

io_r^
o §
o
S

nb7
230

fe3-'5

8^3-15

4

<____k
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55 --------C------- 1----->5
2xGL8<

ECC03

V

Fig. 3.
Z1
Z2

voor 220 V: 1 A, voor 110/127 V: 2 A;
in B.L.-houder L35o
................................................................... 150 mA

VOEDING VAN DE VOORVERSTERKER
Anode- en gloeidraadvoeding voor de voorversterker kan, voor zover de reserve"
capaciteit van de P141 dat toestaat, uit de hoofdversterker betrokken worden via een
5-polige B & L plug. Zorgvuldige ontkoppeling van de anodevoeding is toegepast
met het oog op de tot zeer lage frequenties reikende versterking van de HV211; een
dubbel filter met in totaal 3 X 32 /<F voorkomt onder alle omstandigheden het
„motorboten”.
De reserve in anode- en gloeistroom bedraagt resp. 20 mA en 1,2 A. Dit is toerei
kend voor de voeding van een niet al te uitgebreide voorversterker, b.v. een com
binatie van een VE2C0 met een VE232, die samen precies de beschikbare gloeistroom
van 1,2 A nodig hebben.
Voor de voeding van een groter aantal eenheden schiet de gloeistroomcapaciteit te
kort. Hierin kan voorzien worden door als voedingstransformator i.p.v. de P141 een
P130 te monteren. Het beschikbare vermogen wordt dan zo ruim, dat zonder bezwaar
behalve een voorversterker ook nog een FM-ontvanger (de „Passé Partout” — bouwmap F 1 — zonder eigen voeding) of een AM-ontvanger (de Super afstemmer
MK 55 — WW-schakelserie deel 3) uit de HV211 kan voeden.
AANPASSING
In het schema zijn de secundaire aansluitpunten verbonden, die resp. voor ca. 3 en 5 -O
(als meest gangbare luidspreker-impedanties) aanpassing leveren en het punt C ge
meenschappelijk hebben, dat tevens aan aarde ligt. De U70BN levert echter nog tal
van andere aanpassingsmogelijkheden, waarvoor men in de bijgepakte tabel in de
7000 f2-kolom de aansluitpunten kan vinden. Onder alle omstandigheden moet
echter hetzelfde gedeelte van de secundaire in het tegenkoppelcircuit opgenomen
blijven en blijft dus ook het punt C geaard. De aanpassing is niet critisch. Men mag
aan de versterker altijd een hogere impedantie als belasting verbinden, dan waarop
de uitgangstransformator is ingesteld, hoewel het geleverde vermogen dan afneemt.
Een te lage belasting is niet direct schadelijk, maar brengt het risico van grotere
vervorming en moet dus bij voorkeur worden vermeden.
Bij toepassing van een scheidingsfilter, voor gescheiden weergave van lage en hoge
tonen via afzonderlijke luidsprekers, is de impedantie van de lage tonen-luidspreker
maatgevend voor de aanpassing. Een combinatie van een Peerless Concert Extra
(3,2 ü), Peerless Bantam HF (5 ü) en een Amroh TWG scheidingsfilter verlangt dus
een instelling van~cle versterker voor 3,5 Q.
Voor de op de U70BN (en U70B) voorhanden wikkeling voor z.g. lijnuitgang kan men
gebruik maken als één of meer luidsprekers op grote afstand van de versterker op
gesteld zijn of voor de voeding van een leidingnet, waarop een aantal luidsprekers
is aangesloten. De leidingverliezen zijn bij deze methode zeer gering, maar daar staat
tegenover dat bij elke luidspreker (of groep van luidsprekers) een transformator be
nodigd is, die de spreekspoel(en) aanpast aan de lijn. Tussen de aansluitpunten A
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TECHNISCHE SPECIFICATIE HV211
Beschikbaar vermogen (bij 1 % IM-vervorming) .......
Belastinggrenzen ..................................................................
Inwendige weerstand aan uitgang (bij 5 Ü instelling)
Dempingsfactor .....................................................................
Tegenkoppeling
...................................................................
Ingangsspanning (voor 11 W output) ..........................
Ingangsimpedantie ..............................................................
Frequentiegebied (plm. 1 dB) ..........................................
Bromniveau (t.o.v. 11 W output) ....................................
Netspanningen .......................................................................
Verbruik ..................................................................................
Gunstigste anode-anode belasting ,....................................
Anodestromen van eindtrap ...............................................

... 11 W
2...500 ü
. 0,73 £?
6,85
............... 17,5 dB
................... 0,8 V
................ 220 k£?
__ 18...55000 Hz
............... —77 dB
110, 127 en 220 V
........ circa 80 W
.................... 8 k£
....... 2 X 34 mA

en II is bij volledige uitsturing van "de HV211 een spanning van 100 V voorhanden.
Het hangt nu verder van de transformatieverhouding — dus van de primaire impe
dantie — af, hoe groot het vermogen is dat de luidsprekers opneemt. Bij dit 100 Vsysteem wordt het beschikbare vermogen van 11 Watt geheel opgenomen door een
belasting met 930 Q. Een luidspreker, voorzien van een normale uitgangsteansformator voor 7000 Qt neemt bij 100 V 1,2 watt op. De HV211 zou dus b.v. een leiding
net kunnen voeden, waarop 9 van dergelijke luidsprekers aangesloten zijn, of een
groter aantal met een verhoudingsgewijs hogere impedantie. Ook kunnen naar be
hoefte luidsprekers met verschillende impedantie aangesloten worden, waarbij dan
diè met de laagste impedantie het grootste vermogen opnemen. De vervangingswaarde
van alle parallel op het net aangesloten impedanties is voor maximaal vermogen dan
weer 930 ü, hoewel er geen enkel bezwaar tegen bestaat, de versterker „lichter” te
belasten, b.v. door het uitschakelen van een deel van de luidsprekers.

8

FREQUENTIE-KARAKTERISTIEK
VAN DE HV211. De uitgangsenergie
werd gemeten in een 5 olim weer
stand, voor een constante ingangsspanning van 0,15 V. Het volkomen
vlakke gedeelte van de kromme tus
sen 40 en 6000 Hz is niet afgebeeld
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TJITGANGSTRANSFORMATOR
In afwijking van de oorspronkelijke publicatie in Radio Bulletin van Februari 1955
is de HV211 nu uitgevoerd met de uitgangstransformator U70BN. Deze is, wat de
wikkelingsverhoudingen en aansluitingen betreft, volkomen gelijk aan de oorspronke
lijke U70B, doch door een speciale rangschikking van de wikkelingen zijn de toleran
ties in de waarden van spreidingszelfinducties en interne capaciteiten uiterst gering
geworden en ligt de stabiliteitsmarge onder alle omstandigheden rijkelijk hoog.
De schakeling van de HV211 is met zorg op de eigenschappen van de U70BN aan
gepast en het is dan ook uitgesloten dat zich een omstandigheid kan voordoen, waarbij
de stabiliteit van deze versterker in gevaar kan komen. Dit impliceert echter tevens,
dat niet zonder aanzienlijk risico een andere dan de voorgeschreven uitgangtransformator is te verwerken.
Ten dienste van bezitters van de voorganger van de TJ70BN, n.1. de U70B volgen
hier aanwijzingen voor de toepassing van dit transformatortype.
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A. Tussen de anoden van de eindbuizen wordt een z.g.
Boucherot-Jilter aangebracht, bestaande uit een serieschakeling van een draadgewonden weerstand van 10 IcQ
en een micacondensator van 1000 pF, (2000 V proefspanning), resp. R»2 en Cn.
B. De tegenkoppeling wordt betrokken van het aansluiti—O &
jn sn
punt A op de secundaire. Dit betekent dus alleen, dat
-o
de van R^ komende leiding aan A wordt verbonden.
Voor het overige verandert er niets. De tegenkoppeUngsgraad is bij deze aansluitwijze ook dezelfde. Op
deze wijze uitgevoerd levert de HV211 met de U70B
v0n gelijkwaardige resultaten als met de U70BN te berei
ken zijn.

TEGENKOPPELING
Er bestaat een geringe "kans dat de versterker bij eerste aansluiting hevig genereert
door verkeerde polariteit van de tegenkoppeling. Veiligheidshalve kan men daarom
Ri voorlopig nog even weglaten. De versterking is dan zeer groot en er zal een hoor
bare brom zijn. Sluit men nu op de betreffende punten een weerstand van circa 10 kO
aan, dan moet het brommen zwakker worden. Als dit het geval is, kan men veilig Ri
aanbrengen. In het tegenovergestelde geval, dus bij toenemende brom of gillen, moet
de polariteit verwisseld worden. Dit gaat het eenvoudigst door de verbindingen Ru-,
en R17 naar Rjg en Ru te verwisselen.

cv
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AARDEN VAN DE GLOEISTROOMLEIDING
In de HV211 is het midden van de gloeistroomwikkeling geaard. Als de buizen in de
‘voorversterker in orde zijn en men vooral in de VE232 (voorheen VE230) als eerste
buis een EF86 toepast, zal het bromniveau van de versterkercombinatie zeer gunstig
blijken. Het is echter niet uitgesloten dat er een afwijking aanwezig is, waarbij een
niet-symmetrische gloeidraadaarding beter zou voldoen. Dit is uitvoerbaar door de
directe aarding van de middenaftakking te laten vervallen en in de HV211 een 100 Ü
potentiometertje over de gloeispanning aan te brengen, waarmee men minimale bromspanning kan instellen.
_
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Het bouwen van de HV211

bibuot ’3-'.
V 1 * *

Het verhoudingsgewijs geringe aantal onderdelen maakt het bouwen van de hoofd
versterker HV211 tot een eenvoudige zaak. Wie volgens de volledig getekende bouw
tekening — geheel achter in dit boekje — te werk gaat zal op geen enkele moeilijk
heid behoeven te stuiten.
Voor hen die echter in het bouwen van versterker-apparatuur nog niet zo bedreven
zijn, hebben wij het bouwproces ingedeeld in een viertal fazen, die in volgorde hierna
zullen worden behandeld.

FAZE 1. HET MONTEREN VAN DE ONDERDELEN
In het chassis, zowel als in de beide zijwanden moeten eerst nog 2 gaatjes (diam.
3.5 mm) worden geboord; resp. voor het bevestigen van de beide weerstandsbprdjes
en de zekeringhouder Zl.
Na het boren worden de bramen met een mesje verwijderd. Vervolgens monteert men
de onderdelen die in de tekening „faze 1” zijn afgebeeld.
Let bij het vastzetten van de buishouders op de juiste stand; in de tekening is die
door een pijltje aangegeven.
Met het monteren van de buishouders voor de ECC83, wordt, aan de binnenzijde van
het chassis, gelijkertijd een driedelige soldeerlip aangebracht.
In de tekening is een ronde bakeliet net-entree aangegeven, in de nieuwste uitvoering
van het chassis CH200A is echter rekening gehouden met een normaal net-entree met
stekerpennen, hetwelk aan de binnenkant van het chassis wordt bevestigd.
Men doet er verstandig aan eerst de kleine onderdelen te monteren en daarna de
balans-uitgangstransformator Tl en de voedingstransformator T2.
De beide zijwanden worden pas in de laatste faze aangebracht. We gaan thans over
tot faze 2.
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FAZE 2. HET LEGGEN VAN DE BEDRADING
(

Voor de verbindingen kan het beste blank, vertind, koperdraad worden gebruikt, een
dikte van 0.8 mm is reeds voldoende. De verbindingen echter worden geïsoleerd,
waarvoor isolatiekous met een binnendiameter van 1 mm wordt gebruikt, dat over
het blanke montagedraad wordt geschoven.
Uiteraard zullen alle verbindingen gesoldeerd dienen te worden. Het handigste gaat
dat met een electrisch soldeerboutje.
Beginners doen er verstandig aan het uiteinde van de te solderen draad, evenals het
contact, waaraan die verbinding moet komen, met Superspeed harskernsoldeer voor
te vertinnen en dan eerst de verbinding te solderen.
In de bouwtekening kan met rood potlood iedere gelegde verbinding worden aange
tekend; op die wijze voorkomt men, dat er een verbinding zou worden vergeten.
Voor wat betreft de luidsprekeraansluitingen is het zaak deze met dezelfde aansluitpunten van de uitgangstransformator te verbinden, aangenomen dat 3 of 5 ohm
passend is voor de voorhanden luidspreker. Zo niet, dan kieze men andere, pas
sende aansluitpunten. Enige voorbeelden:
Belasting: 2.5 Q, te verbinden
Belasting:
7 Q, te verbinden
Belasting: 15 ü, te verbinden
Belasting: 500 ü, te verbinden

aan
aan
aan
aan

C—D
B—E
A—D
F—H

Als men twee impedanties kiest, waarbij één transformatoraansluiting gemeenschap
pelijk is, zoals in het getekende geval van 3 en 5 ohm, dan kan met drie draden naar
de transformator worden volstaan.
In de verbindingsdraad van de voedingstransformator, naar de lichtnet-entree, komt de
zekeringhouder Zl. De aansluitcontacten bij deze houder bevinden zich aan de achter
zijde. Met behulp van twee afstandbusjes wordt de zekeringhouder tegen de chassiszijwand bevestigd.
Uit veiligheidsoverwegingen is het gewenst, tussen chassis en zekeringhouder een
strookje isolatiemateriaal, b.v. dun pertinax, aan te brengen.
Wanneer de electrolyten Cl/2, C8/12 en C13/14 typen met draadeinden zijn, dan
kunnen die aansluitdraden rechtstreeks — dus zonder gebruik te maken van extra
montagedraad — verbonden worden met de aangegeven aansluitpunten.
Tenslotte nog komen de beide afgeschermde anodeleidingen naar P van de uitgangs
transformator aan de beurt en de leiding van de 5-polige B- & L-plug naar de ECC83.
Voor deze verbindingen wordt gebruik gemaakt van microfoonsnoer met plastic
buitenmantel. Speciaal aan deze verbindingen dient men de nodige zorg te besteden.
De metaal-omvlechting wordt over een lengte van circa lVs cm uitgerafeld — b.v.
met een priem — en tot een snoertje samengedraaid. Voor wat de beide verbindingen
aan de transformator Tl betreft, die worden aan de -{-aansluiting gesoldeerd.
Tussen de binnengeleiders en de afscherming moet zeker een V* cm isolatie blijven
zitten. Dit geldt ook aan het andere einde van de leidingen, waar de afscherming
dus wordt weggeknipt en daarna degelijk met isolatiekous of band afgewerkt om
kortsluiting te voorkomen.
Inmiddels zijn we reeds bij faze 3 aangekomen.
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FAZE 3. HET BEDRADEN VAN DE MONTAGEB.ORDJES
Het materiaal op de beide montagestrips wordt aangebracht vóórdat deze bordjes in
het chassis worden bevestigd.
Op de strip met 7 contacten worden in volgorde R9, R3, C4, R4 en R1 gesoldeerd.
De gestippelde verbinding wordt achterlangs het bordje gevoerd.
De waarden van de weerstanden zijn in de internationale kleurcodering aangegeven,
voor de sleutel van deze code raadplege men de materiaallijst achter in dit boekje.
Behalve op het kiezen van de juiste waarde dient men ook op het vermogen van de
weerstand te letten. Het onderscheid hierin is in de tekeningen door een codering aan
gegeven.
Bij de condensator C4 dient men acht te slaan op de polariteit die op dit onderdeel
is aangegeven.
Om te voorkomen, dat de weerstanden en condensatoren tijdens het solderen te heet
worden en daardoor zouden beschadigen, moet er voor afvoer van die warmte worden
gezorgd; men bereikt dat door met een montagetang het aansluitdraadje dicht bij
de betreffende weerstand of condensator stevig vast te pakken.
De punten A t/m D worden van aansluitdraden voorzien. De juiste lengte van deze
verbindingen is in de tekeningen aangegeven.
Vervolgens wordt deze voorgemonteerde strip d.m.v. afstandbusjes of dubbele moeren
op de chassis-zijwand bevestigd en daarna met zijwand en al tegen het chassis ge
schroefd.
Thans is de montagestrip met 10 contacten aan de beurt. Ook hierop worden in de
juiste volgorde de resp. weerstanden en condensatoren bevestigd.
Van de Vitrohm weerstanden R18 en R19 verwijdert men vooraf de verschillende
aftak-clips, aangezien die hier toch geen dienst doen. Ook nu weer letten op de pola
riteit van C9 en CIO, evenals op het kiezen van de juiste waarden en het aangegeven
vermogen voor de weerstanden.
Soldeer de, in serie geschakelde, weerstand R7 en de condensator C3 met de nodige
voorzichtigheid. Vervolgens de verbindingsdraden E t/m L aansluiten.
Ook deze montagestrip weer op enige afstand van het chassis bevestigen, waarna we
bij de laatste faze zijn aangekomen.
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FAZE 4. DE OVERIGE VERBINDINGEN
Eerst sluiten we, van de twee montagestrips, de verbindingsdraden A t/m L aan,
waarna meteen de resterende verbindingsweerstanden en de condensator C7 worden
•aangesloten.
Na een laatste controle en het plaatsen van een zekering in de houders kan de versterker in bedrijf worden gesteld.

IN BEDRIJFSTELLING
Na de versterker op het lichtnet te hebben aangesloten, wordt gecontroleerd 'C£ op de
gloeidraadcontacten van de huishouders de juiste spanning staat; 6.3 volt voor ECC83
en EL84 en 4 volt voor de AZ1.
Tussen chassis en contact 5, resp. chassis en contact 8 van de AZ1 meet men in
beide gevallen circa 300 volt van de transformator.
Vervolgens plaatst men de AZ1 in de huishouder en stelt vast of op de buiscontacten
1 en 6 van de ECC83 en 7 en 9 van de beide eindbuizen spanning staat. Is ook dat
in orde, dan de buizen in hun resp. houders plaatsen. Wanneer aller* goed functionneert zal men de spanningen moeten meten die in de tabel zijn aangegeven.
De meetpunten zijn in de grote bouwtekening aangegeven.

SPANNINGEN GEMETEN TUSSEN CHASSIS EN:
.... 294 V
Kathode AZ1 ................ ............................
.... 292 V
Achter eerste smoorspoel (L2) ................
.... 290 V
Anoden (7) EL84 ..'................ ................
Gemeten met AV07 op 400 volt bereik.
9.9 V
Kathoden (3) EL84 ....................................
1.25
V
Kathoden (3 en 8) ECC83 ....................
Gemeten op 10 volt bereik (netspanning ingesteld op 220 volt).
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MATEBIAALLIJST
1 Chassis CH200-A Amroh
1 Voedingstransformator P141 Mu-Volt
1 Balans-uitgangstransform. U70BN Mu-Zed
1 Smoorspoel 6006 Muvolette
1 Smoorspoel 1006 Mu-Volt
J^Noval huishouders ................... ... 14.401
1 Noval P huishouder ................... 14.180.004
2 L.S.-entrees ................................. 13.021.001
; 1 5-polig chassisdeel B.L. 13.052
*1 5-^olige steker B.L 12.051
48.015
1 Netschakelaar enkelpolig ........
18.511
1 Open zelceringhouder ...............
1' Paneel zekeringhouder B.L. 18.505
1 Net-entree, met afstandbussen en lange
bouten 12.021
.. 11.220.002
1 Weerstandbordje 15-polig
1 Weerstandbordje 7-polig
.. 11.22). 009
2 Draadsteunen 5-polig 11.105.003
30 cm coaxiale kabel L600
V 5-ro jwrtiftd-motttügcdiaad- 0:8 nnrt
X 5 m iooltttiokouo 1-mm1 Glaszekering 1 A (v. 220 V) of 2 A
(v. 110/127 V) B.L.
1 Glaszekering 5 X 20 mm 150 mA
40 Boutjes en moertjes 10 X 3 mm
1 2-polige soldeerlip
1 3-polige soldeerlip
% Walt weerstanden Vitrohm type SBT:
1 lo n (code: bruin-zwart-zwart)

2
2
1
1
5

100
1
2,2
220
470

Q
k/3
k/3
k/3
k/3

(code:
(code:
(code:
(code:
(code:

bruin-zwart-bruin)
bruin-zwart-rood)
rood-rood-rood)
rood-rood-geel)
geel-lila-geel)

1 Watt weerstanden Vitrolim, type ABT:
1 100 /3 (code: bruin-zwart-bruin)
2 1 k/3 (code: bruin-zwart-rood)
2 3,3 k/3 (code: oranje-oranje-rood)
2 220 k/3 (code: rood-rood geel)
3 Watt weerstanden Vitrolim typo GlA^
2 250 Z3
Condensatoren:
1
2
3
3
1

30.000 pF Facon papierkoker
100.000 pF Facon papierkoker
100 pF 12 F Facon electrol. koker
32+32 /<F 450/525 V Novocon electrol.
470 pF keram. L.C.C.
Buizen:

1 ECC83 (12AJX7)
2 EL84
1 AZ1
Eventueel: 1 kast AMROH 71:210
1 signaallampje R3 52.400

De hoofd versterker
HV211, geplaatst jp.
de speciale Amrohkast+ype 71.210
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