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VERSTERKER

10 WATT TRANSISTOR

Het aan dit modelplan ten grondslag liggende proeftoestel werd in het

Technische en constructieve kwaliteiten worden gegarandeerd als de

AMROH-laboratorium serieus beproefd. Daar liet de resultante is van
jarenlange gespecialiseerde ervaring en systematisch onderzoek van

beste, die bij toepassing van gelijksoortig materiaal kunnen worden

vijf ingarigskanalen
gedrukte bedrading
hoog rendement - zeer lage vervorming

nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden, kan dit ontwerp onvoor
waardelijk worden aangeduid als een model voor een MODEL-apparaal.

1 1 et aantrekkelijke van deze bouwdoos-versterker is onder meer, dat de
• 1 belangrijkste en de meeste zorg vergende gedeelten van de schakeling
reeds door de fabriek zijn gemonteerd. De doos bevat onder meer twee
geheel gemonteerde eenheden, uitgevoerd in gedrukte bedrading, die men
slechts in de smaakvolle kast behoeft vast te schroeven, waarna de aansluitpunten met de potmeters, functieschakelaar, aansluitbussen, eindtransistoren en voedingsdcel moeten worden verbonden.
Het is een geïntegreerde muziekversterker, d.w.z. regelversterker — ook
wel voorversterker genoemd — en hoofdversterker zijn samen in één kast
ondergebracht. De combinatie is echter nauwelijks groter dan een afzon
derlijke regelversterker, dank zij de toepassing van transistoren, die door
hun geringe stroomverbruik bovendien veel minder warmte produceren dan
een overeenkomstige buizenversterker.
De regelversterker bevat de transistoren Vj en V2. De eerste trap met V,
dient als voorversterker, waarvan de ingangsgevoeligheid en ingangsimpedantie m.b.v. de keuzeschakelaar Sj aan verschillende signaalbronnen
wordt aangepast d.m.v. tegenkoppeling van collector naar basis. In de
standen 1 en 2 is deze tegenkoppeling tevens frequentie afhankelijk om
de juiste effening voor de RJ.A.A. opnamekarakteristiek te verkrijgen,
zowel voor magnetische en elektrodynamische grammofoonopnemers
(stand 1) als piëzo-elektrische (keramische- of kristal-) elementen
(stand 2).
De lage ingangsweerstand (ca. 3 ko) bij stand 1 heeft tot doel om in com
binatie met de zelfinductie en inwendige weerstand van dit p.u. element
de verzwakking voor de hoge tonen (tijdconstante 75 ns) op te leveren.
De p.u. moet dan wel een zelfinductie van ca. 300 mH bezitten. Het in
stand 2 ingeschakelde netwerkje is gedimensioneeerd voor zo gunstig
mogelijke aanpassing aan de Elac kristalelcmenten KST 102 en KST 106.
In de overige standen is de frequentie karakteristiek vlak, waarbij men
keus heeft uit drie mogelijkheden: 150 mV in 220 kO (ingang B). 500 mV
in 470 kO (C) en 5 mV in 10 kO (D). De ingangen B en C zijn, al naar
omstandigheden, geschikt voor aansluiting van radioafstemmer, magnetofoon, kristalpickup enz. Ingang D is gedacht voor dynamische microfoon:
en ook geschikt voor verbinding met de „diode’’-uitgang van een radio
toestel.
De transistor V2 maakt deel uit van het klankregelsysteem volgens Baxandall. Bovendien’is een laag-doorlaatfiltcr aangebracht, gevormd door een
tweede tegenkoppcl-netwerkjc, dat bestaat uit de 1000 pF condensatoren
en do 2,7 kU weerstand, geschakeld tussen collector en basis van V2,
zodat eventuele stoorsignalen boven 20 kHz niet aan de hoofdversterker
worden doorgegeven en daar dus ook geen hinderlijke intermodulatie produkten kunnen vormen.

verwerkelijkt — sinds jaren gelden AMROH-ontwerpen dan ook als
richtingbepalend en ongeëvenaard, dank zij hun weldoordachte opzet,
duidelijke documentatie en voortreffelijke afwerking.

2. Monteer nu de potmeterplaat met vier afstandsbusjes op de prentplaat van de voorversterker. Elk afstandsbusje moet minstens 25 mm lang
zijn, waartoe we ze samenstellen uit een afstandsbusje van 17 mm en één
van 9 mm lengte.
We gebruiken voor het vastzetten boutje M 3 x 35, d.w.z. 3 mm dik en
35 mm lang (zie afb. 1 en 3). Op deze afbeeldingen zien we hoe onder de
kop van de bovenste bout, die zich het dichtst bij de schakelaar Sj. bevindt,
een soldeerlipje wordt geplaatst.
Er zijn twee lipjes op de schakelaar die we iets moeten ombuigen, omdat
ze anders sluiting maken met een afstandsbusje.
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3. We verbinden nu de lipjes van onze potmeters en schakelaar met de
prentplaat, zoals op de montagetekening is aangegeven. De onder 2 ge
noemde soldeerlip wordt verbonden met punt „A” op de prentplaat (zie
ook de afb. 1 en 3).
Punt „A” wordt later ook met de kern van de transformator verbonden,
waartoe we nu reeds een stuk draad („C”) van 30 cm lengte in punt „A"
solderen (zie afb. 1). De draden van Sj naar de prent zo kort mogelijk
houden. Dit geldt ook voor de aansluitingen van de potmeters R1(!, R1S
en R._j§.

De drie draden van iedere potentiometer dicht bij elkaar houden, desnoods,
na montage, iets in elkaar drukken. Op deze wijze worden lussen. die
bromstoring kunnen opvangen, vermeden.
De draden aan de schakelaar monteren we het beste in deze volgorde aan
de lipjes: Slbf - Slb-, - Slb;i - Slb2 - Slbt en verder in willekeurige
volgorde.
Let op, dat de draden in de tekening voor de duidelijkheid zo ver moge
lijk uit elkaar zijn getekend. In werkelijkheid laten we ze niet zulke boch
ten maken, maar verbinden ze zo kort mogelijk met de gaatjes in de
prentplaat. Voor het solderen aan de prentplaat zie „Soldeerinstructies”.
4. We maken nu een stukje afgeschermde kabel klaar ter lengte van ca.
10 cm volgens de „Instructies voor afgeschermde kabel” en solderen dit
volgens de montagetekening aan de prent aan de zijde waar alle onder
delen en draden in de gaatjes zijn gestoken.
Dit stukje afgeschermde kabel buigen we naar achteren: het vormt de
verbinding tussen onze voorversterker en de eindversterker. Tevens sol
deren we een stukje montagedraad van ca. 16 cm aan het punt —34 volt
(voeding).
(N.B. We brengen alle draden aan die zijde van de prent, waar niet
de koperen geleiders lopen: dit, om beschadiging te voorkomen, zie afb.
1 en 3).

MEETRAPPORT
Resultaten van verrichte metingen aan de „ROBIJN
DE TECHNISCHE SPECIFICATIE
• UITGANGSVERMOGEN:
(gemeten op 7 f> bcfasüng) 10 watt
O HARMONISCHE VERVORMING:
hierbij kleiner dan 0.15 %
• FREQUENTIEKARAKTER1STIEK
20 Hz ... 20 kHz
Belastingimpednnties tussen 4 IJ en 15 <J mogelijk
G GEVOELIGHEDEN EN INGANGSIMPEDANTIES
van de vijf omschakelbare ingangskanalen:
dynamische piekup (R.I.A.A. correctie)
3 ko
3,5 mV
kristal piekup (R.I.A.A. correctie,
speciaal voor Elac KST 102 of 106)
56 ko
0,15 V
radio, eventueel voor kristal piekup
220 kO
0,15 V
•170 ko
0.5 V
bandrecorder
10 ko
5 mV
dynamische microfoon
KLANKREGELINGEN:
Laag (gemeten voor 100 Hz) +12 dB tot —12 dB
Hoog (gemeten voor 10 kHz) +13 dB tot —13 dB
RIJIS EN BRONNIVEAU:
met volopgedraaide stcrktcregelaar en recht in
gestelde toonregelingen
(gemeten met oorcurve-filtcr) —67 dB

}.s afstaiidbussen
Afb. 1 — De vooreersterker eenheid. De prentplaat en de pot. mctcrplaat zijn d.m.v.
afstandsbussen met elkaar verbonden.
Via de stcrktcregelaar gaat het signaal nu naar de hoofdversterker, die in
zijn geheel op een tweede prent is gemonteerd met uitzondering van de
twee eindtransistoren V7 en Vv*. die ieder op een afzonderlijke koelplaat
zijn gemonteerd en die men dus nog met de rest van de schakeling moet
verbinden. Het is een transformatorloze klasse B versterker met quasicomplementaire eindtrap.
De ruststroom van V7 en Vs moet hier 10—20 mA zijn; hij wordt be
paald door het spanningsverschil tussen de bases van Vr, en Vt; en is dus
afhankelijk van de totale weerstand van hot netwerkje tussen deze bases.
De hierin opgenomen NTC-wecrstand stabiliseert derhalve de ruststroom
van V--Vs bij temperatuurvariaties.
Aangezien alle transistoren direct zijn gekoppeld, bepaalt dc spanningsdeler aan de basis van V:t de verhouding van de collcctor-emissor span
ningen van V7 en Vs. Die moeten uiteraard ongeveer aan elkaar gelijk
zijn, dus ieder de heift van de voedingsspanning. Dit is dus in te stellen
door de spanningsdcler aan de basis van V:! te variëren. Deze instelling
wordt gestabiliseerd door een sterke gelijkstroom tegenkoppeling via de
3,3 k(J weerstand naar de emissor van V;i. Doordat het grootste deel van
de emissorweerstand van V;1 ontkoppeld is, is de tegenkoppeling voor
wisselspanning minder sterk. De condensator van 1000 pF tussen de col
lector van V;> en de emissor van V., dient in verband hiermee ter com
pensatie van de bij hoge frequenties optredende fazedraaiing in de tran
sistoren. Het max. uitgangsvermogen is 12 h 13 W bij belasting met
ca. 7 O, bij 10 W is de vervorming nog slechts 0,15%. De minimum toe
laatbare belasting is 4 Q, het afgegeven vermogen is dan nog ca. 10 W.
Bij hogere belastingsweerslanden is het wat minder, echter nog wel 8 W
in 15 _Q.
De snel reagerende smeltveiligheid in serie met de luidspreker condensator
beveiligt de eindtransistoren tegen beschadiging door te sterke collectorstroom, die zou kunnen optreden bij te kleine belastingsweerstand of bij
kortsluiting van de uitgang.
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Fig. 1 — Klankregeikarukteristickcn (gehele versterker).
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Fig. 2 — Spanningen aan de uitgang bij verschillende belastingsweerslanden (bij
constante ingangsspanning).
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5. Onze voorversterker is nu gereed en kan in de kast worden gemon
teerd. Dit geschiedt eenvoudig door de vier assen van de bedieningsorganen door de gaten aan de voorzijde van de versterkerkast te steken, nadat
we op de assen van S, en R2S enkele opvulringen (2x4 stuks) of tandringen (2x2 stuks) hebben geschoven.
Het geheel wordt vastgezet met twee extra moeren op St en R._.v We
dienen de lak, aan de binnenzijde van de plaat, rond de gaten van S| en
Rag weS te krabben, omdat het metaal van de kast op deze plaats goed
contact moet maken met de massa van de versterker.
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Afb. 3 — De aardingslip ..A” is onder de kop van het bovenste boutje aang^bracht
<S2 is de vijfstandenschakeluar SI).
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6. Neem nu de vier ingangscontactbussen A, B, C en D en soldeer aan elk
een afgeschermde kabel van ca. 30 cm lengte.
De pennen 1, 3 en 5 verbinden we aan de ader en pen no. 2 solderen wc
aan de afscherming.
Vervolgens steken we de kabels door de openingen achter in het chassis
en schroeven de contactbussen vast met twee boutjes.
De vier kabeltjes leiden we zonder scherpe knikken langs de linker zij
wand van de kast naar voren en vervolgens voeren we ze volgens dc
bouwtekening tussen de prentplaat van de voorversterker en de voorzijde
van de kast naar de aansluitpunten boven op de voorversterker en sol
deren ze hier vast.
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7. Zet nu de prentplaat van de eindversterker op de bodemplaat vast met
drie boutjes M 3 x 15 met tussenvoeging van drie afstandsbusjes van
7 mm lengte.
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Fig. 1 — Percentage vervorming als functie van uitgangsver
mogen.

30

10 50 60

00 100

700

300 100 500600 000 tJOOHt

3

3

s 7 o on

30kHl

OdB.OW.n TBIeonUnul

Fig 3 — Uitgangsvermogen als functie van de frequentie bij een constant vervormingsperccntage.

8. Soldeer nu aan de zekeringhouder Z, twee draden van ca. 10 cm lengte
en aan Z-, één draadje van 7 cm en aan het andere lipje twee draden, één
van 15 cm en één van ca. 7 cm.
Hierna kunnen we ze in de kast schroeven volgens de bouwtekening met
boutjes M 3 x 15. waarop we vanzelfsprekend eerst de afstandsbusjes van
7 mm lengte schuiven.
9- Monteer de gelijkrichtcel G1 met twee boutjes vlak op de bodem, dus
hier geen afstandsbusjes of isolatie onder leggen.

BOUWBESCHRIJVIN G
1. We beginnen met de montage van de vijfstandenschakelaar St en de
regelbare weerstanden R„;, RJS en R2S op het aluminium plaatje met de
vier grote gaten en de vier kleine 3 m’m gaatjes op de hoeken. De schake
laar monteren we in het buitenste gat. waarnaast zich een klein 3 mm
gaatje bevindt.
We verwijderen de moeren van de as, doch laten het ringetje zitten, waar
aan beide zijden een lipje is gebogen. Het lipje aan de buitenzijde van dit
ringetje moet in het kleine gaatje vlak naast het grote gat vallen als we
de schakelaar aanbrengen, waarna we de moer kunnen vastdraaien met
een combinatietang of waterpomptang (zie foto's).
Monteer de regelbare weerstanden, die in de radiotechniek potentiometers
(potmeters) heten en die dienen om de lage tonen, de hoge tonen en de
geluidssterkte te regelen, naast de schakelaar in de resterende drie gaten.
Als we achter tegen de potmeterplaat kijken en deze in beide handen vast
houden met de reeds gemonteerde schakelaar aan de zijde van de rechter
hand, dan plaatsen we de potmeters met de lippen naar boven. Van links
naar rechts komen de potmeters met de aanduidingen .01 C; .025 A en
.05 A, welke laatste dus naast de schakelaar zit.

10. Daarna kunnen we de beide grote elektrolytische condensatoren m.b.v.
de beugel vastschroeven.
Deze elco’s moeten geïsoleerd zijn. zodat we hierom enkele windingen
papier (b.v. prespaan papier of olielinnen, dat in transformatoren wordt
gebruikt) wikkelen, Indien in de fabriek hierom nog geen isolatiemateriaal
is aangebracht.
Monteer de condensatoren met de + en — kanten, zoals op de montage
tekening is aangegeven. We kunnen over de + draden een stukje isolatiekous schuiven, we zorgen er in elk geval voor, dat de + draden geen slui
ting maken met de huls van de condensator.
11. Monteer nu ook de beide luidsprckercontactbussen, waarna we de lipjes
van de één doorverbinden met de overeenkomstige lipjes van de ander.
Daarna kunnen we deze contactbus aansluiten, zoals op de montage
tekening is aangegeven met de + pool van de elco (2000 «F - 35 V/40 V)
en aan de emissoraansluiting (e) van VS op de prentplaat.

Fig. 5 —

van de versterker.

WEERSTANDEN
Rl-13-21
R3

.. ..
...
.....

10 kilohm
-170 kilohin
220 kilohm
56 kilohm
2.7 kilohm
17 kilohm
4.7 kilohm

R5-14-2S-26
R6-10 ..............
R7-37 ..............
R8
bJl°wm
R9
...• ™
82 kilohm
Ril ................. ISO kilohm
R12-31-32
22 kilohm
R15-17-19 ....
3.3 kilohm
R16 .................... 50kilohm (potentiometccr.
lineair)
R18 ..........
.. 25 kilohm (potentiometer,
lin eair)
R20 .................. 39 kilohm

R22 ...

RÜ:::::::

Afb. 2 — De voorgemonteerde prentplaat van de voorversterker.
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......... 10 kilohm. potenti
potentiometer log
R29 ..................
kilohm. 1 W 6%. VITROHM
...... 100
ïuo kiiotim,
R30
...... 10 kilohm. 1 W 5%

K33-12-14
P.31
R35

100 ohm
33 ohm. 1 W 5%. VITROHM
130 ohm (25’ C)
NTC weerstand
R3S
120 olim
1139
68 ohm
R40
S20 ohm
R41
3.3 kilolun. 1 \V 5%.
VITROHM
H13
10 ohm
R15-46
0.7 ohm. i W 5%.
,„
...
draadgewonden
Alle weerstanden Vitrohm V- walt 5 r/c. tenzij
anders aangegeven.

CONDENSATOREN
0.01 mF
0.06S mF
(.'3
0,0)5 mF
01-5 .............
10 mF, min. werksp. 15 V
C6-15-23 . ...
100 mF. min. werksp. )5 V
C7
0,1 mF
25 mF, min. werksp. 35 V
50 mF. min. werksp. 35 V
5 mF. min. werksp. 35 V
C12-13 ..........
04-16-21 . ... 1000 pF
10 mF. min. werksp. 15 V
CIS
09 .................. 250 mF. min werksp. 6 V
C24-25 .......... 2000 mF. min. werksp. 35-40 V
Alle condensatoren Amroh, min. werkspanning
125 V - 10 %. tenzij anders aangegeven.

ci-s
C2-9

815:??-™ ...

TRANSISTOREN
VI = AM61 ................
V2 = AM51 ..............
V3 = AM11 of A.M12
VI = AM51 .................
V5 = AM71 ..... ...........
V6 = AM72 ...............
V7 » AM91 ................
V8 = AM91 ................

AMROH
AMROH
AMROH
AMROH
AMROH
AMROH
AMROH
AMROH

Afb. 4 — De voorgemonteerde prentplaat van de eindversterker.
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Aan de — pool van deze elco solderen we één der draadjes van de zeke
ringhouder Z,. Het andere draadje van de zekeringhouder gaat naar de
emissoraansluiting (e) van V7 op de prentplaat.
12. Dan kunnen nu nog meer belangrijke verbindingen tot stand worden
gebracht. We solderen het afgeschermde kabeltje van de voorversterker
volgens de tekening aan de beide lipjes (4- en a.f.) op de prentplaat van
do eindversterker.
We verbinden het draadje —34 volt aan het overeenkomstige punt op de
prent van de eindversterker en verbinden dit punt ook meteen maar door
met de — aansluiting van de elco (C24) van 2000 ^F 50-65 V en aan de
— van de gelijkrichter Gl.
Het lipje 4-34 volt (massa) verbinden we met de pluspool van de elco
(C25) en aan de -u van Gl.
Aan deze laatste solderen we ook twee draadjes van ca. 10 cm lengte aan
de belde lipjes met het <>o teken, welke draadjes wij in elkaar draaien
en straks met de transformator verbinden als deze gemonteerd is.
13. Druk de combinatie van schakelaar/neonindicatielampje in het vier
kante gat in de voorzijde van de versterker en soldeer meteen een kort
draadje van de zekeringhouder Z2 aan één der contacten van S2 volgens
de tekening en het andere korte draadje aan het neonlichtje.
In het nog resterende gat links naast de beide luidsprekercontacten doen
we een rubber tule, waarna we er het netsnoer een flink eind door steken.
Ca. 25 cm van het eind in de kast leggen we een knoop in het snoer,
waarna we de aders over ca. 5 cm los peuteren en de ene ader aan een
lipje van het indicatlclichtjc solderen en de andere aan het nog vrije con
tact van S2.

tfe/e draden m elkaar draaien
deze draden «n elkaar draaien
deze draden m elkaar draaien
deze draden ,n elkaar draaie*

m

14. Wc nemen nu de voedingstransformator P 10 W onder handen. De
aansluitingen B en C worden doorverbonden, indien de plaatselijke lichtnetspanning 220 V is. Bij 110 V wordt A met C en B met D verbonden.
<Z« wordt dan 0,5 A).
Aan de secundaire zijde verbinden we F met G door, waarna we de trans
formator op de bodemplaat vastschroeven.
We solderen dan de getwiste draden van de gelijkrichtcel Gl, welke komen
van de lipjes met de ^ aanduiding, met de lipjes E en H op de trans
formator.
Aan lipje A komt de nog vrije draad van Z2 en lipje D verbinden we door
met het lipje aan de neonindicator, waaraan het netsnoer is vastgesol
deerd
Verder verbinden we de soldecrlip, welke op de transformator zit met het
draadje C aan punt A op voorversterker, zoals werd genoemd op punt 3.
15. Bevestig nu de eindtransistoren V7 en VS op de koelplaten, waarbij
onder één der boutjes een soldeerlipje wordt aangebracht. Dit lipje is de
collectoraansluiting (c).
We. solderen hieraan, evenals aan de beide andere aansluitpunten van deze
eindtransisturen, een draadje van ca. 10 cm, waarna we de beide koel
platen verticaal op de linkerzijwand schroeven. Let er vooral op, dat de
koelplaat met V8 aan de achterzijde van de versterker wordt gemonteerd.
Anders ontstaat cr een ongewenste terugwerking, wanneer de volumerege
laar R2S geheel is opengedraaid.
16. Monteer nu de zijwand aan de kast en breng de verbindingen met de
prentplaat tot stand, dus verbind e. b en c van V8 met de juiste punten
e, b en c op de prent, hetgeen ook voor V7 geldt.
17.

Doe nu dc zekeringen in de houders (let op de juiste waarde).

18.

Rechter zijwand monteren.

19.

Knoppen aanbrengen.

20. Controle en beproeving
1. Controleer aan de hand van de tekening zeer zorgvuldig de aange
brachte bedrading. Let op de juiste polariteit bij de aansluitingen van
elco's en gelijkrichter. Controleer of basis en emissoraansluiting van
de eindtransistoren niet zijn verwisseld.
2. Neem de —34 V aansluiting op de prentplaat van de eindversterker,
welke draad naar de — van de elco gaat, los en neem een 100 fj
weerstand op in serie (maak geen sluiting met de luidsprekerzekering).
3. Sluit een luidspreker aan op een der contactbussen.
4. Sluit een voltmeter aan tussen „plus” (= massa) en de koelplaat van
V8 („min”). Meetgebied 25 V gelijkspanning.
5. Zet SI in stand dynamische piekup, klankregelaars in de middenstand
en de sterkte-regelaar geheel rechtsom.
6. Sluit 220 V aan (denk om netzekering!). De voltmeter moet nu 14
a 20 V aanwijzen. De luidspreker zal een zwak geruis geven, even
tueel vermengd met een lichte brom. Is dit niet het geval, schakel dc
versterker oumiddellijk uit (transistoren overlijden onhoorbaar, in
korte tijd en zonder vuurverschijnselen).
Controleer in dit geval nogmaals alle verbindingen op juistheid. Let
op verwisselingen of ongewilde kortsluitingen.
7. Als 6. geheel in orde is, nemen we de min klem van de voltmeter los
en schakelen de voltmeter op 50 V gebied (gelijkspanning). De minklem van de voltmeter wordt nu verbonden met de andere koelplaat
(V7). De nu gemeten spanning moet ruwweg het dubbele zijn van de
eerst gemetene.
Over de 100 Q weerstand zal een spanning van 1 é 3 V (afhankelijk
van temperatuur) aanwezig zijn.
S. Vervolgens wordt de 100 Q weerstand uit de —34 V lijn verwijderd
en de voedingsdraad weer aangesloten op de eindversterker.
Bij 220 V netspanning bedraagt de spanning over de elco’s (zonder
signaal) van de voeding —34 V (±: 5 %).
De spanning tussen de achterste koelplaat (in het schema de collector
van de VS) en de massa moet nu 18 V (± 10%) zijn. n.1. % x voe
dingsspanning -f 1 V. In dat geval kan de collector, die via een grote
condensator met de luidspreker-uitgang is verbonden, evenveel positief
als negatief worden gestuurd, waarbij het maximum vermogen uit de
versterker wordt verkregen.
9. Is dit niet het geval dan kan men twee dingen doen:
a. Indien de afwijking van de tweede spanning, gemeten onder S..
minder dan 10 % afwijkt kunnen we do zaak zo laten. Het verschil
tussen 12 W of 10 VV uitgangsvermogen zal niemand opvallen
(1 dB).
b. Wil men beslist het onderste uit de kan, dan is correctie mogelijk
door het aanbrengen van een weerstand parallel aan de 100 kr?
(R29) of 10 kQ (R30) weerstand in het basiscireuit van V3 van de
eindversterker.
Daartoe gaat men als volgt te werk:
Is de spanning aan de collector van de transistor V8 te hoog, dan
dient een weerstand parallel aan de 10 kf} basisweerstand van V3
te worden geschakeld. Bij te lage spanning wordt een weerstand
parallel aan de 100 kf} basisweerstand geschakeld.
Een 100 kf^ weerstand par. aan de 10 kQ weerstand geeft een ver
laging van ca. 10 %; 220 k£> geeft verlaging van ca. 5 %.
Een 1 Mfi weerstand parallel aan de 100 k£> weerstand geeft een
verhoging van ca. 10 %, 2,2 MQ ca. 5 % enz.
10. Nu worden de vier ingangen gecontroleerd door aansluiten van piekup,
microfoon, radio, o.i.d. (Een toongenerator en B.V.M. is wel het beste).
Goede werking van de klankregelingen ook nagaan.

eerst aan de achterzijde op zijn plaats brengen. Handpalmen op kap leg
gen en met de vingers de voorzijde iets omhoog trekken, zodanig dat de
bovenzijde iets hol gaat staan, zodat de schuine terugwijkende rand over
het omgezette richeltje van het frontpaneel valt.
Om een goed strak sluiten te verkrijgen, zonder dat rammelen optreedt,
kan het nodig zijn de hoek van het terugwijkende frontgedeelte van de
kap iets te wijzigen door voorzichtig te buigen.

1

2

INSTRUCTIES VOOR HET SOLDEREN

Fig. 8 — Montagetekening van de voorversterkcrprentplnat met doorzicht naar dc
achterzijde.
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KNOPPEN
De doorzichtige schijf wordt zo op de knop gelegd, dat de twee uitsteeksels
op dc knop in de daarvoor bestemde gaatjes vallen.
N.B. De op het schijfje voorkomende haarlijn moet tegenover het schroefgat staan
Terwijl men nu het schijfje goed aangedrukt houdt, worden de uitstekende
puntjes niet een soldeerbout vastgesmolten.

A

Slb

AM 51

22. Tenslotte moet de bovenkap aan de achterzijde worden vastgeschroefd
met twee schroeven. Onder het rechter schroefje brengen we een soldeer
lipje met een draadje aan, welk draadje wordt vastgesoldeerd aan de
metalen huls van de ingangscontactbus die voor microfoonaansluiting dient.
Om het soldeerlipje tijdens het aanbrengen van de kap op zijn plaats te
houden, kan men met succes van een stukje hechtpleister of plastictape
gebruik maken. Onder beide soldeerlipjes is de verf op de beide platen weg
gekrabd, zodat het blanke metaal zichtbaar is.

21. Na de controle en beproeving de bovenkap monteren.
Neem de versterker met de achterzijde naar u toegekeerd. De bovenkap
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elco's metgroterecapaciteit en/of hogere werkspanning zijn toegestaan
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SUPER 10 RS/DD f 145,—
30-20.000 Hz.
85.000 maxwell,
basresonantie 38/43 Hz.
Imp. 10/15 Q
Vermogen 10 W

GOLDEN 10 RS/DD f 110.—
30-20.000 Hz.
60.000 maxwell,
Imp. 10/15 Q
Vermogen 8 W

Het maken van een soldeerverbinding is in wezen heel eenvoudig ofschoon
het maken van een mooie las beslist enige ervaring vereist. Slechts een
aantal punten dient men strikt in acht te nemen:
le. Werk met een boutje van ca. 25-50 watt, niet lichter - niet zwaarder.
2e. Bewerk de punt van het boutje zodanig met een vijl en een staalborstel, dat de punt schoon is, d.w.z. dat de zwarte aanslag beslist
verwijderd is.
3e. Laat het boutje goed warm worden, waarbij de punt met wat soldeertin vertind wordt. Sla het teveel aan tin eraf, door met het boutje een
zwiepende beweging te maken.
4e. Gebruik alleen en uitsluitend een soldeertin met harskern, b.v. Supcrspeed. dat bij elke radiohandelaar verkrijgbaar is. Pas nooit een
vloeimiddel toe, geen soldecrwater of -vet of enig kwasi zuurvrij soldeerpasta.
5e Het solderen aan de prent gaat als volgt:
Steek het stukje montagedraad, dat over ca. 5 mm van de plastik
kous is ontdaan, aan de zijde van de onderdelen in het gaatje en buig
het zodanig, dat het draadje blijft zitten als we het loslaten. Druk de
punt van de soldeerbout op de koperen geleider ter plaatse van het
betreffende gaatje en laat tegelijk een behoorlijke hoeveelheid Un
vloeien, bij welke bewerking de prent goed vlak moet liggen. Als de
tin goed vloeit en zich ter plaatse over het koper heeft verspreid,
waarbij het koperen draadje geheel door het tin is omgeven, verwijde
ren we de bout, waarna we de prent met het draadje onbeweeglijk
laten liggen tot het tin goed gestold is.
6e. Het solderen aan lipjes van potentiometers en aardlipjes gaat over
eenkomstig: draad, over 5 mm blank, in gaatje steken en niet bang
zijn om behoorlijk tin te gebruiken Het teveel valt er vanzelf af,
eventueel dc bout afslaan.
7e. Het solderen van de draadjes aan de beide eindtransistoren V7 en VS
moet voorzichtig gebeuren: werk snel en kortstondig, want de penne
tjes b en e mogen niet teveel hitte opnemen.
INSTRUCTIES VOOR DE AFGESCHERMDE KABEL
Een afgeschermde kabel is in wezen een stuk éénaderig snoer, waarom
heen een koperen kous is gevlochten om deze ader statisch af te scher
men tegen invloeden van buitenaf. Om de koperen omvlechting te bescher
men, is ook hieromheen nog eens een plastic omhulling aangebracht.
Deze laatste wordt over ca. 2 cm verwijderd door een schaar onder het
plastic te steken en het kous open te knippen, waarna we het restje ge
makkelijk kunnen verwijderen.
De metalen afscherming plukken wc met dc punt van een pincet of schaar
tje met enkele draadjes tegelijk uit elkaar, waarna we ze bundelen tot
een adertje.
De dikke plastic binnenmantcl laat zich gemakkelijk verwijderen door
ca. 1 cm vanaf het einde de punt van de soldeerbout rondom even tegen
de kous te drukken, waardoor dit smelt en het stukje gemakkelijk is te
verwijderen.
De binnenader draaien we in elkaar, waarna wc hem even voorvertinnen,
alvorens hem in de gaatjes van de prentplaat te steken.
N.B. Waarschijnlijk zal het niet gelukken de samengebundelde ommanteling in het gaatje van de prent te steken. We nemen dan een stukje blank
montagedraad, buigen dit om het bundeltje, solderen het vast, waarna we
het stukje montagedraad wél gemakkelijk in het betreffende gaatje kun
nen steken.

uitvoerige folder
verkrijgbaar bij

8" BRONZE/RS/DD f 54,—
50-20.000 Hz.
40.000 maxwell,
Imp. 10/15 Q
Vermogen 5 W
SUPER 8 RS/DD ƒ 89.—
40-20.000 Hz.
60.000 maxwell,
basresonantie 50/60 Hz.
Imp. 10/15 Q
Vermogen 6 W

MUIDEN
Tel. (02942) 1341

10" BRONZE/RS/DD f 68.—
35-20.000 Hz.
40.000 maxwell,
Imp. 10/15 Q
Vermogen 6 W
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elco’s met grotere capaciteit en/of hogere werkspanning zijn toegestaan
Fig. 9 — Montagetekening van de eindversterker.

TENSLOTTE HET GEBRUIK
Plaats de versterker niet in de zon of op een verwarming, schoorsteen
mantel, televisietoestel o.i.d.. Een omgevingstemperatuur van 30° is toe
gestaan. maar het is niet verstandig om de koeling van de eindtransistoren
zonder noodzaak te bemoeilijken.
WIJZIGEN VAN EEN DER INGANGEN
Indien het voor een bepaalde toepassing gewenst is, om over een ingang
te beschikken, die een andere gevoeligheid en ingangsweerstand heeft, kan
één van de ingangen worden gewijzigd.
Het beste hiertoe lenen zich de ingang van de microfoon of van het radioband-apparaat (150 mV) of dc overeenkomstige ingang 500 niV.
De ingangsweerstand wordt grotendeels
bepaald door de weerstand tussen de
contactbus en de schakelaar Sla, dit is
Ri in fig. 10. Nu geldt, dat de ingangscs
I»ij
gcvoelïgheid vrijwel omgekeerd even
redig met de ingangsweerstand verloopt.
Nemen wij in ingangsweerstand dus
twee maal zo klein, dan wordt de gevoe
ligheid bijna twee maal zo groot.
0
rib“ M
De spanning Ui, dit is de minimum i
o *U
vt
spanning die nodig is om de eindverster- i
nu
ker geheel te kunnen uitsturen, wordt ■,
mede bepaald door de weerstand Rt. We j
nu
kunnen Rt berekenen volgens
Ri
Ri *
Ui- R7X 40 mV’ waaruit
Rt =-0jFig. 10
x 40 mV.
Het wegnemen of aanbrengen van een weerstand op de prentplaat dient
met de nodige voorzichtigheid te geschieden. Ruwe behandeling en te
langdurige verhitting vernielen de prentplaat, zowel als de betreffende
weerstand.
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