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e bouw van microfoon- en gr amofoonversterkers, lange
tijd op de achtergrond geraakt omdat - in nog groter
mate dan voor radioconstructies
de meest noodzakelijke
onderdelen ontbraken, begint in wijde kring weer belangstelling
te trekken. Als bezwaar wordt evenwel gevoeld, dat op dit
gebied geen andere constructiestof beschikbaar is dan jaren
geleden in de radiopers verschenen artikelen, die enerzijds
vaak moeilijk te achterhalen zijn en anderzijds lang niet altijd
nog actuele waarde bezitten.
Tegemoetkomend aan veler verzoek om bouwaanwijzingen en
algemeen inleidende stof, werd thans dit werkje samengesteld.
Het biedt een selectie der belangrijkste in „Radio Bulletin”
over de inrichting van versterkers verschenen artikelen en
wenken, voor zover nodig herzien en, meer speciaal wat de
constructie-aanwijzingen betreft, in overeenstemming gebracht
met de nieuwste huistypen.
Niet alleen omdat deze nieuwe M.K. uitgave een schat van
betrouwbare practische gegevens bevat, maar in het bijzonder
wel omdat dit werkje zich door aard en samenstelling zal
laten kennen als een handig vademecum voor in geluidsversterking en gramofoonopname resp. weergave belangstellen
den, houden wij ons overtuigd dat dit boekje ten volle in de
gebleken behoefte aan voorlichting zal voorzien.
De Samenstellers.

Bussum, April 1949
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Leest onderstaande aanwijzingen en ge zult kunnen consta
teren, hoe, met meestal zeer weinig extra moeite, een
goede versterker nóg beter kan zijn.
Prent daarom deze wenken in Uw geheugen en past ze toe.

De eigenschappen van een versterker
worden niet alleen bepaald door het
gebruik van met overleg, dus op grond
van technische en constructieve kwa
liteiten gekozen, onderdelen en buizen,
maar ook — en dat in werkelijkheid
niet in geringe mate — door doelmatige
rangschikking, indeling en bedrading.
Onder het eerste zij verstaan de orde
ning, Welke gedicteerd wordt door het
principeschema, kortweg bestempeld
als de technische opzet. Het schema,
voor zover het voorziet in de taakver
deling van onderdelen en buizen zal
als regel nimmer enige wijziging be
hoeven om meer persoonlijke verlan
gens te bevredigen; bestaan er niette
min wensen, die verder gaan dan het
kan verwerkelijken, dan koopt, vraagt
of ontwerpt men een beter geëigend
schema en daarmee is de kous af. Aan
gezien de in schema of schemasleutel
aangegeven waarden voor spanningen,
capaciteiten en weerstanden in onver
brekelijk verband staan tot de te ver
werken buizen en onderdelen, welke
de basis vormen van het schema, zullen
zij bij een deskundig ontwerp nooit
zonder nadeel gewijzigd kunnen wor
den. De noodzaak daartoe zou zich ove
rigens alleen voordoen bij vervanging
van een bepaalde buis of onderdeel en
dit is nu iets, dat slechts toelaatbaar
is indien alle consequenties volledig
kunnen worden overzien — immers,
het beleidvol opgezette schema vormt
een gesloten en harmonisch geheel van
afgeronde, in elkaar grijpende eigen
schappen en mogelijkheden.
Geheel anders ligt de zaak waar het
plaatsing resp. indeling van de onder
delen en onderlinge verbindingen be
treft. Het bouwplan, ook wel montage-

of bedradingsschema geheten, is dan
ook allerminst bedoeld als star en on
wrikbaar model, doch uitsluitend als
voorbeeld van een uitvoering, welke
een zo gunstig mogelijk compromis
geeft te zien van prestaties, universele
geschiktheid qua vorm en afmetingen,
eenvoud en overzichtelijkheid.
Nu is een compromis het resultaat van
geven en nemen. Het ligt er dus maar
aan wat men wil opofferen en wat men
daarvoor terugkrijgt, of men zich tevre
den kan achten met het door de werk
tekening omraamde geheel. Daar t.a.v.
prestaties doorgaans slechts geringe
concessies plaats vinden — geen recht
geaard constructeur voelt er veel voor
op dit punt ter wille van wat ook te
schipperen — gaat het in de practijk
zo, dat alleen de nog ontoereikend in
zicht bezittende beginner zich te kort
voelt gedaan. Hetgeen waar en niet
waar is! Waar, omdat de duidelijkheid
en overzichtelijkheid van een bouw
plan inderdaad kunnen worden opge
voerd en niet waar, omdat van een be
ginner verondersteld wordt, dat hij de
practijk laat rusten tot genoegzame
kennis is verkregen om ook meer ge
compliceerde schema’s te begrijpen
— plezier, voldoening en succes
van zelfbouw zijn recht evenre
dig aan de mate van begrip en
inzicht, welke daarvan de inzet
vormt...
In de practijk blijkt voorts nog iets
anders, nl. dat menig gevorderd ama
teur, iemand dus voor wie de werkte
kening overbodig moest zijn of hoog
stens van bijkomstige, informatieve
betekenis bij bevestiging van bepaalde
onderdelen, het overnemen van maten
of ter verduidelijking van bijv. de
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schakeling, zich veel te gemakkelijk
laat verleiden om van zelfstandig werk
af te zien. Ook al wordt een chassis van
andere vorm of afmetingen gebruikt,
de neiging praevaleert om toch, zo
goed als de verhoudingen maar toela
ten, indeling en bedrading te copiëren.
Kijk, dat is nu precies wat niet bedoeld
wordt. Als meest naar voren springen
de eigenschap van zelfbouw geldt on
getwijfeld de practisch onbeperkte
vrijheid om technisch zowel als con
structief het maximum bereikbare te
verwezenlijken. Door deze mogelijk
heid uit gemakzucht, laksheid of
onzekerheid niet te benutten derft men
ontzaglijk veel voldoening, geeft men
moedwillig de gelegenheid prijs om

mede onderlinge beïnvloeding van on
derdelen, kringen of leidingen voor een
groot deel geweerd worden. Het
beoogt een rationele opstelling van
onderdelen en buizen, vereenvoudigde bedrading en samenstelling
van kringen met korte omlooptijd; het heeft voorts tot doel
alle onderdelen tot een mechanisch ge
heel te maken, aldus bij voorkomende
reparaties, inspectie of wijziging
en last not least experimenten — een
gemakkelijk te hanteren eenheid vor
mend en ja, tenslotte wil het ook zijn
een, liefst stofdichte, bergplaats voor
bedrading, en de vele weerstanden,
condensatoren, montagesteuntjes en
soldeerlipjes.

waardevolle ondervindingen op te
doen — ervaring, die bij latere moder
nisering of optredende storingen on
betaalbaar zal blijken — en bouwt men
zich een toestel, dat, hoe perfect ook,
toch altijd nog in prestatie, doel
matigheid en toegankelijkheid net
even onder de top blijft.
Teneinde hierin verandering te bren
gen, ditmaal eens wat wenken en op
merkingen, welke tot doel hebben
eigen initiatief te bevorderen en rich
ting te geven.

Gaat men uit van deze factoren — en
dat is beslist noodzakelijk — dan krijgt
men een andere kijk op de waarde van
het chassis en is het duidelijk, dat het
zin heeft zich af te vragen aan welke
eisen dit toch wel moet beantwoorden.
Welnu, de allerbelangrijkste factor is
stevigheid. Een chassis, dat wrikt,
trekt, buigt, veert of doorzakt, deugt
niet — daar is verder geen letter aan
toe te voegen. Vorm en afmetingen
moeten gericht zijn op zo doelmatig
mogelijke indeling van onderdelen,
buizen en bedrading, op overzichtelijk
heid van montage en het bereikbaar
blijven van ALLE verwerkte onder
delen (zodat bij reparaties of contrölemetingen geen gedeeltelijke demontage
of verbuiging-van verbindingsleidingen
nodig is). Het materiaal behoeft niet
persé niet-magnetisch te zijn, zoals alu
minium en zink — in de industrie is
dit vooroordeel allang naar het rijk

Het chassis.
Dit is niet enkel maar een soort doos,
waar je terwille van een netheidsbevlieging diverse leidingen en onder
delen in wegmoffelt, ’n Goed chassis is
heel wat meer: het dient om aan de op
bouw gestalte en stevigheid te geven,
het zorgt er voor (kan er althans voor
zorgen) dat storingen van buiten als-
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der nevelen verwezen — doch zeer be
slist goed geleidend, met lage aardingsweerstand, warmteafvoerend en roest
vrij. Nader wordt dit geprecisieerd in
het volgende .
a) Stevigheid.
De rigiditeit van het chassis wordt be
paald door aard, dikte en verwerking
van het materiaal. Aluminium en zink
zijn zachter, dus buigzamer dan ijzer,
staal, koper of brons. (Beide laatst
genoemde metalen zijn te kostbaar én
daar ze in omvangrijke constructies
practisch niet verwerkt worden, kun
nen ze dus verder buiten beschouwing
blijven). Bij chassisbouw uit aluminium
of zink zal een dikker plaatsoort moe
ten worden gebezigd dan bij gebruik
van ijzer of staal en wel des te dikker
naarmate de afmetingen groter zijn.
Hierbij stuiten we uiteraard op gren
zen, zodat men overgaat tot het
grotere belasting verdragende ijzer
of staal, waarvan de toepasselijk
heid door verzwaarde bewerking,
het meerdere gewicht en overigens
natuurlijk ook door de afmetingen,
al evenzeer begrensd wordt, naar
vakbouw resp. plaatselijk versterkte
chassis of radicaal besluit het eenheids-idee te laten schieten en dus
meer dan één chassis voor één tech
nisch verband te gebruiken.
Practisch gezien is het zo, dat bij toe
passing van zink en aluminium van
resp. 2 en \}/2 mm dikte normale doos
vormige chassis met hoekversterking
geen grotere afmetingen verdragen dan
25 x 30 cm bij een hoogte van 6 cm;
worden deze maten overschreden dan
is de partiële versterking door hoek
lijst of schotjes noodzakelijk om op
treden van spanningen of doorzakken
te voorkomen.
b) Vorm en afmetingen.
Hier zij het richtsnoer, dat niet de
kast doch de technische opzet van het
apparaat maatgevend is. In geval de
omstandigheden er toe leiden dat
bij de constructie rekening moet wor
den gehouden met een reeds voorhan
den kast, paneel of rek, dan nog zal de
eerste overweging moeten zijn: hoe
worden onder deze omstandigheden de
technische eisen het best gediend! Zo
kan onder bepaalde omstandigheden
aan het chassis met voordeel de vorm
van een liggende L worden gegeven
of étagebouw worden toegepast, ook de
bedieningsorganen behoeven werkelijk
niet altijd zo stereotiep in het midden
te staan en, zo dit een onoverkomelijk
punt uitmaakt, ga men eens na of
onderbrenging van het versterker- en
voedingsgedeelte op een afzonderlijk

chassis geen betere verhoudingen zou
scheppen.
In dit verband valt nog op te merken,
de welhaast ongelimiteerde mogelijk
heden, welke gelegen zijn in de toe
passing van bowden-kabel.
Met een beetje doorzicht en fantasie
kunnen daarmede tal van zgn. hopeloze
constructieproblemen opgelost, unieke
uitvoeringsvormen bedacht en vereen
voudigingen aangebracht worden zon
der te vervallen in gecompliceerde,
overbevolkte of ondeugdelijke chassis.
c) Afscherming.
Een van de eerste oogmerken verbon
den aan de toepassing van metalen
chassis is voorts de omsloten onderde
len en leidingen te vrijwaren tegen be
ïnvloeding van buiten het toestel ge
legen storingsbronnen.
Zijn er lange, onafgeschermde roosterleidingen, dan zal een groot gedeelte
van de storing via deze kanalen buiten
toedracht van het chassis de buizen be
reiken — we nemen aan, dat zo’n grote
tekortkoming bij u niet zal worden
aangetroffen. Rest dus de vraag: waar
en waarom blijft het chassis in ge
breke? Het antwoord is ten dele voor
de hand liggend, ten andere moeilijk
te formuleren. Laten we bij het gemak-

kelijkste beginnen en wel door een te
genvraag: bezit uw versterker een me
talen bodem of afsluitplaat, goed
sluitend verbonden met de opstaande
wanden van het chassis?
Eén ding staat dan vast: bij goede aarding is de versterker thans positief
gepantserd tegen storingen van laagfrequente aard.
De afschermingsmogelijkheden van het
chassis zouden niet volledig tot recht
komen, als niet tevens gewaakt werd
tegen onderlinge beinvloeding van de .
verschillende versterkertrappen bin
nen de chassisruimte. Dit laat zich
voortreffelijk bereiken door onderver
deling in secties of vakken, dan
wel door dwarsliggende schotjes, die
dan tevens nog bijdragen tot grotere
mechanische sterkte. Zowel bij vakbouw als aanwending van „storingsdichte schotten” worden metaalstroken
gebruikt met ca. 1 cm brede, haaks op
het profiel staande rand, welke met
boutjes aan het chassis te bevestigen is.
d)

Geleidbaarheid en warmte-afvoer.

Zoals gezegd, is gebleken dat de aard
van het voor chassisconstructie gebe
zigde materiaal aanleiding kan zijn
tot onvoldoende afscherming. In minder
goede geleiders zullen, zonder bepaal
de en nader te bespreken voorzorgen,
plaatselijk spanningen geinduceerd
kunnen worden, die dan weer de nevenliggende onderdelen of verbindin
gen infecteren. Speciaal in ontvangers
bij k g ontvangst kan men hierdoor tot
.zeer verwarrende situaties komen. De
remedie is gelegen in het aanbrengen
van verscheidene aardingspunten, on
derling verbonden door 1 mm dik
draad of aangesloten op een koperen
rail, welke dwars door het chassis loopt
en waarop tevens alle andere aardingen
uitmonden.
In het algemen zullen deze drastische
voorzorgen voor gewone microfoon- en
gramofoonversterkers niet vereist zijn.
Complicaties zullen in hoofdzaak, zo
niet voor 100 %, moeten worden toe
geschreven aan gebrekkige aarding op
of aan het chassis. Bij snel oxyderende
metalen als zink en aluminium moeten
dan ook aardingspunten als aansluitbus
voor aardleiding, soldeerlipjes, enz.
zeer zorgvuldig worden behandeld,
daar anders vroeg of laat overgangsweerstand zal optreden. Met fijn zandpapier make men het metaal ter plaat
se volkomen blank en effen, waarna
busjes of soldeerringen, eveneens voor
af terdege te reinigen, deugdelijk wor
den vastgezet, onder gebruikmaking
van de bekende stervormige veerringen
en borgmoeren. Onmiddellijk daarna
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bestrijkt men met behulp van een pen
seel de contactplaats met goede, zuur
vrije vaseline, waarbij het nut heeft
deze bewerking onder plaatselijke ver
warming uit te voeren.
Ook ten aanzien van de warmte-afvoer
wordt veelal geen aandacht besteed,
daar men serieus meent aan dit punt
alle nodige aandacht te hebben gege
ven door te zorgen, dat de kast aan de
achterzijde van ventilerende openingen
is voorzien. Ten onrechte, als men be
denkt dat het feilloos functionneren
van onderdelen (electrolieten, weer
standen bv.) sterk afhankelijk is van de
bedrijfstempera.tuur en dat ook de le
vensduur van condensatoren en weer
standen daarmee in hoge mate samen
hangt. De ervaren monteur weet, dat
afvlakcondensatoren en de veel warmte
producerende gelijkrichterbuis kwade
buren zijn, doch vergeet als regel acht
te slaan op de interne warmteontwik
keling van . electrolieten. Plaats deze
steeds aan de achterzijde van het chas
sis, dus vlak bij de ventilatie-openingen.
Hebt u er voorts wel eens aan gedacht
hoe het staat met de in de chassisruimte
ontwikkelde warmte? Toch kan deze
werkelijk beduidend zijn, schadelijk
(doorslag van koppelcondensatoren en
losraken van contacten), hinderlijk
verloop (van weerstanden), en, als
eerder van hitte dan van warmte moet
worden gesproken, gevaarlijk!
In het doosvormige chassis, of dit nu
aan de onderzijde afgesloten is met een
metaalplaat óf door de kastbodem, kan
de door weerstanden uitgestraalde
warmte alleen uitwijken, doordat het
grote metaaloppervlak de warmte op
neemt en vervolgens afstaat aan de
buitenlucht, m.a.w. niet de warmteproducerende lichamen worden ge
koeld, maar het omhullende chassis.
Hetgeen begrijpelijk niet de juiste ma
nier is.
In sommige fabrieksapparaten wordt
dit euvel ondervangen door tussen
chassis en kastbodem enige ruimte
te laten. Deze oplossing kan ook
de amateur er aan geven, waar
bij dan niet mag worden verzuimd in de metalen afsluitplaat
vele, maar op zich zelf kleine
gaatjes te boren. Niettemin, er is nog
betere koeling mogelijk en wel door
het bevorderen van de trek. Bij voor
keur aan de bovenzijde van het chas
sis worden enkele openingen aange
bracht (rozetten van boorgaatjes),
terwille van stofwering en finish
afgedekt met fijn metaalgaas). De hete
lucht zal nu naar boven ontwijken, het
geen gepaard gaat met aanzuiging van
koude lucht aan de onderzijde van het
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chassis. Spanningsdelers en begrenzingsweerstanden voor grotere stroomsterkten plaatse men dan direct onder
zo’n „schoorsteen”.
e) Invloed van oxydatie en roest.
Eigenlijk één begrip, doch dit terzijde
gelaten. Verbranding aan in de lucht
aanwezige zuurstof is aan alle onedele
metalen gemeen, typisch voor zink en
aluminium is echter het feit dat door ’
de verbranding minuscule sintels ont
staan, die, vooropgesteld dat zij een ge
sloten, homogene laag vormen, zich als
een beschermende huid gedragen voor
het onderliggende metaal en voort
schrijdende oxydatie vertragen.
Prachtig, zult u zeggen, daar dus geen
kopzorg. Het leven heeft echter vele
lagen en listen, zo ook hier. Allereerst
geeft die sintellaag al snel een grauw
wit uiterlijk aan het chassis en verdwij
nen oorspronkelijke metaaltint en
glans. Dat is niet plezierig, maar ten
slotte te dragen. Slimmer is, dat de
oxydatie geen deeltje van het metaal
oppervlak overslaat en dus ook de aardingspunten niet. Tussen chassiswand
en soldeerlip (óók tussen boorgat en
bevestigingsboutjeü) zal na enige tijd
dan ook een isolerend, althans minder
geleidend laagje ontstaan; daarbij kan
dit proces onder de invloed van zuren,
vocht en stroomdoorgang — electrolyse — plaatselijk nog verergerd wor
den.
Al met al is er reden om zeer arg
wanend te staan t.o.v.' de normaal ge
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Fig. I.

De anodcvoediug voor dc voorvcrsterkers moet
altijd afzonderlijk afgevlakt zijn

bruikelijke aardingsvoorzieningen en
zal bij voorkeur door lassen of solderen
voor de aanwezigheid van enige deug
delijke, on veranderlijke aardpunten
dienen te worden gezorgd.
Oxydatie van non-ferro chassis kan
worden tegengegaan door het aan
brengen van een voor zuurstof ondoor
dringbare lak, na voorafgaande rei
niging van het metaal in een loogbad.

Practïsche u/enken.
Een fout, waar men zeer dikwijls mee
kampt en die voor een groot deel door
weldoordachte bouw voorkomen kan

worden, is brom. Brom ontstaat door
allerlei oorzaken en manifesteert zich
ook op verschillende wijze. Zo’onder
scheidt een goed geoefend oor:
A de zeer lage 50 perioden brom, die
o.a. ontstaat door inductie van de voedingstransformator op een l.f. trans
formator of door buisfouten.
B de 100 perioden brom, die een gevolg
is van een onvoldoende afvlakking of
een onjuiste bedrading.
C het hoge bromgeruis, dat ontstaat
door capacitieve overdracht van wis
selspanning, uit het net afkomstig, op
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Fig. 2.

LINKS : de juiste montage
RECHTS: zo moet ’t niet

onvoldoende afgeschermde gevoelige
leidingen.
Zeer vaak komen meerdere „soorten”
brom gelijktijdig voor.
Soort B is misschien wel de meest voor
komende. Half uitgedroogde en open
electrolieten zijn meestal de schuldigen.
In onze schema’s is altijd de anodevoeding voor de vóórversterker nog
eens afzonderlijk afgevlakt. Dikwijls
laat men deze afvlakking echter weg
en voedt dan de vóórversterker direct
van de hoogspanning. Behalve wan
neer men een bijzonder goede afvlak
king toepast met capaciteiten van min
stens 32 uF, geeft het ontbreken van
extra afvlakking voor de voorversterker altijd aanleiding tot brom.
Een tweede oorzaak, die bromsoort B
tot gevolg heeft, is verkeerde bedra
ding. In de gelijkrichterschakeling
vloeit in de verbinding tussen het mid
den van de hoogspanningswikkeling en
de eerste afvlakcondensator een wissel
stroom, die zeer hoge piek-waarden
bereikt.
Wanneer deze verbinding gevormd
wordt door het chassis of een aardleiding, waaraan tevens andere ele
menten van de versterker verbonden
zijn, dan wordt een bromspanning uit
de gelijkrichter in de versterker ge
bracht. Als regel moet daarom altijd een
afzonderlijke verbinding tussen de ge
noemde punten bestaan, die slechts op

ïi

een punt aan „aarde” mag liggen. Zelfs
het magnetisch veld rond de leidingen
naar cfe eerste condensator van het afvlakfilter is zo sterk, dat inductie op
andere leidingen in de onmiddellijke
nabijheid lang niet denkbeeldig is.
FOUT
4-^ÖCC^

I

-t-^ODöCö^

GOED

r/»a

Fig 3. In de verbindingen tussen het midden van de
transformator en de eerste afvlakcoridensator vloeit
een wisselstroom

Brom, die volgens een der genoemde
wegen uit de gelijkrichter afkomstig
is, heeft vaak een ratelend karakter.
In deze categorie valt verder nog de
brom, die door het uitwendig veld van
een afvlaksmoorspoel in een l.f. trans
formator geïnduceerd wordt. Recht
streekse inductie van de voedingstransformator op een l.f. transformator ver
oorzaakt voornamelijk de onder A
genoemde lage 50-per. brom. Het is
altijd raadzaam om in een versterker,
waarin l.f. transformatoren voorkomen,
eerst zorgvuldig de stand daarvan t.o.v.
de voedingstransformator vast te stel
len (verbinden met snoertjes) alvorens
ze definitief te bevestigen. Zelfs een
uitgangstransformator kan nog brom

m
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Fig. 4. Door hei chassis als „retour-leiding' voor de
gloeistroom te gebruiken kan brom ontstaan

„oppikken”, wanneer deze in een on
gunstige stand vlak naast de voedings
transformator staat. Sommige versterkersbuizen zijn gevoelig voor magne
tische wisselvelden. Het is daarom al
tijd raadzaam om de versterker van
de voedingstransformator af te bouwen,
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d.w.z. de gevoeligste trappen er het
verst van verwijderd te houden. Een
al te compacte bouw kan tot moeilijk
te verwijderen brom aanleiding geven.
Dichtbij de transformator is de bromspanning, die geïnduceerd wordt in
rooster- en kathodeleidingen van enige
lengte in de voorversterker, reeds niet
meer te verwaarlozen. Het uitwendig
veld van een nettransformator is het
sterkst in de asrichting van de spoel en
het zwakst in de richting haaks daar
op. Een stalen chassis geeft meer moei
lijkheden met brominductie dan een
van niet-magnetisch materiaal, omdat
de krachtlijnen zich door het chassis
gemakkelijk voortzetten.
Het gebruik van het chassis als „retour-leiding” voor de gloeistroom kan
aanleiding geven tot spanningsverschil
len in het chassis en hieruit kan weer
brom ontstaan. Een dubbele leiding
van voldoende doorsnede is veel beter.
Afschermen van deze leiding is beslist
overbodig, daar zij slechts een lage
spanning voert.
Zelfs het nut van „twisten” is twijfel
achtig. In de genoemde gevallen, waar
in sprake was van brom door inductie
van een transformator, helpt afschervoed/hgsibunsf
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Pig. 5. Wanneer de asrichtingen van twee
transformatoren (of een transformator en
een smoorspoel) in eikaars verlengde liggen
is de brominductie het sterkst. Zuiver haaks
geplaatst is de inductie minimaal.

men weinig of niets. Alleen ijzer heeft
invloed op een magnetisch veld, doch
om het doordringen volledig te voor
komen, is een enorme dikte nodig. Met
speciale nikkellegeringen is wel meer
te bereiken. Afschermen is wèl van
enorm belang voor het voorkomen van
de onder C genoemde z.g. statische
brominductie.
Elke leiding en elk in een leiding op
genomen onderdeel vormt t.o.v. nabu
rige geleiders, een capaciteit en langs
deze capaciteit worden wisselspannin
gen overgedragen. Deze overdracht is
sterker naarmate:

j

1 — de capaciteit groter is (grote op
pervlakte, kleine afstand);
2 — de spanning hoger is;
3 — de frequentie hoger is.
Of capacitieve inductie hinderlijk zal
zijn, hangt van drie dingen af, n.1.:
a — of de inductie plaats vindt op een
gevoelig punt van de versterker;
b — of de inducerende spanning hoge
frequenties bevat;
c — of de impedantie tussen dit punt
en aarde groot of klein is.
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Pig. 6. Schematische voorstelling van het
effect van een afscherming. In plaats van
de onderlinge capaciteit komen capaciteiten
naar. „aarde". Het is duidelijk, dat een nietgeaarde afscherming doelloos ls.

De inducerende spanning verdeelt zich
n.1. over de koppelcapaciteit en de im
pedantie van de leiding of van het on
derdeel tegen aarde. Tegen deze soort
storing bestaat gelukkig een afdoende
beschutting. We voorzien de gevoelige
leidingen of onderdelen met een aan
„aarde” verbonden geleidend omhulsel.
Van welke aard dit is, doet minder ter
zake. We kennen de omspinning met
metaaldraad, omwoeling met metaalband of gemetalliseerd papier, de op
gespoten metaallaag, enz. Om effectief
te zijn, moet een afscherming zo goed
mogelijk gesloten zijn en met „aarde”
geleidend verbonden. De capaciteit
t.o.v. wisselspanning voerende gelei
ders wordt door de afscherming opge
heven. Daarvoor in de plaats komt een
------ FOUT------
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Fig. 7

capaciteit tegen aarde, die meestal niet
te groot mag worden, om verlies van
hoge tonen te voorkomen.
Uit het voorgaande volgt, dat leidingen
die over hoge weerstanden aan aarde
liggen, bijzonder gevoelig zijn en wel
des te meer, naarmate er meer verster
king achter volgt. In het algemeen zijn

dat dus roosterleidingen en plaatleidingen van voorversterkers, benevens de
daartussen liggende koppelelementen.
Het is dus op de eerste plaats nodig te
zorgen, dat in de nabijheid van deze
leidingen geen bedrading komt, die
aanmerkelijke wisselspanning voert.
Verder is het zaak om de gevoelige lei
dingen zo kort mogelijk te houden. Een
roosterlekweerstand behoort met een
zo kort mogelijke verbinding aange
sloten te worden; de „aardzijde” is
echter ongevoelig en kan zo nodig aan
een lange leiding verbonden zijn. Het
zelfde geldt voor anodeweerstanden.
Koppelcondensatoren tussen plaat en
rooster zijn in hun geheel gevoelig. Ge
voelige leidingen, die onvermijdelijk
lang moeten worden, hebben beslist
een afscherming nodig. In zeer gevoe
lige versterkers, met twee of meer
trappen voorversterking, wordt het
nodig om anodeweerstanden, roosterweerstanden en koppelcondensatoren,
benevens de verbindingsleidingen ge
heel af te schermen. Een geschikt maSOiDSEBEN
ovvryjrnjJQ___
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Pig. 8 Illustreert hoe het allergevoeligste on
derdeel van een microfoon-versterker
de
ingangsweerstand
wordt „Ingepakt" in
bladkoper. De beide afgeschermde leidingen
steken een stukje binnen de schermhuls. Om
sluiting tegen aarde te voorkomen is goede
Isolatie van weerstand en draadelnden nodig.

teriaal voor het „inpakken” van on
derdelen is bladkoper.
Het allergevoeligst is de microfooningang, wanneer de versterking zo groot
is, dat enkele millivolts voldoende zijn
om de eindtrap vol te belasten. Hier
mag geen stukje van een paar mm on
afgeschermd blijven. Zelfs een niet
goed aansluitende roosterkap kan een
aanzienlijke brom veroorzaken.
Behalve door individuele afscherming
van leidingen en onderdelen, kan men
het gevoelige deel van de voorversterker ook in zijn geheel tegen brominductie beschermen door het in een
gesloten compartiment onder te bren
gen. Het is trouwens altijd raadzaam
om een versterkerchassis aan de onder
zijde met een metalen bodem af te
wordt, dus sec. aan de distributieaansluiten. Een goed gebouwde versterker
behoort zonder aardverbinding geheel
bromvrij te zijn. Zelfs kan dit het ge
val zijn met aangesloten microfoonleiding, doch de afscherming van hei
grootste deel van deze soort leidingen
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is niet volkomen genoeg en deze eis is
dus wel wat al te zwaar. Als geen
goede aardgelegenheid voorhanden is,
kan ompolen van de lichtnetaansluiting vaak reeds een aanmerkelijke
verbetering geven.
Op één bromoorzaak, die wij reeds ter
loops noemden, dient nog wat nader
ingegaan te worden, n.1. ondeugdelijke
buizen. Als algemene regel kan wor
den aangenomen dat buizen, waarbij
het stuurrooster niet aan de top uitge
voerd is, niet geschikt zijn voor de
eerste trap of trappen van een gevoe
lige versterker. Een uitzondering hier
op maken de sleutelbuizen. Dat wil
echter nog niet zeggen, dat alle buizen
met boven uitgevoerd rooster bromvrij
zijn; er schuilt hier ook heel wat kaf
onder het koren. Bij de andere buizen
met onder uitgevoerd rooster, ontstaat
brom door isolatiegebreken. Bovendien
is de constructie van de gloeidraad zo
danig, dat een niet te verwaarlozen
magnetisch veld rond de kathode ont
staat, dat de electroneriloop beïnvloedt.
Onmiddellijk voor de eindtrap is een
goede buis van oude constructie bruik
baar. Voor de daaraan voorafgaande
trap wordt het zeer twijfelachtig; met
twee trioden wil het nog wel lukken,
vooral met een gloeidraadpotentiometer. Bij grotere versterking, met een
of twee penthoden of tetroden, is brom
vrijwel zeker.

Het voorkomen van brom.
Vervolgens nog enkele brom-ver
schijnselen, hun oorzaken en remedie,
die zich voordoen bij gramofoonweergave. Ten eerste is het welhaast van
zelfsprekend, dat de met de versterkeringang verbonden pick-up-leiding
deugdelijk afgeschermd moet zijn. Ook
in de pick-up zelf moet de afscherming
van de leiding tot aan het systeem
voortgezet worden. Bij een metalen
arm, waar de leiding binnen door ge
voerd wordt, is de afscherming van
zelf reeds in orde. Het is misschien
nuttig er nog eens op te wijzen, dat
afscherming eerst nut heeft wanneer
deze geleidend met „aarde” van de
versterker verbonden is. Dit geldt dus
ook voor metaaldelen van de pick-up.
Voor vastliggende pick-up-leiding, b.v.
door een kast, kan men ook zeer goed
van loodkabel gebruik maken. Wan
neer de afscherming volledig is door
gevoerd, moet het mogelijk zijn, de
sterkte-regelaar geheel open te draaien
zonder dat brom merkbaar wordt. Niet
zelden blijkt dit onbereikbaar door het
ontbreken van afscherming van het
pick-up-element. Zodra de motor aan

het net verbonden wordt, gaat de zaak
dan brommen of komt althans het be
kende zoemtoontje voor de dag.
Men kan dan het frame van de motor
eveneens aarden, doch er kan niet ge
noeg op gewezen worden, dat dan ook
werkelijk een goede aardverbinding
voor de gehele installatie, aan water
leiding of aardpijp, aanwezig moet zijn
uit het oogpunt van veiligheid! Wan
neer er nog al veel met het net in
verbinding staande bedrading bij de
motor aanwezig is, b.v. voor plateauverlichting en schakelaar, dan is aarding van de motor soms nog niet af
doende. Eenvoudiger dan het afscher
men van alle spanning voerende lei
dingen is dan vaak het aanbrengen
van een metalen plaatje tegen de on-:
derzijde van de motorplank.
Tot dusver ging het om de bestrijding
van capacitief overgedragen brom. Bij
magnetische pick-ups bestaat ook nog
de mogelijkheid van magnetische in- * .
ductie, n.1. van het z.g. lekveld van
de motor op de pick-up-wikkeling.
Alvorens een motor met een pick-up
samen in te bouwen is het gewenst
enige proeven te nemen, teneinde de
gunstigste opstelling van de' pick-up
t.o.v. de motorwikkeling vast te stel
len. Men kan als volgt te werk gaan.
De pick-up wordt met de versterker
verbonden, die geheel opengedraaid
moet zijn en — voor zover hiervoor
een regeling aanwezig is — ingesteld
voor grootste versterking van de lage
tonen (dus ook van de 50 per. brom!)
Men laat de pick-up dan, terwijl de
motor draait, de normale boog over
de draaitafel beschrijven. Blijkt in een
bepaalde afstand reeds brom op te
treden dan moet het draaipunt van
de pick-up verplaatst, dan wel de mo
tor verdraaid worden, zolang tot de
brom zo goed mogelijk opgeheven is.
Tijdens deze proef mag er geen ander
magnetisch wisselveld, b.v.' van de
versterker afkomstig, in de buurt zijn.
Omgekeerd moet men met het veld van
de motor ook rekening houden, wan
neer men een versterker, die daarvoor
gevoelig is, in de onmiddellijke nabij
heid opstelt.
Tenslotte is er nog een bromoorzaak,
die voor alle pick-ups geldt en bij
kristal-typen zelfs zeer hinderlijk kan
zijn, n.1. de overdracht van motortrillingen. Dit kan gebeuren via het pl.a*
teau en de plaat, doch ook — of tevens
— via de voet en arm van de pick-upMen bemerkt deze brom direct bij het
op de plaat zetten van de naald in ue
begingroef en tijdens zwakke passages.
Middelen tegen deze ongewenste tril•
hngen zijn: soepeler ophanging van ae
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motor, verzwaren van het plateau, het
aanbrengen van een verende koppe
ling tussen motor en plateau en het
verlagen van de aangelegde spanning,
voor zover dit in verband met de trek
kracht mogelijk is.

Qloeispanningscorrectïe.
Vaak zijn voedingstransformatoren en
combinaties op een grotere gloeistroom
berekend dan de versterker afneemt.
Gevolg is dat de spanning te hoog
blijft. Door het aanbrengen yan eindjes
weerstandsdraad, in serie met de
gloeistroomleiding, is zulks te corri
geren.

Pennenbuizen als voorversterkers
Het blijkt vaak niet goed mogelijk om
een uit twee trappen bestaande vóórvërsterker met 4 V pennenbuizen ge
heel bromvrij te maken, als gevolg van
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de wisselspanning, die via lekwegen
inductie veroorzaakt op de aan de sok
kel uitgevoerde roosterverbinding. Dit
is nu eenmaal een gevolg van deze
constructie en er valt weinig tegen te
doen, aangenomen dat geen invloeden
van buiten mede schuldig zijn. Een
middel dat verbetering kan geven, is
een laagohmige potentiometer (50 a
250 Ohm)
over de gloeistroomwikkeling, waarvan dan het sleepcontact
geaard wordt, in plaats van de middenaftakking op ede wikkeling. Er kan
dan een punt ingesteld worden, waar
de brom het zwakst is.
Een gunstige maatregel tegen brom
door inductie op het rooster is het ver
lagen van de weerstand in de roosterkring; dit is natuurlijk alleen maar
mogelijk, voor zover de schakeling dit
toelaat.

De waarde
k/an de sterkteregelaar
Een afzonderlijk woordje over de
waarde van de sterkteregelaar is wel

gewenst. Kristal pick-ups zijn in dit op
zicht critisch en vereisen een waarde
van 0,5 a 1 Megohm, minimum 0,25
Megohm. Nog lagere waarden verzwak
ken de lage tonen aanmerkelijk. Bij
magnetische typen is het juist anders
om; een lage waarde verzwakt daarbij
4e hoge tonen. Meestal kan men zon
der schade tot 50.000 Ohm gaan.

Het afwerken
van afgeschermd kous
Het afwerken van afgeschermd kous
geeft in de practijk nogal eens aanlei
ding tot storingen, voornamelijk door
het z.g. doorsolderen, wat een verkolen
van de binnen kous tot gevolg heeft en
waardoor sluiting of een slechte iso-
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latie ontstaat. De methode welke we
hier aangeven zal dergelijke narigheid
kunnen voorkomen.
De afgeschermde leiding nemen we
pl.m. 25 mm langer dan noodzakelijk
is. Aan een einde wordt de metaalomvlechting ter lengte van pl.m.
30 mm weggenomen, daarna wordt de
gehele afscherming iets opgeschoven,
zodat aan de andere zijde pl.m. 5 mm
oliekous vrijkomt (A). We draaien nu
om dit einde van de afscherming 3 a 4
windingen dun vertind montagedraad
(pl.m. y2 mm) en solderen dit goed
door (B). Daarbij kan natuurlijk niet
vermeden worden, dat het oliekous
verkoolt. Dit einde wordt nu zover uit
de afscherming getrokken tot er aan
het andere einde ook pl.m. 5 mm kous
overblijft (C). We werken deze kant
van de afscherming nu ook weer af
door er enige windingen dun draad om
te draaien en dit door te solderen en
ook aan deze kant verkoolt de kous.
Wanneer de kous nu weer terugge
trokken wordt, dan kunnen aan weers
zijden de verkoolde gedeelten er afge
knipt worden (D). Wanneer deze werk
wijze gevolgd wordt, bespaart men
zichzelf vele moeilijkheden.
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’n Uiteenzetting over
het wezen van A-, B-, en C-versterkers
■

I
Wie mocht menen, dat de bouw van
versterkers zich nog steeds beweegt
langs de oorspronkelijk uitgestippelde
lijntjes, is bij de tijd ten achter. Be
stond er vroeger inderdaad slechts één
— en dus universeel toegepast — sche
ma, waarnaar men bij de inrichting
van krachtversterkers
te werk ging
(afgezien dan natuurlijk van principiëel ondergeschikte vrijheden in de
keuze van koppellichaam „transformator-smoorspoelweerstand” en huis
typen), de laatste jaren hebben zich op
dit gebied opmerkelijke ideeën vrij
gevochten en als gevolg daarvan zien
we thans versterkingssystemen in
zwang, welke in opzet al heel sterk af
wijken van de klassieke methode. Ten
einde deze stelsels in het gesproken en
geschreven woord eenvoudig van el
kaar te kunnen onderscheiden is men
er allengs algemeen toe overgegaan ze
als A, AB, B, BC en C versterkers te
typeren, waarbij op te merken valt,
dat de A-, B- en C-groepen de drie
hoofdklassen vormen, terwijl de AB
en BC typen meer als tussenvormen
zijn te beschouwen.
„A”-vcrsterkers.
Dit is de huidige naam voor de van
oudsher en in ontvangtoestellen als
regel nog onverdrongen eindbuis-schakeling, waarbij de gehele periode van
de op het rooster geleide l.f. impuls —
dus zowel de negatieve als de positieve
helft — wordt benut om over de in de.anodekring opgenomen belastingsweer-
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Signaalspanning

Karakteristiek van de „A” versterker

stand (i.c. luidspreker, aanpassingstransformator of uitgangssmoorspoel)
een spanningseffect te produceren.
Zolang de wisselspanningen aan het
rooster geen waarden aannemen, groter
dan de beschikbare ruimte, zullen de
plaatwisselspanningen een getrouwe
copie zijn van de wisselspanningen;
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niet zodra echter wordt de buis overbe
last of de krommingen in de karakteris
tiek laten zich gelden en er ontstaat
een min of meer ernstige vervorming.
Het zal duidelijk zijn, dat de waarde
van de negatieve voorspanning een zeer
belangrijke rol speelt.
Bij een juist ingestelde A-versterker
is de plaatstroom constant, ongeacht

o

Fig. 2.

Parallel-schakeling van eindbuizrn

het feit of wel dan niet een stuurspanning op het rooster arriveert en voorop
gesteld natuurlijk, dat ook de anodespanning een constante potentiaal bezit.
Vat men een en ander samen, dan
volgt de conclusie, dat de ideale A-versterker plaatwisselspanningen produ- »
ceert, welke een volkomen weerspie
geling zijn van de roosterwisselspanningen. Voorwaarde daartoe is dat het
rooster onder geen enkele omstandig
heid — dus ook niet in de pieken van
de signaalspanning
positief mag
worden t.o.v. de kathode en evenmin zó sterk negatief, dat de plaatstroom
wordt afgesneden; in beide gevallen
immers zouden de krommingen van de
karakteristiek vervormingen doen ont
staan. In werkelijkheid ontstaat in de
plaatwisselspanning steeds een zekere
mate van vervorming door het
optreden van harmonischen, een ver
schijnsel, dat overigens sterk gebonden
is aan het type eindbuis (triode, pen- :
thode of „beam-power tube”, buis met
electronenbundeling). Blijft de ver
vorming beneden 5 %, dan praat
men er doorgaans niet verder over —
hogere vervormingspercentages zijn in »
kwaliteitsversterkers evenwel niet toe
.
laatbaar.
Wordt een grotere anode-energie ge
ëist dan een bepaald type eindbuis bij
een normale anodespanning kan geven,
dan kunnen meerdere buizen van een
zelfde type parallel geschakeld worden
(rooster aan rooster, plaat aan plaat).
Het outputvermogen is dan evenredig '
aan het aantal buizen, de belastingsweerstand wordt evenwel 1/2, 1/3, 1/4

:
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enz., van die, welke voor één buis
geldt; de roosterruimte — m.a.w. de
max. toelaatbare signaalspanning —
blijft uiteraard echter ongewijzigd.
Energie vergroting kan eveneens
verkregen worden door toepassing
van een balansschakeling van twee
(of stellen van twee!) gelijksoor
tige
buizen,
wier
roosters
en
platen dan verbonden zijn aan
A
o
o
O
o
o
o
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Fig. 3. Bnlaiisscliakcling van cindbuizcn

de einden van een in het midden
op de kathode aangesloten ingangsresp. uitgangskring, meestal bestaande
uit balanstransformatoren. Een in de
secundaire wikkeling van de ingangstransformator geïnduceerde wisselspan
ning zal de roosters in tegenoverge
stelde zin aandrijven en deze contrapolariteit is oorzaak, dat als bij de
positief bestuurde buis de plaatstroom
toeneemt deze bij de negatief bestuurde
in gelijke mate terugloopt. De grote
populariteit van het balans-principe is
gelegen in het feit, dat bij een gelijk
outputvermogen de vervormingsneiging hier geringer is dan bij parallel
schakeling of enkelvoudig gebruik
van eindbuizen — hoofdzakelijk wel
doordat de tweede harmonische wordt
onderdrukt. Men kan ook zeggen, dat
bij een gegeven vervormingspercentage
het rendement van een balanstrap
gunstiger is.
Uit het oogpunt van lineaire verster
king is de A-versterker, vooral als
daarin een balansschakeling van trioden wordt toegepast, onbetwist no. één,
het rendement — d.i. de verhouding
van nuttige spreekstroom tot de opge
nomen gelijkstroomenergie — is ech
ter gering.
„B”-versterkers.
.De kenmerkende eigenschap van dit
type is, dat de vaste negatieve roosterspanning op een zodanige waarde
wordt gebracht, dat, wanneer geen sig
naalspanning aanwezig is, de plaat
stroom nagenoeg geheel wordt onder
drukt. Arriveert nu een l.f. impuls op
het rooster, dan blijkt, dat de buis
alleen stroom neemt tijdens de posi
tieve fase van de periode en gedurende
de negatieve fase „rust”. Hieruit volgt,
dat de anodestroomconsumptie van de
„B”-versterker practisch slechts de
2

helft bedraagt van het verbruik ener
in A-schakeling opgenomen buis van
gelijk vermogen, zodat zelfs bij on ver
hoogde plaatspanningen — als regel
worden plaat- en schermroosterspanningen beduidend opgevoerd, hetgeen
hier toelaatbaar is, gezien het inter
mitterende karakter van de emissie —
zijn rendement aanzienlijk beter is.
De figuur van de plaatstroombeweging
is gelijk aan die van de positieve fasen
der stuurspanning en iedere periode
van de ingangsspanning vindt men in
de plaatwisselspanning voor 180° terug.
De signaalspanning mag zo groot zijn.
dat het rechte deel der buiskarakteristiek door de 180° figuur wordt in
genomen.
Wordt de plaatstroom tot aan het ver
zadigingspunt opgevoerd, dan zal het
rooster in de pieken steeds positief zijn
t.o.v. de kathode en dus meer energie
onttrekken aan de ingangskring, terwijl
de vervorming door de harmonischen
hinderlijk kan zijn.
In tegenstelling met de A-versterker
moet het B-type steeds als balansver
sterker worden uitgevoerd, de buizen
werken hier om beurten — werkt de
ene, dan rust de andere. Het vervormingspercentage van een volgestuurde
B-versterker is
aanzienlijk hoger
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Het gedrag van de in de „B" schakeling
opgenomen buis

dan dat van een A of AB versterker,
doch kan door tegenkoppeling worden
gereduceerd.
„AB”-versterkers.
Zoals de naam reeds verraadt hebben
we hier eèn fusie te verwachten van de
dominerende eigenschappen van Aen B-versterkers. Voorspanning en *
stuurspanning worden op een zodanige
waarde gebracht, dat er 'een plaatstroom-patroon ontstaat gedurende
méér dan 180°, doch minder dan 360c
van de periode. Het is wenselijk dan
nog extra aan te geven of de instelling
zodaning is, dat in de pieken een zekere
roosterstroom wordt getolereerd öf dat
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dit te allen tijde wordt verhinderd —
dit laatste wordt aangegeven door ach
ter de letters het cijfer 1 te laten vol
gen, het eerste door de toevoeging 2.
Daar de efficiëncy van de AB-versterker uitgesproken gunstiger is dan die
van het A-type en het weergavegehalte nauwelijks minder (voor de
AB 1-klasse kan dit onder bepaalde
voorwaarden zelfs beter zijn!) wordt
de AB-schakeling thans vrijwel zonder
uitzondering gebruikt in gramofoon en
lijnversterkers van enig vermogen, terP/a

stroo/n

■slvurs/3

Fig. 5. üutputkcchl van dc ,,B” versterker

wijl zij eveneens wordt toegepast voor
de bouw van balanseindtrappen in ont
vangtoestellen, voor zover de daarvoor
bestemde buizen enigszins belangrijke
gelijkstroom-energieën opnemen (9
Watt en hoger b.v.). Met twee EL 3buizen en normale plaat- en schermroosterspanningen wordt een nuttig
vermogen ontwikkeld van 8 Watt, niet
tegenstaande de door de buizen opge
nomen stroom tot 60 % is gereduceerd.
Ook de AB-versterker is steeds tevens
een balansversterker. Evenals bij de
B en C-versterkers is de plaatstroom
niet constant doch variëert met de am
plitude van de signaalspanningen —
maar zelfs de buizen van een volge
stuurde AB 1 kunnen zonder enig be
zwaar mèt de overige buizen op één
voedingstrafo worden aangesloten (iets
wat reeds voor de B-versterker totaal
onmogelijk is), mits de eigen-weerstand
van het gelijkrichtersysteem niet te
hoog is. Typisch is, dat de AB-verster
ker de neiging heeft zich als een klasse
„A”-versterker in te stellen voor de
lage stuurspanningen (kamersterkte!)
en als B-versterker voor sterke sig
naalspanningen (groot volume!).
Een zeer grote aantrekkelijkheid van
het AB principe, is voorts, dat ook hier
verhoogde anodestroom-dissipatie toe
laatbaar blijkt (opvoeren van plaat- en
schermroosterspanningen van 230 tot
300 Volt), waardoor de output-energie
zo om en nabij met 50 % toeneemt.
Op die manier gaat de t.o.v. de A-versterker beoogde economie uiteraard
verloren, doch dit zou eveneens het
geval zijn, indien zwaardere buizen
werden gebruikt en practisch komt
deze handeling daar toch eigenlijk op
neer. De plaat-tot-plaat weerstand
wordt op die manier eveneens wat
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minder (ca. 20%), hetgeen soms ook
nog voordeel afwerpt.
„C”-versterker.
Door een nog verder gaande verhoging
van de negatieve voorspanning — als
regel het dubbele van de voor finale
plaatstroom-opheffing benodigde waar
de — wordt nu zelfs nog het effect van
de positieve fase gedeeltelijk onder
drukt. De stuurspannings-amplitude
moet toereikend zijn om de plaatstroom
tot aan het verzadigingspunt op te
jagen en daar het rooster dan sterk in
het positieve werkt, zal het in de pie
ken ten koste van de plaat een aan
zienlijke stroom opnemen, waardoor
het anode-wisselspanningsbeeld zeer in
de verdrukking komt. De C-versterker
heeft dan ook weinig aantrekkelijks,
tenminste voor zover het muziek-weergave betreft — zijn rendement is na
tuurlijk geweldig goed. Vanzelfspre
kend is overigens balansschakeling de
enig denkbare constructie-vorm.
Practisch genomen vinden B- en Cversterkers hun bestaansgrond in het
verlangen om met
begrensde voedingsmogelijkheden kwantitatief toch
toereikende resultaten te behalen of
— van een geheel ander standpunt
uitgaande — om de exploitatiekosten
(stroom resp. buizen) te drukken.
Aangezien deze winst alleen te boeken
valt via een meer of minder grote „af
schrijving” van kwaliteit, zal men in
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Fig. 6. Kla8 „C” ver sterking

de practijk daarmee precies net zo ver
gaan als noodzakelijk blijkt en zo ont
stonden de AB- en BC-tussenvormen.
„BC”-versterker.
Het arbeidsmoment van deze scha
keling valt samen met minder dan 180
theoretische graden van de periode,
doch dekt in ieder geval een belangrijk
deel van de positieve fase.
Evenals versterkers van de „C”-klasse,
is het een spaarzaam voorkomende
constructie, niet geschikt voor muziekweergave.

SS
DE GROTE VERWARRING.
Wie als nieuweling het gebied van de
radiotechniek betreedt, duizelt vaak
van al de verschillende soorten Ohms
die hij ontmoet.
Om ons nu tot de eindtrap te bepalen:
de buis, die daarin toegepast is, heeft
volgens de gegevens die er van ver
meld worden een bepaalde „inwendige
weerstand”, doch daar spreekt men
nauwelijks over. Daarentegen is er
voor die buis een zekere „gunstigste
belastingsweerstand”, die blijkbaar
van alles overheersend belang is. Op
de buis wordt een luidspreker aange
sloten, en nu begint de verwarring pas
goed.
Tussen het spreekspoeltje van de luid
spreker en de eindbuis zit een trans
formator. Ieder weet wel, dat de pri
maire van deze transformator een
zekere „impedantie” moet bezitten,
overeenkomend met de voor de buis
vereiste belastingsweerstand (dus voor
AL 4, EL 3 en nog verscheidene andere
buizen 7000 Ohm). In deze impedantie
schuilt echter iets raadselachtigs, want
waar komt deze vandaan?
De primaire wikkeling bezit een zekere
gelijkstroomweerstand, evenals elke
geleider. Ook hierom gaat het niet,
althans niet in hoofdzaak. We zullen
„het” dus aan de secundaire kant
moeten zoeken en inderdaad vinden
we hier de spreekspoel aangesloten.
Deze heeft een bepaalde gelijkstroom
weerstand (de weerstand, die met een
gelijkstroom en gelijkstroommeter te
zodra er toonbepalen is) en
frequenties aan toegevoerd worden —
blijkt de spreekspoel bovendien nog
een inductieve weerstand te vertegen
woordigen.
Om nu wegwijs te worden uit al deze

echte en schijnbare weerstanden kun
nen we de zaak eens van een andere
kant bezien. Enerzijds hebben we de
eindbuis, die de energie levert — met
de onmisbare hulp van het voedingsgedeelte — en aan het eind van de
keten de spreekspoel, die deze electrische energie in mechanische, nl.
trillingen, moet omzetten en aan de
conus overdragen. De eindbuis levert
de grootste energie bij de geringste
vervorming bij belasting met een be
paalde weerstand, die bekend is of
eenvoudig berekend kan worden zoals
we verderop zullen zien. Deze energie
wordt aan de spreekspoel geleverd in
de vorm van een wisselstroom. Voor
zover het de spreekspoel betreft heb
ben we dus te maken met de weer
stand, die deze vertegenwoordigt voor
wisselstroom. Deze weerstand is weer
afhankelijk van de frequentie van de
wisselstroom. Zolang we echter de
toestand voor één enkele frequentie
bezien, behoeven we ons daar nog
geen zorgen over te maken. Het blijkt
nu, dat de beide weerstandswaarden
— gunstigste belasting van de buis en
de spreekspoelweerstand — ver uit
eenliggen, in een bepaald geval b.v.
7000 Ohm en 5 Ohm. Beide waarden
moeten op een of andere wijze ge
koppeld worden.
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Werktuigkunde.
In de mechanica komen we iets der
gelijks tegen: een sneldraaiende motor
levert de drijfkracht voor een of an
dere machine, die slechts weinig om
wentelingen per minuut moet maken.
Tussen motor en machine plaatst men
dan een passende „overbrenging”.
Ontwikkelt dc motor 1 pk, dan krijgt
de machine ook 1 pk toegevoerd, met
aftrek van de onvermijdelijke ver
liezen door wrijving, slip, enz.
De overbrenging die wij nodig hebben
tussen eindbuis en spreekspoel bestaat
in de vorm van een transformator. De
gelijkenis met ons mechanische voor- <
beeld gaat nog verder, want ook de
transformator moet een zekere ver
houding bezitten, evenals de riemschijven of tandwielen tussen motor
en machine. Maar verder loopt het
spaak met de analogie: om van 1500
op 150 toeren te komen is een ver-

n = de verhouding, W het nuttig vermogen
in Watt, Rp de weerstand aan de primaire
zijde en Rs de op de secundaire aangesloten
weerstand. In deze vorm kunnen we W
schrappen en vervolgens kan het geheel onder
één wortelteken gebracht worden. Er blijft

hebben en niet 1 : 1400, zoals op het
eerste gezicht logisch lijkt. 1400 is het
kwadraat van 37,4. Vanwaar komt deze
worteltrekking?
In de andere takken van de electrotechniek wordt bij transformatoren
nooit met primaire en secundaire Ohmwaarden gerekend, doch altijd met
spanningen en stroomsterkten. Laat
ons dit ook eens op onze aanpassingspuzzle gaan toepassen. Een eindbuis
levert 4,5 Watt nuttig vermogen bij
een belasting met 7000 Ohm. Hieruit
kunnen we de spanning afleiden vol
gens de formule: V =V 4,5 X 7000 =
V 31.000 = 177,5 V. Dit is dus tevens
de primaire spanning van onze trans
formator. Als we aannemen, dat we in
de spreekspoel ook weer een vermogen

Het kan misschien geen kwaad, nog
even te memoreren, wat precies ver
staan wordt onder „verhouding” van
een transformator. Met verhouding
wordt bedoeld: de verhouding tussen
de aantallen windingen van de afzon
derlijke wikkelingen. Heeft een trans- •
formator dus een primaire wikkeling
van 1000 windingen en een secundaire
van 50, dan spreekt men van een
verhouding van 20 : 1. De wikkelingsverhouding is'tevens de spanningsver
houding. Een spanning van 100 V, aan
gesloten op de wikkeling van 1000 win
dingen, levert in de wikkeling van 50
windingen dus een spanning op van
100
= 5 Volt.
20
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van 4,5 Watt krijgen dan vinden we
als spanning V = |/ 4,5 x 5 =
22,5 = 4,74 V aan spreekspoel en
secundaire. Delen we primaire en secundaire spanning op elkaar, dan blijkt
inderdaad de verhouding 1 : 37,4, die
we boven reeds noemden en die gelijk
is aan de wortel uit de verhouding
tussen prim. en sec. weerstand, voor
de dag te zijn gekomen.
Voor de cijferaars volge een kleine toelichting.
De gebruikelijke formule voor het berekenen
van de transformatieverhoudlng ontstaat op '
de volgende wijze. Zoals uit het bovenstaande
bleek. Is de benodigde transformatleverhouding gelijk aan de verhouding tussen primaire
en secundaire spanning, dus
u =

V WRp
VWRa

waarln

20
5-

*=

Een transformator, betiteld als 20 : 1
kunnen we met het zelfde recht 1 : 20
noemen. Hier geldt met recht: het ligt
er maar aan van welke kant men de
zaak bekijkt. Nu zijn we gewend om
schema’s van links naar rechts te teke
nen. Het is dus logisch dat we bij een
ingangstransformator,
die
omhoog
transformeert, de 1 vooraan zetten en
dat we dus b.v. spreken van een microfoontransformator van 1 : 25.
Het zelfde geldt voor een lf transfor
mator: we transformeren naar rechts
omhoog, dus de verhouding drukken
we uit als b.v. 1 : 3. Bij de uitgangstransformator gaan we daarentegen
naar beneden, b.v. met een verhouding
25 : 1. Een enkele maal zien we de
verhouding omgekeerd uitgedrukt. De
uitgangstransformator zouden we nl.
ook kunnen aanduiden als 1 : 0,04,
doch dit is zeer ongebruikelijk.
Het is dus gewoonte met Ohms in
plaats van met Volts te rekenen, die
de oorzaak is van het ogenschijnlijk
mank gaan van onze vergelijking met
motor en machine. Maar gaan we er
op vooruit, wanneer we voortaan van
een eindbuis of een luidspreker van
zo en zoveel Volt gaan praten? Neen,
integendeel. We werken immers niet
met vaste spanningen, zoals bij licht
en krachtschakelingen het geval is.
Daarom maken we het ons zelf mak
kelijker en rekenen we met de weer
standen, die in elk geval vastliggen.
Intussen hebben we gezien hoe het
verband is tussen vermogen, primaire
en secundaire spanning en de verhou
ding en dit is iets waar we nog veel
nut van kunnen hebben.
Doel van de transformator.
Het zal nu ook niet veel moeite kosten
om in te zien dat de transformator
niets anders is dan een middel om twee
impedantiewaarden te koppelen. Zo
kan een transformator met een ver
houding van 1 : 10 dienen om een
weerstand van 1 Ohm te transfor
meren op 100 Ohm, doch ook om 100
Ohm op 10.000 Ohm te brengen. Daar
om is het dus onzin om te spreken van
een transformator met een primaire
van zoveel Ohm, zonder tevens ver
houding en/of secundaire belasting te
noemen.
Een transformator vertegenwoordigt
primair pas een bepaalde weerstand,
wanneer de secundaire met een weer
stand belast is en omgekeerd. Welis
waar is een transformator van 1 : 10
niet tegelijkertijd bruikbaar om 1 op
100 Ohm en 100 op 10.000 Ohm te
brengen, want er spelen nog andere

factoren een rol. Daarop komen we
verderop nog terug.
In het algemeen gesproken worden
transformatoren daar toegepast, waar
men moet overgaan van een zekere
inpedantiewaarde op een hogere of
lagere, bij een zo gering mogelijk
energieverlies. In het aangehaalde
voorbeeld zagen we hoe de aanpassing
tussen een vrij hoge impedantie (een
eindversterker) en een lage impedan
tie (een spreekspoel van een dynami
sche luidspreker) tot stand komt. We
ontmoeten in de versterkertechniek
zeer veel van deze aanpassings-gevallen. Om er op lf gebied enkele te noe
men: diverse uitgangstransformatoren
(eindtrap—spreekspoel, eindtrap—snij kop, eindtrap—lijn), tussentransformatoren (plaat voorversterker—rooster
volgende trap, al dan niet met optreden
van roosterstroom), ingangstransformatoren (microfoon—rooster, lijn—
rooster, laag-ohmige pick-up—rooster)
en nog verschillende speciale gevallen,
als: lijn—spreekspoel, lijn—lijn (ver
schillende impedanties, of gelijkstroomisolatie) enz. enz.
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Fig.2

Zodra er definitieve waarden van de
impedanties aan weerszijden van een
transformator bekend zijn is het be
palen van de juiste verhouding een
voudig genoeg.
In de meeste gevallen hebben we ech
ter te doen- met uit weerstand en
soms ook nog uit
zelfinductie
capaciteit — samengestelde impedan
ties en bovendien met wisselstromen
van uiteenlopende frequentie.
Uitzonderingen maken: zuiver Ohmse
weerstanden, die practisch maar weinig
voorkomen, en de plaatimpedantie
van een versterkerbuis. In de overige
gevallen kan slechts bij één bepaalde
frequentie de aanpassing juist zijn,
daar de impedantie met de frequentie
wijzigt. Voor een spreekspoel zien we
het impedantieverloop uit fig. 1.
Luidsprekers past men doorgaans aan
voor de impedantie, die geldt bij een
middelmatige frequentie en gemiddeld
25 % boven de gelijkstroomweerstand
ligt. Meestal kiest men 400 per/sec.,
soms ook 800 of 1000 per/sec. In de
practijk blijkt dit niet zo heel veel uit
te maken en er is geen doorslaande
reden om juist één bepaalde frequentie
de voorkeur te geven. Wel is het na-
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tuurlijk van belang om niet een waar
de te kiezen, die precies overeenkomt
met een piek in de impedantiecurve,
als in fig. 1 bij 65 per/sec. Deze piek
is een gevolg van de resonantie van de
conus plus ophanging. Het geleidelijk
oplopen naar de kant van de hogere
frequenties wordt veroorzaakt door de
zelfinductie van de spreekspoel, die we
ons in serie geschakeld kunnen denken
met de gelijkstroom weerstand. Fig. 2
geeft het vervangingsschema van de
spreekspoel, waarin weerstand en zelf
inductie gesplitst voorgesteld zijn.
Dit vervangingsschema geldt alleen
maar voor die frequenties, welke ver
verwijderd zijn van de resonantiefrequentie van de conus. Bij en op dit
resonantiepunt duikt nog een heel
eigenaardig soort extra-weerstand op.
De beweging van de spreekspoel is
hier enige malen groter dan eigenlijk
in verband met de stroom door — of
de spanning aan — de spreekspoel
overeenkomt. Het gevolg is, dat in de
spreekspoel een spanning ontstaat, die
tot uiting komt als een schijnbare
weerstandsverhoging. Al naar de aard
van de spanningsbron waarop de
spreekspoel aangesloten wordt, bij
gelijkblijvende stroomsterkte, de span
ning hoger öf bij gelijk blijvende
spanning de stroom kleiner. Het ken
merkende van dit verschijnsel is, dat
wanneer men tijdens de meting bij dit
resonantiepunt de conus aanraakt en
zo de beweging dempt, de spanning of
stroomsterkte tevens daalt. De resonantiepiek wordt dan gedempt en
verloopt veel vlakker; precies wat we
ook in hf kringen kunnen waarnemen.
Op de gevolgen van deze piek, die bij
alle dynamische systemen in de lagere
regionen aangetroffen wordt en de
bestrijding daarvan zullen we momen
teel niet verder ingaan, evenmin als
op het resonantieverloop van andere
eindtrap-belastingen, als b.v. snijders.
Hierop komen we nog afzonderlijk
terug.

maire een stroom te lopen, die niet te
verwaarlozen is tegenover de stroom,
die er is bij belaste secundaire.
De grootte van die z.g. nullast of
magnetiseringsstroom stijgt naarmate
de frequentie lager wordt en is verder
afhankelijk van .de zelfinductie van
de primaire wikkeling, die op haar
beurt weer bepaald wordt door het
windingenaantal en de hoedanigheden
van het kernmateriaal. De nullaststroom neemt geen deel aan de eigen
lijke transformatorwerking; dit deel
van de primair opgenomen stroom is
dus als verloren te beschouwen. Is de
primair toegevoerde stroom constant —
en dit is bij versterkerschakelingen
dikwijls het geval — dan valt de se
cundair ontwikkelde spanning af, naar
mate de frequentie daalt. Als we bij
een bepaalde lage frequentie een zeker
verlies toestaan, dan blijkt dat bij een
transformator met een lage in de pri
maire getransformeerde weerstand de
zelfinductie lager kan zijn dan in het
tegenovergestelde geval. Dit is ook
duidelijk als we bedenken, dat een
primaire, die een lage weerstand ver
tegenwoordigt, een grotere „werk”stroom voert, waar tegenover de
nullaststroom dus ook hoger mag zijn.
De uiteinden van de curve.
Voor de hoge frequenties zijn er twee
factoren, die een beslissende rol spelen,
nl. de z.g. spreiding van de transfor
mator en de capaciteit van de wikke
ling. De spreiding kunnen we opvatten
als een soort magnetisch „lek”. Bij een
ideale transformator is de onderlinge
koppeling tussen de wikkelingen vol
komen; alle magnetische krachtlijnen,
die de primaire stroom opwekt, omvat
ten ook de secundaire wikkeling. In
Rk

Lp'+LsW

Ri

Lp

Belangrijke bijkomstigheden.
We weten tot nu toe van onze aanpassingstransformator, dat de verhou
ding, of liever het kwadraat daarvan,
bepaalt hoe primaire en secundaire
weerstand in verband tot elkaar staan.
Nu gaat het er om, te zien of er nog
meer factoren zijn, die het gedrag van
de transformator bepalen en dan moe
ten we al spoedig vaststellen, dat de
transformator niet even gewillig alle
frequenties overdraagt. Sluiten we de
transformator met onbelaste secundaire
op een wisselspanning met lage fre
quentie aan, dan blijkt er door de pri
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de practijk is dit ideaal onbereikbaar
Een klein deel van de opgewekte
krachtlijnen bereikt de secundaire
wikkeling niet en heeft hierop dus
geen uitwerking. Het omgekeerde geldt
voor de secundaire wikkeling. De
grootte van de spreiding is afhankelijk
van de uitvoering en onderlinge plaat-
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sing van de wikkelingen en verder
van de vorm van de kern en vooral
ook van de grootte van de eventueel
aanwezige luchtspleet. Voor goede
transformatoren houdt men de sprei
ding op ca 1 %. Bij de gebruikelijke
luidsprekertransformatortjes is 5 %
echter geen uitzondering. De kracht-

Balans uitgangs-transformator
in luxe uitvoering
lijnen, die niet aan de transformatorwerking deelnemen, vergroten wel de
zelfinductie van de wikkelingen. Een
transformator met spreiding kunnen
we ons dus voorstellen als te zijn sa
mengesteld uit een spreidirigloze
transformator en een afzonderlijke
kleine zelfinductie in serie met de
primaire. Het is zo ook duidelijk, wat
het gevolg is van de spreiding: de
voorgeschakelde zelfinductie vormt
een niet te verwaarlozen impedantie,
die een evenredig met de frequentie
toenemende weerstand in serie met de
primaire betekent en dus tot een ver
zwakking van de hoge frequentie voert.
De spreiding is klein te houden door
de wikkelingen in secties uit te voeren
en afwisselend een gedeelte van de
primaire en secundaire naast elkaar
en over elkaar aan te brengen. Voor
de overdracht van de hoge frequenties
speelt ook de eigen capaciteit van de
wikkelingen (vermeerderd met de uit
wendig aanhangende capaciteit) een
rol. Voor de allerhoogste frequenties
vormt deze parallel-capaciteit vrijwel
een kortsluiting. Tevens is er een mo
gelijkheid van resonantie van de
wikkelingscapaciteit met de spreidingsinductie. Deze valt ergens in het gebied
van de hoge-toonfrequenties en doet
bij lf transformatoren de beruchte

„piek” ontstaan. Bij uitgangstransformatoreri, waar we ons in de beschou
wing in hoofdzaak toe zullen bepalen,
is de wikkelingscapaciteit te verwaar
lozen t.a.v. de uitwendig aangesloten
impedantie (spreekspoel en eindbuis).
Ontleding.
We kunnen van de gehele transfor
mator weer een vervangingsschema
opzetten waarin de verschillende impedanties en weerstanden gescheiden
doch in het juiste onderlinge verband
zijn voorgesteld. De eigenlijke trans
formator met de beide wikkelingen
komt hierin niet meer voor. We zien
de belastingsweerstand, gelijk aan de
werkelijke belasting, vermenigvuldigd
met het kwadraat van de transformatieverhouding, waaruit dan de be
nodigde belasting voor de eindbuis
resulteert. De sec. spanning over Rs
(Eo) staat als Eo.n2 over de getrans
formeerde waarde van Rs, dus over de
primaire. In serie met Rs staat de
weerstand van de sec. wikkeling Rk1,
die vermenigvuldigd met het kwadraat
van n in de primaire impedantie ver
schijnt. De zelfinductie van de pri
maire staat parallel aan de belastingsweerstand en heeft dus alleen invloed
bij de lage frequenties, waar de im
pedantie in de grootte-orde van de
belastingsweerstand koYnt en zich als
een shunt over de belastingsweerstand
gaat gedragen. In serie met het geheel
staat de spreiding, samengesteld uit de
primaire spreiding Lp1 en de secun
daire spreiding Ls^n2, en de koperweerstand van de primaire wikkeling
Rk. Tenslotte staat de inw. weerstand
Ri van de eindbuis in serie met de
vervangingsschakeling, of zo men wil,
er aan parallel, want de wisselstroombron wordt geacht weerstandsloos te
zijn. Wie het werken met deze vervangingsschema’s niet gewoon is, zij
er op gewezen, dat de eindbuis hier
wordt voorgesteld als een wisselstroomgen erator zonder inw. weer
stand en dat de inw. weerstand af
zonderlijk in serie daarmede wordt
aangegeven.
De vraag is nu: in hoeverre hebben de
bijkomstige weerstanden en impedanties, die we bij de ontleding van de
uitgangstransformator ontdekken, in
vloed op de aanpassing? Voor een deel
hangt dit er weer van af, bij welke
frequentie we de zaak beschouwen.
Voor een middelmatige frequentie, b.v.
800 per/sec. is de toestand het een
voudigst. Deze frequentie is zo hoog,
dat de impedantie Lp geen rol meer
speelt t.o.v. de getransformeerde weer
stand en toch nog laag genoeg om de
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spreiding ook buiten beschouwing te
kunnen laten. Ons resten dan nog de
weerstanden van de wikkelingen, dus
Rk (van de primaire) en Rk1 (sec.
weerstand). Daar het hier om Ohmse
weerstanden gaat, speelt de frequentie
geen rol. Zowel Rk als Rk1 staan in
serie met de belasting. In beide gaat
dus een deel van de beschikbare
energie als warmte verloren.
Het rendement.
Het nuttig effect (rendement) van de
transformator is dus gunstiger, naar
mate de weerstand van de wikkeling
lager is. Voor de aanpassing is de
weerstand niet geheel te verwaarlozen,
vooral niet wanneer hij aanzienlijk
wordt t.o.v. de uitwendige weerstan
den. Goede transformatoren bereiken
een rendement van 80 a 90 %. Het is
eigenlijk een prijskwestie; wordt een
zelfde aantal windingen met een dikke
draad gewikkeld, dan wordt de trans
formator duurder. Tenslotte stelt ook
de beschikbare wikkelruimte een grens
aan het practisch bereikbare rende
ment. De weerstandsverliezen in de
miniatuur-transformatortj es van vele
luidsprekers zijn schrikbarend: 50 % is
geen uitzondering! Halen we de trans
formator van 7000 : 5 Ohm nog weer
eens te voorschijn, en nemen we aan,
dat het een redelijk goed exemplaar
is met een rendement van 80 %. Bij
een goel ontwerp zijn de verliezen, in
dit geval dus 20 %, gelijk verdeeld
over primaire en secundaire, dus voor
elk 10 %. De weerstand van de prim.
zal dan 700 Ohm zijn en die van de
sec. 0,5 Ohm. Deze waarden in het
vervangingsschema ingevuld geven,
daar n2 = 1400:
Rsn2 = 7000 Ohm
Rk1 n2 — 700 Ohm
Rk
= - 700 Ohm
Rp

= 8400 Ohm

De belastingsweerstand voor de eindbuis wordt dus 20 % te hoog. Om wer
kelijk op de vereiste Rp van 7000 Ohm
uit te komen zal de standaardformule

n = ]/ RP
rs

gecorrigeerd moeten wor
den. Rp moet worden verkleind met
Rk en Rs, vergroot met Rk1, dus n =
Rp — Rk

1/

Rs + Rk1
Voor het voorbeeld wordt n dus:
7000—700
6300
/-TS
= 33,8
5 + 0,5

1
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Conclusies.
1. Het gebruik van slechte transfor
matoren wreekt zich dubbel. Ten eer
ste zijn de verliezen hoog en ten
tweede wordt — wanneer met de ver
storing van de aanpassing tengevolge
van de koperweerstand geen rekening
wordt gehouden — het reeds beknotte
eindvermogen
nogmaals
verkleind
door een onjuiste aanpassing.
2. Wanneer we bij het berekenen van
de benodigde verhouding V/2 maal de
gelijkstroom-weerstand van de spreekspoel in rekening brengen en deze dus
niet met de gebruikelijke 25 % ver
hogen, corrigeren we automatisch de
koperweerstand van een aanpassingstransformator van middelmatige kwa
liteit.
De spreiding heeft voor de aanpassing
niet veel betekenis. De hogere frequen
ties zijn nooit met een zo grote am
plitude aanwezig, dat gevaar voor ver
vorming door overbelasting als gevolg
van onjuiste aanpassing dreigt. Voor
de frequentie-getrouwheid van de
transformator is het natuurlijk zaak,
dat de spreiding binnen het in aan
merking komende gebied, dus al naar
de eisen, die aan de kwaliteit gesteld
worden, zich uitstrekken tot 8000 a
15.000 per/sec. geen noemenswaardige
verzwakking oplevert.
De onderste grens bereiken practisch
alle transformatoren, voor de boven
ste zijn echter bijzondere voorzorgen,
die wij reeds noemden, benodigd.
Lage tonen.
Voor de laagste frequenties gaat Lp
een alles overheersende rol spelen.
Een te lage zelfinductie van de pri
maire vergt een grote magnetiseringsstroom. Deze moet geleverd worden via
de inw. weerstand Ri, waardoor een
spanningsverlies aan de primaire ont
staat, dat afhankelijk is van de grootte
van Ri. We zien dus, dat drie groot
heden van elkaar afhankelijk zijn: Lp,
Rp en Ri. Lp mag niet te klein worden
tegenover de waarden van Rp en Ri,
die we t.o.v. Lp als parallel geschakeld
kunnen denken. Ri kan zeer uiteen
lopende waarden bezitten. Voor penthoden vinden we vanaf 20.000 tot ong.
100.000 Ohm, en nog veel hoger voor
batterij-typen. Voor eind-trioden ligt
Ri daarentegen tussen enige honder
den en enige duizenden Ohm. Bij penthoden is Ri dus altijd groot t.o.v. Rp
en is de benodigde waarde voor Lp
dus in hoofdzaak van Rp afhankelijk,
terwijl bij trioden Ri steeds kleiner
is dan Rp en dus van grote invloed op

t

;

Lp- Hieruit vallen dus de volgende
regels af te leiden:
L
penthoden moet de prim. zelf.
inductie Lp voor de lage frequenties
een impedantie vertegenwoordigen, die
groot is t.o.v. de getransformeerde
weerstand Rp (de anodebelasting). De
inw. weerstand van de eindbuis speelt
practisch geen rol.
2. Bij trioden moet de prim. zelfinductie Lp voor de lage frequenties een
impedantie bezitten, die voldoende

De triode AD 1 heeft een Ri van 670
Ohm en Rp .= 2.300 Ohm.
De parallelschakeling levert dus
1.540.000
670 x 2.300
= 520 Ohm,
2.970
670 + 2.300
dus een ruim 4 maal kleinere waarde
dan Rp.
Bij trioden kan dus met een veel klei
nere waarde voor Lp worden volstaan,
wanneer voor een bepaalde lage fre
quentie een op een zekere grootte vast-

Fig. 3. Curve van twee luidsprekertransformatoren 7000 : 5 Ohm, geschakeld achter EL 3, waaruit
o.a. de Invloed van Lp en de spreiding af te lelden valt. De curven tonen het verloop van de secun
daire spanning Eo. gemeten aan een zuiver Ohmsche belastingsweerstand, wanneer aan het
rooster van de EL 3 een constante spanning El toegevoerd wordt.
Curve A geldt voor een transformator met een kerndoorsnede^van 3,6 cm2 en een spanning aan
de primaire (Ep) van 100 V bij 1000 per/s.
El

De grensfrequentle ----- = 0,7 wordt bereikt bij 75 per/s. Hieruit volgt, dat de werkzame zelf Inductie
Em
7000
7000
Lp = ----- = ----- = ca. 15 H.
470
(O
Curve B. geldt voor dezelfde transf. doch met een prim. spanning.
Ep = 20 V. Duidelijk blijkt dat Lp hiervoor aanmerkelijk daalt.
Curve C 2 is opgenomen aan een minlatuurtransf. met een kernoppervlak van 2,5 cm met Ep =
100 V bij 1000 per/s. De onderste grensfrequentle valt hier bij 175 per/s. Beneden 50 per/s. kon
niet meer gemeten worden, daar bij Ep = 100 V de sec. spanning zeer .vervormd werd.
Het effect van de spreiding was onbetekenend, voor zover het de sec. spanning betreft. BIJ
15.000 per/s. is het verlies nauwelijks zichtbaar.
De kleinste transformator blijkt hier nog iets gunstiger. In het verloop van Ep voor de hoge
frequenties komt de spreiding beter tot uiting. Curve Al geldt weer voor de grootste en Cl voor
de kleinste transf. De betekenis van dit verloop van Ep wordt verderop nader toegellcht.

groot is t.o.v. de parallelschakeling
van Rp en Ri.
Dat bij penthoden de inw. weerstand
van weinig betekenis is, blijkt uit het
volgende voorbeeld.
Van een EL 3 is Ri 50.000 Ohm, terwijl
Rp 7.000 Ohm moet zijn. Ri en Rp
parallel levert volgens de-gebruikelijke
formule voor parallel geschakelde
weerstanden
50.000 x 7.000
Ri x Rp
Ri + Rp
50.000 + 7.000
50.103 x 7.103
350.10°
Verkort
50.103 + 7.103
57.103
6140 Ohm.
Dit is dus slechts weinig minder dan
Rp.

gesteld verlies wordt toegestaan.
Hoe stellen we de benodigde waarde
van Lp vast? Zoals gezegd beginnen
we eerst een bepaald toegestaan ver
lies voor een zekere frequentie aan te
nemen. Hiertoe kiezen we een spanr
ningsdaling aan de primaire tot op 0,7
van de spanning, die bij gelijke roosterwisselspanning op de eindbuis bij
een gemiddelde frequentie optreedt.
Waarom we juist 0,7 kiezen zal straks
blijken. Al naar de eisen, die we aan
de weergave-kwaliteit stellen, zullen
we de frequentie, waarbij de uitgangsspanning tot op 0,7 daalt, hoger of lager
leggen. Voor muziekweergave zullen
de uiterste grenzen b.v. liggen tussen
20 en 80 per/sec. De verhouding tus
sen de spanning bij een gemiddelde
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frequentie (Em) en een lage frequen
tie (El) geeft de volgende betrekking
tussen Lp en de parallelschakeling
van Ri en Rp (Rt):
El
1
Em

i/i+

Rta .

(o2 Lp2
Hierin is <o als gebruikelijk 2 x 3,14 X
f (cirkelfrequentie).
Deze formule wordt heel wat handelE1
baarder wanneer we
op 0,7 stel
Em
len. Dit heeft nl. tot gevolg, dat
Rt
1
1
= 1, want
co Lp
V2
l1 + 1
1
= 0,7.
1,42
Rt
Dat ------ gelijk is aan 1 beduidt, dat
co Lp
voor de betreffende frequentie de im
pedantie van de primaire (dit is im
mers wLp) gelijk is aan Rt. Lp volgt
Rt
dan eenvoudig uit: Lp =
(O

Als voorbeeld kiezen we een EL 3 en
f = 50 per/sec. Rt bedraagt dan, zoals
we zagen, 6.140 Ohm. De benodigde
impedantie van de primaire is dan
6.140
eveneens 6.140 Ohm. Lp = ------ =
O)

6.140
------ = 19,5 H.
314
2 x 3,14 X 50
Herhalen we deze berekening voor de
520
AD 1 dan vinden we Lp = -----314
1,66 H.
6.140

Hieruit zien we, dat achter een triode
met lage Ri een veel kleinere zelfinductie toereikend is, als achter een
penthode, beschouwd t.o.v. Rp. De
vereiste zelfinductie voor de verhou
ding 0,7 is omgekeerd evenredig met
de frequentie-grens. Stellen we deze
b.v. op 25 per/sec., dus de helft van
50 per/sec., dan vinden we voor Lp
de dubbele waarde, dus voor penthode
en triode resp. 39 en 3,32 H.
Een verlies van 30 %, als in de voor
beelden aangenomen, heeft nog niet
veel te betekenen. In db uitgedrukt
betekent het een verlies van 3,1 db.
Ter vergelijking diene, dat een verlies
van 2 db een juist hoorbare geluidssterkte-vermindering geeft. .
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Hoge tonen.
Voor de hoge frequenties is de triode
in het nadeel t.o.v. de penthode, zoals
de meesten uit ervaring bekend zal
zijn. Wat is hiervan de oorzaak? Voor
een deel is dit bij de penthode te wij
ten (of te danken?) aan de aard van
de belasting. Zoals uit fig. 1 blijkt,
stijgt de impedantie van een spreek
spoel voor de hoogste toonfrequenties
tot een veelvoud (4 a 5 x) van de
waarde, die voor een lage frequentie
geldt. Het gevolg is, dat voor die fre
quenties de getransformeerde weer
stand in de zelfde verhouding toe
neemt. De door de penthode afgegeven
spanning verdeelt zich over Ri en Rp
(zie fig. 4). (Hier zijn Lp en de koperweerstanden verwaarloosd. De span
ning aan Rp volgt de verhouding
Rp
en is, daar Ri groot is t.o.v.
Rp + Ri
Rp, bijgevolg sterk afhankelijk van Rp.
Nemen we nogmaals de EL 3 als voor
beeld, dan zien we, dat bij een toe
name van Rp tot de 5-voudige waarde,
dus 35.000 Ohm, de spanning aan Rp
35.000/(35.000 -j- 50.000)
stijgt tot een
7.000/( 7.000 + 50.000)
0.412
= 3,35-voudige grootte. Na0.123
tuurlijk speelt ook de spreidingsinductie een rol, doch deze laten we eenvoudigheidshalve buiten beschouwing.
Het blijkt duidelijk, dat de spanning
aan Rp zeer sterk oploopt voor de
hogere frequenties en dat dus tegen
maatregelen nodig zijn (parallelcondensator, tegenkoppeling) om een
overdreven schelheid van het geluid
te voorkomen.
Bij de AD 1 zien we onder dezelfde
omstandigheden het volgende gebeu
ren. De spanning aan Rp stijgt — bij
een toename van Rp tot het 5-voudige
11.500/(11.500 + 670)
tot
= 1,22
2.300/( 2.300 + 670)
maal de waarde voor de lage frequen
ties. Vergeleken met de penthode is
dit een onbetekenende stijging.
Spreiding.
De curven laten zien dat met heel ge
wone transformatoren waarbij geen
enkele speciale maatregel is genomen
om de spreiding bijzonder laag te hou
den, achter een penthode geen noe
menswaardig verlies aan hoge tonen
optreedt.
Dat wel degelijk een merkbare sprei
ding aanwezig is blijkt uit het verloop
van de spanning aan de primaire. Deze
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stijgt bij 10.000 per/sec tot 140 a 150 %
van de normale waarde, zonder dat dit
aan de secundaire zijde tot uiting komt.
Dit is terug te voeren op de hoge Ri
van de penthode, waar tegenover de
toeneming van de totale in de anodekring aanwezige impedantie (Rp plus
de spreidingsinductie, zie fig. 4) van
weinig betekenis is. De stroom door Rp
— en dus uiteindelijk de sec. spanning
— wordt er althans zeer weinig door
beïnvloed, tenzij de impedantie van de
spreidingsinductie zeer groot gaat wor
den. Uit de curven blijkt dat dit eerst
tegen 15.000 per/sec het geval is.
Bij een triode met lage Ri staan de
zaken heel anders. Spreiding wreekt
zich daarbij direct door een gevoelige
daling van de sec. spanning voor de
hogere frequenties. De nevenstaande
curven en de daarbij behorende toe
lichting spreken duidelijke taal.

SPREIDINGS
INDUCTIE
Ri

Rp

Eo

2673
Fig. 4

Hieruit valt dan af te leiden dat een
voor penthode berekende transforma
tor — ook al is de impedantie aan de
primaire zijde juist — nog niet voor
een triode geschikt is. De hoge zelf
inductie van de primaire, noodzakelijk
voor de penthode en verkregen door
een naar verhouding vrij groot aantal
windingen, brengt automatisch ook een
vergroting van de spreiding mee.
Zoals we reeds zagen is achter een
triode met lage Ri een veel kleinere
waarde van Lp toereikend voor een
• zelfde onderste grensfrequentie, dan
achter een penthode. Maken we de
zelfinductie dus niet groter dan nodig
is gebleken dan bereiken we daarmee
dus tevens een zeer lonende verbete
ring voor de hoge frequenties.
Willen we daarentegen profiteren van
de gelegenheid die een triode biedt om
zonder overdreven grote waarde van
Lp de onderste frequentiegrens bij
zonder laag te leggen, dan moet aan
het gering houden van de spreiding de
uiterste zorg besteed worden. (Gun
stige afmetingen, onderverdeelde wik
keling.) Alhoewel buiten het bestek
van dit artikel vallend, dient hier in
het kort nog gewezen te worden op de

gunstiger situatie die ontstaat bij
balansschakeling. Door de afwezigheid
van kernmagnetisering door de anodegelijkstroom kan de benodigde zelfinductie bereikt worden met een
kleiner aantal windingen.
Curve-correctie bij penthoden.
Zoals hiervoor reeds door een cijfer
voorbeeld werd verduidelijkt, leidt het
oplopen van de impedantie van de
luidspreker-spreekspoel tot een voor de
hogere frequenties zeer sterk toe
nemende spanning aan de spreekspoel,
indien aan de transformator een pen
thode voorafgaat. Dit is dan ook de
voornaamste oorzaak van de schelheid
van het geluid dat een versterker met
penthode-eindtrap produceert. Een van
ouds bekend middel tegen dit door
gaans als gebrek aan te merken ver
schijnsel (het kan bij radio-ontvangst
nuttig aangewend worden ter correctie
van het verlies aan hoge tonen in
scherp afgestemde kringen) is de parallelcondensator op de transformatorprimaire.
Het impedantieverloop van een con
densator is tegengesteld aan dat van
een zelfinductie. Het effect is dus, dat
voor de frequenties waarbij de luidsprekerimpedantie toeneemt de con
densator een lagere parallel-impedantie vormt, die kleiner wordt naarmate
de frequentie hoger is. Voor zeer hoge
frequenties gaat de condensator ten
slotte een kortsluiting vormen over de
transformator. Het is duidelijk dat van
een vlak impedantieverloop van zulk
een combinatie geen sprake kan zijn;
boven een bepaald maximum neemt de
impedantie weer meer of minder snel
af.
Dat niettemin de parallelcondensator
zonder meer op ruime schaal toepassing
vindt bewijst dat het resultaat in elk
geval reeds een aanmerkelijke ver
betering betekent. Hoe de frequentiecurve er in werkelijkheid uit komt te
zien toont het verloop van B. in fig. 6,
opgenomen als spanning aan de
primaire van de aanpassingstransformator van een uitstekende luidspreker,
aangesloten achter een EL 3, terwijl
aan het stuurrooster een wisselspanning
van constante amplitude werd toege
voerd. De parallelcondensator had
daarbij een waarde van 5000 pF., zoals
vaak wordt toegepast. De curve bevat
twee pieken, nl. een bij 70 per/sec,
overeenkomend met de conus resonan
tie (vergelijk ook fig. 1) en een tweede
bij 2800 per/sec. De laatste is veroor
zaakt door de parallelcondensator.
Curve B is tweemaal voorgesteld, op
verschillende schaal, om een vergelij
king met curve A mogelijk te maken.
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A geldt als in het geheel geen parallelcapaciteit aanwezig is en geeft voor de
hoge frequenties een goede overeen
stemming te zien met het impedantieverloop volgens fig. 1.
Volgens B blijkt de condensator bij
2800 per/sec van overwegende invloed
te worden, als gevolg waarvan een
plotselinge daling inzet. Het is de
resulterende „piek” die bij penthoden
dikwijls het schelle, metaalachtige
geluid veroorzaakt. Een zeer eenvoudig
middel om deze piek te doen verdwij
nen is een weerstand, in serie met de
condensator. De waarde van de con
densator kan dan groter gekozen wor-

Wij hebben ook nog de tegenkoppeling
genoemd als een middel om de schel
heid van het geluid van een penthode
weg te nemen. Inderdaad is dit een
methode die veel mogelijkheden opent.
Diverse aanpassingskwesties.
Wij hebben het probleem van de aan
passing tussen eindtrap en luidspreker
uitvoerig behandeld, daar dit wel het
meest voorkomende genoemd kan wor
den en tevens gelegenheid gaf enige
algemeen geldende punten en regels
te belichten. Nu volgt nog een serie
aanpassingsvraagstukken, waar men

Flg. 5. Curve van een, voor een 7000 Ohm penthode bestemde transformator waarvoor curve A
van blz. 27 geldt, doch thans geschakeld achter een als trlode verbonden EL 6. Bij een anodespannlng van 250 V, Rk = 250 Ohm. Rp = 3500 Ohm en La = 40 mA, bezit deze een Rl van
1500 Ohm en levert 2 W nuttig vermogen bij een stuurspanning van 6 Veff. Om de juiste waarde
van Rp op te leveren moest de transformator nu secundair met 2'l* Ohm belast worden. Voor
de lage tonen verloopt de curve thans aanmerkelijk gunstiger. De grensfrequentle waarbij
El

----- = 0,7 ligt nu ongeveer 25 per/s. Daarentegen is de invloed van de spreiding op de sec.
Em
spanning veel groter geworden en zet de daling, die bij de penthode eerst bij 15000 per/s. zichtbaar
werd, bij 3000 per/s. in, om bij 10000 per/s. de grenswaarde van 0,7 te bereiken. Alhoewel door
bijzondere wikkelmethoden de spreiding nog te verkleinen is. kan een curve als deze voor een
triode nog goed genoemd worden. Bij een enigszins hoge impedantie van de koppelelementen
tussen de triode en de voorgaande buis en een hoge lnw. weerst. van deze laatste kan nog een
niet te verwaarlozen extra verlies aan hoge tonen ontstaan door de anoderooster capaciteit van
de triode, waarlangs een ongewenste tegenkoppeling ontstaat. Bij een penthode is door de aan
wezigheid van het schermrooster deze capaciteit sterk verlaagd.

den, waardoor deze reeds bij lagere
frequenties werkzaam wordt, terwijl
de weerstand voorkomt dat de condensator een kortsluiting voor hoge
frequenties gaat vormen. Wij vonden
een combinatie van 0.015 mfd. en 7000
Ohm in het onderhavige geval in staat
om de curve volkomen recht te doen
verlopen (C). Met de waarde van de
weerstand heeft men een middel in de
hand om al naar dit nodig is de hoge
tonen te kunnen versterken of ver
zwakken. Dit toonregelsysteem zien we
dan ook veelvuldig toegepast. Om in
een bepaald geval het gunstigste resul
taat te bereiken dient de grootte van
C proefondervindelijk te worden vastgesteld.
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op het terrein der l.f.-techniek zo af
en toe tegenover komt te staan.
Eindtrap-toonschrijvcr.
In het kort komen de feiten hierop
neer: De snij kop heeft in verhouding
tot de gelijkstroomweerstand een vrij
hoge zelfinductie, waardoor de impedantie nog veel sterker dan bij een
spreekspoel met de frequenties varieert.
Bij 800 per/sec is de impedantie ge
woonlijk reeds tot het vijf- a zesvoudige van de gelijkstroomweerstand
gestegen. Als we nu de aanpassing bij
deze frequentie in orde maken, dan is
de eindtrap voor lage frequenties met
een veel te lage weerstand belast en is
het gevaar voor overbelasting dus zeer
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groot. Bij een dergelijke mis-aanpassing
kan aan de eindtrap nog slechts een
zeer beperkte roosterwisselspanning
toegevoerd worden. Penthoden zijn in
dit opzicht veel gevoeliger voor de
juiste belasting dan trioden.
In de figuren 7 en 8 is het vervormingspercentage als functie van de
anodebelasting resp. voor de AL 4 en
de AD 1 voorgesteld, in beide gevallen
bij verschillende eindvermogens.
Daaruit blijkt dat de penthode zowel
bij te kleine als te grote Ra een aan
merkelijke vervorming produceert. Bij
de triode neemt de vervorming alleen
toe bij te lage Ra, doch lang niet in

triode-eindtrap is dan voor de hoge
frequenties uit een oogpunt van ver
vorming de zaak dan tevens in orde;
een te hoge Ra is daar eerder gunstig.
Achter een penthode-trap zal nog door
een parallelfilter (C en R) gezorgd
moeten worden dat de impedantie niet
te sterk oploopt. Hier kan ook tegenkoppeling nuttig werk doen.
Aanpassing van meerdere luidsprekers.
Meermalen doet zich het geval voor
dat meer dan één luidspreker achter
een versterker moet worden aangeslo
ten. De oplossing is het eenvoudigst,
als het luidsprekers met gelijke impe-

Pig. 6

dezelfde mate als bij de triode.
Er staan twee wegen open om de mis
aanpassing voor de lage frequenties
onschadelijk te maken. De eerste
bestaat uit het verzwakken van de lagetonen vóór de eindtrap waardoor de
eindtrap dus minder ver uitgestuurd
wordt. De tweede methode berust op
het aanbrengen van een z.g. lage tonen
filter tussen de uitgangstransformator,
bestaande uit een condensator met
parallelweerstand. Bij een juiste keuze
van de waarden t.o.v. de snijder-impedantie kan de belasting van de eindtrap
voor de lage frequenties behoorlijk
vlak verlopen. Beide methoden leveren
tevens een verzwakking van de lage
tonen dit is — zoals bekend — bij
opnamen tóch gewenst, dus niet als
nadeel te beschouwen.
Wanneer we niet uitgaan van de voor
een zo goed mogelijk benutten van het
beschikbare eindvermogen gunstige
aanpassing op de impedantie bij een
middelmatige frequentie, doch aanpas
sen bij een impedantie die slechts
weinig boven de gelijkstroomweerstand
ligt, dan is ten koste van een groter
versterkervermogen het gevaar van
een te lage Ra vermeden. Achter een

dantie zijn en het beschikbare vermo
gen gelijk verdeeld moet worden. Men
kan dan kiezen uit serie- of parallel
schakeling. Welke schakeling men zal
toepassen hangt o.a. af van de beschik
bare uitgangsimpedanties van de ver
sterker. Men kan dus kiezen wat het
beste uitkomt. Zowel aan serie- als aan
parallelschakeling is een „maartje”
verbonden; bij serieschakeling levert
de conusresonantie, die soms een aan
merkelijke impedantie vergroting tot
gevolg heeft, onregelmatigheden in de
weergave, indien de resonantiefrequenties van de verschillende luidsprekers
niet samenvallen.
De parallelschakeling van spreekspoelen kan een zeer lage totaalweerstand
opleveren waarmee grote stroomsterkten samengaan, die tot aanzienlijke
leidingverliezen aanleiding kunnen
geven.
Als de luidsprekerimpedanties ongelijk
zijn, verdeelt de beschikbare energie
ook ongelijk over de luidsprekers. Bij
serieschakeling zal de luidspreker met
de hoogste impedantie het grootste
vermogen opnemen. Bij parallelschake
ling is juist het omgekeerde het geval.
Men kan hiervan bewust gebruik
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maken, als een ongelijke verdeling juist
nodig is. Een kort berekeningsvoorbeeld zal nuttig zijn om te tonen hoe
men in zulk een geval te handelen
heeft.
Stel dat een 20 W versterker met 500
Ohm uitgang beschikbaar is en dat het
vermogen verdeeld moet worden over
drie luidsprekers en wel in de verhou
ding: 12 W, 6 W en 2 W.
We passen parallelschakeling toe. De
uitgangsspanning E van de versterker is
VW X R = ï'20 X 500 = V 10.000 =
100 V.
Bij deze spanning moeten de luidspre
kers dus het genoemde vermogen
opnemen. De benodigde impedantie
10.000 =
volgt uit ^ Voor 12 W dus —.
W
12
835 Ohm, voor 6 W --P00 = 1670 Ohm
6

en voor 2 W

10.000
2

= 5.000 Ohm.

Parallel geschakeld leveren deze waar
den, als proef op de som, weer 500
Ohm. Elke luidspreker is dus te voor
zien van een transformator die primair
de verlangde impedantie oplevert. De
spreekspoelen kunnen dus zonder be
zwaar onderling verschillende impe
danties bezitten.
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Lijn-overdracht.
Wij noemden boven reeds de leidingverliezen, die optreden als gevolg van
de weerstand, als men door parallel
schakeling van spreekspoelen tot lage
belastingwaarden komt. Bij een aan
zienlijke lengte van de leiding is men,
bij directe voeding van de spreekspoel,
genoodzaakt een grote doorsnede te
gebruiken.
Logischerwijs zou men geneigd zijn, in
zo’n geval liever een hoogohmige luid
spreker te gebruiken, waarbij enkele
Ohms weerstand van de leiding geen
rol spelen. Dan duikt echter een ander
bezwaar op: de capaciteit van de beide
leiding-aders onderling, die de hoge
tonen afleidt. Bij zeer lange leidingen
treden bovendien z.g. reflectie-verschijnselen op. Nu bestaat er ook hier
een gulden middenweg: het blijkt dat
bij juiste keuze van de impedanties die
aan weerszijden de lijn belasten een
zeer gelijkmatige overdracht van alle
frequenties mogelijk is. Deze impedan
tie is o.a. afhankelijk van de diameter
en onderlinge afstand van de leidingaders. Voor de gebruikelijke spanlei
dingen kan op 500 Ohm gerekend wor
den. Afgeschermde kabels — waarbij
dus ook loodkabel behoort — bezitten
een „karakteristieke impedantie”, ook
golfweerstand genoemd, van 70 a 200
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Fig. 7 cn 8. Grootst bereikbaar nuttig vermogen (Wo) In afhankelijkheid van de belasttngsweerstand Rp voor de 15 Watt trlode AD 1 en de 9 Watt penthode AL 4. Belde buizen zijn daarbij
uitgestuurd tot aan het punt waar Juist roosterstroom begint op te treden. De trlode levert
maximaal vermogen als Rp = 2 Rl, terwijl de penthode boven 4000 Ohm niet crltisch meer is.
doch daaronder sterk afvalt. De vervorming (d), als functie van het geleverde vermogen, verloopt
bij de belde huistypen zeer verschillend. Bij de trlode neemt d toe bij een te lage Rp doch blijft
dalen bij toenemende Rp. De penthode vertoont daarentegen een uitgesproken minimum voor d
bij ca. 7000 Ohm. Zowel daarboven als daaronder stijgt d snel. Voor de penthode ls Rp dus
crltisch uit een oogpunt van vervorming. Voor de trlode kiest men voor Rp een waarde, die zowel
t.o.v. d als Wo gunstig is. Voor de AD 1 is dit 2300 Ohm. Tenslotte zij nog opgemerkt, dat de
schaal voor d in belde fig. verschillend is.
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Ohm. Zolang het geen zeer lange
leidingen betreft (onder 500 a 1000 m)
is de aanpassing niet erg critisch en
kan men b.v. gerust een loodkabel met
500 Ohm afsluiten. Over betrekkelijk
lichte leidingen kan men bij deze
impedanties naar verhouding behoor
lijke vermogens transporteren zonder
noemenswaardig verlies, zoals direct
blijkt uit de verhouding tussen de
weerstand van de leiding en de aan
gesloten belasting.
De voor een bepaald versterkervermogen optredende spanning en
stroomsterkte is eenvoudig af te leiden
volgens de wet van Ohm.
Bij de aanleg van een installatie
kunnen zich verschillende gevallen
voordoen; de luidsprekers kunnen b.v.

alle frequenties gelijkmatig over te
dragen kunnen we ook aan de ingang
van de versterker soms een dankbaar
gebruik maken, b.v. om een microfoon
via een zeer lange kabel aan te sluiten.
De verschillende microfoontypen ge
dragen zich ook heel verschillend t.o.v.
de aansluitkabel. Zo zijn kristalmicrofoons op te vatten als een capaciteit,
gewoonlijk van 1000 a 2000 pF. Deze
vormt met de kabelcapaciteit een
spanningsdeler. Heeft laatstgenoemde
een ongeveer gelijke capaciteit als de
microfoon, dan blijft slechts de helft
van de in het kristalelement opgewekte
spanning over en zo naar verhouding
nog minder bij grotere kabelcapaciteit.
Als de kabel noodzakelijk lang moet
zijn, dan dient de capaciteit per meter

Impedantie verloop van een snijkop waarvan de gelijkstroom weerstand 1250 Ohm bedraagt.

ver uit elkaar en van de versterker
verwijderd zijn. Elke luidspreker is
dan van een lijn-spreekspoel-transformator te voorzien en via een afzonder
lijke leiding met de versterker te
verbinden. De uitg.-impedantie daarvan
is afhankelijk van het aantal luidspre
kers, dus voor 1, 2, 3 of 4 b.v. resp.
500, 250, 167 of 125 Ohm. Als het beter
uitkomt, om alle luidsprekers parallel
op één leiding aan te sluiten, dan
gebruikt men b.v. de 500 Ohm uitgang
van de versterker en berekent de
luidsprekerimpedanties naar het op te
nemen vermogen.
Een economische oplossing, die bruik
baar is als de luidsprekers dicht bij
elkaar doch op een afstand van de
versterker staan is de volgende. De
versterker krijgt een lijn-uitgang. Bij
de luidsprekers wordt één transfor
mator aangebracht die primair aan de
lijn ligt en secundaires (of één afgetakte secundaire) bevat, die de spreekspoelen voedt.
Ingangsleidingen. Van de eigenschap
van een leiding, om bij juiste afsluiting

lengte zo laag mogelijk gehouden te
worden. Het aanpassen aan de kabelimpedantie is bij een kristalmicrofoon
zeer lastig, als gevolg van het capacitieve karakter van de microfoon. De
impedantie voor de laagste frequenties
loopt tot een paar honderdduizend
Ohm. De mogelijkheid bestaat wel,
doch de kwaliteit wordt er licht door
benadeeld. Daarentegen is de verzwak
king door de kabelcapaciteit voor alle
frequenties van dezelfde grootte.
Dynamische microfoons bezitten impe
danties tussen 10 en 100 Ohm en zijn
zonder meer met een kabel van des
noods 100 of 200 m te gebruiken.
Bandmicrofoons bezitten een uiterst
lage impedantie (0.1 Ohm of nog lager)
en zijn daarom altijd reeds van een
ingebouwde transformator voorzien,,
die algemeen secundair reeds op lijnimpedantie aanpast. Ook hierbij zijn
dus lange leidingen zonder bezwaar
bruikbaar.
Condensatormicrofoons zijn altijd voor
zien van een er mee samengebouwde
versterker, die dus ook weer met een
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transformator aan de lijn aan te pas
sen is.
Aan de versterkerzyde eindigt de lijn
weer in een transformator. Daar de
ingang van de versterker gewoonlijk
direct aan het rooster van de eerste
versterkerbuis ligt en deze alleen maar
een kleine capaciteit vertegenwoordigt,
kan de lijnspanning flink opgetransfor
meerd worden. De grens tot waar men
met de transformatieverhouding kan'
gaan wordt bepaald door de capaciteit
over de secundaire wikkeling, die bij
een al te hoog opgevoerde verhouding
aanleiding geeft tot verlies van hoge
tonen. Het gunstigst is dus de plaatsing
van de transformator in de versterker,
met een zeer korte roosterleiding. Dit
geeft echter zeer licht aanleiding tot
hevige brom, door inductie van de
voedingstransformator en smoorspoelen
genereerverschijnselen door koppeling

met de uitgangstransformator en kan
dus alleen worden gedaan met tegen
inductie afgeschermde transformatoren.
Anders is men genoodzaakt de trans
formator buiten de versterker te
houden en met een capaciteitsarme
kabel te verbinden.
In het eerste geval kan men met de
naar de secundaire getransformeerde
impedantie tot circa 100.000 Ohm gaan,
in het tweede liever niet hoger dan
10.000 a 25.000 Ohm. Dat wil dus zeggen
dat de verhouding bij 200 Ohm prim.
imp. voor 100.000 Ohm sec
100.000 =
200
22 kan zijn en voor 10.000 a 25.000 Ohm
7 a 11. Uit een oogpunt van brominductie is het gebruik van transformatoren
en een tegen aarde gebalanceerde
twee-aderige leiding zeer gunstig.

=
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Fase omkeer
schakelingen
i

In versterkers van groter vermogen
wordt algemeen de balansschakeling
toegepast. Vooral de AB-balans is van
belang door zijn uitnemende kwaliteit
(A-versterking!). Nu is er een onder
deel van de balansschakeling, waaraan
dikwijls te weinig aandacht wordt ge
schonken. Dit is: hoe brengen we het
phaseverschil van 180 graden tot stand,
dat moet bestaan tussen de spanningen,
waarmede de eindbuizen worden ge
stuurd? Gevvoonlijk — en dit is ook
wel het eenvoudigst — geschiedt dit
door de balansingangstransformator.
Maar er zijn nog andere mogelijkhe
den. Al naderen de transformatoren
thans welhaast hun uiterste perfectie,
er kleeft nog altijd een bezwaar aan de
noodzakelijke ijzerkern, die de verster
king of overdracht van energie steeds
in meerdere of mindere mate van fre
quentie afhankelijk doet zijn. Groter
nog is vaak het nadeel, dat men de
trafo niet kan monteren waar men wil,
vooral met het oog op de beruchte inductiebrom. Dit laatste laat zich nogal
eens voelen bij compacte bouw. Het
kan daarom geen kwaad eens een paar
schakelingen te geven, waarbij de ge
hele trafo gemist kan worden en diens
taak wordt overgenomen door de
radiobuis!
Hiervoor gelden de genoemde nadelen
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niet, dus: kans op betere kwaliteit en
minder critische plaatsing. Hiertegen
over moeten we natuurlijk stellen, dat
ons apparaat een iets groter stroom
verbruik zal krijgen, terwijl bovendien
een buis gewoonlijk meer aan slijtage
onderhevig is dan een trafo. Het geldt
dus ook hier: voor wat hoort wat.
Fig. 1 geeft de normale input-transformator en is voornamelijk nog even afgedrukt om de volgende figuren te ver
duidelijken. Fig. 2 toont ons, hoe e
eenvoudige triode op simpele wijze de

phaseverschuiving tot stand kan bren
gen. De roosterlekweerstand van de
eerste eindbuis heeft een aftakking, zo
dat een gedeelte van de ingangsspanning op het rooster van de triode wordt
gezet. Dit gedeelte wordt door de buis
versterkt en naar g2, het rooster van
de tweede eindbuis, gestuurd. Door
juiste weerstandenkeuze in de potentiometerschakeling — deze hangt na
tuurlijk geheel van de versterkingsfactor van de gebruikte triode af —
0.5 Ro.
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kunnen we er voor zorgen, dat de
spanning amplituden aan Gi en Gt pre
cies aan elkaar gelijk worden. Dat de
spanningen in tegenphase zijn, is direct
te zien.
Een andere triodeschakeling — ook de
eenvoud zelve — toont fig. 3. Hier is
de anodeweerstand van de buis „doortussen beide
geknipt” en de buis
helften in gezet. Door juiste verbinding
van de lekweerstand blijft dan toch
de normale negatieve roosterspanning
intact. Een bezwaar van deze schake
ling is wel, dat er tussen gloeidraad en
kathode van de triode een potentiaal
verschil bestaat van ongeveer
Va.
Is dit echter niet te hoog (b.v. 40 V)
dan kunnen de meeste moderne buizen
dit wel hebben.
Een nog andere mogelijkheid is ge
schapen door het verschijnen van de
secundaire-emissie-buis. Oorspronkelijk
bedoeld als versterker voor de brede
televisie-frequentie-band,
blijkt zij
voor ons doel schitterend te voldoen.
Ja, nog meer, waar in de genoemde
gevallen de triodes uitsluitend zorg
droegen voor de gewenste phasever
schuiving, werkt de sec.-em.-buis hier
bovendien als versterker. Fig. 4 —
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naar het door Philips aangegeven principeschema van de EE 1 — is dus bij
uitstek geschikt voor versterkers met
grote ingangsgevoeligheid, of daar,
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RlR2R3R4-

JSchemasleutel
0.5 MOhm R5- 85000 Ohm Cl50 mF
6900 Ohm R6- 9000 „ C2-3
0.1 mF
26000 .. R7C4-5 50.000 pF
0,3 MOhm
0,208 MOhm

waar men door tegenkoppeling verlo
ren gegane versterking wil compen
seren. Dat wij deze nu voor ons doel
gebruiken, berust hierop, dat de sec.em.-stroom van buitenaf naar de anode
toegaat en van de sec.-em.-kathode af
naar buiten gericht is (zie pijlrichtingen: de electronen lopen dus juist
in tegengestelde zin).
Tussen beide stromen bestaat dus het
gewenste phaseverschil. In iedere
stroomkring nemen we dan een weer
stand op van zodanige grootte, dat de
aan deze ontstane spanningen weer
precies gelijke amplituden hebben.
Vermelding verdient nog de bijzondere
schakeling ter verkrijging van de ne
gatieve roosterspanning van de buis.
Bij deze types is namelijk de anodestroom in hoge mate afhankelijk van
de n.r.s., zodat het zaak is deze zo con
stant mogelijk te houden. Met de ge
bruikelijke schakeling wordt hieraan
niet voldaan, vooral omdat de kathodeweerstand vrij klein zou moeten zijn.
Vergroting van deze is dus de remedie,
wat natuurlijk alleen mag, als we het
stuurrooster tegelijkertijd een positieve
voorspanning geven van zodanige
grootte, dat de vereiste negatieve span
ning van rooster t.o.v. kathode is her
steld.
(Practisch geeft men de kathode een
positieve spanning-van ca. 23 V, t.o.v.
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de nulleiding en het stuurrooster een
van ca. 20 V.)
EEN FASEDRAAIER MET EEN
DUBBELTRIODE
Een heel goede manier om fasedraaiing te verkrijgen, wordt aange
geven in figuur 5. Het laagfrequentsignaal wordt via Cl gevoerd naar het
stuurrooster van de bovenste triode,
wordt daar versterkt, en naar het
stuurrooster G1 van de bovenste eindbuis gevoerd. Het rooster van de on
derste triode ligt aan de roosterlekweerstand van de bovenste eindbuis,
zodat op dat rooster een signaal komt
te staan; dat 180° in fase gedraaid is
t.o.v. de bovenste triode. Het in de
anodekring van de onderste triode ont
stane signaal heeft nu dezelfde fase als
dat van de anodekring der bovenste
triode. Een juiste balans wordt ver
zekerd door een tegenkoppeling over
de gemeenschappelijke lekweerstand
R7 van 0,25 MOhm, waardoor de af
wijkingen niet groter worden dan on
geveer 1 %. Het is noodzakelijk, dat
de weerstanden R4-6-7 zoveel moge
lijk gelijk in waarde zijn. De eindbuica
ti
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Fig. 5
RlR2R3-5
R4-6-7
Cl-2-3

Schemasleutel
0,5 MOhm
750 Ohm
0,1 MOhm
0,25 MOhm
20,000 pF

zen krijgen ieder een aparte kathode
weerstand, die desgewenst variabel is
te maken.
Tenslotte moet veel aandacht worden
besteed aan een juiste afvlakking van
het voedingspunt der triode-anodes.
Een weerstand van 10.000 Ohm in
serie, meteen condensator van 2 mF
naar aarde is beslist noodzakelijk.
Tenslotte een schakeling met de ECH 21
als LF versterkerbuis en fase-onrikeer-

■
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buis zoals die door Philips wordt aan
gegeven.
De uitgangsspanningen zijn bij deze
schakeling zuiver in tegenphase.
In de anodekring van de heptode is een
koppelweerstand van 200.000 Ohm op
genomen. Het schermrooster wordt via
een 0,25 Megohm gevoed. De LF ver
sterking van het heptode gedeelte is
dan ongeveer 100-voudig. De wissel
spanning op het rooster van de eindbuis dat met de anode van de heptode
is verbonden is dus 100 keer zo groot
als de ingangsspanning.

De wisselspanning wordt ook naar het
rooster van het triodegedeelte gevoerd
en wel ongeveer een derde deel van
de oorspronkelijk afgeleverde spanning.
Een gedeelte van de door de triode
geleverde spanning wordt nu nog over
de 1,1 Megohm weerstand als tegenkoppelspanning naar het rooster van
de triode gevoerd. Op deze wijze wordt
bereikt dat de spanning die aan het
rooster van de tweede eindbuis komt,
vrijwel gelijk is aan de roosterspanning
voor de eerste eindbuis, echter 180c
gedraaid.

Schemasleutel
Rl0,5
650
R20,25
R3R40,2
R5-7
1
R61,1
R80,1
R9-10
0,7
10.000
Cl-4-5-6
C2
25
C30,1

MOhm
Ohm
MOhm
„
„
„
„
„
pF
mF
„

Fig. 6
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Onlangs gaf een Zweedse ingenieur
een toonregelingschakeling aan, waar
mee hetzelfde doel wordt beoogd als
met het toonregelsysteem van de elders
beschreven 20 W versterker, n.1. on
afhankelijke regeling van de sterkte
van de hoge en lage tonen, zowel boven
als beneden het normale niveau, dus
ook met de mogelijkheid om een of
beide toongebieden „op te halen”.
Voor de bas-regeling is de schakeling
volgens fig. 1 uitgevoerd. Afhankelijk
van de stand van de potentiometer
verzwakt de 1000 pF condensator door
zijn toenemende impedantie voor de
lagere frequenties de spanning die uit
eindelijk op het rooster komt, öf —
wanneer het contact in de bovenste
stand staat, waardoor de 1000 pF kort
gesloten wordt — levert de 10.000 pF
condensator daarentegen een verhoog
de spanning op het rooster, omdat de
impedantie tussen rooster en aarde dan
toeneemt.

gegeven, die op deze plaats in verband
met de hoge inwendige weerstand het
beste geschikt is. Ingesteld voor rechte
versterking blijft slechts 1/10 van de
totale versterking over.
Voor hen, die de schakeling van de
20 Watter niet kennen, is een toelich
ting aan de hand van figuur 4 dienstig.
In de plaatkring van een h.f. penthode
bevindt zich een normale anodeweerstand (0.1 a 0.2 Megohm, afhankelijk
van de instelling van de h.f. penthode).
Daarachter is via de koppelcond. C 1
de regelschakeling aangesloten. Deze
bevat ten eerste de potentiometer Rl,
die de, sterkte van de lage tonen regelt.
Eigenlijk is dit niet juist, want aan R 1
zijn alle frequenties nog in de oor
spronkelijke verhouding aanwezig. De
afgenomen spanning wordt echter over
een uit R 2 en C 2 bestaand filter ge
voerd. Dit is zo bemeten, dat de laagst
voorkomende frequenties (ca.40per/s)
onverzwakt blijven, doch voor hogere
,+
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Fig. 2 toont het deel van de schakeling,
dat voor de hoge tonen dient. Staat het
contact boven, dan is de 0.25 M£> weer
stand geshunt door de 500 pF conden
sator, waardoor voor de hogere fre
quenties een groter deel van de span
ning het rooster bereikt. In de onder
ste stand worden daarentegen de
spanningen met hogere frequentie naar
aarde afgeleid, terwijl verder alle tus
senstanden mogelijk zijn.
In fig. 3 zijn beide schakelingen sa
mengevoegd. Tevens is hier als voor
gaande versterker een penthode aan-
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frequenties neemt de verzwakking
steeds toe. Voor deze frequenties daalt
dus de spanning over C 2. Wanneer we
C 3 wegdenken, dan bereiken dus al
leen de lage frequenties de potentio
meter R 3 en het rooster van de vol
gende buis. De instelling van R 3, die
immers „van onder af” beschouwd
slechts een serieweerstand vóór het
rooster vertegenwoordigt, is voor deze
frequenties geheel onverschillig. De
sterkte wordt dus uitsluitend door R 1
bepaald. Voor de hogere frequenties is
een andere weg naar de volgende buis
bestemd. Via C 3 bereiken deze R 3,

I
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die aan de onderzijde via de voor deze
frequenties vrij grote C 2 aan aarde
ligt. Dat alleen de hoge frequenties
deze weg kiezen, is bereikt door C 3
een kleine waarde te geven, die dus
voor de lage frequenties een zeer grote
impedantie vertegenwoordigt. Aan C 2,
die, zoals gezegd, vrij groot is, en dus
voor de hoge frequenties als een lage
weerstand is te beschouwen, blijft
slechts een klein deel van de aan R 3
toegevoerde spanning over. Boven aan
R 3 ligt de volle spanning. Tussen deze
beide uiterste waarden kan de van R 3
afgenomen spanning nu gevarieerd
worden.
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Waarden:

R1
R2
R3
Cl
C2
C3

-

pot meter 0,25 h 0,5 M Ohm
0.5 M Ohm
pot.metcr 1 MOhm
0.05 mFd
1500 pF 100/0, inductie vrij
150 pF
idem

Voor tussenliggende frequenties is zo
wel de weg C 3 als via R 2 open, zij
het dan met een vrij grote verzwak
king. Aan R 3 blijft voor deze frequen
ties dus een bepaalde spanning over.

Door nu met behulp van R 1 de lage
en met R 3 de hoge frequenties op het
zelfde niveau te brengen, is het moge
lijk een practisch rechtlijnig frequentieverloop te verkrijgen. Met de aan
gegeven waarden is de max. afwijking
in het gebied tussen 40 en 10.000 p/s
ca. 2 db. T.o.v. deze „rechte” instelling
kunnen nu de hoge en lage tonen —
geheel afhankelijk van elkaar — ver
sterkt of verzwakt worden.
Zo kunnen b.v. de laagste tonen tot
5, 6-voudig t.o.v. het normale niveau
„opgehaald” of tot op minder dan 1/10
verzwakt worden.
Voor de hoge frequenties geldt resp.
ophalen tot ca. 4-voudig of afzwakking
tot op minder dan 1/15.
De verzwakking, die het systeem bij
rechte instelling oplevert, is ca. 6,5voudig. Gaat dus aan de schakeling een
h.f. penthode met 100-voudige spanningssterkte vooraf, dan blijft een
netto-versterkingscijfer van ca. 15
over.
Achter een triode is het systeem zon
der bezwaar toe te passen. Alleen is de
spanningsversterker dan gewoonlijk
veel geringer — ca. 20-voudig — en de
totale versterking van een dergelijke
buis plus het toonregelsysteem is dus
ca. 3,5.
Een belangrijk punt, in verband met de
regelmogelijkheid van de hogere fre
quenties, is de ingangscapaciteit van de
volgende buis, die aan R 3 parallel
staat. Deze moet zo gering mogelijk
zijn. In hoofdzaak komt dit neer op het
gebruik van een roosterleiding met
ruime afscherming, die de capaciteit'
slechts weinig vergroot.

TE VEEL ttOQE TONEN
Hiervoor was reeds sprake van de wisselstroomweerstand (impedantie) van
een spreekstoel, die voor gemiddelde
toonfrequenties hoger blijkt te zijn dan
de gelijkstroomweerstand en daarom
bij het vaststellen van de transformatie
verhouding in rekening dient te wor
den gebracht. Een zeer hinderlijke
eigenschap van de normale spreekspoel
ligt nu in het feit, dat de impedantie
voor hogere frequenties toeneemt en
daarmede ook de getransformeerde
belastingsweerstand.
Toename van de belastingsweerstand
heeft bij penthodebuizen tot gevolg,
dat het afgegeven vermogen stijgt en
in dit geval zullen de hoge frequenties
dus te sterk worden weergegeven en
ontstaat een onnatuurlijk schel geluid,
terwijl vervorming door overbelasting
ook eerder optreedt.
Er bestaat een zeer eenvoudig middel

om dit verschijnsel tegen te gaan, n.1.
het verbinden van een in serie gescha
kelde weerstand en condensator tus
sen de platen van de eindbuizen.
Omdat de toename van de spreekspoelimpedantie niet voor alle luidsprekers
gelijk is, kunnen hier geen vaste waar
den worden aangegeven, althans niet
voor de weerstand. Voor de condensa
tor zal een waarde van 0,005 mf door
gaans voldoende blijken en de weer
stand kan 30.000 Ohm of lager zijn.
Lager dan 15.000 Ohm zal men echter
niet behoeven te gaan en wanneer —
met de toonregelaar voor „hoog” in de
positie voor minimum afsnijding — er
nog een grote overmaat aan hoge tonen
aanwezig blijkt te zijn, dan is dat te
wijten aan fouten in de karakteristiek
van de microfoon, pick-up of luid
spreker en dient de toonregelaar in
actie te komen.

=
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GRAMOFOON-VERSTERKER
Bas-opjaging en top-correctïe

4
Watt

Bij het ontwerpen van deze versterker
zijn wij van het standpunt uitgegaan,
dat een versterker van dit vermogen
• vrijwel uitsluitend voor gramofoonplatenweergave zal worden toegepast,
hetzij in de huiskamer als afzon
derlijke gramofoonversterker, onaf
hankelijk van het radioapparaat, dan
wel in kleine zalen, café’s enz., waar
voor het vermogen ook voldoende is.
Het verkrijgen van een goede gramofoonweergave, vergelijkbaar met goede
radio-ontvangst, is geen eenvoudige
opgave.
Zelfs een combinatie van uitstekende

onderdelen, als pick-up, versterker en
luidspreker, elk op zichzelf aan hoge
eisen voldoend, is nog geen waarborg
voor goede weergave, wanneer hun
karakteristieken niet èn onderling èn
aan de gramofoonplaat aanpassen.
Speciaal dit laatste — de aanpassing
aan de gramofoonplaat — is de belang
rijkste kwestie. Elk deel van de in
stallatie kan n.1. zo geconstrueerd
worden, dat de versterking of weergavesterkte voor alle frequenties
(toonhoogten) gelijkmatig is — het
eerste vfereiste voor kwaliteitsweergave.

;
GENIET VAN UW PLATEN MATERIAAL VOLGENS DE NIEUWE EN VOL
KOMEN METHODE DIE U IN DEZE BESCHRIJVING AAN DE HAND WORDT
GEDAAN.
Het originele, speciaal voor deze 4 Watt gramofoon versterker ontwikkelde toonregelsysteem brengt studio finesse in. uw huiskamerweergave, dank zij de syste
matische aanpassing op plaat en pick-up. Binnen twee tellen kan de versterking
over de gehele schaal naar willekeur gewijzigd worden, waarbij een volmaakt
lineair frequentiebereik van 30—16000 per/s als uitgangspunt werd gekozen. De
in positieve zin werkzame bas-correctie zal in u stellig een enthousiast bewon
deraar vinden.

!
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Alleen bij de gramofoonp
dit niet
mogelijk; het opnamesysteem met de
spiraalgroef laat niet toe, kt
lage
tonen met een zelfde st ___ gorden
ingegroefd als de h°gerf»
dan
de slingerwijdte — „Amplitude
van
de groef veel te groot zou o den. De
amplitude is n.1. omgekeerd evenredig
met de frequentie, d.w.z. v<J®r de laag
ste tonen is de amplitude net grootst.
Nu wordt de grootst mogelijke zijde
lingse uitwijking van de groef bepaald

ïsr",,rh»rP\K'xs*m,

resomet
een uitgesproken voorkeur voor een
bepaalde toon.
Bij de betere pick-up zal men dan ook
vaak opmerken, dat de weergave van
de lage tonen min of meer te kort
schiet.
Juist voor deze pick-up is deze verster
ker berekend, omdat de curve nauw
keurig kan worden aangepast aan de
pick-up en zelfs aan de gramofoon-
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Bestudeer deze nuieke kromme met extra aandacht
door de onderlinge afstand van de groe
ven en deze afstand weer door de
speelduur.
Bij de normale groevenafstand blijkt
voor ’n toon van 250 per/s de maximum
amplitude reeds bereikt te worden en
vanzelfsprekend is dit ook de grens
voor nog lagere tonen.
Een weergever met rechte karakteris
tiek, gevolgd door een dito versterker
en luidspreker, zal dus de beneden ge
noemde grens gelegen tonen te zwak
reproduceren, en wel des te zwakker,
naarmate de frequentie (toonhoogte)
lager wordt, de uiteindelijke karakte
ristiek valt dus bij deze frequentie af.
Deze val is in strijd met de kwaliteits
eis en dient dus op een of andere wijze
gecorrigeerd te worden; gewoonlijk
wordt gepoogd dit te bereiken door de
pick-up zodanig te vervaardigen dat
voor de lagere tonen een hogere span
ning wordt opgewekt. Natuurlijk kan
men de curve van de pick-up ook recht
laten en zorgen voor de nodige correc
tie in de versterker, doch daar het
merendeel van de pick-ups bestemd is
gebruikt te worden bij radio-apparaten,
is het logisch dat men voor zover mo
gelijk de correctie reeds in de pick-up
aanbrengt. Uit kwaliteitsoogpunt is
deze oplossing minder fraai, omdat
vaak de verhoogde spanningsafgifte
verkregen wordt door het teweeg-

platen, die — zoals ieder wel eens be
merkt zal hebben — onderling vrij
grote verschillen laten horen.
Een bijzondere eigenschap is verder
dat maximale versterking verkregen
kan worden bij een zeer lage frequen
tie. Vanaf dit punt daalt de versterking
bij toenemende frequentie geleidelijk,
om bij een middelmatige frequentie
een peil te bereiken, dat verder vol
komen constant blijft tot 15.000 per/sec.
toe. Men ziet dat dit het ideaal al zeer
dicht benadert, temeer daar de verhou
ding tussen de normale en maximum
versterking geheel naar wens kan wor
den ingesteld. De gebroken lijn in de
curve geeft een instelling weer die met
een bepaalde pick-up en luidspreker
de meest natuurgetrouwe weergave opleverde.
Zonder enige correctie is de curve
tussen 30 en 15.000 per/sec. binnen 1 db
gelijkmatig (getrokken lijn). Een rege
ling voor de hoge tonen is eveneens
aanwezig waarmee maximaal een ver
zwakking volgens de streep-stip lijn
kan worden verkregen. Opvallend is
echter, dat in de practijk slechts een
geringe verzwakking van de hoge tonen
nodig is om het ruisen onschadelijk te
maken, wanneer eerst de verhouding
tussen hoge en lage tonen goed is in
gesteld.
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SCHEMA
Als voorversterker wordt de hf penthode EF 6 toegepast, voorafgegaan
door een potentiometer als volume
regelaar. De schakeling is geheel nor
maal; negatieve roosterspanning wordt
verkregen met behulp van een kathodeweerstand R 1, overbrugd door
C1. Het schermrooster ontvangt zijn
spanning via R 2, ontkoppeld door C 5
en in de plaatkring is de anode-weerstand R 3 opgenomen. Ontkoppeling
en afvlakking van de spanningen voor
de EF 6 wordt bewerkt door R 4 en
C 6. C 2 voert de versterkte wissel
spanningen naar het „hart” van de ver
sterker; de combinatie R 10, R 5 en
C 3. R 6 heeft met de werking van de
versterker niet uit te staan en dient
evenals R 8 als beveiliging tegen hf
genereren van de EL 3. Ook R 5 ver
vult slechts een ondergeschikte rol en
is eigenlijk een noodzakelijk kwaad;
het rooster van de EL 3 behoeft n.L
een geleidende verbinding naar aarde
en daarom moet C 3 overbrugd worden
door een weerstand, echter van, zo
groot mogelijke waarde. Aangezien de
hoogst toelaatbare weerstand in de
roosterkring van de EL 3 750.000 Ohm
mag bedragen en R 10 maximaal
250.000 Ohm is, kan R 5 hoogstens
500.000 Ohm zijn.
De werking van het geheel berust nu
op het feit, dat een condensator die
aangesloten is op een wisselspanning
zich als een weerstand gedraagt, terwijl
de grootte van de weerstand afhanke
lijk is van de frequentie; zij neemt n.1.
toe voor lagere frequenties.
C 3 is nu zo groot gekozen, dat hij voor
de hoge frequenties vrijwel als een
kortsluiting te beschouwen is. Van een
wisselspanning met zodanige frequen
tie, toegevoerd via C 2, zal dus een be
paald deel, afhankelijk van de instel
ling van R 10, het rooster van de eindx buis bereiken. Voor lage frequenties
zal echter het deel van R 10 tussen het
aftakpunt en aarde, waarin C 3 is op
genomen, een grotere waarde aanne
men, waardoor hetzelfde effect ont

staat, alsof het contact van R 10 in de
richting van C 2 wordt verschoven: er
wordt een hogere spanning op het
rooster van de EL 3 gebracht en wel
des te groter naarmate de frequentie
lager is. Tenslotte stelt R 5 een grens
aan deze versterkingstoename, doch
niettemin wordt het beoogde doel be
reikt zoals de curve laat zien.
Overigens bevat de schakeling geen
bijzondere punten, de aanwezige tegenkoppeling op de eindbuis door weg
lating van de condensator over de kathodeweerstand is welbekend en de
schakeling van het hogetonenfilter in
de plaatkring is ook niet nieuw.
BOUW
Deze is al zeer eenvoudig, doch men
veroorlove zich toch geen grote af
wijkingen van de bouwtekening, daar
zeer licht brom kan ontstaan.
De gloeidraden van beide versterkerbuizen en de gloeistroomwikkeling van
6,3 V zijn éénzijdig geaard. De zwarte
punten van de buisvoeten behoeven
dus slechts nog met elkaar en met de
6,3 V, transformator-aansluiting ver
bonden te worden. Men houde er reke
ning mede, dat de afvlaksmoorspoel
onder de voedingstransformator hangt
Eerstgenoemd onderdeel dient met be
hulp van boutjes met verzonken kop
bevestigd te worden, of men dient de
transformator met ringen iets boven
het chassis te houden.
NETSPANNING
Bij een netspanning van 125-127 Volt
gebruikt men de aansluitingen 0 en
125 V, van de transformator, voor 220 V
daarentegen de aansluitingen 0 en
220 V.
Pick-up leiding
Het is noodzakelijk dat deze leiding
afgeschermd is en dat de afscherming
wordt verbonden met de steker, die
in de aan „aarde” gelegde bus komt.
Een goede aardleiding is wenselijk, om
alle bromresten op te heffen, doch zo
nodig kan ook zonder aarde bromvrije
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Schemasleutel
1500 Ohm
R1
0,25 MOhm
R 2-10
0.1
„
R3
R4
25000 Ohm
R 5-9
0,5 MOhm
1000 Ohm
R6
150
R7
100
R8
50000
R 11
C1
C2
C3

. C4
C 5-Ö-7-8

25
50000
15000
10000
8

mF/25V
pF
pF
pF
mF/500V

Voed.trafo 2 x 260 V-60 mA.
Smoorspoel 8 & 10 H-60mA.

7K

^ ©

NOyOCON si

0^
FF 6

O

EL3

h

r

W~~ 'W

muME.

TIMBRE

f
w
RUISCH

0
AZ1

Tm

AAN-UIT

Indeling van liet versterker chassis

41

werking verkregen worden door de
versterker aan de onderzijde met een
metalen plaatje af te sluiten.
Een goede aardleiding is wenselijk, om
alle bromresten op te heffen, doch zo
nodig kan ook zonder aarde bromvrije werking verkregen woorden door
de versterker aan de onderzijde met
een metalen plaatje af te sluiten.
INSTELLING
Na enig experimenteren zal spoedig
een instelling van de drie pijl-knopjes
gevonden worden die het persoonlijk
gehoor bevredigt. Men kan het best

aanvangen met een rechte curve,
d.w.z. met beide toonregelaars op stand
10, waarna men het volume naar wens
instelt. Zijn er te weinig lage tonen
aanwezig, dan draait men de middelste
pijlknop geleidelijk terug* waardoor
de hoge tonen verzwakken en gelijk
tijdig het geluid zwakker wordt. Voert
men het volume nu weer op, dan ko
men tevens de lage tonen meer naar
voren. Op deze wijze gaat men voort,
tot de juiste verhouding gevonden is,
eerst dan komt de andere toonregelaar
in actie, om eventueel naaldgeruis te verzwakken.

HET GEBRUIK VAN ANDERE BUIZEN
De oorspronkelijk aangegeven buis is vetgedrukt, daaronder de vervangingstypen.
De nummering van de weerstanden verwijst naar de schemasleutel.
R2
R3
R7
R1
Aan
passing
1500 Ohm 0,25 MOhm 0,1 MOhm EL3
EF6
150 Ohm 7000 Ohm
4694
0,2
1750
150 I»
EF9
7000 >1
tl
»> 0,8
0,8
0,2
AL4 (4V)
EBF2
1750
150 99
7000 11
>1
I»
EBL1
3000
0,2
AF7 (4V)
0,5
150 11
7000 11
11
11
EBL21
EF12
3000
0,8
0,2
150 11
7000 11
11
11
EL11
0,2
EF22
1750
0,8
150 11
7000 11
91
>1
0,2
90 l>
EF41
1750
0,8
EL6*
3500 tl
tl
tl
EL12*
0,25
90 99
6C6
1200
1
3500 99
19
91
EL41
6D7
1200
1
0,25
150 99
7000 99
99
99
6F6 (G)
400 99
6J7
1200
1
0,25
7000 99
99
99
6L6 (G)
170 99
2500 99
6V6 (G)
250 >»
5000 >>
* Nuttig vermogen 8 watt.
Voeding moet 85 mA kunnen leveren.

HET CHASSIS
Voor het vervaardigen van een versterkerchassis gebruiken we bij voor
keur een aluminium plaat van ± llA
mm dikte, die bewerkt moet worden
volgens de tekening. Met een centerpons of doorslag wordt eerst de plaats
van de gaten op het aluminium aan
getekend, waarna de kleinste gaten en
ook de iets grotere geboord kunnen
worden. De grotere eerst even voor
boren! De grootste gaten — o.a. voor
de buisvoeten — moeten met een fi
guurzaag of met een cirkelsnijder ge
maakt worden. Om dit werkje te ver
gemakkelijken verdient het aanbe
veling spiritus of petroleum als smeer
middel te gebruiken, waardoor ook het
bramen enigszins voorkomen wordt.
Voor het verkrijgen van mooie, scherpe
randen echter is dè aangewezen me
thode, de chassisplaat stevig (bv. met
boutjes) op een stuk zink te bevesti-
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gen. Met de bewerkte plaat gaan we
naar een loodgieter, die in de zetbank snel en goed het omzetten kan
verrichten. Wil men echter ook dit
karweitje zelf doen, dan volge men de
volgende werkwijze: De aan de „nette”
kant voor het omzetten getekende lij
nen worden nu aan de binnenzijde
van de plaat aangebracht en met een
scherp puntig voorwerp diep inge
krast, evt. zelfs met een beitel licht
doorgetikt. Vervolgens wordt de plaat
met de binnenzijde, langs de om te
zetten lijn, op de rand van een recht
afgesneden metalen plaat gelegd. Het
overstekende gedeelte van het chassis
wordt nu door lichte slagen met een
houten hamer geleidelijk over de ge
hele lengte omgeslagen, totdat de
rand geheel glad en een rechthoekige
stand verkregen is. Het omzetten tus
sen twee stukken hoekijzer in een
bankschroef is echter verreweg te pre
fereren.
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’n Heel bijzondere
gramofoon-versterker
Tooncorrectie
Menginrichting
4 Watt nuttig
Stroomlijn-chassis
Kwaliteits weergave
Dashbord controle

De normale gang van zaken bij het
ontwerpen van een versterker is zo,
dat men zich te voren een of ander
beeld van de curve voor ogen stelt,
hetzij de „rechte lijn” dan wel een spe
ciaal aan een bepaald doel aangepast
verloop. Op grond hiervan zal men dan
de meest geschikte onderdelen en de
waarden daarvan gaan kiezen. Gereed
gekomen zal zulk een ontwerp dan ook
aan de vooruit gestelde eisen voldoen,
tenzij ... er ergens iets hapert.
Ditmaal hebben wij eens een andere
weg bewandeld. Al plaatjes draaiend,
schakelingen, pick-ups en luidsprekers
vergelijkend, is deze 4 Watt versterker
tot stand gekomen en pas toen de weer-

gave de meest critische en verwende
oren bevredigen kon, werd als een
soort verrassing de frequentiecurve
opgenomen. Dat deze lang niet recht
zou zijn, viel natuurlijk te verwachten,
omdat intussen in de versterker correctieschakelingen waren aangebracht
teneinde het tekort aan lage en de
overmaat aan hoge tonen te compen
seren. We zien dat de laagste frequen
ties, met een maximum bij ong. 60
per/sec. aanzienlijk worden opgehaald
in de uiterste stand van de lage tonen
regelaar, n.1. 8,5 db. t.o.v. het niveau
dat bij 250 en 1500 per/sec. bereikt
wordt en 11,5 db. t.o.v. de „kuii” in de
curve, die bij 450 per/sec. ligt. Dit zou

Toongenerator en outputmeter leveren het bewijs, dat ln deze frequentie curve opgetekend ls.
Deze versterker Is ln staat de lagere frequenties aanzienlijk te corrigeren. Hiertoe draait u slechts
aan de tlmbre-regeling voor de lage tonen.
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R 1-2
R 3-4
R5
R6
R 7-8
R9
R 10
Ril
R 12
R 13
R 14
R 15

0,5
0,5
1500
0,25
1
0,4 a 0,5
850
250
150
25000
200
15000

Schemasleutel
25 mF/ 25V elec.
MOhm (afgesch.)
C1
0,1 mF koker
Pot.meter
C2
Ohm
10000 pF
C3
MOhm
40000 pF
C4
500 pF
C5
C 6-10-11-12
8 mF elec.
1 mF koker
Ohm
C7
50 mF/25V elec.
C8
3000 pF koker
C9

precies de juiste graad van correctie
zijn voor een pick-up met een rechte
weergave curve, die dus niet reeds
zelf gecorrigeerd zou zijn voor het
tekort aan lage tonen, dat de gramofoonplaat levert.
Aangezien dit bij de meeste pick-ups
echter wel in meer of minder sterke
mate het geval is was het wenselijk
de sterkte van de lage tonen naar be
hoefte te kunnen drukken. De gebro
ken curve toont in hoeverre dit met
behulp van R 8 mogelijk is. Merkwaar
dig is de val bij 450 per/sec. die beide
curven, in verschillende mate, verto
nen. Op het gehoor beoordeeld is de
verzwakte weergave in dit frequentiegebied volstrekt geen verlies; integen
deel blijkt de weergave in het geheel
er bij te winnen, vooral bij grotere ge
luidssterkte. Dit laat zich verklaren
uit het feit, dat de tweede en derde
harmonischen van frequenties in dit
gebied juist in dat deel van de toon
schaal vallen, waarvoor ons oor het
gevbëligst is. Mogelijk zijn er ook nog
andere' minder voor de hand liggende
oorzaken; in elk geval bewijst de practijk dat een curve als deze voor gramofoonweergave zeer bepaalde voordelen
bezit. Naar de hoogste frequenties ver
loopt deze curve enigszins in 'dalende
richting, althans in de omstandigheden,
waaronder de curve werd opgenomen,
d.w.z. bij belasting van de eindbuis met
een zuiver Ohmse weerstand van 7000
Ohm. In werkelijkheid vormt een luid
spreker, welks impedantie voor de
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Voedingstrafo sec. 2 x 260 V—60 mA.
Smoorspoel 8 a 10 H—60 mA.
hogere frequenties niet onbelangrijk
toeneemt, de belasting voor de eindbuis.
Het filter, bestaande uit R15 en C 9
heeft ten doel de impedantie in de
plaatkring te beletten een waarde aan
te nemen, die ver boven 7000 Ohm
uitgaat, echter niet op de wijze waarop •
een parallel aan de luidspreker ge
schakelde condensator — die aan een
„paardemiddel” doet denken — dat
doet (tevens de mogelijkheid openend
voor het ontstaan van een lelijke reso
nantie in het hoge tonen gebied) doch
zuiver als impedantie begrenzer. Een
toonregelaar, in de plaatkring van de
voorversterkerbuis arbeidend, biedt
gelegenheid om naar behoefte de hoge
tonen te kunnen verzwakken, b.v. bij
het spelen van vaak gedraaide platen,
die wat sterk ruisen. Overigens zal
blijken, dat men deze toonregeling niet
nodig heeft om het geluid wat „war
mer” te maken, zoals zo vaak het geval
is.
De input schakeling kenmerkt deze
4 watter als een „volwassen” verster
ker; twee ingangskanalep met indivi
duele volumeregelaars bieden mogelijk
heid tot het mengen en „faden” van
twee pick-up’s op pick-up en micro
foon. Dat hierdoor aardige mogelijk
heden ontstaan, behoeft geen nader
betoog. Ook het uiterlijk is vlot en
modern uit te voeren.
Het nuttig vermogen, dat deze verster
ker zonder merkbare vervorming le
vert, kan op 4 Watt gesteld worden.
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Chassis uitslag en zij-aanzicht van de, in vorm gebrachte
met beugels versterkte, chassisplaat

46

:
:
■

Het is verwonderlijk hoeveel geluid
een goede luidspreker uit 4 Watt toe
gevoerde energie met een stevige, na
tuurlijke bas als fundament, een niet
overheersend midden-register en gave
hoge tonen, kan produceren. Menig
zaaltje is er ruimschoots mee te vullen.
PRINCIPE SCHEMA
De ingangsschakeling, die reeds ter
sprake kwam, bevat twee potentiometers die elk hun spanning op het
rooster van de EF 6 kunnen brengen,
echter via serieweerstanden om de on
derlinge beïnvloeding zo gering moge
lijk te maken. Het ligt voor de hand,
dat deze voor brom-inductie zo gevoe
lige weerstanden deugdelijk afge
schermd moeten worden. De EF 6 die
met de EL 3 weerstandgekoppeld is,
wordt op de gebruikelijke wijze van

neg. roosterspanning en schermroosterspanning voorzien. In de kathodeleiding van de eindbuis bevindt zich een
impedantie die een frequentie-afhankelijke tegenkoppeling tot stand brengt,
d.w.z. de bereikte tegenkoppeling is
voor de hogere frequenties sterker dan
voor de lagere. Dit heeft het gewenste
oplopen van de curve voor de laagste
tonen tengevolge. De serie schakeling
van R 11 en C 7 over de wikkeling
tussen K en W heeft ten doel de im
pedantie in de kathodeleiding en daar
mede de tegenkoppeling te begrenzen
en voorkomt, dat de versterking voor
hogere frequenties steeds zou afnemen.
Overigens is in de kathodeleiding van
de eindbuis nog de normale kathodeweerstand R 12 geshunt door C 8 opgemen. Het stuurrooster is geaard via
R 9 en krijgt de versterkte wisselspan-

Hier is het bovenaanzicht. Let op de trimbc- en volumeregelaars
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ning van de EF 6 toegevoerd via de
koppelcondensatoren C 4 en C 5. Van
deze twee heeft C 4 de normale waarde
en draagt dus zelfs de allerlaagste fre
quenties onverzwakt over. C 5 is daar
entegen zo bemeten, dat de lagere fre
quenties aanmerkelijk verzwakt het
rooster van de EL 3 bereiken. Met be
hulp van R 8 kan de verzwakking die
C 5 teweeg brengt naar wens opgehe
ven worden tussen de grenzen, die de
curve laat zien.
De hoge-tonen regeling bestaat uit de
gebruikelijke serieschakeling van een
regelbare weerstand en een capaciteit
(C 3 en R 7) parallel aan de plaatkring-impedantie van de voorversterker. Parallel aan de luidspreker be
vindt zich een dergelijk filter, echter

met vaste (R). Van het voedingsgedeelte valt slechts te vermelden, dat
de voedingstransformator een normaal
type is n.1. 2 x 260 Volt — 60 mA.
Wanneer een luidspreker gebruikt
wordt die een veldbekrachtiging vereist. dan moet de transformator vervangen worden door een 2 x 350 Volt
type. Hier is dan gerekend op een 1800
Ohm veldweerstand. De veldspoel
wordt tussen C 10 en C 11 aangesloten.
In het chassis moet hiervoor een extra
aansluiting gemaakt worden.
BOUW
Bij de bouw van een versterker zijn het
de bedrijfszekerheid en bromvrijheid,
die aan de montage de hoogste eisen
stellen. Voor zover het de bedrijfs-

ALLE WEERSTANDEN ZUN VAN HET 1 WATT TYPE

i
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zekerheid betreft, komt dit neer op
stevige betrouwbare montage, het ge
bruik van veerringen of contramoertjes
waar dit nodig is, deugdelijke isolatie
van spanningvoerende leidingen en
bovenal: gebruik van kwaliteitsmateriaal, ook voor de kleinere artikelen,
die voor een volledig welslagen dik
wijls zoveel betekenen. Bromvrijheid
wordt verzekerd door — op de eerste
plaats — de aard verbindingen (verbin
dingen aan het chassis) uit te voeren
zoals de bouwtekening dit aangeeft
en dus vooral niet meerdere punten tot
één te combineren of andere plaatsen
te kiezen. Dat het chassis ter plaatse
van de aardpunten goed blank gemaakt
moet worden, zal wel geen nader be
toog behoeven.
Ten tweede het afschermen van alle
leidingen en onderdelen, die in ver
binding staan met het rooster van de
EF 6, van het grootste belang. Dit
slaat op de weerstanden R 1 en R 2,
die geheel ingepakt kunnen worden in
tin of koperblad, zonodig na vooraf
gaande isolatie met lak-buis of isolatie
kous. Deze afscherming moet zo goed
mogelijk aansluiten bij de afscher
mingen van de leidingen naar de potentiometers en de leiding naar de top

van de EF 6. Laatstgenoemde moet bij
voorkeur geringe capaciteit bezitten
(een dun draadje door afgeschermd
isolatiekous getrokken).
Buiten de versterker dient de afscher
ming even zorgvuldig te worden voort
gezet: de meeste pick-up’s zijn echter
reeds voorzien van een afgeschermd
kabeltje, waaraan dan de metaaldelen
van het systeem en eventueel de arm
reeds verbonden zijn. Het aarden van
de gramofoonmotor, alhoewel overbo
dig bij een goed afgeschermde pick-up,
is alleen uit veiligheidsoverwegingen
reeds gewenst.
De luidspreker.
Wil men ten volle profijt trekken van
de exclusieve eigenschappen van deze
versterker dan is, naast een goede pickup, een weergever uit de betere klasse
wel zeer noodzakelijk. Men mene niet,
dat het uitgebreide toonregelingssysteem alle tekortkomingen van een luid
spreker kan opheffen. Tot op vrij grote
hoogte gaat dit zeker op, doch een
speakertje met een miniatuur transformatortje en een stugge conus kan
nu eenmaal geen echte bas produceren,
en conusresonanties zijn ook door de
versterker niet weg te nemen.

■

De ideale versterker
Deze MK. creatie is meer dan een versterker, het is een complete klankstudio en het staat aan u om nu
op simpele en

weinig kostbare wijze een uitgelezen ervaring op gcluidtcchnisch gebied op te doen.

Met de unieke corrcctic-schakclingcn in deze versterker beheerst ge de totale toonladder en is een curvc-

!

aanpassing mogclijk, die onder alle omstandigheden volmaakte weergave verzekert. Deze versterker leent
zich ook bijzonder goed voor 't samenbouwen met een gramofoonmotor en pick-up. Het resultaat toont
onderstaande afbeelding.

HET KOPPELELEMENT SI 10
Dit speciale onderdeel, dat moeilijk of
helemaal niet verkrijgbaar is, kan, zon
der aan de goede werking van de ver
sterker afbreuk te doen, door andere
onderdelen vervangen worden.
Voor spoel P — X komt een 100000 Q.
—1 watt weerstand in de plaats, ter
wijl wikkeling K-W vervangen wordt
door, op de wikkelkoker van een klein
model luidspreker trafo of smoorspoel,
— kern 2 x 2 cm — 240 windingen
emailledraad 0,25 of 0,3 mm dubbel
zijde of katoen te wikkelen. Het trafoblik moet om en om in gestoken wor
den.
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Doel van de mengschakeling.
Een mengschakeling opent vele nuttige
en aardige mogelijkheden; men kan
b.v. nonstop gramofoonprogramma’s
samenstellen, waartoe twee motoren
met pick-up’s benodigd zijn. Muziek
werken van enige omvang die op meer
dere zijden zijn opgenomen kunnen
als één aansluitend geheel worden ge
speeld. Combineren van twee platen,
waarvan de een bijvoorbeeld muziek
en de andere zogenaamde geluids
effecten bevat is ook mogelijk.
Beschikt men over een microfoon, dan

R5
1500 Ohm
1600
1500
1600
1750
1600

EF 6
EF 9
AF 7 (4V)
EBF 2
EF 22
EF 41

kan men aankondigen of muzikale
prestaties ten beste geven (of laten
geven). In verband met de beschikbare
versterking is de koolmicrofoon het
aangewezen type.
Tenslotte is het nog mogelijk een van
de beide ingangen met een radio-ontvanger te verbinden (voor degenen die
dit niet kunnen klaarspelen, geven we
verderop de nodige aanwijzingen).
Radioprogramma en eigen platen kun
nen dan gecombineerd worden en
eventueel van eigen commentaar voor
zien.

Het gebruik van andere buizen
R6
0,25 MOhm
EL 3
0,3
4694
i»
0,25
AL 4 (4V)
n
0,3
EBL 1
»
EL 41
0,3
>>
EBL 21
0,3

R 12
150 Ohm
150
150
150
150
150

v
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EEN VERSTERKER
waarbij speciaal rekening is
gehouden met de eisen van
hen die zelf platen snijden

I

Watt

3 toonregelingen en dash-bord controle
!
Dit vermogen kan door een enkele
buis — een EL 6 — geleverd worden,
waarbij aan de voeding bescheiden
eisen gesteld worden. Het rendement
van deze penthode met een anodevermogen van 18 Watt (250 V — 72
mA) is uitzonderlijk hoog (bijna
45%!) terwijl de grote gevoeligheid
natuurlijk iets is, waar dankbaar ge
bruik van gemaakt kan worden. Een
bezwaar van een enkel gebruikte 18
Watt eindbuis is de hoge anode-gelijkstroom, die een speciale uitgangstransformator vergt, in staat om onder deze
ongunstige omstandigheden nog een be
hoorlijke lage tonen weergave te behouden.
Een ander nadeel, dat aan de penthode
als eindbuis kleeft, is de hoge inwendige weerstand, die tengevolge heeft,
dat de luidspreker practisch ongedempt
is en tevens dat de toenemende impedantie van een spreekspoel voor de
hogere frequenties een veelal onge-

wenste voorkeur voor de hoge tonen
tengevolge heeft. Een uitstekend mid
del om de penthode in dit opzicht
meer aan de kwaliteitseisen te doen
aanpassen, is tegenkoppeling, doch...
maken we daarvan gebruik, dan gaat,
zoals bekend, een meer of minder groot
deel van de versterking verloren en
dit is iets wat we liever niet zien. In
deze 8 watter hebben we die uitvoering
niettemin toegepast. Er is tegenkoppe
ling aanwezig, doch deze is regelbaar
gemaakt en heeft bovendien alleen
maar uitwerking voor de hogere frequenties. Door de tegenkoppeling tot
deze frequenties te beperken wordt het
doel — een gelijkmatige weergave —
volkomen bereikt, zonder verlies aan
versterking. Tevens levert de regelbare
tegenkoppeling een zeer effectieve
toonregeling;
wordt zij
namelijk
tot nul gereduceerd dan zal de
tonen
der hoge
weergavesterkte
om boven reeds genoemde reden

■\

fy
aanmerkelijk toenemen, terwijl een
„overmaat” van tegenkoppeling, dus
meer dan nodig is om de weergave
van de hoge tonen op normaal peil te
brengen, verzwakking ervan teweeg
brengt. Dit systeem van toonrege
ling heeft, behalve de eigenschap dat
het dubbel werkt, d.w.z. versterking
toevoegt of vermindert, nog het voor
deel boven de gebruikelijke „condensator-met-weerstand”-methode dat het
de aanpassing niet verstoort, doch in
tegendeel juist verbetert.
Aanwending van transformatorkoppe-

R 1-2-3-4
R5
R6
R7-14-18
R 8-15
R 9-10-16
Ril
R 12
R 13
R 17
R 19
R 20

1 MOhm Pot.meter
82 Ohm draadgewond.
R 21
100
R 22
0,1
„
5
C 1-5
25 mF/25 V.elec.
C 2-7
1000 Ohm
0,25 mF koker
20000 „
C 3-6
8 mF elec.
0,4 a 0,5 MOhm
15000 pF koker
C4
40000 Ohm
5000 pF
„
C8
150000 „
50 pF keram.
C9
20000 „
0,5 mF koker
C 10
0,75 MOhm
32 mF elec.
C 11
10000 Ohm
12 of 16 mF elec.
C 12-13
0,1 MOhm
2 — LF trafo’s verh. 1 : 3
Uitgangstrafo primair 3500 Ohm
Voedingstrafo sec. 2 x 280 — 100 mA,
6,3 V —2A, 4V-1A
Smoorspoel 8 H — 100 mA

ling is noodzakelijk bij de hier toege
paste tegenkoppeling, doch dit is aller
minst een bezwaar wanneer daarvoor
een goed onderdeel voorhanden is.
De AMROH SI 30, stroomloos gescha
keld achter een EBC 3, doet het
wonderwel. Aan het ondereinde' van de
met een weerstand overbrugde secun
daire wordt een groter öf kleiner deel
van de tegenkoppelspanning, die over
R5 staat, toegevoerd. C9, die zeer klein
gekozen is,’ zorgt ervoor, dat alleen de
spanningen uit de plaatkring die een
hoge frequentie bezitten naar de roosterkring worden teruggevoerd. Door
R 17 wordt de maximaal bereikbare
graad van tegenkoppeling bepaald.
R 18 en R 22 hebben geen ander doel
dan het h.f. generéren van de zeer
steile eindbuis te beletten. Opvallend
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is het feit, dat de EL 6 géén neg. vóór- •
roosterspanning door middel van> een
kathodeweerstand ontvangt, doch dat
hier weer is teruggegrepen naar het
oude systeem van de „weerstand in de
minleiding”. De reden hiertoe ligt in
het feit, dat de kathodeweerstand voor
de EL 6 slechts 90 Ohm wordt en dat
een ontkoppelcondensator, die ook voor
de laagste frequenties nog werkzaam
zou zijn, een waarde van minstens
150 mfd. zou moeten bezitten. R20 ,
vormt thans met C 10, een zeer effectief
filter, terwijl C 11 een nevenweg biedt

voor de plaatwisselstroom van de EL 6
buiten C 12 en R 21 om.
Aan de primaire zijde van de SI 30
valt de schakeling op, die de verzwak
king van de lage tonen teweeg brengt.
De plaats van C 8 is ietwat ongebrui
kelijk, doch bij nader inzien zal het
duidelijk zijn dat C 8 hier precies de
zelfde functie verricht als wanneer hij
direct vóór of achter C 7 was opge
nomen. R 4 kan de verzwakking geheel
of gedeeltelijk opheffen.
In de roosterkring van de voorversterker EBC 3 zien we een mengschakeling
R10)
met serieweerstanden. (R9
zoals ook reeds in de hiervoor besprö, ken 4 W. versterker werd toegepast.
Voorts is hier tussen de pick-up aansluitbussen en de gramofoon-volumeregelaar R2 een schakeling opgenomen,

,

'

[
die ten doel heeft de lagere frequenties
extra op te halen, wanneer de pick-up
zelf dit in onvoldoende mate doet. Ril
en R 12 vormen een spanningdeler,
waaraan R2 is aangesloten.
In serie met Ril staat C 4, die voor de
laagste frequenties de totale impedan
tie van de onderste tak van de spanningsdeler aanmerkelijk vergroot en
daarmede de spanningsverdeling af
hankelijk van de frequentie maakt. R 3
is aanwezig om deze correctie naar be
hoefte te kunnen wijzigen.
De regeling van de microfoonsterkte
geschiedt met R 1, geschakeld over de
secundaire van een tweede SI 30, even
eens stroomloos geschakeld achter een
EBC 3, op welks rooster rechtstreeks
de microfoonspanninkjes komen. R 6 is
zodanig bemeten, dat ook bij kristalmicrofoons de lage tonen volkomen tot
hun recht komen.

!

De 8 watter voor zelfopname van
platen
Het vermogen is juist „geknipt” voor
het snijden van platen, een edele
sport die steeds meer beoefenaars
onder haar bekoring brengt. Ook de
toonregelmogelijkheden zijn hiervoor
van veel waarde. Met betrekkelijk wei
nig wijzigingen, die o.a. overeenkomen
op het gebruik van een ander type uitgangstransformator, is deze versterker
tot een volmaakte opnameversterker te
maken.

i

Bouwwijze
Als gevolg van de ruime chassis af
metingen en het verhoudingsgewijze

—

geringe aantal onderdelen is een over
zichtelijke opstelling bereikt en doen
zich bij de bouw in het geheel geen
bijzondere moeilijkheden voor. Het kan
geen kwaad, nog eens speciaal te wij
zen op het systeem van aarden. Ter
voorkoming van brom bij een zo grote
ingangsgevoeligheid moet dit nauw
keurig gevolgd worden. Waar aange
geven, moeten verschillende leidingen
afgeschermd worden; ter voorkoming
van te grote schadelijke capaciteiten
verwerke men hiervoor z.g. afge
schermd isolatiekous, waardoor men
dun montagedraad — b.v. 0.5 mm —
trekt. De assen van de sterkte- en
toonregelingspotentiometers kunnen tot
op 1 cm buiten de bus ingekort worden-,
om de knopjes goed aan de indicatieplaatjes te doen aansluiten, mag de bus
met schroefdraad niet verder naar
buiten steken dan de moerhoogte be
draagt. Dit kan men bereiken met be
hulp van een extra moer of opvul
ringen aan de achterzijde. De gloeistroomleiding, die in de tekening weg
gelaten is, verbindt de punten A en B
van de buisvoeten benevens het verklikkerlampje en wordt getwist (in
elkaar gedraaid) uitgevoerd. Het af
schermen van de ingangsschakeling
— tot en met de top van de eerste
EBC 3 — moet zeer zorgvuldig en vol
ledig gebeuren. Dit brengt mede, dat de
5 Megohm weerstand — zo nodig na
voorafgaande isolering met geschikt
materiaal — in een huisje van bladmetaal moet worden ingesloten, dat
aan de roosterzijde moet aansluiten aan
de afscherming van de leiding. Het
. spreekt vanzelf dat de afscherming bij

De doorlopende kromme geldt voor de gehele versterker, zonder gebruikmaking van tooncorrectie
en tegenkoppeling. met een zuiver Ohmse belasting over de secundaire van de ultgangstransformator. Wordt deze weerstand door een luidspreker vervangen, dan verloopt de kromme voor de
hoge frequenties volgens D 1. Door maximale tegenkoppeling kan D 2 bereikt worden. Alle in
stellingen tussen deze uitersten kunnen naar behoefte gekozen worden. Het effect van de lage
tonen-correctie voor de gramofoonlngang blijkt uit B 3. B 1 toont de grootste verzwakking, die
voor de lage frequenties bereikbaar is, terwijl B 2 een tusseninstelling weergeeft, die bij het snijden
van gramofoonplaten zal kunnen worden gekozen, om ovex-modulatle van de groef bij lage
frequenties te voorkomen.
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Uitslag chassis met zij schotjes voor 8 Watt versterker
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Eeo logischer, meer homogeen chassis-opbouw is moeilijk denkbaar ...
de microfoonaansluiting ook volledig
doorgevoerd moet worden.
De weerstanden in de mengschakeling'
behoeven niet zo’n volkomen afscher
ming, doch een metaalbladomhulling
om de gezamenlijke, onderling geïso
leerde weerstanden, is wel gewenst.
Bij het verbinden van de l.f. transfor
matoren houde men er rekening mede
de aansluitdraden enige overmaat aan
lengte te geven, omdat het nog moge
lijk moet zijn, door verschuiven van de
transformatoren eventuele brom uit te
balanceren.
LUIDSPREKERBEKRACHTIGING
Het is, met inachtneming van enkele
wijzigingen, zeer goed mogelijk, een
daarvoor geschikte luidspreker vanuit
de versterker te bekrachtigen. In de
eerste plaats vervalt de afvlaksmoorspoel en worden de verbindingsdraden
hiervan naar een stekerbordje in de
achterwand gevoerd. Hieraan wordt
dan de luidsprekerveldspoel verbon
den. Vanzelfsprekend moet het spanningsverlies in de bekrachtigingsspoel
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worden goedgemaakt door een hoger
transformatorspanning.
Bij voorkeur moet de uitgangstra..v,
primaire aanpassing 3500 Ohm, met een
afgetakte secundaire wikkeling zijn uit
gevoerd, waardoor aanpassing voor alle
gangbare luidsprekerimpedanties te
verkrijgen is.
GEWIJZIGDE PICK-UP
SCHAKELING
De schakeling, welke tussen de pick-up
en de bijbehoreftde sterkteregelaar
aangebracht is, teneinde een compen
satie voor een eventueel lage-tonen
tekort mogelijk te maken, kost een be- ;
trekkelijk groot deel van de spanning,
die door de pick-up geleverd wordt.
Om de versterker vol te sturen is dan
ook een pick-up nodig die een gemid
delde spanning van omstreeks 1 Volt
levert.
Vele magnetische pick-up’s bereiken .
dit niet; om deze nu toch te kunnen ge
bruiken kan men de correctieschak*
ling doen vervallen en de piok-Ui- .
direct aan de volumeregelingspotentiometer verbinden. De weerstanden van

15Ö000 en 40000 Ohm, benevens de con
densator van 15000 pF en de potentiometer van 1 Megohm komen dan te
vervallen. Laatstgenoemde potentioxneter is echter uitstekend te benutten
voor een tweede pick-up-aansluiting,
die reeds in de tekening is aangegeven.
De schakeling van deze ingang wordt
dan precies gelijk aan die van de be
staande; het middencontact van de potentiometer komt ook via een weer
stand van 0,4 a 0,5 Megohm — samen
met de andere twee af te schermen —
op het rooster van de tweede EBC 3.
In deze schakeling kunnen twee pickup’s benevens een microfoon hun span
ningen in elke gewenste sterkteverhouding leveren. De oorspronkelijke scha
keling staat het mengen van één pick-

up en de microfoon toe. Men kieze dus
de schakeling, die het meest met de
persoonlijke eisen en verlangens over
eenkomt.

Technische specificatie
Nuttig vermogen 8 watt (+31,25 dB)
Versterking van gram.aansl. af 58,25 dB
„
„ mier. „ „
105 dB
Gram. ingangs spanning 1,1V ( — 27 dB)
Mier.
„
0,005V (— 73,8 dB)
Verbruik 59 watt
Gewicht 7,5 kg
De dB opgaven zijn gebaseerd op
100.000 Ohm impedantie en een nulniveau van 6 mW

Opmerking: Inplaats van de aangegeven l.f. transformator S130 zijn ook andere
typen bruikbaar, mits de kwaliteit toereikend is. Verder zal de gunstigste opstelling
met het oog op brominductie proefondervindelijk moeten worden bepaald.

Andere buizen in de 8 Watter
EBC 3
EC 2
AC 2 (4V)
ABC 1 (4V)

R 7 en R 14
1000 Ohm
1000 „
1000 »>
2000 „

EL 6
4699
EL 5
AL 5 (4V)

R 21
82 Ohm
82
165 „ *
165 „ *

I

Halve gevoeligheid EL 6
En iedere als triode geschakelde penthode-(schermrooster met anode verbonden).
*X*r
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Een zeer effectieve bas-contröle
geeft in samenwerking met de individuele hoge-tonenregeling
volmaakte aanpassing op het inputbeeld en plaat
selijke acoustiekverzwakking aan beide schaalhelften 30 decibel maximum.
i

De aanleiding en het ontstaan van
een 20 Watt versterker zijn nogal ver
schillend geweest. De voornaamste was
natuurlijk het feit, dat er behoefte was
aan een versterker, die geschikt zou
zijn voor zeer grote ruimten en gebruik
in de open lucht, doch in aanschaffing
en onderhoud niet kostbaar zou mogen
zijn. Met de 18 Watt eindpenthode
EL 5 zijn deze eisen te verwezenlijken.
Twee stuks EL 5 in balans leveren
onder AB condities 20 Watt nuttige

gelijkspanning wordt zonder verdere
afvlakking aan de platen en schermroosters toegevoegd. Alhoewel C 13 en
14 tezamen een capaciteit van 64 mfd.
bezitten is de afvlakking nog niet vol
komen, desondanks is de resterende
brom in de luidspreker minimaal en
dit is tengevolge van een merkwaar
dige eigenschap van de balansschake
ling. De nog aanwezige rimpel in de
gelijkspanning veroorzaakt n.1. wel
degelijk een variatie in de plaatstroom

De ideale versterker
energie, terwijl slechts een zeer mid
delmatige spanning voor platen en
schermroosters nodig is. Het zijn dus
de aangewezen buizen voor ons doel.
’ Schema
In afwijking van de traditie zullen wij
het principeschema eens van achteren
naar voren behandelen en beginnen
dus met het voedingsgedeelte. Dit om
vat de voedingstransformator, de in
direct verhitte gelijkrichtbuis EZ 4 —
ook het direct verhitte type AZ 4 kan
hier gebruikt worden — twee parallel
geschakelde afvlakcondensatoren C 13
en 14 niet meer, want de verkregen
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van de beide buizen, doch de wissel
stromen, die daardoor in de beide helf
ten van de primaire wikkeling ont
staan, vloeien in tegengestelde richting
en onderdrukken elkaar.
Als de balans volkomen gelijk is —
d.w.z. gelijke transformator-helften en
gelijke buizen— zal in de secundaire
wikkeling in het geheel geen bromspanning geïnduceerd worden. Dit
blijkt practisch het geval te zijn en de
smoorspoel heeft hier dus afgedaan.
Dit is niet alleen een financiële- en
•tevens ruimtebesparing, doch brengt
nog steeds het voordeel mee, dat de
weerstand van het gelijkrichterdeel

■

J

<

!
»

geringer is en variaties in de afgen^„
men stroom, zoals bij een AB verste*
ker voorkomen, kleinere spanningV^
riaties tengevolge hebben.
n
De weerstanden R 17 en 18 voorkom*^
dat de eindbuizen in één of ande*
hoge frequentie gaan genereren. El^T
* buis bezit een eigen kathodewe^^T
stand, overbrugd door een grote elec^v;
cond. Bij een AB versterker kan o*7**
worden volstaan met één enkele
zamenlijke kathodeweerstand en
condensator, doch deze vereenvoud1'
ging heeft o.a. als nadeel, dat, wanne01'
één der buizen uitvalt, de andere ^
weinig negatieve roosterspanning krijgt
en overbelast wordt. Van de inganès'
transformator T 1 met de belasting sweerstanden R 13 en 14 is de primai**^
stroomloos geschakeld. De tussen
schakeling van C8 en R4 in de ver
binding van C 9 naar de plaat van de
voorversterkerbuis heeft ten doel, de
versterking van de lage tonen naar
wens te kunnen regelen. C 8 vormt
een grote weerstand voor de laagste
toonfrequenties en wanneer R 4 op
maximale weerstand is ingesteld zal
slechts een geringe spanning aan de
transformator-primaire ontstaan.
Door R4 te verkleinen zal de totale
impedantie van C8 en R4 ook kleiner
worden, tot tenslotte C 8 geheel kort
gesloten is. Op deze wijze wordt een
continuregeling van de sterkte der lage
tonen verkregen, die niet veel kost en
zeer effectief is.
Overigens is de schakeling van de EO 2
geheel normaal en valt slechts op te
merken, dat de plaatspanning voor deze
en de voorafgaande buis EF 6 betrok
ken wordt via twee afvlakfilters, n.1.
een LC filter, bestaande uit T 3 en

C 12 en een RC filter met R 12 en C 11.
T 3 is' de Novocon 1 : 1 transformator
D 301, die hier met de wikkelingen in
serie geschakeld dienst doet als smoorspoel met zeer grote zelfinductie.
De plaatspanning vooor de EF6 wordt
nogmaals afgevlakt door R 10 met C 10
en R 6 voedt het schermrooster. Tussen
de EF 6 en de EC 2 is weerstandkoppeling toegepast en parallel aan de
anodeweerstand R 7 staat de serieschakeling van C 6 en R 3. Als R 3 ver
kleind wordt daalt de versterking van
de hoge tonen en de inrichting levert
dus een regeling, waarmede een over
matige sterkte van hoge frequenties
gedrukt kan worden. De totale ver
sterking van de EF 6 is ongeveer 150voudig en de gevoeligheid op de microfoonaansluiting M is dan ook zeer
groot. Een spanning van 5 milliVolt
is voldoende om de versterker vol te
belasten zodat er ook zeer ongevoelige
microfoons toegepast kunnen worden.
De gramofoonaansluiting is op onge
wone wijze met de EF6 verbonden
n.1. met het remrooster. Evenals bij het
stuurrooster heeft de spanning van het
remrooster invloed op de anodestroom
van. de buis, doch zo weinig, dat er
van versterking geen sprake is; uit dit
oogpunt bezien, kan de pick-up even
goed direct met het rooster van de EC 2
verbonden worden. Het voordeel van
de aangegeven schakeling is dan ook
niet gelegen in een grotere versterking,
doch in de mogelijkheid de spanningen,
op M en G gebracht, in iedere gewenste
sterkteverhouding te kunnen „mengen”
zonder de geringste onderlinge beïn
vloeding, door eenvoudig de bijbeho
rende sterkteregelaars meer of minder
„open” te draaien.
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Iloe de onderdelen op
chassis bevestigd moeten worden
N.B. De EC2 laat zich zander meer door de EBC3 vervangen
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Voor het zelf vervaardigen van een
chassis kan men dus de maten volgens
de tekening aanhouden. Om van vol
ledige bromvrijheid verzekerd te zijn,
behoort het chassis ook aan de onder
zijde gesloten te zijn. Het meest ge
voelig voor brom is de microfoon-aansluiting en -leiding en er moet voor een
zo volledig mogelijke afscherming ge
zorgd worden, te beginnen bij de ver
sterker, waar een afgeschermde ste
ker gebruikt moet worden.
De gramofoon-aansluiting is minder
gevoelig en een normale entree is hier
op zijn plaats.
Bij de montage zijn geen bijzondere
moeilijkheden te verwachten, wan
neer men met enig overleg te werk
gaat en b.v. eerst de electrolytische
condensatoren plaatst alvorens de
D 301 transformator te bevestigen. De
■ vier draaddoorvoer-openingen bij de
voedingstransformator worden van
doorvoertulen voorzien om mogelijke
doorslag van de isolatie der draden
tegen het chassis te voorkomen. Op de
tekening zijn de gloeistroomleidingen
niet geheel doorgetrokken. Zij verbin
den alle nrs. 2 en 3 van buisvoeten met
de transformator, uitgezonderd van de
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Schemasleutel
0,1 MOhm pot.meter
0,5
»»
1
II
3000 Ohm
0,5 MOhm
0,25
II
1000 Ohm
10000
>>
40000 „
0,15 MOhm
250 Ohm
100 „
0,1 mF koker cond.
25 mF/25V elec. cond.
2000 pF koker cond.
25000 pF „
»»
15000 pF
„
n
0,25 mF „
„
8 mF elec. cond.
32 mF „
11

T 1 Balansingangstrafo
T2 Balansuitgangstrafo (primair
4500 Ohm)
T3 Smoorspoel 100 H — 5 mA.
Novocon trafo SI 11 (1 : 1) of D301
T 4 Voedingstrafo 2 x 260 V — 160 mA
6,3 V — 1 Amp. of 4 V — 2 Amp.
6,3 V —4 Amp.
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Deze kromme omvat de gehele versterker tussen de gramofoonaanslultlng en de uitgangsklemmen.
De getrokken lijn geeft de normale versterking weer, zonder gebruikmaking van de belde toonregelaars; tussen 40 en 9000 per/s blijkt de versterking regelmatig binnen 1 dB gehandhaafd te
blijven. BIJ 10000 per/s bedraagt het verlies -1,14 dB en pas boven het hoorbare gebied, nl. bij
20000 per/s, ls dit gestegen tot -2,28 dB Door de strecplljn, die beneden 500 per/s een regelmatige
daling aangeeft, wordt de werking van de toonregelaar voor de lage frequenties getoond en wel
ln de stand voor maximale versterking. De streep-stlplljn toont het effect van de toonregelaar
voor de hoge frequenties, eveneens in de max. stand.

plaatstroombuis, die een eigen gloeistroomwikkeling heeft.
Men legt de gloeistroomleiding het
eerst en voert haar tussen de balansingangstrafo en het chassis door.
Voor de verbindingen tussen de platen
van de eindbuizen en de uitgangstransformator gebruike men zeer goed geisoleerd draad, b.v. rubbersnoer. De
roosterleidingen, die van de bal. ingtrafo komen, moeten van de plaatverbindingen verwijderd blijven. Alle
verbindingen in het voorversterkermatige sterkte van hoge frequenties
gedeelte, die gevoelig zijn voor brominductie, moeten worden afgeschermd
met behulp van metaal omsponnen
isolatiekous.
Keuze van pick-up en microfoon
Ofschoon de tweevoudige toonregeling
van de versterker de mogelijkheid
schept om bepaalde fouten in de karak
teristiek van pick-up en microfoon te
corrigeren, kieze men toch bij deze
kwaliteitsversterker zo goed mogelijke
producten.
Behalve op de kwaliteit dient echter
ook acht te worden geslagen op de
aanpassing tussen pick-up of micro
foon en de versterker. Van de pickup wordt vereist dat de afgegeven
spanning niet al te gering is. Voor
volle uitsturing is op de gramofoonaansluiting een spanning van 0.75 V
benod-.gd en de gemiddelde sparnirg,
die de pick-up levert mag daar niet
ver onder liggen. Er zijn verschillende
goede magnetische pick-ups, die aan
deze eis voldoen en een kristal pickup levert ruimschoots voldoende. Een
ander belangrijk punt is de waarde

van de volumeregelaar. Deze bedraagt
100.000 Ohm en dit is een voor de
meeste pick-ups, ook voor het kristaltype, geschikte waarde. Voor sommige
magnetische pick-ups wordt echter
500.000 Ohm aanbevolen en zou een parallelweerstand van 100.000 Ohm de
hoge tonen verzwakken.
Bij de keuze van een microfoon is de
afgegeven spanning weer een zeer
belangrijk punt en daarnaast behoort
te worden gelet op de geschiktheid
voor het beoogde doel. De gevoeligheid
op de microfoonaansluiting is 0.005 V
en ruim voldoende voor vrijwel alle
in aanmerking komende microfoons.
Als volumeregelaar is een 500.000 Ohm
potentiometer aangegeven en deze
waarde zal voor vele microfoons hoog
genoeg zijn.
Microfoons, die met een transformator
zijn uitgevoerd (de kool- en electrodynamische types) zijn uiterst gevoelig
voor velden van transformatoren en
mogen dus ook niet al te dicht bij de
versterker worden geplaatst. Alle microfoonleidingen moeten volledig af
geschermd zijn en bestaan uit speciale
microfoonkabel met geringe capaciteit.
Als een transformator aanwezig is,
dient deze afgeschermd te zijn en de
primaire wikkeling met één zijde aan
de afscherming verbonden te worden,
evenals een eventueel metalen huis
van de microfoon.
Luidspreker (s)
Het hangt natuurlijk geheel van de
aard van toepassing van de versterker
af, welk aantal en wat voor type luid
sprekers gebruikt zullen worden. Zo
is het b.v. mogelijk met één enkele
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Deze chassis uitslag voor het 20 Watt ontwerp is tevens van toepassing voor de universele 8.5-11 W balansversterker

T

!

luidspreker te volstaan, die dan 20 Watt
moet kunnen verwerken, öf men kan
de energie evenredig of in een bepaalde
verhouding over meerdere luidsprekers
verdelen. Elk geval moet zo op zichzelf
beoordeeld worden, doch een combi
natie, die voor zeer vele doeleinden
uitnemend zal voldoen, bestaat uit twee
Gouden
Wharfedale
luidsprekers,
waarvan de spreekspoeltjes in serie ge
schakeld worden (dus zonder gebruik
making van de transformatoren) en
zo een impedantie van ± 4 Ohm vor
men. De secundaire van de uitgangstrafo moet daarvoor ook juiste aan
passing kunnen geven. Ook is het mo
gelijk de luidsprekers parallel te scha
kelen, waardoor de impedantie 1 Ohm
wordt en ook weer aan de secundaire
wikkeling moet aanpassen.
Deze schakeling is echter minder aan

EF 6
EF 9
AF 7 (4 V)
AF 3 (4 V)

te bevelen om een reden, die men bij
het werken met laagohmige ketens
steeds in gedachte moet houden. Wij
doelen hier op de leidingen tussen ver
sterker en luidsprekers, die ook altijd
enige weerstand bezitten en waaraan
dus een spanningsverlies optreedt dat
evenredig is met de stroomsterkte. Bij
een vermogen van 20 Watt en een be
lasting van 1 Ohm voert deze bijna
4.5 Ampère en in een leidingweerstand
van b.v. 0.1 Ohm zal 2 Watt verloren
gaan! Geheel juist is dit voorbeeld
niet, doch het geeft niettemin een idee
van de noodzaak om voldoende zware
leidingen te gebruiken, deze niet «•.
lang te maken en niet al te lage belastingsweerstanden te kiezen.
De primaire aanpassing achter een
balanstrap met 2 x EL 5 in AB in
stelling (plaat tot plaat) is 4500 Oh -i.

Andere buizen voor de 20 watter
R6
R5
0,5 MOhm
3000 Ohm
0,8
1750 „
»>
0,5
3000 99
0,6
1500 „
99

R7
0,25 MOhm
0,2
!)
0,2
»
0,2
99

1000 Ohm
1000 „
1000 „
2000 „
800 „

EC 2
EBC 3
ABC 1 (4 V)
AC 2 (4 V)
E 428 (4 V)

2 x EL 5
4689
AL 5 (4 V)
4688 (4 V)
EL 6
4699

■

R 15 en R 16
250 Ohm
250 II
250 >»
250 „
194
99
194 >»

Aanpassing
4500 Ohm
4500 „
4500 „
4500 II
5000 „
5000 »

i
«'

■
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Een universele
balansversterker
8,5 of
11 Watt
In opzet en afmetingen het
evenbeeld van de 20 Watter,
doch gebaseerd op ’t gebruik
van bescheiden eindbuizen.

Hoewel de ervaring ons heeft geleerd,
dat dit ontwerp geen al te gelukkige
keus is, niet omdat 8,5 of 11 watt zo’n
ongunstig vermogen is, doch meer in
economisch opzicht; een vermogen van
deze grootte kan bij de ter beschikking
staande buizen slechts door een balans
schakeling verkregen worden. Een ver
sterker van deze klasse zal daarom ten
slotte, wat aanschaffingskosten betreft,
weinig verschillen van een 20-Watter.
Voornamelijk zullen eventueel nog ter
beschikking staande buizen of het ver
schil in stroomverbruik de keus op dit
ontwerp doen vallen.
Eigenlijk is dit ontwerp afgeleid van de
hiervoor besproken 20 W versterker;
alle faciliteiten, die deze laatste biedt,
zijn ook hierin aanwezig; de dubbelwerkende toonregeling, nieuwe mengschakeling en de uiterst grote microfoongevoeligheid.
(Jiterlijk is er — afgezien van de ande
re huistypen — ook niet veel verschil
te ontdekken. Alleen de voedingstransf.ormator is iets lichter in verband met
de geringere stroomafname. Het groot
ste onderscheid is gelegen in de schake.Lng. Kon bij de EL 5 eindbuizen dank
«ij hun grote steilheid volstaan worden
triodevoorversterkerbuis,
een
met
hetgeen tevens geldt voor het geval
2 x EL 3 toegepast wordt, bij 2 x AL 2
is dit niet mogelijk. Een triode zou nog
wel voldoende spanning op de roosters
van die buizen kunnen brengen, doch
zou dan zelf een grotere roosterwisselspanning benodigen dan door normale
pick-up’s geleverd wordt. Om de mengschakeling van de 20 Watter te kunnen

toepassen was dat ongewenst en daar
om werd een h.f. penthode EF6 of
AF 7 als voorversterker gekozen.
Met inachtneming van enkele voor
zorgen (o.a. een niet te grote anodeweerstand) is dit zonder schade voor
de geluidskwaliteit mogelijk en blijkt
de gevoeligheid juist voldoende.
De afvlaksmoorspoel in het voedingsgedeelte ontbreekt, C 14 en 15 leveren,
parallel geschakeld, reeds een behoor
lijke afvlakking en de overblijvende
bromrimpel is onschadelijk voor de
eindtrap in verband met de balans
schakeling, die brom compenseert, mits
de beide eindbuizen gelijk aan elkaar
zijn.
De benodigde stroom voor de voorversterkerbuizen wordt echter terdege af
gevlakt, n.1. door een LC filter T3 en
C 13 en een RC filter R 13 en C 12. T 3
is de Novocon D 301 1:1 transformator,
die hier met in serie geschakelde wik
kelingen uitstekende diensten als
smoorspoel verricht.
Via R 12 verkrijgt de tweede voorversterkerbuis — EF 6 of AF 7 — zijn
plaatspanning en de wisselspanningen,
die aan R12 ontstaan, worden langs
C 8 — waaraan R 4 parallel staat —
en C 9 aan de balansingangstransformator T1 toegevoerd, C 8 vormt een
zeer hoge weerstand voor de lage fre
quenties, doch deze kan worden ver
kleind door R4 op een lagere waarde
in te stellen en op deze wijze kan C 8
zelfs geheel kortgesloten worden. R4
regelt dus de grootte van de spanning,
die voor de lage frequenties aan de
primaire van T 1 ontstaat.
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Het schermrooster van de tweede voorversterkerbuis wordt over een serieweerstand Ril gevoed en door C 10
deugdelijk „ontkoppeld”. Plaat en
schermroosterstroom van de eerste buis
worden nogmaals afgevlakt door R 10
en C 11. C7 is de koppelcondensator,
waarover de wisselspanningen het
stuurrooster van de tweede buis be
reiken en de serieschakeling van C 6
en R3 vormt voor de hogere frequen
ties een regelbare parallelweerstand
over de anodeweerstand R7, waarmee
de versterking van die frequenties des
gewenst verminderd kan worden.
De microfoon- en graipiofoon volume
regelaar zijn elk op een rooster van de
eerste buis aangesloten; de microfoonspanning beïnvloedt het stuurrooster en
veroorzaakt een ongeveer 150-voudige

heden zijn niet te verwachten, wanneer
men zich aan de tekening houdt en
geen onderdelen van afwijkende di
mensies gebruikt. Terwille van de duidelijkhied is de gloeistroomleiding op
de tekening weggelaten; zij vangt aan
bij 2 en 3 van een der eindbuisvoeten
naast de AZ 1, waaraan reeds de trans
formator aangesloten is en verbindt
achtereenvolgens alle nrs. 2 en 3.
Men legt deze leiding het eerst en
voert haar tussen de balansingangstrafo en het chassis door. Alle, als af
geschermd aangegeven leidingen in het
voorversterkergedeelte,
evenals de
buistopverbindingen, moeten worden
voorzien van metaalomsponnen isolatie-kous.
De verbindingen tussen de platen van
de eindbuizen en de uitgangstrans-

De kromme omvat de gehele versterker vanaf de gramofoonaansluiting tot de uitgangsklemmen.
De getrokken lijn geldt voor de normale werking met ultgeschakëlde toonregelaars. Bij 40 per/s
bedraagt het verlies
1,36 dB, om bij 175 per/s het nul niveau te bereiken. Tot 6000 per/s
verloopt de kromme geheel rechtlijnig, om dan een geringe daling in *te zetten, die bij 10000 per/s
0,4 dB bedraagt en pas bij 20000 per/s tot
1,6 dB gevorderd is. De streeplijn toont de invloed
van de toonsluls voor de lagere frequenties in de stand voor maximale verzwakking en de
streep-stip lijn doet dit voor de andere toonregelaar, die de hoge frequenties verzwakt.

plaatwisselspanning, de pick-up span
ning daarentegen, die op het buitenste
of remrooster gebracht wordt, blijft
onversterkt en komt in dezelfde
grootte-orde op het rooster van de vol
gende buis. De eerste buis fungeert
dus gelijktijdig als versterker en als
mengbuis; de microfoon- en pick-up
spanningen kunnen in iedere gewenste
verhouding verstrekt worden. Wanneer
de versterker met 2 x EL 3 of AL 4
wordt uitgevoerd is het noodzakelijk
in de stuurroosterleidingen van deze
buizen een stopweerstand van ca. 1000
Ohm op te nemen, waardoor genereren
in een hoge frequentie voorkomen
wordt. (R20 en R21.)
Bouw
Met behulp van de bouwtekening, zal
de constructie van de versterker zeer
eenvoudig blijken. Bijzondere moeilijk-
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formator voeren vrij hoge spanningen
en moeten daarom deugdelijk geïso
leerd zijn.
Luidspreker
Het ligt voor de hand, dat men bij de
keuze van een luidspreker zich zal
doen leiden door de overweging, dat
voor een kwaliteitsversterker de beste
luidspreker pas goed genoeg is. Tenzij
het nodig mocht blijken de energie
over meerdere ruimten te verdelen, zal
het gewoonlijk mogelijk zijn met één
enkele luidspreker te volstaan; de
meeste zwaardere typen verdragen het
vermogen van deze versterker zonder
schade. Ook de Gouden Wharfedale valt
in deze categorie wanneer gezorgd
wordt voor een klankscherm of kast
van voldoende afmetingen en heeft bui
ten zijn schitterende weergavecapaciteiten nog het voordeel, dat de uitg.

.

trafo van de versterker desgewenst
vervallen kan, aangezien de Wharfedale-transformator reeds geschikt is om
direct met de platen van de eindbuizen
verbonden te worden.
De uitgang van de versterker in de nor
male uitvoering — dus met uitgangstransformator — is laag-ohmig en het
spreekspoeltje wordt direct met de
transformator
verbonden.
Speciale
aandacht dient te worden gewijd aan
de aanpassing en in verband daarmede
aan dè keuze van’ de juiste uitgangstransformator. De gunstigste belastingsweerstand van „plaat tot plaat”, be
draagt 6.600 Ohm voor 2 x AL 2, 10.000
Ohm voor 2 x AL 4 of EL 3. Terwijl de
secundaire aanpassing geheel bepaald
wordt door de spreekspoelimpedantie.
Men houde er rekening mede, dat het
niet de gelijkstroom weerstand van het
spreekspoeltje is, die aangepast moet
worden, doch de weerstand voor wis
selstroom van middelmatige frequen
tie, n.1. 400 a 800 per/sec. Deze waarde
is altijd 1.25 maal groter dan de gelijk
stroom weerstand.
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Schemasleutel
R1
R 2-4
R3
R5
R 6-8
R7
R9
R 10-13
Ril
R 12
R 14-15
R 16-17
R 18-19
R 20-21

in
.

c

0,1 MOhm Pot.meter
0,5

>>

ft

1I

ff

1
3000 Ohm
0,5 MOhm
0,25

1000 Ohm
10000
>>
0,1 MOhm
40000. Ohm
0,15 MOhm
Zie beschrijving
100 Ohm
1000 Ohm (zie
beschrijving)
C1
0,1 mF Kokercond.
C 2-3-4-5
25 mF 25 V. elec.
cond.
C6
2000 pF Kokercond.
C7
25000 pF
»
C.8
5000 pF
»
C9
0,25 mF
„
C 10-11 12-13
8 mF elec. cond.
C 14-15
32 mF „
»
T 1 Balansingangstrafo
T 2 Balansuitgangstrafo
T 3 Smoorspoel 100 H-5 mA Novocon
trafo SI 11 (1 : 1) of D301 "
T 4 Voedingstrafo 2 x 260 V-100 mA
4 V-5 A, of 6,3 V-4 Amp
4 V-l Amp
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De buizen
I
AF 7 (4 V)
EF 6 (6,3 V)
EF 9
EBF 2 „
EF 12
„
EF 22
„
6C6
6D7
6J7
II
AF 7 (4 V)
EF 6 (6,3 V)

R5
3000 Ohm
3000

R6
0,5 MOhm
0,4
ii

H

1750 „
1750 „
3000 „
1750 „
1200 >>
1200 „
1200 „
R9
1000 Ohm
1000 „

0,8
0,8
. 0,8
0,8

„
„

1
1
1

n

R7
0,25 MOhm
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

»
>»

0,25
0,25
0,25.
R 12
40000 Ohm
40000 „

Ril
0,1 MOhm
0,15 „

EF 9 / EBF 2 / EF 12 /EF22/6C6/6D7 / 6.J7 R 9-11-12 als voor EF 6
III
AL 2 (4 V)
E 463 (4 V)
AL 4 (4 V)
EL 3
EBL1
EBL 21
6 V 6 (G)

R 16 en 18
750 Ohm

750
150
150
150
150
200

Aanpassing
6600 Ohm

6600
10000
10000
10000
10000
10000

*
*
*
*
*

* Gemeenschappelijke kathodeweerstand voor beide buizen nuttig vermogen
8,5 watt.

De opstelling van de onderdelen is
gelijk aan die voor de 20 watt ver
sterker volgens pag. 57 , terwijl ook
het chassis geheel gelijk is aan dat
ontwerp. De bouwtekening is
geheel achterin opgenomen.
\
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BALANS VERSTERKER
met dubbele mgangsversterker

)

Geïnspireerd door de voortreffelijke
karakteristiek van de hiervoor beschre
ven 20-Watter werd de grondslag van
deze versterker ook voor dit ontwerp
aangehouden, doch de enkelvoudige
„electron coupled” ingangstrap ver
vangen door twee separate voorversterkers, welke via een meng- en faderschakeling gekoppeld liggen aan een
nog extra toegevoegde versterkingstrap. Hierbij lag hoofdzakelijk de be
doeling voor om de mogelijkheid te
openen ook de zachtst reagerende mi
crofoon van het kristaltype te kunnen
gebruiken. Dient de versterker even
eens voor gramofoonweergave, hetgeen
toch wel het geval zal zijn, dan is uiter
aard toch niet zo’n formidabele voorversterking gewenst en wordt de pickup aangesloten op het rooster van de
voorlaatste EC2 (EBC3). We vinden
in het schema voorts alle unieke ei
genschappen van de 20 Watt versterker
terug: afzonderlijke toonsluizen voor
hoog en laag — gering vervormingspercentage — dubbelwijde toonschaal
— de niet nominale maar werkelijk
voorhanden output van ruim 20 Watt.
Gezien de uiterst hoog opgevoerde aanvangsgevoeligheid moest aan de afvlakking wel wat meer aandacht worden
besteed. Door inlassing van L2 en het
R-C filter, bestaande uit R15, 16 en
C 5, 6, is echter de interne bromneiging
radicaal onderdrukt, zodat de verster

ker ook in dit opzicht een zeer goed fi
guur maakt.
Bedraagt de gevoeligheid van de 20
Watt versterker al 5 mV, door de ge
troffen voorzieningen wordt deze in
dit ontwerp op een nog iets hoger ni
veau gebracht.
Het schema.
Voor degene die zich aan een dergelijk
object waagt, zal het schema geen ge
heimen hebben, temeer daar de be
schrijving van de 20 watter voor de
hoofdzaken geraadpleegd kan worden.
Beginnen we met het voedingsgedeelte.
Dit omvat de transformator T 3, de
gelijkrichter EZ 4 of AZ4, de afvlaksmoorspoel LI en de beide electrolieten C 17 en C 18. Opmerkenswaard
is, dat de platen van de eindbuizen
EL 5 slechts door C 18 gefilterde ge
lijkspanning krijgen toegevoerd. Des
ondanks is de brom in de luidspreker
minimaal en wel tengevolge van een
eigenaardige eigenschap van de balans
schakeling. De nog aanwezige rimpel
in de gelijkspanning veroorzaakt n.1.
wel degelijk een variatie in de plaatstroom van de beide buizen, doch de
wisselstromen, die daardoor in de beide
helften van de primaire wikkeling ont
staan, vloeien in tegengestelde richting
en onderdrukken elkaar. Als de balans
' volkomen gelijk is — d.w.z. gelijke
transformator-helften en gelijke bui-
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1

zen — zal in de secundaire wikkeling
in het geheel geen bromspanning ge
ïnduceerd worden. Dit blijkt practisch
het geval te-zijn en de smoorspoel heeft
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hier dus afgedaan. Dit is niet alleen
een financiële en tevens ruimtebespa
ring doch brengt nog het voordeel mee,
dat de weerstand van het gelijkricht-
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deel geringer is en variaties in de af
genomen stroom, zoals bij een AB ver
sterker voorkomen, kleinere spanningsvariaties tengevolge hebben. In
dit opzicht is de uiterst geringe inwen
dige weerstand van de indirect ver
hitte gelijkrichter EZ 4 zeer gunstig.
Ook de voedingstransformator moet
voor zijn taak berekend zijn en wik
kelingen bezitten met zeer lage weer
stand. De weerstanden R 28 en 29 voor
komen, dat de eindbuizen in één of
andere hoge frequentie gaan genereren.
Elke buis bezit een eigen kathodeweerstand, overbrugd door een grote electr.
condensator. Bij een AB versterker kan
ook worden volstaan met één enkele
gezamenlijke kathodeweerstand en één
condensator, doch deze vereenvoudi
ging heeft o.a. als nadeel dat, wanneer
één der buizen uitvalt de andere te
weinig negatieve roosterspanning krijgt
en overbelast wordt. T 1 is de ingangstransformator met de belastingsweerstanden R24 en 25, waarvan de pri
maire stroomloos geschakeld is. De
tussenschakeling van C 13 en R 22 in
de verbinding van C 14 naar de plaat
van de voorversterkerbuis heeft ten
doel, de versterking van de lage tonen
naar wens te kunnen regelen. C13
vormt een grote weerstand voor de
laagste toonfrequenties en wanneer
R22 op maximale weerstand is inge
steld zal slechts een geringe spanning
aan de transformator primaire ont
staan.
Door R 22 te verkleinen zal de totale
impedantie van C 13 en R 22 ook klei
ner worden, tot tenslotte C 13 geheel
kortgesloten is. Op deze wijze wordt
een continuregeling van de sterkte der
lage tonen verkregen, die niet veel
kost en zeer effectief is. Overigens is
de schakeling van de EC 2 (EBC 3) ge
heel normaal en valt slechts op te mer
ken, dat de plaatspanning betrokken
wordt via twee afvlakfilters, n.1. een
LC filter, bestaande uit L1 en C 17,
waarachter de schermrooster-spanning
van de eindbuizen afgenomen wordt,
en een RC filter met R 23 en C 12. De
plaatspanning van de volgende EC 2
wordt nogmaals afgevlakt en wel door
L 2, waarvoor de Novocon 1: 1 trans
formator D 301 met in serie geschakelde
wikkelingen dienst doet, en C 10.
Tussen de beide genoemde EC 2 buizen
wordt weerstandskoppeling toegepast,
waarbij we parallel aan de anode-weerstand R 17 het hoge-tonen filter zien
geschakeld (C 9 en R 18). In de roosterkring van de voorlaatste EC2 vin
den we vervolgens de pick-up-aansluiting, bestaande uit de potentiometer
R 13, waaraan via een vaste weerstand
R 12 een deel van de pick-up spanning

wordt toegevoerd. Op deze wijze wordt
voorkomen, dat reeds bij even-opendraaien van K 13 de versterker „vol”
is, als gevolg van de op dit punt in de
versterker reeds grote gevoeligheid. De
waarde van R 12 kan in evenredigheid
met de beschikbare pick-upspanrïing
gekozen worden. R9, R 10 en R 11 be
horen tot de mengschakeling en voor
komen o.a. te grote onderlinge beïn
vloeding van de drie ingangskanalen.
Tenslotte de beide ingangsversterkers.
Allereerst constateren we hoe de anodespanning van deze buizen nogmaals
is gezuiverd om er het laatste rimpeltje
uit te halen. R 15/16 en C 5/6 zijn hier
toe als een dubbelwegsfilter gescha
keld. Voor deze EC 2’s is eveneens
weerstandskoppeling toegepast (R 5/6
en C 3/4). R 1 en 2 zijn roosterlekweerstanden van zeer hoge waarde om lagetonen verlies te voorkomen.
Montage
De afmetingen van het benodigde
chassis zijn gelijk aan die van het nor
male model. Om van de volledige
brom-vrijheid verzekerd te zijn moet
het chassis ook aan de onderzijde met
een metaalplaat worden afgedekt.
Voorts is het noodzakelijk, overal waar
dit in het schema staat aangegeven,
schermkous te gebruiken. Raadzaam is
het verder ook R 1 en R 2, alsmede R 9,
10 en 11 en 12 volledig af te schermen
en in elk geval ver verwijderd te houden
van wisselspanning voerende leidingen.
Dit geldt al eveneens voor de pot.
meters R 7 en 8 en de sterkteregelaar
voor gramofoon R 13 die bij voorkeur
onder een, van een stukje blik te bui
gen, schermkapje moeten worden op
gesteld.
Het meest gevoelig voor brom zijn de
microfoon-aansluitingen en er moet
dan ook voor een zo volledig mogelijke
afscherming gezorgd worden, te begin
nen bij de versterker waar een afge
schermde steker onmisbaar is.
Ook de microfoonleidingen moeten de
gelijk afgeschermd zijn en bestaan uit
speciale kabel met geringe capaciteit.
Als een transformator aanwezig is
dient deze tevens afgeschermd te zijn
en de primaire wikkeling met één zijde
aan de afscherming verbonden te wor
den, evenals een eventueel metalen
huis van de microfoon.
Voor de verbindingen tussen de platen
van de eindbuizen en de uitgangstransformator gebruike men zeer goed ge
ïsoleerd draad, b.v. rubbersnoer. Men
lette er voorts terdege op, dat de roosterleidingen, die van de ingangstrafo
komen, van de plaatverbindingen ver
wijderd gehouden worden.
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Een 20 U/att Balansversterker
met ongekende kwaliteit
■;

Menginrichting voor
2 pick-ups en 1 microfoon
Speciale toonregeling voor
hoog en laag. Tegenkoppeling

i
■!i

Voor hen die hogere eisen stellen aan
uiterlijk en gebruiksmogelijkheid be
schrijven wij nog een 20 Watt ver
sterker.
Deze versterker is ook weer gebaseerd
op een eindtrap van 2 stuks EL 5 in
balans in AB instelling gevolgd door
een universele uitgangstransformator,
die tevens is ingericht voor toepassing
van tegenkoppeling in de eindtrap. Dit
is voornamelijk uit een oogpunt van
weergavekwaliteit een wezenlijk voor
deel. Was de voorversterker van de
hiervoor beschreven 20 Watter inge
richt voor aansluiting van één pick-up
en één microfoon met de mogelijkheid
van onderling mengen: deze 20 Watter
heeft nog een extra pick-up ingang en
bevat drie volumeregelaars, één voor
elk ingangskanaal, die onafhankelijke
sterkteregeling en bovendien onder
linge menging van alle willekeurige
combinaties mogelijk maken. Tevens
is de versterking zowel vanaf de pick-

up aansluitingen als voor de microfoon,
aanmerkelijk opgevoerd. Een verhoog
de ingangsimpedantie van de microfoonaansluiting (5 Megohm) maakt dit
ontwerp bij uitstek geschikt voor ge
bruik met kristalmicrofoon. Bijzonder
opmerkelijk is de toonregelingsschakeling, die aan beide einden van de toon
schaal, dus zowel voor hoge als lage
tonen, dubbelwerkend is, d.w.z. het is
mogelijk, de hoge tonen t.o.v. het nor
male niveau niet alleen te verzwakken,
doch ook te versterken en onafhanke
lijk daarvan de sterkte van de bassen
op gelijke wijze te regelen. De waarde
van zulk een uitgebreide regelmogelijk
heid wordt duidelijk als men bedenkt,
dat de versterkingscurve aan alle voor
komende omstandigheden kan worden
aangepast, letterlijk in een handom
draaien! En dit alles is bereikt zonder
gebruikmaking van speciale en dure
onderdelen, doch met behulp van
enkele weerstanden en condensatoren.

In deze curve, geldend voor de gehele versterker vanaf de microfoonaanslulting, geeft de dikste
lijn weer, in hoeverre door een bepaalde instelling van de beide toonregelaars (ongeveer op
stand „6”) de rechte lijn benaderd kan worden. Tussen 40 en 8000 per/s bedraagt de afwijking
hoogstens 1 dB. Daarboven zakt de curve nog iets af, tot —4 dB bij 12000 per/s. De lijnen BI
en B2 geven het verloop van de versterking weer voor de lage frequenties in belde uiterste standen
van de toonregelaar voor dit bereik. Dl en D2 tonen het effect van de toonregelaar voor de
hoge frequenties.
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Principeschema
Zoals werd opgemerkt vormt de ingang
een gunstige belastingswaarde voor een
kristalmicrofoon, n.L 5 Megohm, waar
door een evenredige weergave, ook van
de laagste frequenties, gewaarborgd
wordt.
De microfoonspanning komt recht
streeks op het rooster van de eerste,
buis, de ruisarme EF8. Ook als Lf.
versterker blijkt deze buis minder
ruis te produceren dan een normale
penthode en bovendien is ze behoorlijk
vrij van microfonische verschijnselen.
Als koppel-element achter de EF 8
wordt de SI 10 aangegeven, dit onder
deel kan echter zonder bezwaar ver
vangen worden door een 100.000 Ohm
weerstand.
De microfoongevoeligheid wordt eerst
in de plaatkring van de EF8 geregeld
met behulp van de potentiometer R4
waaraan de versterkte spanningen via
C 3 worden toegevoerd. Het rooster van
de tweede buis, de EF 6, staat over de
weerstanden R 5, 6 en 7 in verbinding
met de microfoon-volumeregelaar en

i

JWVA/

o
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Als uiterlijk kozen wij weer het dash
board model, in dezelfde geest als de
beschreven 4' en 8 Watt versterkers
waardoor een vlot en degelijk uiterlijk
verkregen werd, dat allerminst aan
zelfbouw doet denken.
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Schemasleutel.
R1
R2
R3
R 4-12-14
R 5-6-7-13
R 8-9-11
R 10
R 15
R 16-23
R 17-18
R 19-22
R 20-21
R 24-25-26
C 1-4-9

5 MOhm
500 Ohm
4 MOhm
1
II
0,5
II
0,25
„
1500 Ohm
1000
II
20000
0,2 MOhm
250 Ohm
100
II
10000
25 mF
40000 pF
C2
30000 pF
C 3-6
C5
0,5 mF
C7
150 pF
1500 pF
C8
1 mF
CIO
50 mF
C 11-12
8 mF
C 13-14
16 mF
C 15-16-17-18
De beide koppelelementen zijn, zonder
dat aan de weergave afbreuk gedaan
wordt, door 100000 Ohm -1 watt weer
standen te vervangen.
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bovendien met de beide gramofoonvolumeregelaars R8 en R9.
De tussenschakeling van de drie vaste
weerstanden heeft als gevolg, dat de
potentiometers zoveel mogelijk onaf
hankelijk van elkaar werken.
In de plaatkring van de EF6 bevindt
zich wederom een SI 10 of 100.000 Ohm
weerstand gevolgd door het toonregelsysteem. Hierin is R 12 de potentiometer die de sterkte van de lage tonen re
gelt, terwijl R14 de weergavesterkte
van de hoge tonen beheerst. Over R 12
zijn alle frequenties nog in gelijke
sterkte voorhanden. Een willekeurig
deel daarvan wordt van R 12 afgeno
men en via R 13 en R 14 naar het roos
ter van de EBC 3 geleid. R14 vormt
echter tezamen met C 8 een hogetonenfilter, met dit gevolg, dat over C 8
slechts de lage frequenties overblijven.
Langs deze weg bereiken dus geen
hoge tonen de EBC 3, doch alleen lage
en wel in een des te groter kwantum,
naarmate R12 wordt „opengedraaid”.
Voor de hoge tonen is er een nevenweg,
die leidt over C 7, een condensator van
zeer geringe capaciteit, die de lage
tonen vrijwel blokkeert. Van R14
kunnen nu de hoge frequenties in een
willekeurige sterkte naar de EBC 3
worden gevoerd. De stand van R14
heeft evenwel geen invloed op de
sterkte van de lage tonen, evenmin als
de stand van R 12 iets uitmaakt voor
de hoge tonen, in een tussenstand van
de beide potentiometers sluiten de
frequentiegebieden die zij elk beheer
sen, op elkaar aan en ontstaat een recht
verloop van de curve. Bij deze instelling
wordt natuurlijk maar een deel van
de versterking door de EF 6 verkregen,
benut: de maximale versterking dient
als reserve voor het kunnen ophalen
van lage of hoge tonen. Achter de
EBC 3 is in stroomloze schakeling een
balansingangstranformator opgenomen.
De secundaire wikkelingen daarvan
zijn belast met R 17 en R 18 en liggen
via een derde wikkeling op de uitgangstransformator, die de tegenkoppeling oplevert, aan aarde. De weerstan
den R25 en R26 verhoeden dat onder
bepaalde omstandigheden genereren
van de eindtrap optreedt. Afzonderlijke
kathodeweerstanden R20 en R21 geshunt door grote elec. cond., verzorgen
de neg. roosterspanning van de eindbuizen. De uitgangstransformator is
voorzien van een afgetakte secundaire
die aanpassing oplevert op de meest
voorkomende spreekspoelimpedanties
en combinaties daarvan. Gelijkrichting
van de anodespanning geschiedt door
een AZ4. Vanaf de eerste afvlakcondensator wordt de anodespanning voor
de eindbuizen afgenomen. Daarentegen
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wordt de schermroosterspanning pas
na één trap afvlakking met smoorspoel
en condensator afgenomen. De voor
gaande versterkertrappen worden over
achtereenvolgende RC filters gevoed;
dit voorkomt brom en tevens wordt de
mogelijkheid van genereren in zeer
lage frequentie, z.g. „motorboten”, zelfs
wanneer op maximale versterking van
de lage tonen is ingesteld, afdoende
voorkomen.
Het effect van de tegcnkoppeling.
De eindtrap is hier met tegenkoppeling uitgerust: de uitgangstrans
formator bevat daarvoor een extra
wikkeling,, welke 16,7 % van de plaatwisselspanning terugvoert naar de
roosters van de eindbuizen. Deze span
ning is in tegenphase met de spanning
die door de secundaires van de balans
ing.trafo geleverd wordt. Dit heeft ten
gevolge, dat — om de eindtrap evenver
uit te sturen als zonder tegenkoppeling
— de balans-ing.trafo driemaal zoveel
spanning moet leveren. De versterking
is dus tot op een derde teruggebracht.
Tegenover dit verlies staan echter
enkele belangrijke voordelen. Ten
eerste is daar de verminderde vervor
ming. Deze wordt teruggebracht in
dezelfde verhouding als de versterking
verkleind is. Nog belangrijker is haast
de schijnbare verkleining van de in
wendige weerstand van de eindbuizen.
Het is nl. een minder prettige eigen
schap van penthoden, althans wanneer
zij als eindversterkers gebezigd wor
den, dat zij een zeer hoge inwendige
weerstand bezitten (22.000 Ohm bij de
EL 5). Het gevolg is, dat de luidspreker,
waaraan de buis of buizen parallel
staan, practisch niet gedempt wordt en
dat de conus vrij is om bewegingen uit
te voeren, die niet in overeenstemming
zijn met de anodestroomvariaties, zulks
in tegenstelling met trioden, die daar
om wat weergave-kwaliteit betreft
over het algemeen dan ook hoger aan
geschreven staan. De toegepaste tegen
koppeling brengt de inwendige weer
stand terug tot ruim 700 Ohm, een
waarde die trioden slechts zelden
bereiken. Naast verbeterde demping
levert tegenkoppeling ook een gelijk
matiger weergave van de hoge tonen.
Het is een normaal verschijnsel, dat
penthoden een weergave leveren, die
overmatig veel hoge tonen bevat. Dit
is een gevolg van de toename der
spreekspoelimpedantie voor hogere
frequenties, die voor deze frequenties
een stijging van de afgegeven spanning
doet ontstaan. Ook belastingvariaties
b.v. door het bij- of afschakelen van
luidsprekers, hebben een grote invloed
op de uitgangsspanning.
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Tegen koppeling heft dit bezwaar, dat
vooral voor radio-centrales van over
wegend belang is doch ook bij andere
toepassingen zeer lastig kan zijn en
zelfs aanleiding tot beschadiging van
onderdelen en een vroegtijdig einde
der buizen kan geven, vrijwel geheel
op. De uitgangsspanning varieert tus
sen normale belasting en geheel onbe
laste toestand minder dan 30 %, d.w.z.
op het gehoor niet of nauwelijks waar
neembaar.
De bouw.
Daar wij veilig mogen aannemen, dat
geen volslagen nieuwelingen in het
schone radiovak zich zullen gaan
wagen aan de bouw van dit ontwerp,
zullen wij de bouwbeschrijving zo be
knopt mogelijk houden. Ten slotte is
de bouwtekening duidelijk genoeg, om
met enkele algemene opmerkingen en
aanwijzingen te kunnen volstaan. Tot
een grote overzichtelijkheid wordt ten
zeerste bijgedragen door de montage
van nagenoeg alle weerstanden en

kokercondensatoren op strippen, het
geen ook de bedrijfszekerheid ten goe
de komt en eventuele uitwisseling ver
gemakkelijkt.
De strip, die gedeeltelijk onder de
uitgangstransformator valt, wordt aan
één zijde met behulp van een verzon
ken boutje vastgezet, omdat op die
plaats de transformator vlak op het
chassis moet kunnen staan. Met behulp
van ophoogbusjes of extra moertjes
worden de strippen op enige afstand
van het chassis gebracht; dit voorkomt
sluitingen en maakt het tevens moge
lijk er draden onderdoor te voeren. Een
bepaalde volgorde behoeft bij het
plaatsen van de onderdelen niet aan
gehouden te worden.
Dat veerringetjes en/of dubbele moeren
voor . een versterker geen overbodige
weelde betekenen zal wel niet nader
betoogd behoeven te worden. Een zeer
nauwkeurig werkje is het bevestigen
van de indicatorplaatjes, tegelijk met
de potentiometers, op het „dashboard”.
Deze plaatjes worden op maat geknipt

Versterking in topvorm
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De uitgangstransformator U 41 en de koppelelementen SI 10.
Door het moeilijk of helemaal niet verkrijgbaar zijn van de speciale
uitgangstrafo en de beide koppelelementen, werd een tweede schema
ontworpen met vrijwel gelijke eigenschappen. De speciale onderdelen
werden door meer normale typen vervangen. Hoewel de bouwtekening
nog gebaseerd is op de schakeling van pag. 73 kan deze met in acht
neming van de veranderingen ook als voorbeeld voor de nieuwe
schakeling dienst doen.
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en moeten zuiver in een lijn en
eensluitend komen te liggen. OpbUi#*h
van de plaatjes moet ook vermeh^h
worden. Alle assen kunnen tot op 1 c*h
buiten de bus warden afgezaagd. WaiU
neer nu aan de binnenzijde om de
zoveel ringen worden gelegd,
buiten juist voldoende schroefdraad
uitsteekt voor de moer, dan korne^
de pijlknopjes keurig aansluitend vla^
over het indicatorplaatje te draaien.
Het gehele voorversterkerdeel is voor
zien van een voldoend zware en deug„
delijk met het chassis verbonden aarddraad (1,5 a 2 mm) waaraan alle var
dingen gelegd worden, die de tekening
aangeeft, doch beslist niet méér! Dit is
zeer belangrijk, in verband met bron*
en instabiliteit. De gloeistroomleiding
is niet ingetekend; deze wordt getwist
gelegd en verbindt de 6,3 V aanslui
tingen A en B van de voedingstransformator met de punten A en B van de
versterkerbuizen en het indicatiebuisje.
Afgeschermde leidingen moeten capaciteitsarm uitgevoerd worden, d.w.z.
door afgeschermd isolatiekous met niet
al te kleine boring trekt men een
dunne geleider (0,5 mm). Het gebruik
van enkeladerig rubberdraad kan aan
zienlijk verlies van hoge tonen ten
gevolge hebben. De koppelcondensator
van eerste naar tweede buis en de
weerstanden in de mengschakeling
dienen behoorlijk afgeschermd te wor
den. Dit kan geschieden door er staniol,
bladkoper of ander bladmetaal omheen
te wikkelen, vanzelfsprekend na voor
afgaande deugdelijke isolatie van het
onderdeel. De drie weerstanden be
hoeven niet onderling te worden afge
schermd, doch kunnen gezamenlijk

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

1
2
3
4—14
5—7—9—17
6—8—13
10—15—16
11
12—19
18—25—26
20
21—22
23—24
27
T
T
T
L

worden „ingepakt”. Dan is er nog de
weerstand tussen de microfoon ingang ''
en aarde (5 Megohm), die volkomen
moet worden afgeschermd, inclusief de
verbindingsdraad aan de roosterzijde
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de *
leiding naar de top van de EF 8. Enkele
millimeters „lek” in de afscherming
kunnen reeds brom veroorzaken. Het
kan nuttig zijn te weten, dat de ver- 'f
sterker bij volledig doorgevoerde
afscherming, zonder bodem en zonder
aarde, doch voorzien van een metalen
afdekking van de microfoonaansluiting, ■
geheel „open” gedraaid moet kunnen

:
Spanning-tabel.
Spanningen gemeten met AVO model 7
Meetbereïk.
1

2
3
4
5
6
7
8 circa
9 circa
10
11
12
13
14
15
16
17
18

325 V
325 V
325 V
320 V
315 V
315 V
315 V
18 V
18 V
210 V
4,4 V
258 V
100 V
30 V
2,15 V
214 V
54,5 V
0,31 V

SCIIEMASLEUTEL
5 MOhm
C 1—5—11—13—14
500 Ohm
C 2
4 MOhm
C 3
0.1 MOhm
C 4—17—18
0.5 MOhm
C 6—12
0.25 MOhm
C 7
1 MOhm
C 8
1500 Ohm
C 9
20000
„
C 10
1000
C 15
10000
C 16
100
250
Z 1—2
50
Z 3
1 2 x 300 V
200 mA
6.3 V
3.5 A
4 V
2 A
2
Uitg. trafo primair 4500 Ohm
3
Balansingstrafo
1—2 Smoorspoel 10 a 20 H 60 mA

(400
(400
(400
(400
(400
(400
(400
(100
(100
(400
( 10
(400
(400
(100
( 10
(400
(100
( 1

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

AC)
AC)
DC)
DC)
DC)
DC)
DC)
DC)
DC)
DC)
DC)
DC)
DC)
DC)
DC)
DC)
DC)
DC)

25
50000
25000
8
0.5
20000
150
1500
8
2000
32

mF
pF
pF
mF
mF
pF
pF
pF
mF
pF
mF

1 A
250 mA
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Chassisuitslag met zijschotjes voor de 20 Watt balans versterker

worden, zonder dat inductiebrom
merkbaar wordt.
Niettemin is een bodem wel gewenst,
al was het alleen al ter wille van de
stevigheid van het geheel. Metaal is
echter niet persé nodig. De verbin
dingen in het voedingsgedeelte, die
hoogspanning voeren, dienen behoor
lijk geïsoleerd te worden. De plaatleidingen van de eindbuizen voeren
bovendien nog wisselspanning: de
doorvoer door het chassis dient daarom
van een rubbertule voorzien te zijn.
De beide aansluitingen van de tegenkoppelwikkeling die via de 10.000 Ohm
weerstanden naar de balans-ing.trafo
voeren, benevens de leidingen naar
roosters en platen van de eindbuizen
voere men precies volgens de tekening
uit.’ Verwisseling heeft positieve terug
koppeling en hevig genereren van de
eindtrap tengevolge. Tussen de beide
toonregelaars en de voet van de gelijkrichter wordt, na voltooiing van de
bedrading, een schermpje geplaatst.
Naar verkiezing kan het chassis nog
worden voorzien van een stel hand
grepen. De zijwanden van het chassis
zijn daartoe geheel vrij gehouden.
Inbedrijfstelling.
In het principe schema zijn verschil
lende spanningen aangegeven, bene
vens de anodestroom van de eindtrap.
Het verdient sterke aanbeveling bij de
eerste inschakeling een meter bij de
hand te hebben om een en ander te
kunnen controleren. Door verschillende
oorzaken kunnen de spanningen afwij
kingen vertonen, voornamelijk in de
voorversterker. Van groot belang zijn
de spanningen die men meet aan de
eindbuizen. Verschillen deze onderling
en van de aangegeven waarde, dan
wijst dit op ongelijke weerstanden of
buizen. Verwisseling van de buizen
kan hierin zekerheid verschaffen. Ver
schillen tot hoogstens 2 V zijn wel
toelaatbaar.
Luidsprekerkeuze.
Als voornaamste eis, die aan de luid
spreker of luidsprekercombinatie ge
steld moet worden geldt, dat het ver
mogen van 20 Watt zo nodig continu
toelaatbaar moet zijn. Daarnaast moet
de weergave-kwaliteit ook onberispelijk
zijn. Meerdere laagohmige spreekspoeltjes (2 a 4 Ohm) schakelt men in
serie. Is de impedantie wat hoger (van
af 6 Ohm) dan verdient parallelscha
keling de voorkeur. De uiteindelijk
verkregen totaal impedantie moet zo
goed mogelijk overeenstemmen met
een der waarden waarop de uitgangstrafo aanpassing levert. Een doorver-
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Technische specificatie.
Nuttig vermogen
20 W ( + 35,2 db)
Versterking vanaf gram. aansl. 68 db
„
„ microf. „ 118 db
Gram. ingangsspanning 0,5 V (— 33 db)
Mier.
„
0,002 V (—83 db)
Toonregeling (hoog) -f 11 db,— 30 db
„
(laag) + 16 db, — 22 db
Verbruik 85 W.
Gewicht 10 kg.
De db opgaven zijn gebaseerd op
100.000 Ohm impedanties en een nulniveau van 6 milliWatt.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

bindingssteker stelt deze waarde — en
desgewenst elk der andere waarden —
door eenvoudig insteken in het juiste
stel bussen, in een oogwenk in.
Wanneer luidsprekers op grote afstand
van de versterker geplaatst moeten
worden, dan is laagohmige overdracht
niet economisch, doch toepassing van
500 Ohm lijntransformatoren gewenst.
Pick-up en microfoon.
De gevoeligheidscijfers wijzen uit, dat
men voor beide met typen kan uit
komen die weinig spanning leveren,
doch de versterker is evengoed geschikt
voor exemplaren die meer leveren.
Men heeft dan wat meer reserve. De
waarde van de gramofoon-volumeregelaars is voor verreweg de meeste pickups zeer gunstig. Zoals reeds vermeld
is de microfoon afgesloten door een
zeer hoge weerstand, die deze verster
ker bij uitstek geschikt maakt voor
kristalmicrofoons en tevens voor
andere hoog-ohmige microfoon-typen,
als Velotron, Band (Velocity) met
transformator naar rooster of een koolmicrofoon met een dergelijke transfor
mator.
Gewoonlijk wordt met de microfoon
nogal hinder van brom ondervonden.
Dit kan voorkomen worden door ge
bruik van goed materiaal en door een
juiste montage. Zeer belangrijk is de
kwaliteit van de microfoonkabel. De
enkele kabel aan de versterker aan
gesloten en aan het vrije einde- afge
schermd, mag geen noemenswaardige
brom veroorzaken, liefst zelfs zonder
aarde ook niet, doch bij enige lengte
is deze eis meestal te zwaar.
Twee-aderige kabel is beter dan enkeladerige, doch de meeste microfoons zijn
met enkel snoer uitgerust. In dat geval
make men de kabel niet langer dan
strikt nodig is en zorge voor een goede
aarde. Microfoons met ingebouwde
transformator zijn zeer gevoelig voor
brominductie door transformatorvelden. Als het beslist nodig is met zulk
een microfoon dicht bij de versterker

:

!

.

of andere transformator te
komen, dan kan meestal wel een stand
gevonden worden waarbij de brom het
zwakst is. Van twee-aderige kabel
worden aan de microfoonzijde de beide
aders met de beide microfoonaansluitingen verbonden en de afscherming
van de kabel met het microfoonhuis.

Eén ader komt in de driepolige steker
in verbinding met de pen, die met het
rooster van de EF 8 in verbinding
komt: de andere ader en de afscher
ming komen aan de overige pennen,
die geaard worden. Bij gebruik van
enkel-aderige kabel blijft een pen
onbenut.
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Bovenaanzicht van het gemonteerde chassis

Andere buizen.
R2
R3
500 Ohm 4 MOhm
1600 „ 0,3
19
500
1
99
1500 „ 0,25
99
R 18
EBC3
1000 Ohm
EC 2
1000
99
AC 2 (4 V)
1000
>»
ABC 1 (4 V)
2000
)>
E 428 (4 V)
800
»»
EF 8
EF 9
EF 5
AF 7 (4 V)

* Nuttig vermogen 16 watt

Ril
R 13
C2
1500 Ohm 0,25 MOhm
0,04 mF EF 6
0,3
1600
0,5 „ EF 9
99
19
0,1 „ AF 7 (4 V) 1500 „ 0,25
99
0,5 „
R 23 en 24
EL 5
250 Ohm
4689
250
ALS (4 V)
250
2x
4688 (4 V)
250
*
EL 6
194
*
4699
194
Anode belasting 6000 Ohm

75
•»
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en
een nuttig vermogen van
50 watt te verkrijgen.
Fig. 4082 toont het schema van de stroomloos geschakelde balansingangstransformator af. De scha
keling van de voorversterkers, evenals de gehele opbouw zijn als in de hiervoor besproken 20 watter.
Evenals in de stuur- en schermroosterleidingen moeten ook in de plaatleidingen stopweerstanden
opgenomen worden. De neg. rsp. is automatisch, voor iedere twee in balans geschakelde eindbuizen
is één gemeenschappelijke hathodeweerstand (R6.R7) aanwezig, geshunt dooreen elec. cond. (C2.C3).
De uitgangstransformator moet primair aanpassing voor 4000 Ohm geven.
De voor tegenkoppeling bestemde spanning. 1/9 deel van de anode wisselspanning, wordt afgetakt
van de spanningdelers R20-21 - R22-23 en via C4-C5, de secundaires van de balansing.trafo naar de
roosters der 4699 gevoerd.
Deze schakeling kan ook in 20 watt versterkers toegepast worden, in welk geval R20-R23 75000
Ohm moeten zijn.
De voedingstransformator is een 2 x 500 Volt - 275 mA. type; voor de gelijkrichting zorgen twee
dubbelfasige gelijkrichters AZ4 met doorverbonden platen.
Li is eeu afvlaksmoorspoel met lage inw. weerstand max. 75 Ohm. Schemasleutel staat op pag- 81
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RAD IO -VERSTERKER
Als het aantal decibels te kort schiet
is er maar één oplossing. Bouw zo’n
„aanhangwagen” en de zaak is voor
elkaar.
20 Watt nuttige audio-energie, vol
doende voor de zwaarste opgaven als
’t grote zalen betreft.
Even eenvoudig als uniek is de bas
compensatie, terwijl op het gebied der
„aanpassing” vele mogelijkheden open
staan. Evenzeer als voor Radio ook
bruikbaar als krachtversterker achter
kleine gramofoonversterkers.

Wanneer in grotere lokaliteiten radioweergave verlangd wordt, doet zich
een eigenaardig probleem voor. Het
uitgangsvermogen van normale ont
vangers schiet te kort en men dient
dus een toestel te kiezen, dat van een
voldoend grote eindtrap voorzien is,
dan wel een normale ontvanger te
bezigen en hieraan een afzonderlijke
krachtversterker te verbinden.
De eerstgenoemde oplossing zal een
aanmerkelijke uitgave vorderen en
bovendien verkrijgt men een geheel
dat zich, ook al in verband met de
aanschaffingskosten, te zijner tijd niet
zo licht tot vervanging door meer
moderne en betere apparatuur leent.
Het tweede geval brengt feitelijk
onnodig hoge kosten mede, omdat de
normaal verkrijgbare versterkers veel

meer bevatten dan voor dit bepaalde
geval noodzakelijk is, nl. een voorversterker voor gramofoon- en/of microfoonaansluiting, die echter al reeds
in zeer bruikbare vorm in ieder radio
toestel aanwezig is.
De meest economische oplossing is hier:
een eindversterker, verbonden met en
dus rechtstreeks volgend op de eindbuis
van de ontvanger, doch overigens
onafhankelijk daarvan, dus van een
eigen voedingssysteem voorzien en —
wat niet het minst belangrijk is* —
aangepast aan het speciale doel.
Van zulk een versterker laten 'wij thans
een bouwbeschrijving volgen, in het
vertrouwen hiermede in een zeer zeker
bestaande behoefte te voorzien.
Algemene omschrijving.
Voor het gewoonlijk met dergelijke
installaties beoogde doel leek ons een
nuttig vermogen van 20 Watt alleszins
voldoende. Dit wordt geleverd door
twee penthoden EL 5 in A-B balans,
die — zoals een ruime practische erva
ring aangetoond heeft — een uitsteken
de geluidskwaliteit leveren en daarbij,
mede dank zij de A-B instelling, op
een lange levensduur kunnen bogen.
De ingang van de versterker is zodaniguitgevoerd, dat zonder meer verbinding
met de extra-luidsprekeraansluiting
van een radiotoestel mogelijk is, ook
wanneer deze laag-ohmig is uitgevoerd.
Als enige eis geldt dat de uitgang van
het toestel z.g. stroomloos moet zijn,
alhoewel een paar mA gelijkstroom
geen schade doen en het dus meestal
geoorloofd zal zijn, de hoog-ohmige

Spreekt deze frequentiege'trouwheidskromme voor zichzelf of niet? Binnen 2 dB 4- en — van
48—10000 per/s. Correctie tot + 10 dB in het gebied van 50—100 per/s.
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ingang van de versterker parallel te
schakelen aan de primaire van de luidsprekertransformator in het toestel.
Voorts bevat de ingangsschakeling een
sterkteregelingspotentiometer; het is
echter de bedoeling dat de eigenlijke
regeling van de geluidsterkte op de
ontvanger plaats vindt. De potentiometer in de versterker heeft tot doel,
slechts een bepaald deel van de door
de ontvanger geleverde spanning naar
de eindtrap te voeren. Op deze wijze is
het mogelijk, de ontvanger vrij grote
nuttige spanningen te laten leveren en
deze vóór de eindtrap te verzwakken,
terwijl storende brom- en ruisspan-

komen te liggen, indien van de cor
rectie gebruik zou worden gemaakt.
Bij de modernste apparaten is de
afvlakking echter zeer goed verzorgd;
mocht in een bepaald geval hinder van
brom ondervonden worden, dan is de
toevoeging van 2 x 16 mfd. aan de
afvlakking doorgaans ’n afdoende re
medie.
Zoals wel vanzelf spreekt, zal de keuze
van type en aantal te gebruiken
luidsprekers geheel afhankelijk zijn
van het doel der installatie en de aard
der inrichting, waarin deze geplaatst
wordt.
Het zal echter wel geen nader betoog
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ningen, eveneens aan de uitgang van
de ontvanger aanwezig, in gelijke mate
verzwakt worden en aldus een rustige
achtergrond ontstaat.
Een niet minder belangrijke verfijning
is de regelbare lage tonen correctie.
Het blijkt nl. — en speciaal geldt dit
voor ontvangers met laag-ohmige uit
gang — dat aan de uitgangsklemmen
vaak een belangrijk tekort aan lage
tonen valt te constateren. Zou men
hier zonder meer een eindtrap — met
overigens rechte karakteristiek —
laten volgen, dan zou het tekort ge
handhaafd blijven en bij het grotere
geluidsvolume zelfs nog meer opvallen.
Door de instelbaarheid van de mate
van correctie is men in staat, bij een
bepaalde combinatie van ontvanger en
luidspreker (s), de juiste toon verhou
ding vast te stellen. De vergrote ge
voeligheid van de eindversterker voor
de laagste frequenties zou reden
kunnen zijn, dat achter ontvangers
met niet al te rijkelijke afvlakking
het bromniveau wel wat te hoog zou
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VOHXNCSTRANSFORM.

R1
R2
R 3-4
R5
R 6-7
R 8-9
R 10-11

E

Tor
N-2S1

Ingangstrafo SI 500 of
L.S. trafo verh. 1 :50.
Balansingangstrafo
Balansuitg.trafo Prlm.
4500 Ohm
Voedingstrafo
2 x 260 V - 160 mA
6.3 V - 3 A
6.3 V - 1 A Of 4 V - 2 A
Smoorspoel 8 H - 150 mA

behoeven dat het succes staat of valt
met de kwaliteit der luidsprekers.
Zelfs wanneer b.v. tot het bereiken
van een zo diffuus mogelijke geluidsverdeling in een grote zaal een groot
aantal luidsprekers wordt toegepast en
per luidspreker dus slechts een geringe
energie behoeft te worden verwerkt,
is het toch omwille der weergavekwaliteit sterk af te raden in zulk een
geval dan te volstaan met kleine,
lichte luidsprekers.
De overzetverhouding van de uitgangstransformator is geheel afhankelijk van
de toe te passen luidsprekers en hun
schakeling, dus van de impedantie
waarmede tenslotte deze transformator
belast wordt.
Het principe-schema.
Vanaf de laagohmige aansluitingen
worden de toegevoerde spanningen
opgetransformeerd door de koppeltrafo
SI 500 naar de potentiometer R 1, waar
aan de hoogohmige aansluiting parallel
ligt. Achter R 1, waarmede een voor het
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gehele toonbereik vrijwel constante
verzwakking kan worden bewerkstel
ligd, volgt een z.g. netwerk, bestaande
uit de vaste weerstanden R 3 en R 4,
benevens het samenstelsel van R 5, R 2,
Cl en C 2. Wanneer R 2 op nul ge
bracht wordt en C 1 dus kortgesloten
is, staat R 5 zonder meer in serie met
R 3 en R 4, en zal dus de spanning
welke aan R5 optreedt en die ong.
een tiende bedraagt van de aan R 1
afgenomen spanning, aan de balansingangstransformator toegevoerd wor
den, ongeacht de frequentie van deze
spanning.
Wordt daarentegen R2 op maximum
ingesteld, dan komt C 1 in serie met
R5 te staan met het gevolg, dat de
verzwakking door het netwerk niet
langer frequentie-onafhankelijk is,
doch voor de laagste frequenties af
neemt tot ong. 2j/<-voudig, als gevolg
van de toenemende weerstand van C 1
voor de lagere frequenties. Er ontstaat
dus een ongeveer 4-voudig verschil in
de verzwakking van <Je allerlaagste en
de hoger op de toonschaal gelegen
frequenties. Door R2 op tussenliggen
de waarden in te stellen kan elke
tussen de beide uitersten gelegen graad
van correctie naar behoefte ingesteld
worden. De balans-ing.trafo is ter ver
betering van de frequentie-karakteristiek secundair belast met R6 en R7.
Beide eindbuizen zijn van afzonder
lijke kathode-weerstanden en van

dempweerstanden in de schermroosterleidingen voorzien.
Het voedingsgedeelte is — afgezien van
de mogelijkheid om gelijkrichters met
verschillende gloeispanningen te ge
bruiken — verder normaal. Een netschakelaar ontbreekt; het verdient nl.
sterke aanbeveling de verbinding van
de versterker met het lichtnet te laten
lopen via de aan/uit schakelaar van
de ontvanger. Op deze wijze wordt
voorkomen, dat men vergeet de ver
sterker nog eens afzonderlijk uit te
schakelen.
Bouw.
De bouwtekening verschaft alle aan
wijzingen die men bij de bouw nodig
heeft. Alleen wijzen wij hier nog op
de zo noodzakelijke goede isolatie van
leidingen die hoge spanningen voeren.
Voornamelijk zijn dit de plaatleidingen
van de eindbuizen, evenals de verbin
dingen naar de gelijkrichter. De gevaar
lijkste punten zijn de doorvoeringen
door het chassis. Het gebruik van rubbertules kan veel narigheid besparen.
De assen van de beide potentiometers
worden bij voorkeur niet van knoppen
voorzien, daar deze nu eenmaal tot
draaien uitnodigen en zulks zal ge
woonlijk ongewenst zijn, omdat de
instelling bij een bepaalde ontvanger
slechts ééns behoeft te geschieden. Zij
kunnen kort worden afgezaagd en van
een schroevendraaiersleuf voorzien
worden.
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Practische wenken.
Mocht één of andere ontvanger zich
niet lenen om de eindversterker te
voeden, door gebrek aan een stroom
loze uitgang, dan kan deze op een
voudige wijze toegevoegd worden door
inbouw van een smoorspoel en een
2 a 4 mfd papiercondensator, gescha
keld in de plaatkring Aan de punten
waarbij „Luidspreker” staat aange-

80

gevQn vv^ordt dan de hoog-ohmige in
gang val1 de versterker verbonden.
Wa^w er de installatie zover gereed is
dat < t beproeving kan worden overgeg^ °
stelt men eerst eens vast in
weKan,stand de volumeregelaar van
de Qhetvanger voor een bepaald station
ongJ*1'
moet staan om met de eigen
luicLve^fcer flinke kamersterkte te
lev^P1* peze stand tekent men aan of
t’en-
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prent men in het geheugen en ver
volgens wordt de ontvanger weer uit
geschakeld. Nu kan de verbinding met
de versterker tot stand worden ge
bracht en laatstgenoemde ingescha
keld. De sterkteregelaar van 10.000
Ohm kan op 1/4 a 1/3 vanaf de beginstand — dit is geheel linksom —
ingesteld worden. Nu volgt het weder
inschakelen van de ontvanger (de
eigen luidspreker bij voorkeur uitge
schakeld). Geleidelijk de versterking
SI 500
Voor deze speciale transformator kan ook een
goede luidspreker transformator, b.v. 7000 Ohm5 Ohm, dienst doen, welke dan in omgekeerde
richting geschakeld moet worden. Het is echter
aan te bevelen het E en / blik om en om te
leggen. Voor hen die deze transformator zelf
willen wikkelen de volgende gegevens.
Primaire
100 wdg. 0,10 mm
Secundaire 5000 wdg. 0.12 mm
Kern 2 x 2 cm

op voerend; wordt het gewenste ge
luidsniveau
bereikt,
alvorens de
sterkteregelaar van de ontvanger de
aangetekende stand bereikt heeft, dan
dient R 1 een weinig te worden terug
gedraaid; in het tegenovergestelde
geval zal R 1 juist iets verder open
gedraaid moeten worden. Een juiste
keuze van de verhouding tussen beide
instellingen is van groot belang, om
dat ten koste van alles moet worden
voorkomen dat de eindbuis van de
ontvanger eerder aan overbelasting toe
is dan de eindtrap.
Het instellen van de lage tonen correc
tie is uiteraard grotendeels een kwestie
van persoonlijke smaak. Het verdient
echter aanbeveling, met de beoordeling
van de toe te passen correctie niet al
te snel te werk te gaan, doch verschil
lende stations en programma’s te be-

luisteren, daar de toonverhoudingen
vaak sterk uiteenlopen.
Wanneer het gewenst is, de bij de ont
vanger behorende luidspreker ook nog
te^ kunnen gebruiken, b.v. voor con
trole en tijdens het afstemmen, dan
dient men er rekening mee te houden,
dat deze een extra belasting vormt
voor de eindbuis en dus ook de ge
luidsterkte beïnvloedt. Ter voorkoming
van onaangename verrassingen zou
men in één der verbindingen tussen
de luidspreker-transformator en het
spreekspoeltje een weerstandje kun
nen schakelen van zodanige grootte,
dat de weergave aanmerkelijk ver
zwakt wordt.
Tenslotte nog een woord omtrent de
luidsprekerleidingen. Normaal zullen
luidsprekers zonder aanpassings-transformatoren toegepast worden, waarvan
de spreekspoeltjes dus in serie of
parallelschakeling direct met de uit
gang van de versterker verbonden
worden.
Hoe lager de totaal-impedantie van
zulk een schakeling is, des te groter
zal de stroomsterkte in de leidingen
worden.
Om schadelijke leidingverliezen te
voorkomen, zal dus een grote leidingdoorsnede nodig zijn. Zulks kan zeer
oneconomisch zijn, wanneer lange lei
dingen niet te vermijden blijken. In dit
geval kan overwogen worden of lijn
aanpassing voordeliger is.
Dit komt neer op het schakelen van
een transformator tussen de spreekspoel van de veraf geplaatste luid
spreker en de leiding (welke in dit
geval weer lichter kan worden uitge
voerd) en gebruik van een uitgangstransformator op de versterker, welke
van een extra wikkeling voor lijnaan
passing voorzien is.
De chassistekening is achterin opge
nomen.

SCftEMASLEUTEL 50 Watt versterker wan pag. 76
R1

H2-3

R4-5
h'6-7
R8-10-12-14
R9-11-13-15
R16 17-18-19
R20-23
R21-22
R24
R25
Cl

C2-3

22 000 Q
0.22 MQ
50.000 Q
180 Q
1.000 Q
100 Q
50 Q
0.12 MQ
15 000 Q
6.000 Q - 5 è 10 W
25.000 Q - 5 aiOW
0.5 pF
50
pF - 25 V.

C4-5

C6
C7-8

0 25 pF
16
pF
8
pF

Tl * Voedingstrafo 2 x 500 V.-275 mA
4 V-4.5 A
6.3 V-6.5 A
T2 - Balans ing. trafo 1:1 + 1 of
1:2 + 2
T3 - „ uitg. „ primair 4000 Q
LI - smoorspoel ca 10 H - 300 mA
R. max. 75 Q
ca 10 H - 60 mA
L2 -
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Ontvanger
en versterker
Het verbinden van een ontvanger aan
een afzonderlijke versterker is een
probleem waar menigeen zich wel
eens mee bezig gehouden zal hebben.
Dit punt zullen we nu eens aan een
nadere beschouwing onderwerpen.
Het grote aantal uitvoeringsvormen
van de gebruikelijke ontvangtoestellen
heeft tot gevolg dat geen algemene regel
kan worden aangegeven: zó moet het

Ook de radioweergave
knapt hoorbaar op met
een goede versterker !
en dat gaat altijd goed. Integendeel, het
zal nodig zijn voor elk type ontvanger
afzonderlijk na te gaan hoe en waar
we de versterker kunnen aansluiten,
althans wanneer we ons — zoals wel
van zelf spreekt — willen verzekeren
van een zo goed mogelijke geluids
kwaliteit. Op een enkele uitzondering
na (b.v. de radio-eindversterker, die
echter speciaal voor dat doel ontwor
pen is) zal wel steeds een versterker
voorhanden zijn, die uitgerust is met
een aansluitgelegenheid voor een
gramofoonpick-up. De gevoeligheid op
dit punt, d.w.z. de spanning, die hier
N.VERSTERKER
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zodanig, dat zo weinig mogelijk „sloop
werk” nodig zal zijn. De verschillende
uitvoeringsvormen van de gangbare
toesteltypen zullen wij puntsgewijze
de revue laten passeren.
Bij alle ontvangers, die met een
electrodynamische luidspreker zijn
uitgerust, bekrachtigd dan wel met
permanente magneet, kan een geschik
te spanning worden afgenomen van de
secundaire wikkeling van de luidspreker-transformator, dus van de
zelfde punten op de transformator,
waaraan de spreekspoel verbonden is
(fig. 1). Men zal echter goed doen,
deze methode als een noodoplossing te
beschouwen voor gevallen, waarin
geen der volgende aanwijzingen toe
passing kan vinden. Er is echter één
uitzondering, waarin deze schakeling
welhaast verplicht is, nl. bij z.g. uni
versele ontvangers, die zowel voor
aansluiting op gelijkstroom als op
wisselstroom bruikbaar zijn. Dienten
gevolge ontbreekt een voedingstransformator en ligt de gehele schakeling,
het chassis daar meestal bij inbegre
pen, direct aan het net. Een verbin
ding tussen een bepaald punt van de
schakeling en de versterker heeft vrij
zeker tot gevolg, dat de versterker
een gevaarlijk hoge spanning t.o.v.
aarde kan aannemen. De secundaire ■
van de luidsprekertransformator is
echter geïsoleerd van de overige scha-
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Fig. 1

moet worden toegevoerd om de ver
sterker „vol” te krijgen, ligt normaal
zo tussen de 0,1 en 1 Volt. Het gaat
er nu dus om, bij de verschillende ont
vangers een punt te vinden waar een
spanning in deze grootte-orde be
schikbaar is, natuurlijk bij voorkeur
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keling, tenzij één zijde geaard is, doch
dan is deze aardverbinding zonder be■ zwaar te verwijderen. De verbinding
met de versterker kan uit een normaal
2-aderig snoer bestaan. Afscherming is
niet eens nodig. Wil men de ingebouw
de luidspreker niet steeds laten mee-

!

spelen, dan kan niet volstaan worden
met het eenvoudig onderbreken van
één der spreekspoelverbindingen, want
dan komt de eindbuis practisch onbe
last te staan; de spreekspoel dient
vervangen te worden door een weer
stand van ongeveer gelijke waarde als
de impedantie van die spoel bedraagt.
Heel precies zal dit er vrijwel nooit op
aankomen, daar de eindbuis'betrekke
lijk weinig energie behoeft te leveren
om een voldoend grote spanning te
i. N.VERSTERKER
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doen ontstaan en onder deze omstan
digheid kan een onjuiste aanpassing
niet veel kwaad doen. Een weerstandje
van een paar Ohm zal dus practisch
altijd voldoen. De reden, waarom wij
deze wijze van verbinden als een nood
oplossing beschouwen, ligt in het feit,
dat reeds voor de eindbuis in het toe
stel een spanning van geschikte grootte
voorhanden is. Benutten we die, dan
brengt dit het voordeel mee, dat we
de vervorming, die onvermijdelijk in
de eindbuis en de uitgangstransformator optreedt, ontlopen. De tweeof drie-krings driebuizenontvanger,
meestal uitgevoerd met een h.f.
penthode als rooster-detector, gevolgd
door weerstandskoppeling, is uit kwa
liteitsoogpunt als radiogedeelte vóór
een versterker lang niet te verwerpen.
De meest geschikte plaats om de l.f.
wisselspanning „af te tappen” is direct
achter het h.f. filter in de plaatkring
N. VERSTERKER
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Fig. 4

van de detector (fig. 2). Met tussen
schakeling van een condensator van
0,05 a 0,1 mfd wordt hier een afge
schermde leiding verbonden, die naar
de gevoelige zijde van de versterkeringang voert. De afscherming verbindt
de aardzijde van de versterker met de

„aarde” van het toestel. Om zo weinig
mogelijk van de hoge tonen verloren
te laten gaan is een draadsoort ge
wenst, die geringe capaciteit bezit. Dit
geldt des te sterker, wanneer de verbinding vrij lang moet worden. De
beste oplossing om het toestel, wan
neer dit gewenst is, „stom” te maken,
is het losnemen van de koppelcondensator naar het rooster van de eindbuis.
Hier zou dus een omschakelaartje op
zijn plaats zijn. Een eenvoudiger op
lossing is het kortsluiten van de luid
spreker. Bij toestellen, die met een
lf transformator zijn uitgevoerd, kan
men de versterker via een koppelcondensator aan de plaatzijde van de pri
maire verbinden, (fig. 3). Terwille
van de geluidskwaliteit is echter de
z.g. stroomloze schakeling aan te be
velen, waardoor ook de weergave van
het toestel zelf verbetert (fig. 4). Een
derde vorm van lf koppeling is die met
een Toonfilter, Tooncorrector, enz.
Gewoonlijk bevatten deze koppel-elementen tevens een hf filter en is het
dus gewenst niet aan de plaatzijde af
te takken, doch achter het filter, dus
van de roosteraansluiting voor de
eindbuis (fig. 5).
|j__ N VERSTERKER
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Fig. 5

Het is bekend, dat diode-detectie een
zeer goede weergave-kwaliteit kan
leveren. Dit is echter slechts het geval
wanneer aan bepaalde voorwaarden
wordt voldaan en gewoonlijk is dat
niet mogelijk wanneer we een ver
sterker direct achter de diode laten
volgen. Een uitzondering maakt de
schakeling van fig. 6. Hier kan de
versterkerleiding — via de scheidingscondensator — met het middencontact
van de
sterkteregelings-potentiometer verbonden worden. In alle
andere gevallen handele men als
aangegeven voor de rooster- of plaatdetector.
Supers.
In dit ontvangertype wordt vrijwel
algemeen een diode-detector toegepast
in de schakeling, die zich zonder meer
leent voor de koppeling met een ver
sterker; deze kan hier ook weer aan
het middencontact van de potentio-
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meter geschieden. Het is niet altijd
noodzakelijk om een scheidingscondensator toe te passen. Ligt één der buiten
contacten van de potentiometer aan
aarde, dan kanomen de condensator
veilig weglaten. Daar in het toestel
vaak een leiding van het middencontact naar de top (rooster) van de
lf buis voert zou men met minder
moeite ook daar kunnen aankoppelen
(fig. 7). De mogelijkheid bestaat ech
ter, dat een condensator tussengevoegd
is, die normaal wel groot genoeg is,
doch met de extra belasting van de
versterkeringang verzwakking van de
lage tonen oplevert.
,«N. VERSTERKER
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Fig. 6

Fabrieksapparaten.
Bij deze toestellen ontmoet men vaak
het bezwaar dat het inwendige moei
lijk of geheel niet bereikbaar is. In
dat geval zal men aan de bovenzijde
van het chassis mogelijk nog wel eèn
geschikt punt kunnen bereiken. Bij
Supers is het de topaansluiting van de
Lf buis, soms ook van de eindbuis,
echter met de beperking, dat lagetonen-verzwakking mogelijk is. Ge
bruikt men een bepaald toestel dik
wijls met een versterker, dan verdient
het aanbeveling een min of meer per
manent karakter aan de aftakking te

geven, b.v. door deze uit te voeren als

Fig. 7

versterker, dan wel een stekerbordje
aan de achter- of zijkant aan te
brengen, waaraan een losse kabel kan
worden verbonden. Afscherming van
de „gevoelige” leiding naar dit bordje
is bijna altijd zeer gewenst. Waar dit
nodig is kan een omschakelaartje wor
den aangebracht. Tenslotte nog een
algemene raad, die de instelling van
de volumeregelaar op de versterker
betreft. Deze moet nl. met enige zorg
geschieden om ongewenste bijverschijn
selen als brom en buizengeluiden te
voorkomen. Als regel geldt, dat de
ontvanger op normale sterkte moet
worden ingesteld, dus zo dat met de
eigen luidspreker van kamersterkte
kan worden gesproken. Het toestel
blijft nu zo ingesteld, eventueel met
buiten werking gestelde eindbuis of
luidspreker en het geluidsvolume van
de versterkerluidspreker wordt ver
volgens geregeld met behulp van de
potentiometer van de versterker. Vaak
zal de ingangsspanning zo groot zijn,
dat deze maar heel weinig „open” ge
draaid kan worden, doch dit vormt
geen bezwaar wanneer men het slechts
eenmaal weet.

MEER VERMOGEN UIT DE 20 WATTERS
Wanneer het probleem zich voordoet dat het nuttig vermogen van een 20 Walt
versterker net onvoldoende is, dan bestaat er een mogelijkheid dit tot 25 Watt
op te voeren.
De eindbuizen EL5 moeten door twee 4699 buizen vervangen 'worden, de voe
dingsspanning tot 400 Volt opgevoerd worden. Noodzakelijk is het dat de
voedingstraïo secundair 2 x 450 V bij 150 mA levert. Bij 400 V anode en 425 V
schermroosterspanning moet de anoderuststroom per buis 45 mA, de schermroosterstroom 6 mA bedragen. Voor de automalische neg. roosterspanning is één
gemeenschappelijke kathodeweerstand van 180 Q. nodig, waaraan parallel een
elec. cond. van 50 /<F, de uitgang transf. moet aanpassing voor 8000 Q, geven.
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Het eerste schema, waarvoor om be
grijpelijke redenen nog al veel belang
stelling bestaat, is van een uiterst
simpele gramofoonversterker met één
buis. Het spreekt vanzelf, dat, in
overeenkomst met de éénwielige fiets
en de éénpersoons jazzband, de moge
lijkheden beperkt zijn. Niet wat het
eindvermogen betreft; — ruim 4 Watt
is beschikbaar — doch het gemis aan
voorversterking eist een ingangsspanning van voldoende grootte.
Menige kristal pick-up is hiertoe echter
in staat en zelfs verschillende magne-

formator zijn, doch nu zo geschakeld,
dat naar „omlaag” getransformeerd
wordt, dus sec. aan de distribütieaansluiting en prim. aan de versterker.
Een luidspreker transformator levert
sec. vaak ook nog voldoende spanning.
Doorverbinden van prim. en sec., als
bij een pick-up transformator, is hier
beslist niet geoorloofd. Het is niet ge
wenst, de transformator in de verster
ker in te bouwen, tenzij de juiste plaats
in verband met brom zorgvuldig be
paald wordt. De verbinding tussen
transformator en versterker moet afge
schermd zijn en het huis (en/of de
kern) van de transformator is met
„aarde” te verbinden. Zowel dè EL 3,
EBL 1, of EBL 21 als de AL 4 zijn
bruikbaar, mits voor de juiste gloeispanning gezorgd wordt. Ook een EL
6 kan dienst doen, waarmee een nuttig
vermogen van ruim 8 Watt bereikt
wordt, bij een zelfde ingangsgevoeligheid. Vanzelfsprekend moet de voeding
zwaarder uitgevoerd worden: bij de
zelfde spanning moet 80 mA geleverd
kunnen worden. De aanpassingswaarde
is 3500 Ohm, tegen 7000 Ohm voor de
andere buizen.
Schema 2 is voor de bezitters van oude
buizen met pennenvoet. De gevoelig
heid is rijkelijk voldoende voor alle
magnetische pick-ups en dus zeker
voor de kristaltypen.
Behalve de E 499, die een speciale
weerstandsversterker is, zijn ook bui-
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tische typen brengen het een eind,
wanneer een l.f. transformator met
flinke verhouding — 1 : 4 of hoger —
wordt tussengeschakeld (primaire aan
pick-up,^ secundaire aan versterkeringang, één zijde van de primaire door
verbinden met aarde). Voor verster
king van het radio-ccntrale program
ma is deze versterker ook zeer ge
schikt, evenals trouwens elke gramo
foonversterker. Het is dan echter beslist
nodig om een transformator tussen te
schakelen. Dit kan weer een l.f. trans-
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25/aF

zen met lagere versterkingsfactor en
inwendige weerstand bruikbaar Zoals
o.a. E 428, E 424 en E 415. De kathodeweerstand zal dan tot 1500 a 2000 Olim
verlaagd kunnen worden.
Schema 3 is met weer andere typen
pennenbuizen uitgerust en bevat twee
trappen voorversterking, waarvan de
eerste met een h.f. penthode is uitge
rust, die echter als triode is geschakeld.
Een triode kan hier dus ook zonder
meer dienst doen.
Schema 4 is een luxe-uitgave van een
populaire 4 Watt versterker, voorzien
van tegenkoppeling en tooncorrectie.
Lage tonen kunnen naar verkiezing in
twee graden „opgehaald” worden.
Hiertoe dient de omschakelaar met drie
standen. De stand waarin een directe
verbinding met de 2 Megohm weer
stand ontstaat, levert een voor alle fre
quenties even sterke tegenkoppeling
en dus een rechte weergave-karakteristiek. In de volgende stand wordt een
condensator in serie met deze weer
stand geschakeld. De capacitieve weer
stand daarvan, die voor de lage fre
quenties immers toeneemt, verzwakt
voor de lage tonen de tegenkoppeling
en veroorzaakt dus een versterkte
weergave daarvan t.o.v. de hogere
Schema 3

tonen. In stand 3 wordt een nog klei
nere condensator ingeschakeld, waarbij
dit effect nog sterker optreedt. Voor
de regeling van de hoge tonen is een
potentiometer aanwezig, waaraan via
een kleine condensator vanaf de plaat
van de eindbuis alleen de hogere fre
quenties worden toegevoerd. Een be
paald deel daarvan wordt via de 50 pF
condensator als tegenkoppelspanning
naar de plaat van de voorversterker
gevoerd en verzwakt de weergave van
de hoge tonen.
Als voorversterker is ook een EF 9
geschikt; in dat geval wordt de kathodeweerstand 2000 Ohm en de schermroostervoedingsweerstand 0.8 Meg
ohm. Zonder veel verandering — al
thans in het schema — is ook de EL 6
met 8 Watt nuttig vermogen toe te
passen, door de tussen haakjes ge
plaatste waarden aan te houden.
Voor de EL 3 kan natuurlijk zonder
meer een EBL 1 in de plaats komen.
De dioden laat men onverbonden of
men legt ze aan kathode of aarde.
Voor AF 7 en AL 4 is het schema zon
der meer, dus alleen met gewijzigde
gloeispanning (met middenaftakking)
geschikt! De AF 3 vereist een kathode
en schermrooster weerstand van resp.
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2000 en 600.000 Ohm. Voor de EF 5
gelden deze waarden eveneens.
Het is soms gewenst, teneinde parasi
tair genereren tegen te gaan, om in
serie met de 2000 pF. condensator over
de uitgangstransformator een weer
stand van 5000 a 10.000 Ohm op te
nemen.
Schema 5. Een 8 Watt versterker, ech
ter ook als 4 Watter in te richten met
een EL 3 en de gegevens volgens sche
ma 4, dus: andere kathode weerstand,
belastingsweerstand en lichtere voe
ding (50 mA). Het bijzondere van dit
schema ligt in de extra versterkertrap
voor een microfoon en de mengschakeling. De gevoeligheid op de gram. in
gang is bijzonder groot, terwijl de ver
sterking vanaf de microfoon voldoende
is voor goede kristaltypen. Wie ver
sterking overhoudt, kan hier ook tus
sen EF 6 en eindbuis de tegenkoppelschakeling uit schema 4 aanbrengen.
Een geschikte 4-V. serie is: ABC 1
(AC 2) — AF 7 — AL 4 (AL 5). De
AF 3 i.p.v. de AF 7 is ook geschikt. Zie
voor waarden schema 4. In de 6.3 V.
uitvoering kan ook de EL 5 toegepast
worden. Evenals bij de AL 5 is de ge
voeligheid de helft van die van EL 6,
EL 3 of AL 4. Kathode weerstand voor
EL 5 en AL 5: 175 Ohm. Aanpassing
en voeding als voor EL 6.
Schema 6. Dit is opgezet voor batterijbuisjes uit de 2 V K-serie en leent zich
dus bijzonder voor inbouw in een
transportabele gramofoon. De geauto
Schema 5

matiseerde neg. roosterspanningsvoorziening ontheft de gebruiker van de
zorg voor een juiste instelling bij da
lende batterijspanning. Door de aan
wezigheid van een scheidingscondensatortje vóór het rooster van de KBC 1,
kan de pick-up eenzijdig geaard wor
den en is het gevaar van kortsluiting
van de neg. roosterspanning, dat bij
het gebruik van een afgeschermd pickup snoer altijd vrij groot is, vermeden.
Het succes van dit versterkertje met
een zo beperkt vermogen (0.19 W bij
90 V) hangt voor een groot deel af van
de luidspreker, n.1. van diens gevoe
ligheid en de juiste aanpassing. In
plaats van de „K” buisjes zijn uit de
„D” serie (1.4 V) de DAC 21 en DL
21 te gebruiken.
Schema 7 is eigenlijk een variatie op
schema 2 en berekend op andere typen
pennenbuizen. Hier is als voorversterker een h.f. penthode toegepast en de
eindbuis is een indirect verhit type.
Wanneer de kathode weerstand wordt
vergroot tot 550 Ohm, dan kan als
eindbuis de E 463 dienst doen, terwijl
met 600 Ohm op deze plaats het sche
ma geschikt is voor AL 2. Verder kan
dit schema nog gecombineerd worden
met schema 2 voorzover het de scha
keling van de voorversterker betreft,
om daarin de E 446 op de plaats van
de E 499 te bezigen.
Schema 8. Wie zich kan verheugen in
het bezit van een dubbele „speeltafel”,
vindt in dit schema een mengschake-
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Schema 6
Voor hen, die een versterkertje willen maken
met oude gelijkstroombuizen, schema 6A.

Schema 6a
Schcmasleutel:
R1
R2
R3
R4

- 50.000 & 500.000 Ohm C 1 C2250 ..
750
C3 15.000 „

2 & 25 mF
300 k 500 pF
0,003 mF

Pick-up of microfoon via condensator van
0,1 mF aansluiten.

Voorversterker A 409
A 415 - A 425
en B 424.
Eindversterker B 403 - B 405 - B 406 en
B 443.

ling aangegeven, die volkomen onaf
hankelijkheid van de beide ingangen
waarborgt. Elke ingang heeft een eigen
voorversterker, terwijl deze buizen een
gemeenschappelijke
anodeweerstand
bezitten.
Achter dit meng-gedeelte volgt een
dubbelwerkende toonregeling; één potentiometer zwakt de hoge tonen af en
de andere de lage. Laatstgenoemde in
richting kan men ook weglaten, de
koppelcondensator van 0.02 //F wordt
dan rechtstreeks aan de 0.1 MQ anode
weerstand verbonden. Als eindversterker is de AL 4 aangegeven. De kathodeweerstand is niet ontkoppeld,
heeft men de volle gevoeligheid van
deze buis beslist nodig, dan moet aan
deze weerstand een electroliet van
minstens 50 /< F parallel geschakeld
worden. Over de luidspreker is een
' vast filter aangegeven. Naar behoefte
kan men de waarden nog wijzigen.
Met grotere C en kleinere R worden
de hoge tonen verzwakt.
Door weglating van één der beide
voorversterkers — dit behoeven niet
beslist E 428-ers te zijn, overeenkom
stige typen zijn ook bruikbaar, zo
nodig ook weer als triode geschakelde
schermroosterbuizen en penthoden —
ontstaat een „normale” versterkerschakeling, zonder menginrichting. Het
20.000 Ohm weerstandje van de over
blijvende buis heeft dan ook geen doel
meer. De plaat kan dus rechtstreeks
met de 0.1 Megohm anodeweerstand
verbonden worden.
Schema 9. Kwalitatief en kwantitatief
staan balansversterkers boven de „en
kele eindtrap”. In dit schema leveren
twee stuks E 463 (of AL 2) een ver
mogen van 10 Watt. Goede in- en uitgangstransformatoren zijn beslist no
dig, wil men succes bereiken. T 2 moet
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Schema 8

een belasting van „plaat tot plaat”
leveren van ongeveer 7000 Ohm. T 1
kan iets optransformeren; shunts over
de secundaire gaan genereren tegen en
verbeteren de frequentiekarakteristiek. Als voorversterkers zijn hier twee
als triode geschakelde E 442 aange
geven. Normale trioden zijn natuurlijk
ook geschikt en ook kunnen andere
typen schermroosterbuizen op deze
wijze geschakeld worden.
Schema 10. Dit schema verdient uit
kwaliteitsoogpunt bijzondere aandacht.
Het eind vermogen van ruim 8 Watt
wordt geleverd door twee stuks EL 3,
die met een plaat-tot-plaatbelasting
van 10.000 Ohm moeten werken en een
gemeenschappelijke kathodeweerstand
bezitten. De eindtrap wordt gestuurd
door een phase-draaier, waarvoor een
EBC. 3 dient. De bovenste EL 3 ont
vangt het signaal direct van de plaat
van de EBC 3, de onderste daaren
tegen van de koppelweerstand in de
kathodeleiding.
Voorversterking levert de EF 9 (EF
22), die echter ook weer vervangen kan
worden door een EF 6 of EF 5; zie
hiervoor de opmerking onder schema 4.
De voeding van deze versterker vergt
geen bijzonder zware transformator;
menige normale transformator, be
doeld voor een ontvanger, kan 65 mA
Schema 9

leveren zonder al te warm te worden.
Naar verkiezing kan men nog het
toonregelsysteem door tegenkoppeling,
dat toegepast werd in schema 4, ook
aan dit schema toevoegen. Het wordt
dan aangebracht tussen de platen van
de EF 9 en de onderste EL 3.
Wie over een voedingsdeel beschikt,
dat pl.m. 130 mA kan leveren bij pl.m.
260 V, kan het vermogen op 14.5 Watt
brengen door i.p.v. de EL 3 twee stuks
EL 6 te bezigen. Hiervoor behoeft ver
der alleen de kathodeweerstand op 90
Ohm te worden gebracht. De plaatbelasting moet 5000 Ohm bedragen.
Sleutelbuizen. Het voorgaande 10-tal
schema’s zal voor de meeste adspirantversterkerbouwers een voldoende lei
draad bieden. Voor degenen, die be
schikken over enige of misschien een
gehele serie sleutelbuizen, volgen nog
enige speciale schakelingen. Intussen
zij echter nog vermeld dat enkele van
de voorgaande schema’s reeds voor
uitvoering met sleutelbuizen geëigend
zijn. Zo is b.v. schema 4 zonder meer
geschikt voor de EF 22 en EBL 21,
wanneer de voor de EF 9 aangegeven
waarden toegepast worden. Van de
EBL 21 blijven de dioden ongebruikt;
men kan ze onverbonden laten of met
de kathode doorverbinden.
Het kan misschien geen kwaad, om er
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Schema 10

nog even op te wijzen, dat ook de EBL
1 met de EL 3 overeenkomt; het enige
onderscheid ligt in de topverbinding
van het stuurrooster. Met de dioden
kan men weer handelen als voor de
EBL 21 werd vermeld.
Een tweede schema, dat zich geheel of
gedeeltelijk met sleutelbuizen laat uit
voeren, is No. 10.
Voor de EF 9 kan men naar verkiezing
een EF 22 nemen. In de phase-omkeertrap staat een EBC 3, die geen aequivalent in de sleutelbuis-serie heeft. •
Men kan er naar verkiezing een als
triode verbonden h.f. penthode — dus
ook weer EF 22 — voor nemen. Voor
twee stuks EBL 21 in de eindtrap moet
de kathodeweerstand op 130 Ohm ge
bracht worden. De voedingsspanning
kan tot 300 V opgevoerd worden; de
gehele versterker neemt dan max. 90
mA anodestroom. Het nuttig vermogen
bedraagt ruim 13 Watt bij 300 V en
een aanpassing van 9000 Ohm.

Het is echter mogelijk, om voorverster
ker en phase-omkeertrap in één enkele
buis te combineren, wanneer men over
een ECH 21 beschikt. De schakeling,
die Philips hiervoor publiceert, is ver
werkt in schema 11.
Het heptodedeel van de ECH 21 werkt
als normale weerstandversterker en
stuurt de bovenste EBL 21, doch tevens
het triodèdeel via een serieweerstand
van 1 Megohm. De versterking van
deze triode moet echter gelijk zijn aan
1, d.w.z. de plaatwisselspanning moet
even groot zijn als de toegevoerde
roosterwisselspanning. Dit is bereikt
door een sterke tegenkoppeling, ver
kregen met behulp van een 1.1 Meg
ohm weerstand tussen plaat en rooster.
De totale voorversterking, vanaf de in
gang tot elk der roosters van de EBL
21, is 100-voudig. De ingangsgevoeligheid is dan ook ruim voldoende voor
gramofoonversterking.
Er zijn op deze schakeling weer ver-
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Schema 12

vorming bij gelijk uitgangsvermogen.’
Natuurlijk kan de EBL 21 ook weer
door de EL '3 of EBL 1 vervangen
worden.
Het triodegedeelte van de ECH 21
dient als microfoon-versterker; de
daaraan verbonden leiding naar de
microfoonplug moet volledig afge
schermd word'en, de 4 Megohra weer
stand inbegrepen.
Tussen triodö en heptode is de mengschakeling aangebracht. Lange leidin
gen moeten hier capaciteitsarm afge
schermd worden. Wanneer men deze
echter zoveel mogelijk vermijdt, geen
leidingen in de buurt brengt, die hoge
wisselspanningen voeren en bovendien
de versterker door een metalen bodem
geheel afsluit, dan kan met weinig of
geen afscherming in dit gedeelte vol
staan worden. Van groot belang is een
goede ontkoppeling van de kathodeweerstand van de ECH 21, die immers
voor beide systemen gemeenschappe
lijk is. Men beschouwe 25 mfd dus als

schillende variaties mogelijk. Zo kan
zonder enige wijziging de ECH 21 ver
vangen worden door de ECH 4. In
plaats van de EBL 21 kunnen natuur
lijk ook weer 2 x EL 3 toegepast wor
den, in de instelling volgens schema
10, of 2 x EL 6, volgens de gegevens,
voorkomend in de toelichting bij het
schema 10. Het nuttig vermogen be
draagt dan resp. 13.2, 8.2 en 14.5 Watt
Een zeer merkwaardige schakeling met
sleutelbuizen is aangegeven in schema
12. Deze schakeling illustreert, wat
men met een combinatiebuis als de
ECH 21 of ECH 4 bereiken kan; vol
doende ingangsgevoeligheid voor een
microfoon, mogelijkheid tot mengen
van gramofQon en microfoon en dat
alles in een miniatuuruitvoering. Het
nuttig vermogen bedraagt 4.5 Watt.
Voor de EBL 21 zijn twee instellingen
mogelijk, n.L 11 Watt en 9 Watt anodevermogen, resp. met kathodeweerstanden van 105 en 150 Ohm en een anodebelasting van 5700 of 7000 Ohm. De 11
Watt instelling geeft iets minder verSchcma 13
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Schema 14

Schemasleutel
C 1-8 - 2 a 25 mF
C2
0,25 „
C3
-2a 8 „
C4
300 a 500 pF
C5
3000
C 6-7
8 mF
R1 0,1a 0,5 MOhm
R2
1000 Ohm
R 3 20000-40000,,
20000 „
R4
15000 „
R5
350 „
R6
1000,,
650 „
600 „

E 463

E 453
Sokkclaansluilingcn

(E443 H)
(C 453)
(E 463)
(E 453)

minimum waarde voor de shuntcondensator.
Vervolgens versterkerschema-No. 13,
dat werkelijk als het toppunt van
compactheid kan worden uitgevoerd.
Hierin wordt gebruik gemaakt van de
stalen combinatiebuis ECL 11 (triode-

eindtriode), die bij een zeer grote ingangsgevoeligheid een ruime eindenergie levert (4 Watt). In verband
met de gemeenschappelijke kathode is
een bijzonder systeem nodig voor de
levering van n.rsp. Tussen de anoden
van beide systemen is een tegenkoppelingsweerstand van 3 Megohm aange
geven. Door deze in twee helften te
splitsen en één van beide delen te
overbruggen door een condensator van
200 a 500 pF, worden de lage tonen
versterkt. Denk er vooral aan dat de
eerste afvlakcondensator geïsoleerd
moet worden opgesteld.
Tenslotte schema 14, een doodgewoon
gramofoonversterkertje, geschikt voor
allerlei typen buizen.
De eerste buis is met een stroomloos
geschakelde L.F. transformator gekop
peld.

A

B

It = 200.000 Ohm

Voorbeeld voor
chassis opbouw van
een tweetraps versterker

92
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Met de variabele
condensator C 4 over
de secundaire van
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de l.f. transformator
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fectieve toonregeling
verkregen. Het kan
echter nodig zijn een
weerstand van circa
200.000 Ohm tussen
de secundaire en de
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De direct verhitte
buizen krijgen nega
tieve roosterspanning
C 319
door middel van een
weerstand, waaraan
een condensator ver
Negatieve roosterspanning 6 Volt.
bonden is. Deze twee onderdelen zijn
Volgens de Wet van Ohm, is de waarde
dan tussen de middenaftakking van de
van de weerstand te bepalen uit de forgloeispanning en aarde geschakeld.
E
Wanneer de gloeistroomwikkeling niet
mule R = y~
van een middenaftakking is voorzien,
dan kan deze gemaakt worden van
E = 6 Volt.
twee in serie geschakelde weerstanden
I = 0.036 -f 0.004 = 0.04 Amp.
van gelijke waarde, b.v. 25 a 50 Ohm,
De uitkomst is 150 Ohm. Op deze wijze
welke over de gloeistroomwikkeling
is de n.rsp. weerstand voor iedere buis
aangebracht worden. De weerstand en
vast te stellen. Over de luidsprekercondensator worden dan met de door
klemmen is een filtertje, bestaande uit
verbinding van deze weerstanden vereen in serie geschakelde condensator
* bonden. Direct verhitte eindbuizen
met weerstand aangebracht.
hebben een kathode en krijgen voos de
Aan de hand van de bouwtekening
negatieve roosterspanning een zgn.
zal het niet moeilijk vallen dit verkathodeweerstand (R in fig. B).
sterkertje te bouwen.
Ieder type buis heeft zijn eigen waarde,
Resten ons nog alleen enkele opmer
welke op zeer eenvoudige wijze is te
kingen.
bepalen.
Ie. De bedrading van de pick-up-inVan iedere buis n.1. zijn in tabellen
gang naar de sterkteregelaar én hét
de technische gegevens vermeld, als:
rooster van de eerste versterkerbuis
anodespanning, - anodestroom, schermroosterspanning en -stroom, negatieve
moet afgeschermd worden.
roosterspanning, enz. Voor het bepalen
2e. In geval een L.F. transformator
van de negatieve roosterspanningswordt toegepast moet de juiste stand
weerstand hebben we de volgende
t.o.v. de voedingstransformator experi
buisgegevens nodig:
menteel bepaald worden.
Als regel kan aangenomen worden,
le. Anodestroom -f- eventueel schermdat de kernen haaks op elkaar moeten
roosterstroöm.
staan.
2e. Negatieve roosterspanning.
Voor de overige schema’s kan deze
bouwtekening en het grootste deel
Van een AL 4 of EL 3 geldt:
van de bedrading ook als voorbeeld
Anodestroom: 36 mA of 0.036 A.
dienen.
Schermroosterstroom 4 mA of 0.004 A.
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BUISVOETEN IN ONDERAANZICHT

Het versterkerchassis.
Hoewel een versterkerchassis gewoon
lijk van aluminium gemaakt wordt, kan
men zich, voor de kleine gramofoonversterkers, ook heel goed behelpen •
met board of multiplex.
Vooral in die gevallen waar het ver
vaardigen van een metalen chassis
moeilijkheden oplevert.

A en B - latjes voor versterking
C - chassisplaat
D - zijwand
Ingeval board gebruikt wordt is het
wel noodzakelijk de verschillende
delen met latjes aan elkaar te beves
tigen. Wanneer zo’n chassis na voltooid
te zijn ook nog een verfje krijgt, b.v.
aluminium-kleurig, grijs of zwart, kan
een keurig uiterlijk verkregen worden.
Voor een meertrapsversterker leent
zich dit idee ook wel; het is dan echter
gewenst, de binnenkant van het chassis
met dun aluminium te bekleden en
dit met aarde te verbinden.
Gelijkstroomnetten.
Een groot nadeel van gelijkstroom
netten is dat gelijkspanning zich niet
laat transformeren, zodat hiervoor
alleen versterkers met klein vermogen
in aanmerking komen.
De gloeidraden van de toe te passen
buizen, die alle een zelfde gloeistroomverbruik dienen te hebben, worden in
serie geschakeld. De som van de gloeispanningen der afzonderlijke buizen
met inbegrip van de gelijkrichter is

gelijk aan de totale spanning over de
gloeidraden. Een serieweerstand R10
of stroomregulator moet dan het ver
schil tussen de netspanning en de
totale gloeidraadspanning opnemen.
Deze verschilspanning, gedeeld door
de gloeistroom in Amp., geeft de
weerstand in Ohm. Het door de weer
stand opgenomen vermogen in Watt
wordt gevonden door de gloeistroom
in Amp. met de verschilspanning te
vermenigvuldigen. Voor serieschakeling werden verschillende buizen ont
wikkeld, o.a. de „C” serie met 200 mA
gloeidraad, waarvan voor versterkerdoeleinden de volgende typen in aan
merking komen.
triode CC2 (CBC 1) gloeispanning 13V
penthode CF 7
13 V
5W eindpenthode CL 1
13V
8W eindpenthode CL 2
24V
33V
9W eindpenthode CL 4
20V
enkelfasige gelijkr. CY 1
enkelf. gelijkr. en spanningsverdubbelaar (110V
net) CY 2
30V
Deze serie is nog aan te vullen met de
200 mA typen uit de E serie, o.a. EC 2
(EBC 3) EF 6, EF 9, EL 2, alle met
6,3 V gloeidraad. Verder de sleutelbuis
en „Rimlock” „U” series met 100 mA
gloeidraden.
De volgorde waarin de gloeidraden
geschakeld worden is niet willekeurig.
De gloeidraad die het verst van het
chassis af is geschakeld heeft een
grote wisselspanning ten opzichte van
zijn kathode; hierdoor bestaat gevaar
dat deze wisselspanning op het rooster
wordt overgedragen en dus brom ver
oorzaakt. In verband hiermede zal de
gloeidraad van de eerste l.f. verster- .
ker het dichtst bij het chassis gescha
keld worden, vervolgens de eventuele
tweede l.f. versterker, de eindbuis en
gelijkrichter; als laatste komt dan nog
de serieweerstand.
Hoewel het bij een gelijkstroomnet
niet noodzakelijk is voor de anode-
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De waarden voor de weerstanden en condensatoren worden bepaald door de
toetepassen huistypen

voeding een gelijkrichter te gebruiken,
heeft dit toch voordelen wanneer die
wel in de schakeling wordt opgenomen. De versterker is dan nl. ook
steeds aan een wisselstroomnet van
gelijke spanning aan te sluiten; ook
kunnen er in het afvlakfilter electrolytische cond. toegepast worden
(C 6-C 7), die, bij het ontbreken van
de gelijkrichter, door een foutieve aan
sluiting van de versterker aan het net
(ompoling) gemakkelijk beschadigd
worden. Aangezien het chassis steeds
met één pool aan het net verbonden
is mag dit alleen via een cond.,
C 8-5000 pF, aan aarde gelegd wor
den.

Uit veiligheidsoverwegingen is het aan
te bevelen de versterker in een houten
kast te monteren, zodanig dat het
chassis niet aangeraakt kan worden.
Om die reden moet ook de piek up via
twee condensatoren Cl en C 2 van
20.000 pF met de versterkeringang
verbonden worden.
In de anodeleiding van de gelijkrichter
moet ter beveiliging van de buis een
weerstand, R9—150 Ohm, opgenomen
worden, terwijl tussen gloeidraad en
kathode een ontstoringscondensator,
2000 pF—2500 V, komt.

De hiervoor besproken 4 Watters, evenals de universele 8.511 W versterker, zijn met gebruikmaking van geschikte buizen,
volgens bovenstaande aanwijzingen, voor aansluiting aan
gelijkstroomnetten geschikt te maken.
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Onlangs ontmoetten wij een zo origi
nele toepassing van een volgens een
der R.B. ontwerpen gebouwde 4 Watter, dat wij niet kunnen nalaten haar
wereldkundig te maken.
Vertoevend in een woonkamer, hoor
den wij eensklaps kindergeschrei er
gens vandaan komen. Dat „ergens”
bleek een luidspreker te zijn, aange
sloten op een versterker, die in verbin
ding stond met een in de kinderkamer
aangebrachte koolmicrofoon. Daar deze
kamer in verband met de ruime be
huizing op vrij grote afstand lag, was
de aldus uitgevoerde luisterinrichting
een bijzonder groot gemak. Natuurlijk
interesseerde ons vooral de technische
uitvoering van een en ander. De ge
bruikte microfoon was een gewoon
kooltype. Het bijbehorende transformatortje was dicht bij de versterker,
doch niettemin op veilige afstand in
verband met brominductie, opgesteld
en via een afgeschermde leiding met
de ingangsbussen verbonden. Vanaf de
primaire ging een schelloodkabeltje

étSL
naar de microfoon; de loodmantel was
aan de versterker geaard, doch het was
gebleken dat dit afschermen niet zo
heel nodig was, wanneer één der aders
geaard werd. Voor de microfoonstroom
zorgde aanvankelijk een batterij. Dit
werd later bezwaarlijk en thans fun
geert een oude gloeistroomgelijkrichter als stroombron.
De schematische voorstelling van ^de
installatie zal onze beschrijving vol
doende toelichten. Men zal zich af
vragen of misschien niet «een ander
micröfoontype, dat geen hulpstroom
nodig heeft, bruikbaar is. Wanneer de
afstand niet te groot is, zou b.v. een
kristaltype in aanmerking komen. De
versterker moet dan echter veel ge
voeliger zijn (twee voortrappen), de
leiding mag niet te veel capaciteit be
zitten, daar dit geluidsverlies betekent
en tenslotte moet de afscherming zeer
volledig zijn. Daar aan de weergavekwaliteit geen hoge eisen gesteld wor
den, kan als microfoon ook een magne
tische of perm. dynamische luidspreker

„Baby sitting”
is een vreugd,
soms een kruis
en . . .
Hier ziet men hoe een
Amerikaanse student,
geassisteerd door darling', zich *n'inkomentje verzekert door „op
de kleintjes te pas
sen”. Die kleintjes,
wier ouders (burenflatbewoners) er eens
’n avondje tussenuit
willen. Zes pukkies,
dat is negen gulden
per avond . , . . alles
gaat goed. Madame la
Marquise!
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dienst doen. De gevoeligheid kan zo
danig zijn, dat een 2-traps gram.versterker voldoende is. Wel blijft het
nodig, de leiding goed af te schermen.
Een andere oplossing is nog te vinden
door de versterker ter plaatse van de
microfoon op te stellen en een lange
luidsprekerleiding te gebruiken. Tenzij
men een z.g. stroomloze uitgang toe
past, krijgt men dan echter rekening
te houden met hogere isolatie-eisen
voor de leiding en ook is het toezicht
op de versterker minder eenvoudig.
Daar de koolmicrofoon voor ons doel
toch nog vele voordelen heeft, is het
nuttig een schakeling te geven, waar
bij microfoonbatterij en transformator
vervallen kunnen. We gebruiken daar
toe een ééntraps voorversterker, waar
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bij we de microfoon in de kathodeleiding opnemen. De hierin toegepaste
buis, waarvan het type allerminst critisch is, kan gevoed worden uit de
hoofdversterker. In het schema is een
triode aangegeven. Men kan echter van
meerroosterbuizen een triode maken
door alle verdere electroden buiten het
stuurrooster met de plaat te verbinden.
Wanneer men over een bijzonder ge
voelig microfoonkapsel beschikt, kan
men proberen of de versterking toe
reikend is, als men het op de aange
geven wijze in de bestaande versterker
in de kathodeleiding van de voorver
sterker opneemt. Daar één microfoonleiding geaard is, zal men ook zonder
afschermen weinig of geen hinder van
brom ondervinden.
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Electronische
hoorapparaten
Het ook in de „versterkergroep” thuis
behorende 'ontwerp betreft een hoorapparaat voor slechthorenden en be
staat uit een kristal-element, aange
sloten op een bijzonder gevoelige ver
sterker, die een flinke telefoonsterkte
levert. Begrijpelijkerwijs kan zulk een
apparaat een heel wat betere geluids
kwaliteit leveren dan men over het al-

de volgorde niets uit, doch de triode
past beter aan de telefoon. Door de uit
voering met gemeenschappelijke ka
thode geeft één kathodeweerstand
beide secties een gelijke n.rsp. Verder
zien we in de schakeling de gebruike
lijke hoge ingangsweerstand over de
microfoon en een sterkteregelaar tus
sen heptode en triode. De telefoon is
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gemeen ontmoet. Grotendeels is dit
natuurlijk te danken aan het kristalelement, dat een groter frequentiebereik omvat dan de voor hoorapparaten
meestal toegepaste koolmicrofoons en
door het ontbreken van een drempel
waarde voor de gevoeligheid een betere
verstaanbaarheid levert van spraak,
die op grotere afstand voortgebracht
wordt. Voor muziekweergave is het
verschil natuurlijk nog veel opval
lender.
In de versterker is hetzelfde principe
verwerKt ais in scnema 12; de twee af
zonderlijke secties van een ECH 4 (of
21) zijn als versterkers achter elkaar
geschakeld.
Alleen is hier de volgorde anders ge
kozen; het heptodegedeelte is vóórversterker en de triode „eindversterker”. Voor de totale versterking maakt

op een enigszins ongebruikelijke wijze
verbonden, n.1. over twee serie-condensatoren tussen triode-plaat en ka
thode; de condensatoren houden de
anodespanning — en de netspanning,
zoals we zullen zien — buiten de tele
foon, hetgeen natuurlijk uit veiligheidsoogpunt gebiedend is.
Voor hetzelfde doel had ook een transformatortje kunnen dienen (b.v. een
l.f. transformator), doch deze maakt
het geheel weer groter en zwaarder,
terwijl de resultaten met de gekozen
schakeling niet merkbaar minder zijn.
Het zal opvallen dat de koppelcondensator, die de sterkteregelaar met de
heptodeplaat verbindt, kleiner is dan
op deze plaats gewoonlijk gebruikt
wordt. Dit is gedaan om „kikker”-verschijnselen tegen te gaan, die bij de
krap bemeten ontkoppeling licht op-
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treden, doch tevens om de lage
tonen, die de verstaanbaarheid van
spraak nadelig beïnvloeden, wat te
verzwakken.
Wie dit versterkertje wenst uit te
voeren, doch niet over een ECH 4 of
Ctl'JKPlCi/TCP. ets goog VtQBQNDeN
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21 beschikt, kan de zaak ook splitsen
in twee afzonderlijke buizen, n.1. een
h.f. penthode en een triode, waarvan
de h.f. penthode in elk geval met
rooster-top-aansluiting moet zijn uit
gevoerd, in verband met bromkans.
Voor de waarde van diverse weerstanNET

o

den (kathode en schermrooster) zij
men dan verwezen naar de voorgaan
de schema’s.
Nu nog een woord over het voedingsgedeelte. Met het doel dit apparaatje
klein en licht te houden, is afgezien
van een volledig voedingsapparaat en
wordt alleen een gloeistroomtransformator gebruikt. De wisselspanning
voor de gelijkrichter — een willekeu
rige kleine, als diode geschakelde buis,
is voldoende, daar slechts ong. 5 mA
nodig is — komt direct uit het net.
Dit brengt mee, dat de „aardleiding”
van de versterker rechtstreeks aan het
net komt te liggen en dat bijzondere
maatregelen nodig zijn om levensge
vaar te voorkomen.
Wanneer men het kleine chassis, waar
op de versterker gebouwd is, onder
brengt in een houten kastje,, waarin
achter een ronde opening het microfoonelement wordt aangebracht, dan
zijn alle onder spanning staande delen
onbereikbaar, mits men er ook voor
zorgdraagt dat geen schroefkoppen e.d.
naar buiten steken. Let vooral ook op
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het stelschroefje van de sterkteregelaarknop. Het microfoonelement moet,
zoals uit het principeschema blijkt, vol
ledig afgeschermd bevestigd worden;
dit kan men bereiken door het in te
sluiten in een metalen doosje met een
voorwand van metaalgaas. Vóór dit
gaas moet weer een beschermend
doekje komen. Werkelijk aarden is
verboden bij deze uitvoering. Voor zo
ver men geen passende gloeistroomtransformator heeft, zal ook een oude
voedingstfansformator, met bezweken
hoogspanningswikkeling, dienst kun

nen doen. Geeft men om een of andere
reden de voorkeur aan een normale
voedingsschakeling, dan is daar na
tuurlijk geen enkel bezwaar tegen. Al
naar de uitvoering van de transforma
tor kan men enkele of dubbele gelijkrichting toepassen en ook hierbij kan
zo nodig weer een willekeurige buis,
dit kan zowel een direct als indirect
verhit type zijn, als gelijkrichter die
nen. De afvlakking is voor alle gevallen
ruim voldoende. Gewone papier-blokcondensatoren zijn natuurlijk ook
bruikbaar.

EEN MINIATUUR HOORAPPARAAT.
Hoewel door het ontbreken van miniatuurbuisjes
en onderdelen het zelf vervaardigen van zo’n hoorapparaat niet in het bereik ligt, is het toch
interessant de schakeling en opbouw eens wat
nader te bekijken.
Hier is het ding, van achteren en van voren. De
grootte kunt u afpeilen naar de „radar”-weerstanden, die nog geen 2 mm in diameter en 9,5 mm
lang zijn. De rest is, zoals ge ziet, navenant.
De clip tussen de buisjes is een contactveer voor
de microfoon, bij het apparaat behoort een dwergtelefoontje met kristal-element. De ingang is met
behulp van shuntweerstanden en een schakelaartje
aangepast op kristalmicrofoon, het andere witte
schijfje is de sterkteregelaar. In toonhoogte wordt
voorzien door instelbare RC filtertjes, een metalen
plaatje (linksonder-yoorzijde) draagt de daarvoor
dienende „schakelaars”. Aangezien de beide eerste
buisjes van het 0,75 V type zijn en de gloeispanningsbron een 1,5 V cel, zijn beide in serie gescha
keld; het eindbuisje heeft een gloeidraad voor
1,4 V. De plaatspanning is 45 Volt en wordt afge
nomen van een miniatuur anodebatterij; beide
stroombronnen vinden plaats in de toestelkast.
Met nagenoeg dezelfde onderdelen en iets ge
wijzigde schakeling, de telefoon en microfoon ver
vangen door ’n instelbaar ijzerkernspoeltje en een
dwerg-speakertje, ontstaat ’n 3-lamps ontvangertje. En inderdaad zijn ook derge
lijke dingen al in omloop.
Sclicmasleuiel

R 1 - 0.1 MOhm
R 2 - 0,47
R3 -1
R4 -1
pot.m.
R 5 - 3.3 MOhm
R 6 - 3.3
R7 -1
R 8 - 3,3
R 9 - 2200 Ohm
R 10 - 0.33 MOhm
C 1 - 0.01 mF
C 2 - 500 pF
C 3 - 0,01 mF
C 4 - 0.C5 mF
C 5 - 500 pF
C 6 - 0.Ö1 mF
C 7 - 200 pF
C 8 - 100 pF
C 9 - 0.0C5 mF
C 10 - 0,002 ïnF
C 11 - 0,001 mF
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MICROFOONS
Nukkig ... daar heeft U geen idee van.
En toch zijn ze tot reuze prestaties in
staat. In dit hoofdstuk enige tips, voor
hen die er mee omgaan.
i

Nu, de spullen staan klaar. De ver
sterker, de microfoon en de luid
spreker. Nu is het alleen maar de kunst
om een en ander zo te prakkizeren,
dat de hele familie rond de luidspreker
geschaard, Pa z’n triomfantelijke stem
door het vertrek hoort schallen. „Net
als door de radio.” Aan het werk dus.
De microfoon, een van de befaamde
koolkapsels, wordt aangesloten op de
microfoonaansluiting, terwijl de spea
ker wordt aangesloten aan het bordje
waarboven „luidspreker” prijkt. Niet
waar, dat ligt zo het meest voor de
hand. Inschakelen: niets. Grote vreze
voor overleden buizen, condensatoren,
of iets dergelijks. Doch bij nader
onderzoek blijkt dat in orde te zijn:
met de pick-up „speelt” de zaak best.
Dus zal de oorzaak wel bij de micro
foon liggen. Pluizen, zoeken, ja ... een
artikel over microfoons.
Dan blijkt dat de weerstand van de
microfoon door het bespreken varieert.
Sluiten we de microfoon, met een
batterij in serie, aan op de primaire

van een hiertoe geschikte transfor
mator, dan zal, als er voor de mike
gekweeld wordt, de weerstand der
mike en daarmede de stroom door dat
instrument variëren. Derhalve varieert
ook de stroom door de daarmee in serie
geschakelde primaire van de transfor
mator. Dit heeft tot resultaat, dat aan
de secundaire der transformator een
wisselspanning ontstaat. Sluiten we nu
de secundaire aan op de ingang van
de versterker, dan wordt die wissel
spanning versterkt. Zo gezegd, zo ge-
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daan. Een geschikte microfoontransformator moet dus gevonden worden.
Monteren; inschakelen. De buizen
worden warm en een hevig geloei doet
de gehele omgeving rillen. „Gene
reren,” zegt Pietje, denkend aan de
bekende Mexicaanse hond. En ... on
bewust slaat hij de spijker op de kop.
Het geluid dat in de mike gaat, komt
versterkt uit de speaker, weer in de
microfoon, enz. Er heeft een „dempingsreductie” plaats en de boel begint te
brullen, men spreekt van „acoustisch
effect”. Dus: de speaker in een andere
kamer, zodat het geluid daarvan niet
bij de microfoon kan komen. En dan
„eindelijk’ komen de eerste kreten
van Pa, uit de luidspreker wel te ver
staan, in de kamer. Evenwel een hevig
geruis begeleidt z’n toch al niet
kraakvrije stem, terwijl het geheel
sterk doet denken aan de beruchte
telefoonklank van het persbureau VazDiaz in het grijs verleden. Het geluid
is „wel aardig” maar „er gaat toch
maar niks boven de natuur” zoals een
bijna oude eenzame tante doceert.
Hetgeen een vernietigend vonnis be
tekent. Voor de spullen dan. Dus op
zoek naar een verbetering. Daar de
versterker goed is moet het in de
microfoon gezocht worden, en weldra
viel de aandacht op een kristal-microfoon, die voor deze gelegenheid aan
geschaft werd. De versterker blijkt
hiervoor uitnemend geschikt. Over de
ingang van de versterker moet een
hoge weerstand staan en bij de 8—11
en 20 Watters is dit zo. De koolmicrofoon, het batterijtje en de microfoontransformator vervallen. Immers, de
kristalmicrofoon bevat een bepaalde
soort kristallen welke door het spreken
worden bewogen. Er ontstaat dan een
spanning welke door het trillen en dus
door het spreken, wordt bepaald. Deze
spanning kunnen we zonder meer aan
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de versterker toevoeren. Dat doen we
dan en: Pa komt er vrij behoorlijk uit.
Thans evenwel weer een andere moei
lijkheid. Het klinkt een beetje hol. De
zolder, waar de redevoeringen worden
afgestoken, blijkt de oorzaak te zijn.
De gladde stenen wanden en een gla
zen raam weerkaatsten het geluid op
een ongezellige manier, zodat er een
soort echo-effect ontstaan. De remedie
zou zijn: bekleding van de wanden
met een geluid absorberende stof.
Hiertegen evenwel verzet het textielpunten-beschermende-oog-van-Ma zich.
VERGELIJKING VAN HET UITGANGS-NIVEAU
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Dus verhuist de zaak naar een meer
daarvoor geschikte kamer en de zaak
is nu in orde. Het aantal moeilijkheden
is nu tot twee teruggebracht: de ka
mer waar de mike staat is op dezelfde
verdieping als die waar de luidspreker
staat zodat, als Pietje tijdens een
experiment de deur opent, de zaak
gaat loeien, en een ieder met afgrijzen
wordt vervuld.
De tweede moeilijkheid komt als de
speaker en mike in een zelfde riiimte
staan. Die noodzaak is er wel eens. En
dan is het schipperen tussen de
volumeregeling, toonregeling en de ver
kregen geluidsterkte. Er zijn hiervoor
speciale mike’s welke ongevoelig zijn,
zodat alleen datgene wat vlakbij wordt
gesproken, wordt versterkt. Verder zijn
er microfoons met één richting-effect,
het geluid uit een bepaalde richting
wordt veel meer versterkt dan het
geluid uit een andere richting.
Door nu spreker en speaker een gun
stige stand t.o.v. elkaar te geven kan
de last van het acoustisch effect omzeild worden. Overigens is het lastig
regels en voorschriften te geven, welke
in ieder voorkomend geval de moei
lijkheden afdoende oplossen. Elk geval
moet afzonderlijk worden bekeken en
door ervaring leert men de moeilijk
heden snel op te lossen. Van de vol-

gende algemene gezichtspunten kan
•men evenwel veel gemak hebben.
U stapt de zaal binnen, waar het feest
gegeven wordt, om de zaak eens op te
nemen, en, daar er nog een paar niet
radio-wezens bij zijn, welke met be
wonderende blikken naar u opkijken,
richt u met vorsende kennersblik uw
schreden naar de verschillende wan
den. Immers u kent de algemene eis,
dat de wanden geluid-absorberend
moeten zijn. Vervolgens moeten de
plaats of plaatsen voor de luidsprekers
worden vastgesteld. Hier geldt, dat
men beter meerdere kleinere speakers
kan plaatsen dan één grote. Stelt u
zich voor, dat u de zaal eens met licht
moet vullen. Dan zoudt u toch ook niet
één grote , schijnwerper gebruiken om
de gehele zaal te verlichten? Bij een
bioscoop is dit anders, daar men hier
de illusie moet versterken van het ge
luidgevende beeld, zodat men nu een
speaker achter het projectiedoek plant.
Evenwel is het ook in „uw zaal” waar
u thans met groot vertoon rondstapt,
gewenst de meerdere kleine speakers
zó op te stellen, dat zij in één richting
stralen en wel zodanig, dat zij van de
spreker af en dus naar het publiek
toe gericht zijn. Want, om maar weer
eens naar de lichtvergelijking terug te
keren, de spreker zelf moet in het
donker staan. Anders treedt er, zoals
u al ondervond bij het deuropenen van
Pietje, acoustisch effect op. Er moet
dus een „donkere” plek zijn. Daaruit
volgt, dat' u de speakers niet vanuit
de vier hoeken de zaal moet laten vol
schreeuwen. U stelt dus de plaats voor
de spreker vast en stelt dan de
speakers op, bijvoorbeeld als in fig.
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In het veld van de luidsprekers
II. De afstand tussen de speakers is
ongeveer 8 a 10 meter. Heeft men nog
last van acoustisch effect dan zou men
bijvoorbeeld de geluidsterkte der spea
kers, welke het dichtst bij de mike
staan, afzonderlijk kunnen regelen.
Verder kan men dikwijls een hele
verbetering krijgen door de gunstigste
stand van de toonregeling nauwkeurig
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vast te stellen. Verder zij men er op
bedacht, de spreker „in het donker”
te plaatsen. Natuurlijk moet men er
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Fig. 2. Zo Is de opstelling het beste. Evenredige
bestraling door de luidsprekers buiten de di
recte „sfeer” der microfoon
ook op letten, dat voor grotere zalen
een voldoend grote versterker be
schikbaar is. Voor een klein danszaaltje gaat het nog wel met een
8 Watter. Voor grotere zalen evenwel

moet er bijv. een 20 W-versterker aan
te pas komen. Men late zich niet mis
leiden door „Oh mensen, ik heb ge
luid zat” in een lege zaal.
Is de zaal gevuld met mensen dan
blijkt het „zat” meestal te weinig te
zijn. Denk daar wel aan!
Intussen is de hele fabriek niet aan
geschaft om de familiekring te amu
seren met kreten van Pa of baby, welke
in een andere kamer bulkt, doch er
zijn plannen om zelf platen te gaan
snijden. Dan komen er nog weer meer
moeilijkheden waarop we verderop nog
eens terugkomen. De eerste eis komt
men al spoedig tegen: stilte tijdens de
opname. Het begin is al gemaakt door
het aanbrengen van een rood lampje
waarboven het roemruchte „brandt het
licht, dan koppen dicht” prijkt.
Voorwaar er is enige routine en han
digheid voor nodig om uit een be
scheiden spulletje de maximale resul
taten te peuteren. Maar... het is een
dankbaar werk: je hebt er plezier van!

Geluidsversterking in zalen
Bij spuiten” kan verbetering geven
Met de acoustiek van feest-, vergader
en concertzalen is het in de regel maar
matig gesteld, zodat van het „indirecte”
geluid veelal meer displezier dan nut
wordt ondervonden, hetgeen ieder die
op dit gebied over enige ervaring be
schikt, volmondig zal beamen. Daarbij
komt, dat ook de distributie van het
„directe” geluid niet bepaald ideaal is
te noemen, nl. met beduidende om
loop- en absorptieverliezen gepaard
gaat.
Om onder zulke omstandigheden toch
een goede verstaanbaarheid te waar
borgen, moet het uitgangsvermogen
van de versterker installaties in on. redelijke mate worden opgevoerd en
blijkt het gebruik van vele luid
sprekers, op zorgvuldig gekozen plaat
sen opgesteld, doorgaans onvermijde
lijk.
Zolang architecten bij de bouw en
inrichting van zalen geen aandachj
schenken aan de moderne geluidsleer,
zal de exploitant of de „volumeverkoper” zich geconfronteerd zien
met de aangegeven moeilijkheden en
het ligt in de verwachting dat hij zal
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streven naar een oplossing, die èn
aesthetisch èn financieel zo gunstig
mogelijk uitkomt. Practisch komt deze
dan daarop neer, dat de luidsprekers,
meestal bovendien nog foei-lelijke
hoornmodellen, maar niet hier en daar

zomaar worden opgehangen doch met
wat kunstzinnigheid aan het gezichts
veld worden onttrokken èn dat het
nuttig geluid zo hoog mogelijk4 opge
voerd wordt.
Dit laatste nu valt alleen te bereiken
door zowel directe als indirecte geluidstoevoer.
Nu is, bij meer dan één gelegenheid,
gebleken, dat door een handig ge
bruik van de reflectie van plafonds en
semi-plafonds (onderzijde van balcons

i

keltjes uiteen spat en als ’t ware een
kunstmatige regen veroorzaakt; óók
dat als men het water verder wil wer'pen dan druk en slanglengte toelaten,
dit heel gemakkelijk te bereiken valt
door de waterstraal omhoog te richten
en onder een flauwe hoek tegen de
.luifel van het tuinhuis te mikken. Bij
electrische verlichting zijn deze trukjes inmiddels al lang tot techniek ver
heven en worden algemeen toegepast
bij etalage-, slag- en vloedverlichting.
Alhoewel de afbuigings- en absorptieindexen voor geluidstrillingen uiteraard
anders liggen, zullen als regel — en
vooral in een ongedrapeerde zaal met
vlakke plafonds — deze kunstjes toch
gelijke effecten opleveren,en het heeft
dus alle zin voor met verhuur van ge
luidsversterkers van doen hebbende
lezers eens zelfstandig in deze richting
te experimenteren.

e.d.) niet alleen veel narigheden als
echo-effecten en zo te ontlopen zijn en
een vrij gelijkmatige spreiding tot
stand is te brengen, maar ook, dat

„dove plekken” in de zaal op zeer een
voudige wijze met geluid begoten kun
nen worden.
Ieder, die wel eens met een tuinslang
geopereerd heeft, weet, dat als men
de waterstraal richt op een dikke
boomtak, de straal in duizenden parti-

BEPALING VAN HET BENODIGDE VERSTERKERVERMOGEN VOOR
LOKALEN EN IN DE OPEN LUCHT.
A.

In rustige lokalen:
Het benodigde vermogen in watt in:
Inhoud
in m:i
100—500
500—5000
5000 en meer

sterk dempende
ruimte

normaal
dempende ruimte

galmende
ruimte

2—4
5—30
minstens 40

1—3
2—15
minstens 30

0,5—1,5
0,8—3
minstens 5

Bij het aanwezig zijn van rumoer moet het vermogen groter gekozen worden.
Voor middelmatig sterk rumoer, zoals o.a. in kleine vergaderzalen, is het
benodigde vermogen 2 tot 5 keer groter. Voor sterk rumoer zelfs 5 tot 20 keer
groter.
B.

In de open lucht:
verz.plaatsen
oppervl. in m1000
2000
5000
20000

Versterkervermogen in watt
ged. omgeven door
geheel vrije
geluidweerkaatsende
ruimte
gebouwen
7
10
30
100

3—7
7—10
20—30
75—100

Belangrijk is het echter het vermogen liever te hoog als te laag te kiezen.
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Het acoustisch labyrinth valt te beschouwen als een oneindig groot klankscherm in
zakformaat, dat niet alleen tot aanzienlijk betere geluidsweergave leidt, doch tevens
ook nog de aan de eigenresonantxe van de aanwezige luidspreker inhaerente ver
vorming weet te onderdrukken.

K.
Wanneer een luidspreker geluid weer
geeft, maakt de conus een voor- en
achterwaartse beweging. Deze zouden
we kunnen vergelijken met de bewe
ging van de zuiger van een luchtpomp.
Wordt de conus naar voren gedrukt
door de spreekspoel, dan perst de conus
de lucht aan de voorzijde iets tezamen,
terwijl aan de achterkant een verdun
ning van de lucht ontstaat. Nu is het
de bedoeling, dat de opeenvolgende
luchtverdichting en verdunning zich
meedeelt aan de lucht in de ruimte
waarin de luidsprekeV opgesteld is. We
vergeleken de conus met een zuiger;
de cylinder waarin deze zuiger beweegt
is hier echter de omgevende ruimte.
Van „passen” is hier allerminst sprake.
Onze luchtpomp is hevig „lek”. Wan
neer de conus naar voren beweegt,
stroomt de lucht voor het grootste deel
om de rand van de conus heen naar de
achterzijde, om zo het drukverschil te
vereffenen. Daar het er juist om te doen
is, de drukvariaties aan de lucht in de
omg-eving over te dragen, moet op een
of andere wijze voorkomen worden dat
de drukvereffening langs de conusrand
tot stand komt. Een afdoende maat
regel is b.v. het aanbrengen van de
luidspreker in één der wanden van het
vertrek. Inderdaad is dit een zeer aan
bevelenswaardige methode, aangeno
men dat de wand rammelvrij en dik
genoeg is om niet zelfstorende tril
lingen uit te voeren of door te laten.
Een andere methode, het z.g. oneindige
klankscherm, bestaat uit een, op de
opening voor de luidspreker na, geheel
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gesloten kast of doos, die inwendig
geheel is opgevuld met geluidabsorberende stof. Met de constructiegegevens van dit systeem is men tamelijk
geheimzinnig geweest. Veel opgang
schijnt het ook niet gemaakt te hebben.
We kunnen dus wel aannemen dat de
resultaten in een of ander opzicht zijn
tegengevallen.
De meestal toegepaste klankkast of het
klankscherm kunnen we beschouwen
als een min of meer geslaagde benade-

Fig. 1
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ring van het „oneindige” scherm tussen
voor- en achterzijde van de conus. Dat
met een scherm met eindige afme
tingen ook nog goede resultaten moge
lijk zijn is te danken aan de naar
radio-begrippen vrij trage beweging
van de geluidsgolven.
De voortplantingssnelheid van lucht
trillingen bedraagt ongeveer 340 m per
seconde. De laagste toonfrequenties die
voorkomen (circa 40 per/sec) bezitten
340
dus een golflengte van^- = 8.50 m.
Indien we nu het klankscherm zo groot
maken dat de weg van voor- naar

achterzijde van de conus een lengte
van betekenis t.o.v. de golflengte krijgt
dan kan zulk een lage frequentie
behoorlijk afgestraald worden. Scher
men van VA a 2 m diameter, die voor
het verlangde resultaat nodig zijn,
worden voor gebruik binnenshuis
onhandig van afmetingen. Daarom
moet meestal genoegen genomen , wor
den met een kleinere oppervlakte en
dus ook met een verzwakte weergave
van de laagste tonen. Veelal gebruikt
i

Contrabas
30 tot 5000
Bas-Clarlnet
50 tot 8000
Trombone
80 tot 7000
Trompet
180 tot 8000
Vlooi
190 tot 9000
Clarinet
150 tot 10000
Alt-Saxofoon
120 tot 8000
Hobo
240 tot 12000
Tenor-Saxofoon
100 tot 8000
Fluit
250 tot 10000

tie-punt komt behalve door een min of
meer uitgesproken voorkeur voor een
bepaalde toon ook tot uiting, door een
verhoogde impedantie van de spreekspoel bij deze frequentie. Achter een
penthode-eindtrap voert dit laatste
nogmaals tot een bevoordeling van de
weergave-sterkte bij de resonantièfrcquentie.
Door het kiezen van gunstige afme
tingen voor de kast en het toepassen
van een vorm van tegenkoppeling die

per/s
per/s
per/s
per/s
per/s
per/s
per/s
per/s
per/s
per/s

men in plaats van een vlak scherm een
kastvorm. De schermwerking blijft
daarbij aanwezig, want boven-, onder
en zijvlakken werken daartoe ook mee.
Er treedt echter — vooral bij een
enigszins grote diepte t.o.v. het voor
vlak — een hinderlijk bijverschijnsel
op, nl. de beruchte kast-resonantie, die
gekenmerkt wordt door een goed
merkbare voorkeur voor een bepaalde
lage toon. De oorzaak ligt in het uit
trillen van de ingesloten luchtmassa.
Dit gebeurt bij een frequentie, die
bepaald wordt door de afmetingen van
de kast.
Dit verschijnsel — het trillen van een
luchtkolom — zien we bij veel windinstrumenten toegepast (orgel, fluit,
hoorn, enz.). Bij andere instrumenten
zien we het zelfde beginsel toegepast
om het geluid te versterken en ten dele
ook om de toonhoogte te bepalen
(vibraphoon, saxophoon, klarinet, e.d.).
Voor onze luidspreker is het echter
• juist niet gewenst dat een bepaalde
lage toon extra op de voorgrond ge
bracht wordt. Afgezien van de kast is
toch reeds een zekere voorkeur aan
wezig, nl. voor de frequentie waarbij
de conus-massa resoneert. Dit resonan-

de conusresonantie onschadelijk maakt
is aan de gaafheid van de weergave in
het lage register al heel wat te doen.
Er bestaat echter een constructie
methode voor de luidsprekerkast,
waarbij doelbewust gebruik wordt
gemaakt van de resonantie van de
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luchtkolom aan de achterzijde van de
conus, dus binnen de kast. Dit gebeurt
door de conus te „belasten” met de
luchtkolom en deze een zodanige lengte
te geven dat bij het resonantiepunt een
aanzienlijke energie wordt onttrokken
aan de trillende conus. Dit is het geval
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A latjes 1 cm dik
B strakgespannen vilt
0,5 cm dik
C verstijving
D opp. conus = werk
zame deel conus
E midden conus
F ± 5 graden schuin
G opp. 3/4 opp. conus
H achterwand ultneembaar
I verstijvingen
K opp. = 3/4 opp.
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Fig. 3

wanneer de lengte van de luchtkolom
overeenkomt met een vierde van de
golflengte van de resonantie-trilling.
Bij goede luidsprekers ligt de resonan
tie bij 40 a 60 per/sec. De golflengte
van deze trilling valt dus op circa 8.50
a 5.66 meter en de benodigde lengte
van de luchtkolom wordt dus 2.125 a
1.42 meter. Een bijzondere eigenschap
van het acoustisch labyrinth, waarin
dit principe is verwerkt, is de plaatsing
van de monding van het luchtkanaal
in de zelfde richting als de conus
op ening. Een voor de benutting van de
opgewekte geluidsenergie gunstig ge
volg daarvan is, dat de achterzijde van
de conus meewerkt aan de geluids
productie. Een bepaald luidsprekersysteem geeft daarom met een labyrinth
méér geluid dan achter een gewoon
klankscherm.
De meest voor de hand liggende vorm
voor het luchtkanaal zou een U-vor
mige buis zijn, met een doorsnede gelijk
aan die van het luidsprekersysteem
(fig. 1). Een practische vorm is dit
echter geenszins en daarom is door een
handige constructie een kast van heel
bruikbare afmetingen voorzien van een
zig-zag opgevouwen luchtkanaal. De
principe-doorsnedetekening • (fig. 2)
geeft dit duidelijk weer.
Zoals wij boven reeds vermeldden,
moet de lengte van de kolom een ,
vierde zijn van de te onderdrukken
trilling. Onvermijdelijk treden echter
voor trillingen met andere golflengten
ook andere resonantieverschijnselen op.
Zo resoneert een kolom van 2 m voor
een golf van 4 m (halve golflengte),
van 2 m (hele golf) en zo verder. Op
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elk van deze resonantiepunten wordt
de weergave versterkt (de trillingen
aan het eind van het kanaal zijn in
phase met de conustrillingen), terwijl
op oneven veelvouden van 34 golf
lengte (K, 134, enz.) demping optreedt,
evenals bij 34 golflengte. Het optreden
van al deze resonantiepunten is minder
gewenst, daar dit tot regelmatig terug
kerende pieken en holten in de weergavekarakteristiek leidt. Deze laten
zich grotendeels onschadelijk maken
door het aanbrengen van een dempende
bekleding in het kanaal.
De grondfrequentie, d.w.z. de 34 golfresonantie, verloopt dan wat minder
uitgesproken, doch voor hogere fre
quenties wordt het dempend effect
steeds sterker.
In fig. 3 is de constructie van een
labyrinth aangegeven. Men ziet in
doorsnede de plaatsing van de schotten,
de dempende viltbekleding en ook de
zeer wenselijke verstijving van de
kastwanden met behulp van latten.
Bijzonder belangrijk zijn natuurlijk de
afmetingen, nl. de werkzame lengte
van de luchtweg, in fig. 2 door een
streep-punt-lijn aangegeven, en de
doorsnede van het kanaal in verhou
ding tot de werkzame oppervlakte van
de conus.
De juiste lengte is af te leiden uit de
resonantiefrequentie van de conus.
Meestal zal deze echter niet bekend
zijn en het benodigde hulpmiddel om
er achter te komen — nl. een geijkte .
toongenerator — is meestal niet voor
handen. Gelukkig blijkt e.e.a. niet
critisch te zijn. Voor niet al te kleine
luidsprekers met goed beweeglijks
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conus valt de resonantie tussen 40 en
100 per/sec. Men kan de frequentie
schatten door het oor dicht voor de
conus te brengen en er dan tegen te
kloppen.
De conus trilt dan in de resonantiefrequentie uit.
Het is raadzaam om in twijfelgevallen
maar te rekenen op 50 a 60 per/sec,
of 40 per/sec voor grote modellen. De
gevolgen van een te lang gekozen
kanaal zijn niet zo funest; de demping
van de conus zal minder effectief zijn,
doch de overige voordelen van het

systeem, als een versterkte .en helder
der weergave van de bastonen, blijven
behouden. Men kan ten slotte de lengte
van de luchtweg nog enigermate
wijzigen door het losse achterschot wat
meer naar voren of achteren in de kast
te bevestigen.
Het spreekt vanzelf dat de gehele con
structie volkomen rammelvrij moet
zijn. Stevig schroeven en waar mogelijk
lijmen is zeer gewenst. Hoe dunner het
gebruikte materiaal is, des te meer is
verstijving door latten, nodig.
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De foto-electrische cel
Wat de microfoon is voor het geluid,
is de fotocel voor het licht
Een ogenblik van adembenemende
spanning. De dirigent voor z’n orkest
met opgeheven armen. Het grote in
plooien neervallende gordijn. Alles in
afwachting.
Dan... de eerste tonen van het orkest
zwellen aan. Het gordijn gaat langzaam
. vaneen en men belééft de eerste
momenten van een opera. Dit is dan
een gewaarwording van intens genie
ten welke geheel op zichzelf staat. En
zulke momenten nu kan iedereen, waar
dan ook in de geciviliseerde streken
der wereld, beleven. En dit dank zij
het bestaan van een klein glazen
ballonnetje, de foto-cel. Dank zij deze
foto-cel is het mogelijk een geluidsfilm
weer te geven.
Bovendien zijn er nog veel meer toe
passingen welke we nog wel even aan
zullen tippen. Allereerst echter de
foto-cel zelf. Er zijn drie verschijnselen
welke men nog al eens door elkaar
hoort halen. Het eerste is het fotogeleidingseffect. Sommige stoffen ver
tonen nl. de eigenschap dat, als ze
belicht worden, de electrische weer
stand dier stof gewijzigd wordt. Zeer
sterk treedt dit effect op bij selenium.Ten tweede is er het foto-spanningseffect. Heeft men twee koperelectroden, bedekt met koper-oxyde en ge
plaatst in een electrolyt, en belicht
men één der electroden dan ontstaat
tussen de electroden een spannings
verschil.
Ten slotte het foto-emissie-effect.
Laat men op sommige stoffen licht
vallen dan worden er uit deze stoffen
electronen vrijgemaakt. Op dit effect
nu berust de foto-electrische cel. Zoals
u zult weten heeft men bij de verhitte

gloeidraad van een radiobuis een
analoog verschijnsel. Hier worden elec
tronen geëmitteerd door de gloeidraad;
door het plaatsen van een anode welke
een positieve spanning krijgt t.o.v. de
gloeidraad worden de electronen welke
uit de gloeidraad komen naar de anode
getrokken.
Evenzo plaatst men in de glazen ballon,
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1. Glazenballon
2. Fotocathode
3. Kathodetoevoerdraad 4. Anode
L'Invalsrichting van het licht
— Fotoëlectronen
B Batterij

waarin een laagje stof is aangebracht
welke electronen emitteert, een anode
welke een positieve spanning krijgt
t.o.v. dit laagje. Ook nu worden de
electronen welke vrijkomen van het
laagje dat belicht wordt, naar de posi
tieve andde getrokken. Er ontstaat zo
een foto-electrische stroom. (Fig. 1.)
Dit gebeurt zolang er licht valt op het
gevoelige laagje der cel. Gaan wé nu
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zien waarvan de emissie afhankelijk is.
Allereerst wordt dit bepaald door het
materiaal dat moet emitteren bij be
lichting. Men neemt hiervoor gewoon
lijk een der alkalimetalen: kalium,
cesium, natrium, rubidium of een
mengsel van deze stoffen. Ten tweede
door de dikte van dit laagje. Hoe dun
ner het laagje, des te gevoeliger de cel.
Ten derde de kleur van het licht dat
er op valt. Dit hangt ook weer af van
het materiaal waarvan het laagje is
gemaakt. Zo emitteert cesium het
sterkst als de kleur van het opvallend
licht geelgroen is. Van cesium komt de
lichtgevoeligheid het meest overeen
met die van ons oog. Ten slotte wordt
de emissie bepaald door de hoeveelheid
licht per seconde welke op het laagje
valt. Dit wil dus zeggen dat hoe sterker
dit licht is, des te groter is ook de
emissie.
Schakelen we nu een cel als in fig. 1,
dan komen, we eerst aan de vraag,
waarvan de stroom afhankelijk is.
In de eerste plaats hangt deze stroom
af van de emissie. Hoe groter de emis
sie is des te groter zal ook de stroom
zijn. Ten tweede van de spanning tus
sen de beide electroden. Is de glazen
ballon luchtledig dan neemt de stroom
toe met het verhogen der spanning tot
aan een zekere waarde, de verzadigingsspanning. Komt de spanning
boven deze waarde dan neemt de
stroom niet meer toe. Is de cel gasgevuld dan blijft de stroom stijgen bij
het verhogen der spanning, doch men
is dan aan een grenswaarde gebonden
waarboven men niet mag komen. Ten
derde wordt de stroom bepaald door
het al dan niet gasgevuld zijn der cel.
Het blijkt dat bij gasgevulde cellen de
stroomdoorgang als het ware gemakke
lijker gaat dan door vacuumcellen.
Daarom is bij eenzelfde spanning en
lichtsterkte de stroom bij een gasge
vulde cel groter dan bij een vacuumcel. Hieruit zult u de conclusie trekken
dat een gasgevulde cel veel gunstiger
is dan een vacuumcel. Uit een oogpunt
van gevoeligheid is dit inderdaad zo,
doch er kleeft een bezwaar aan gas
gevulde cellen. Laat men namelijk een
lichtstraal vallen op een vacuumcel
dan ontstaat vrijwel direct een fotoelectrische stroom. Bij een gasgevulde
cel evenwel gebeurt dit niet zo snel als
bij de vacuumcel. Men zegt dat de
traagheid van een gasgevulde cel groter
is dein van een vacuumcel. Moet de cel
nu worden gebruikt voor het over
brengen van lichttrillingen dan wordt
de frequentie door deze traagheid
begrensd.
Zetten we nu in de keten waardoor de
foto-electrische stroom loopt een weer

stand dan zal, als er een lichtstraal op
de cel valt, een spanning aan deze
weerstand optreden. En met deze span
ning kunnen we door middel van een
relais een schel, eén telinstrument o.i.d.
in werking doen treden. We kunnen
een lichtstraal /welke voor ons oog
onzichtbaar is op de cel laten vallen.
Nadert u de brandkast dan wordt de
lichtstraal onderbroken en een alarm
signaal treedt in werking. Of op uw
weg naar een deur onderbreekt u de
lichtstraal en de deur wordt automa
tisch geopend omdat er een motor in
werking wordt gezet. Als u met uw
wagen komt aanrijder, laat u de kop
lampen even op een bepaalde plaats
schijnen en zonder dat u behoeft uit
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Philips Hoogvacuum-cel met caesiumkathode
en drie trappen secundaire emissie-versterking
te stappen gaan de garagedeuren open.
Zo kan men ook het aantal passerenden
tellen of bij een snelle beweging van
een of ander voorwerp precies het tijd
stip vaststellen waarop dit voorwerp
een bepaald punt passeert. Door het
onderbreken van de lichtstraal wordt
dan een uurwerk stop gezet. Aan de
grootte der spanning aan de weerstand
kan men de chemische concentratie van
vloeistoffen, de lichtdoorlaatbaarheid
van glas e.d. bepalen.
Bij de geluidsfilm wordt het opgeno
men geluid op de filmstrook gefoto-

in

grafeerd. De microfoon neemt het
geluid op en zet het om in electrische
trillingen. Deze trillingen besturen de
lichtflikkeringen van een lampje dat
boven de lichtgevoelige laag der film
is opgesteld. Tussen het lampje en de
film is nog een zeer smalle spleet
waardoor het licht valt, zodat als resul
taat op de film meer of minder zwarte
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strepen verschijnen. Men noemt dit de
intensiteit-methode (fig. 2).
In tegenstelling hiermee heeft men nog
de transversaalmethode. Hierbij bestu
ren de electrische trillingen welke van
de microfoon komen niet de sterkte van
het licht doch de lengte van een licht
streepje. Op de film krijgt men dus een
beeld als op fig. 3. Laat men nu zo’n
film over een fotocel heen lopen en op
de film een constant licht vallen, dan
laat de strook waarop het geluid is

gefotografeerd meer of minder licht
door al naar mate de streepjes langer
of korter zijn of, bij de intensiteitsmethode, naarmate de zwarting der
film meer of minder sterk is. Ten
gevolge van deze lichtvariaties is de
emissie der cel steeds veranderlijk,
zodat als we in serie met de fotocelketen een weerstand R 1 (fig. 4) plaat
sen, aan deze weerstand een electrische
trilling ontstaat, gelijkvormig aan de
electrische trillingen welke door de
microfoon werden afgeleverd. Deze
electrische trillingen kunnen we nu,
zoals fig. 4 verder aangeeft, via een
condensator aan het rooster van een
versterkerbuis toevoeren en verder
versterken, met als resultaat dat we
uit de speaker weer het geluid horen
dat eerst voor de microfoon werd
gemaakt.
Verder vindt de fotocel toepassing bij
beeld-telegrafie en. televisie.
Een bijzondere uitvoering van de foto
cel dient nog even te worden vermeld.
Hierbij zijn in de glazen ballon nog
een aantal anoden aangebracht over
eenkomstig het beginsel der secundaire
emissie-buis. De electronenstroom botst
hierin enkele malen tegen plaatjes,
waaruit nog meer electronen worden
vrijgemaakt, zodat de foto-electrische
stroom veel groter wordt. Van een
dergelijke cel is de gevoeligheid uit de
aard der zaak veel groter.
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Hoe het in de „keuken” van de opname-amateur toegaat
zal U tijdens het lezen duidelijk worden. Wij nemen U
mede op reis en zullen U stap voor stap in de geheimen
van de „eigen plalenfabriek” inwijden.

De eerste vraag is natuurlijk: Wat is
er zoal nodig om een goede opname te
maken?
Het eigenlijke opname-apparaat kun
nen we in drieën splitsen, n.L de snijkop, het mechanisme waarmede deze "
over de plaat getransporteerd wordt en
de motor.
De Snijkop.
Snij koppen waren er in alle soorten en
prijzen. Voor de doorsnee snijamateur
komt practisch alleen het electromagnetische type in aanmerking. Hier
onder treft men er aan, die zich in
niets van een gewone weergave pickup onderscheiden. Het is trouwens een
feit, dat met een normale stevig ge
bouwde magnetische pick-up als „snij
der” vaak al heel aardige resultaten
bereikt worden. Wanneer men echter
bedenkt, dat in een snijkop 2 a 10
Watt electrisch vermogen in mechani
sche energie wordt omgezet, terwijl
het bij- een weergave pick-up om
micro-Watts gaat, dan is het licht in te
zien, dat aan de gehele constructie en
speciaal de demping wel heel verschil
lende eisen gesteld worden. Al kan
men bij gebrek, aan wat anders vol
staan met een normale pick-up, het is
toch ten sterkste aan te bevelen om te
beginnen met een speciale snijkop van
een bekend fabrikaat.
De Snijkopgeleiding.
Aan het zuiver mechanische deel van
de opname-inrichting — de Snijkop
geleiding — worden zeer hoge eisen
gesteld wat de nauwkeurigheid en vol. komen afwezigheid van speling betreft.
Bij een onderlinge afstand van de
groeven van 0,2 a 0,3 mm mag de
grootste afwijking niet meer dan een

paar honderdste mm bedragen, ten
einde het gevaar te vermijden, dat de
groeven elkaar hier en daar te dicht
naderen of zelfs raken, waardoor bij
het afspelen de naald „overspringt”.
Een andere oorzaak van onregelmatige
groevenafstand kan liggen in een al te
slappe ophanging van de motor,- zoals
vaak met voorkeur wordt toegepast
„om brom te dempen”. Inderdaad
wordt de bromtoon, die vele motoren

voortbrengen, niet op de plank over
gebracht, waaraan de motor hangt en
hoort men de brom veel minder sterk.
Men vergeet echter, dat het plateau,
waarop de plaat ligt, wèl de trilling
van de motor mee uitvoert en dus be
weegt t.o.v. de snijkop, die haast altijd
afzonderlijk van de motor op de plank
bevestigd is. Een stevige bevestiging
aan een eveneens stevige plank is dus
aan te bevelen.
In de constructie van de snijkopgelei
ding zien we zeer veel verscheiden
heid. Er vallen echter twee hoofdgroe-
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pen te onderscheiden, n.1. die met een
parallelgeleiding, waarbij de snij kop
langs een rechte glij staaf gevoerd
wordt en de arm-constructie, waarbij
de snijkop, evenals een normale pickup, aan het eind van een arm bevestigd
is en dus een boog over de plaat be
schrijft.
De parallelgeleiding is in principe be
ter, omdat daarbij de snij naald steeds
precies in de groefrichting staat. Met
een arm is dit niet het geval; wanneer
deze echter niet al te kort is en boven
dien de kop onder een bepaalde hoek
t.o.v. de arm is bevestigd, kan de
fout verwaarloosbaar klein gemaakt
worden.
Het vraagstuk van de aandrijving

wordt op allerlei wijzen opgelost. We
zien het dóódsimpele idee van een
koordje, dat op een draaiend asje ge
wikkeld wordt en de snijkop voorttrekt
tegen de trek van een spiraalveer in,
tot miniatuur-draaibanken met schroefspil, tandwielen en koppeling. Mits
schok- en spelingvrij werkend, kan elk
systeem voldoen, al is er natuurlijk
wel wat voor te zeggen, op elk moment
te kunnen in- en uitschakelen of een
keurige uitloopgroef te snijden. Ten
slotte zijn er nog twee belangrijke
voorzieningen, die tot succesvol snijden
veel bijdragen, n.1. een instelmogelijk
heid voor de druk waarmee de snijbeitel in de plaat gedrongen wordt en
een instelbare hoek, waaronder de
naald het plaatoppervlak raakt. Beide
instellingen
zijn
afhankelijk van
elkaar en van de eigenschappen van
het materiaal en bepalen in hoge mate
de sterkte van het ruisen.
De Motor.
Over de motor valt ook nog wel iets
te zeggen. Ieder weet, dat voor snijden
meer kracht nodig is dan voor het af
draaien van een plaat. Er dient zelfs
nog een ruime reserve aan drijfkracht
aanwezig te zijn, om onder alle om
standigheden een constante snelheid te
waarborgen. In dit opzicht geeft een
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synchroon-motor weinig zorgen; deze
loopt absoluut gelijkmatig of geeft het
op bij overbelasting. De normale in
ductie- of collectormotor is echter af
hankelijk van de instelling van de re
gulateur. Sommige zwaar uitgevoerde
afspeelmotoren voldoen ook goed bij
het snijden, de meeste schieten echter
te kort. Een redmiddel om een te
zwakke motor meer kracht te laten
geven, is het aanleggen van een hogere
spanning. Natuurlijk stijgt daarbij ook
de warmte-ontwikkeling, doch bij de
korte tijdsduur, die een opname in be
slag neemt, is dit meestal wel toelaat
baar. Om de netspanning te ver
hogen, is niet altijd een speciale
transformator nodig; de meeste moto
ren zijn toch om te schakelen voor een
lagere spanning, dus b.v. van 220—250
V op 110—125 V. Het is niet raadzaam
om een motor, die voor 110 V gescha
keld is, zonder meer op 220 V aan te
sluiten, doch met tussenvoeging van
een voorschakelweerstand in de vorm
van een gloeilamp gaat het wel.
Hoe groter het Wattverbruik van' de
lamp is, des te meer spanning blijft
voor de motor over. Wie een 125 V net
heeft, kan eerst met een verhuistransformatortje naar 220 V optransfor
meren. Zoals wij reeds schreven, be
perkt de verwarming de aan te leggen
spanning, doch ook de bromtrilling
wordt bij een te hoge spanning hin
derlijk sterk. Door proefneming zal
men dus moeten vaststellen hoever
men kan gaan en of dan het vermogen
toereikend is.
Het plateau.
Ter bevordering van de regelmatige
gang van de motor is het gebruik van
een speciaal zwaar opname-plateau
aan te bevelen. Het is natuurlijk van
een groot belang, dat het asgat zuiver
passend is. Vaak wordt ook een ge
woon geperst stalen plateau beter ge
schikt gemaakt door het aanbrengen
van lood of ijzer aan de onderzijde,
waardoor het gewicht verzwaard en
de vliegwielwerking verbeterd wordt.
Het zuiver vlak lopen van de boven
zijde is echter wel van nog groter be
lang. Slingert het plateau en daarmede
de plaat, dan is het uitgesloten, om een
groef te snijden die over de gehele om
trek even diep is.
De versterker.
Hoe groot moet deze zijn? Een vraag
die niet zo maar te beantwoorden is.
Sommige snijkoppen volstaan met een
vermogen van 2 a 3 Watt, terwijl er
ook zijn, die niet ver van 10 Watt af
blijven. Heeft men met een bepaald
systeem op dit punt nog geen onder
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vinding opgedaan, dan blijft slechts de
mogelijkheid van een proefopname
over, b.v. eerst met het vermogen van
een ontvanger-eindversterker (3 a 4
Watt nuttige energie). Blijkt dit vol
doende voor een behoorlijke modulatie
van de groef (te beoordelen door ver
gelijking van de geluidsterkte met die
van een handelsplaat), dan is het over
bodige luxe om een speciale grote ver
sterker te gaan gebruiken, hoewel een
ruime reserve aan versterkervermogen voordelen biedt, o.a. van een klei
ner vervormingspercentage en minder
critische aanpassing.
Een voor opname zeer geschikt versterkertype is de hierin beschreven 8 Watter. Hierin wordt een vermogen van
ruim 8 Watt ontwikkeld door de EL 6
eindbuis, terwijl twee transformatorgekoppelde voorversterkertrappen de
ingangsgevoeligheid op een zodanig peil
brengen, dat een kristalmicrofoon kan
worden toegepast. De 20 Watter met
20 Watt nuttige energie, is natuurlijk
voor opnamedoeleinden rijkelijk groot,
doch wie over deze versterker met
z’n uniek dubbelwerkend toonregelsysteem beschikt, is uitstekend „inge
spannen” voor opnamewerk, waarbij
aan kwaliteit niets mag ontbreken.
Wij wijzen nog speciaal op de moge
lijkheid om de 20 Watters uit te voe
ren met twee stuks EL 3 in de eindtrap
in plaats van 2 x EL 5. Het nuttig ver
mogen wordt dan ongeveer 8 Watt, de
ingangsgevoeligheid wordt nog groter
en het voedingsgedeelte kan lichter uit
gevoerd worden, met een AZ 1 als gelijkrichter. Behalve met tegengekoppelde penthoden is een opname-versterker ook zeer goed uit te voeren met
een balans-trap van twee 15 Watt trioden, waarmee een nuttig vermogen van
8 Watt bereikbaar is.
De aanpassing.
De snij kop vertegenwoordigt voor de
eindbuis een belasting, die grotendeels
een inductief karakter heeft, d.w.z. de
inductieve weerstand is zeer hoog, in
verhouding tot de gelijkstroomweer
stand, althans bij het grootste deel van
de handelstypen. Als gemiddelde van
een groot aantal metingen vonden
wij bij 400 p/s een impedantie, die
4 a 6 maal hoger ligt dan de gelijkstroomweerstand. De frequentie van
400 p/s blijkt een geschikte waarde te
zijn, om daarbij de aanpassing aan de
eindtrap zo gunstig mogelijk te maken.
Bij weerstanden van 1000 a 2000 Ohm
zoals we meestal aantreffen, komen we
dus op aanpassingswaarden van 4000 a
12000 Ohm terecht, grenzen waartus
sen ook de belastingswaarden van ver
schillende eindtrappen liggen. Dat wil

zeggen, dat vaak een speciale aanpassingstransformator gemist kan^ worden
en dan kan worden volstaan met een
z.g. stroomloze uitgang, (zie fig. la en
b). De „smoorspoel” hierin kan de pri
maire van een bestaande uitgangstransformator zijn. De condensatoren
zijn papierblokken van minstens 2 //F).
Heel erg critisch is de aanpassing nooit,
vooral niet wanneer het eindvermogen
aan de ruime kant is.
Ligt de impedantie zeer ver verwijderd
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Fig. la

Fig. lb

van de benodigde aanpassingswaarde,
dan is een transformator (of afgetak
te smoorspoel) onmisbaar. In een be
paald geval, n.1. wanneer de impedan
tie ongeveer 1/4 bedraagt van de belastingswaarde, kan bij een balansschake
ling de aansluiting volgens fig. 2' ge
maakt worden. De verhouding van de
uitgangstransformator speelt daarbij
geen rol; de midden afgetakte primaire
fungeert als auto-transformator. Op de
overbodige secundaire wikkeling kan
een afluistertelefoon of luidspreker
aangesloten worden. Dit is iets, waar
men bij het opnemen niet van buiten
kan, o.a. voor het vaststellen van het
goede moment van „beginnen” en als
controle op de goede gang van zaken.
Bijna even onontbeerlijk is een of
andere inrichting, waarmee tijdens de
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opname de grootte van de spanning,
die aan de snij kop wordt toegevoerd,
kan worden gemeten. Door te hoge
spanning ontstaat overbelasting en kan
de groef overgemoduleerd worden,
d.w.z. dat de uitwijkingen van de snijnaald dan zo groot worden, dat de mo
dulatie van de naast elkaar liggende
groeven in elkaar loopt. De eenvou- digste vorm van zulk een modulatiecontröle-inrichting is wel een neon-

115

lampje, dat oplicht wanneer de span
ning over de uitgangstransformator
een bepaalde grootte overschrijdt. Het
punt waarbij dit gebeurt, kan proef
ondervindelijk worden vastgesteld en
geregeld met behulp van een potentiometer (fig. 3). Een geschikte waarde
voor R is 0.25 Megohm. De beveiligingsweerstand R 2 voor het neonlampje
kan b.v. 100.000 Ohm zijn.
Een z.g. outputmeter, geschikt voor
toonfrequenties, is zonder meer te ge
bruiken, evenals verschillende vormen
van lampvoltmeters. Een bezwaar van
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Fig. 3

meters is het feit, dat het in de prak
tijk niet zo eenvoudig blijkt, om een
idee van de grootte van de werkelijk
optredende spanningen te krijgen,
wanneer de wijzer op de cadans van
muziek of spraak heftig staat te slinge
ren. De ene meter heeft daar meer
aanleg voor dan de andere; dit hangt
o.a. samen met de demping en het ge
wicht van de wijzer. Er zijn schake
lingen bedacht, waarbij de meter de
optredende piek-spanningen nog even
vasthoudt en dus niet onmiddellijk
daarop weer terugvalt. Op een derge
lijke schakeling komen wij verderop
• nog terug.
Opname-materiaal.
Op dit gebied bestond een zeer grote
verscheidenheid; We hebben de aluminiumplaten gekend, waar de groef niet
in gesneden, doch gedrukt werd, doch
die blijkbaar niet erg voldeden. Meer
succes hadden de metalen en zelfs cartonnen platen met een zachte deklaag
(o.a. gelatine), die heel behoorlijke en
goed ruisvrije opnamen gaven, doch
niet of slechts beperkt hardhaar waren,
met als gevolg een beperkte levens
duur en de noodzaak om z.g. sleepnaalden te gebruiken bij het afspelen.
Een voordeel was de lage prijs, waar
door ze voor experimenteerdoeleinden
(waarbij nog wel eens een kantje mis
lukt) zeer geschikt waren.
De toekomst schijnt echter te liggen in
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de platen met glas als draagmateriaal
voor de weke laag, waarin de opname
gesneden wordt en die langs chemische
weg — door behandeling met vloeistof
— na het opnemen gehard kunnen
worden, of zelfhardend is onder in
vloed van de lucht. Deze platen heb
ben het voordeel van absoluut vlak te
zijn en te blijven; de breekbaarheid is
natuurlijk een nadeel, doch is beslist
niet groter dan bij normale handels
platen. Kwalitatief, d.w.z.v uit een oog
punt van frequentie, omvang en van
ruisvrijheid, kunnen de resultaten bui
tengewoon bevredigend zijn. Voor he.t
afspelen kunnen gewone naalden dienst
doen, althans wanneer de pick-up goed
uitgebalanceerd is en de naalddruk dus
niet hoger dan beslist nodig. Verder is
het raadzaam, een nieuwe naald voor
het gebruik eerst even op een gewone
plaat te laten „pas slijten”.
De snijnaald.
Er bestaan twee soorten: de gewone
stalen snij beiteltjes en de saffier. Het
verschil ligt in de levensduur en bovenal in de prijs.. Met een stalen naald
snijdt men al naar de aard van het
platenmateriaal, van één tot vier kan
tjes. Naarmate de scherpte van dè
snijkanten vermindert, wordt de
snede minder glad en neemt de ruis
toe. Een saffier brengt het wel tot 30
a 50 opnamen. Het opzetten op de plaat
moet echter met de grootste voorzich
tigheid gebeuren, om te voorkomen dat
een stukje afbreekt.
Van buiten naar binnen of
omgekeerd?
De traditie wil, dat het begin van een
gramofoonplaat aan de buitenzijde ligt.
Er is echter veel voor te zeggen om het
juist andersom te doen. Ten eerste is
de snelheid aan de omtrek en daar
mede de golflengte voor een bepaalde
frequentie groter dan bij het midden,
waardoor de afslijtende naald beter in
staat is de hoge frequentie (= kleine
golflengte) te volgen, wanneer tijdens
het slijten de snelheid toeneemt, dus
wanneer de spiraal naar buiten loopt.
Tijdens het snijden blijkt deze rich
ting ook van groot gemak in verband
met het verwerken van de spaan, die
de naald uit de plaat snijdt en die bij
een goede gang van zaken aan één
stuk blijft. Deze zamelt zich op naar
het midden van de plaat. Beweegt de
snijkop ook in deze richting, dan wordt
de kans op een opstopping en daardoor
mislukken van een opname tamelijk
. groot en het vereist nog al wat han
digheid en ervaring om zulk een ramp
te voorkomen. Bij een transport in om
gekeerde richting verwijdert de snij-
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kop zich juist van de spaan en wordt
de kans op ongelukken veel kleiner.
Niet alle transportinrichtingen zijn ge
schikt voor aandrijving' in omgekeerde
richting; wanneer de mogelijkheid er
echter is, kan het benutten ervan ook
aanbevolen worden.
We gaan snijden!
Wat komt er zoal in aanmerking, om
op onze spiegelgladde en natuurlijk

tig komt elk gebrek weer aan de dag,
vaak nog verergerd!
Ook wanneer we een plaat gaan copiëren zullen we er goed aan doen,
eerst nog eens heel critisch te gaan
luisteren of de luidsprekerweergave
wel 100 % is.
Ruis moeten-we zoveel mogelijk ver
mijden, doch hoge tonen kunnen we
beslist niet missen. De tegenstrijdig
heid laat zich alleen oplossen met een
goed ruisfilter.

met
elk
elke
spe
op dat
ciale zwak, doch welhaast immer
komt daar de microfoon aan te pas.
Toch kunnen we er, om te beginnen,
nog heel goed buiten en bij wijze van
oefening valt daar zelfs heel veel voor
te zeggen; wij bedoelen n.1. het copiëren van bestaande gramofoonplaten.
Het copiëren vereist nu eenmaal het
bezit van een tweede motor. Zijn we
zó rijk niet, dan blijft er natuurlijk
niets anders over dan direct onze toe
vlucht te nemen tot de microfoon, doch
dan ook niet eerder, of we moeten door
luistërpróeven, of met telefoon in een
ander vertrek ons overtuigd hebben,
dat de versterker een aannemelijke
geluidskwaliteit produceert. Verwach
ten we toch vooral niet dat enkele
hoorbare foutjes wel vanzelf zullen
verdwijnen in het snij- en weergaveproces.
Het tegendeel zal blijken: onbarmhar-

zeggen. Niet al te sterk lijkt voorlopig
de beste instelling. Dit veronderstelt
de aanwezigheid van een afzonderlijke
regeling voor de lage tonen, iets waar
we dan ook beslist niet buiten kunnen.
Beneden 500 p/s moeten we immers de
uitslagen van de snij naald besnoeien',
willen we niet de kans lopen, dat de
naaldpunt op het terrein terecht komt,
dat bij de voorgaande en de eerstvol
gende groef behoort. Deels komt de ge
wenste spanningsdaling voor de lagere
frequenties meestal reeds automatisch
tot stand door de minder goede aan
passing van de snijder op de verster
ker bij deze frequenties, doch het kan
nuttig zijn om nog een extra verzwak
king aan te brengen. Dit kan zowel in
de versterker zelf gebeuren — men
raadplege hiervoor de verschillende
versterkerschema’s en het artikel:
Dubbelzijdige toonregeling — als ook
direct vóór de snij kop, dus eventueel
buiten de versterker.
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Men voegt, dan een eenvoudig lage tonen-filter toe, dat bestaat uit een con
densator, in serie met de snijkop, waar
aan een weerstand parallel gescha
keld is. Hoe kleiner de condensator is,
des te groter is de capacitieve weer
stand daarvan voor de lage frequenties
en des te minder spanning komt er
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Fig. 4

Waarde R 1.000 h 5.000 Ohm
C 0.2 & 1 mF

voor die frequenties op de snijkop. Om
voor de laagste tonen de verzwakking
niet al te groot te laten worden, is pa
rallel aan de condensator een weer
stand te verbinden. Hoe groter de
weerstand van de snijkop is, des te
kleiner kan de condensator zijn en om
gekeerd.
Bruikbare waarden zijn bij de figuur
aangegeven, evenals voor R. Overigens
zal de ondervinding moeten leren, wat
bij een bepaalde installatie het beste
voldoet.
Het snijden.
Hebben we tot zover alle voorberei
dingen getroffen, dan is het grote mo
ment aangebroken, dat we het eerste
kantje er aan gaan wagen!
Om de kans op mislukking zo klein
mogelijk te maken, is het dringend no
dig, de aanwijzingen van de fabrikant
van de plaat inzake de gunstigste hoek,
waaronder de snijstift of saffier het
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Fig. 5
plaatoppervlak moet raken, zo nauw
keurig mogelijk op te volgen.
Normaal nadert deze hoek zeer dicht
de 90°, d.w.z. een loodrechte stand.
Staat de naald te steil, dan gaat ze
„hakken”, terwijl bij een te schuine
stand een trilling kan optrécien, die
tijdens het opnemen hoorbaar is als
een hoge pieptoon, en ook bij het af
spelen merkbaar blijft. Soms is het be
paald nodig, om de plaat een voorbe
handeling te geven, waarbij de bedek
kende laag in staat gesteld wordt om

een hoeveelheid vocht op te nemen.
Dit kan gebeuren in een kastje, waar
vochtige doeken, zand of iets dergelijks
in aanwezig is — natuurlijk niet in
directe aanraking met de plaat — en
waarin de plaat b.v. een 24 uur ver
blijft.
Het vrijkomen van de spaan gaat veel
vlotter, wanneer we het beiteltje of de
saffier iets gedraaid in de snijkop be
vestigen; de spaan lost dan enigszins
zijwaarts op en voorkomt het onheil
brengende opzamelen onder de snij
kop. Een rond borsteltje, dat midden
op de plaat geklemd wordt, levert veel
gemak bij het bergen van de spaan;
zodra deze voor de dag komt brengen
we haar met behulp van een zacht
kwastje in aanraking met het borstel
tje, dat dan verder de spaan netjes op
wikkelt.
De druk op de plaat maken we voor
lopig niet al te groot; naar schatting
zoiets van een middelmatig zware
OOOSTSITJE -j
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Fig. 6
• weergave pick-up. Nu is het dan ein
delijk zover, dat we de snijkop eerst
voorzichtig op de draaiende plaat laten
zakken. Onze eerste opname is een
stukje „stilte”. De versterker is dus niet
aangesloten; het gaat er om vast te
stellen, of brom en ruis aanwezig zijn.
Onze eerste zorg is nu voor de spaan.
Dan letten we eens op of het snijden
wel zonder bijgeluiden verloopt; hoog
stens mag een zwak suizend geluid te
horen zijn. Krassen, piepen en sissen
wijzen er op dat er iets niet goed staat,
b.v. dat de stand of druk verkeerd is
of de plaat te hard. Draaien we zulk
een stukje „lege” groef af met een
weergave pick-up, dan kunnen we
eerst goed beoordelen of onze instal
latie al of niet foutloos is.
In het ideale geval behoren brom en
ruis volledig te ontbreken. Brom kan,
zoals we reeds wisten, ontstaan door
een te sterk overbelaste motor. Be
halve van de echte 50 of 100 perioden
brom kunnen we ook nog last onder
vinden van rommelende bijgeluiden;
deze kunnen in de motor ontstaan,
door onvolkomenheden in de vorm van
de tandwielen of in de lagering, doch
ook in het aandrijfmechanisme van de
snijkop. Door tijdens het snijden even
een vingertop heel licht tegen de ver
schillende punten te leggen, kunnen
we vrij zeker bepalen of de zaak vol-
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doende trillingvrij marcheert. Ruis bekampen we hoofdzakelijk door het zoe
ken van de juiste snijhoek en snijdruk
voor zover nodig — een goede
en
behandeling van de plaat.
Een niet zo gemakkelijk te bepalen
iets is de diepte van de groef; snijden
we deze te ondiep, dan wipt de pick-up
bij het spelen er herhaaldelijk uit. Te
diep snijden kost overbodig veel kracht
en verbetert de kwaliteit en ruisvrijheid niet. De ervaring helpt spoedig

een goed gemiddelde te vinden. Ook is
het zeer leerzaam om met een goede
loupe of een microscoopje de groef te
bekijken en een vergelijking te maken
met een handelsplaat. Het zelfde in
strument kan later goede diensten be
wijzen om de modulatie te beoordelen.
Hebben we zo al experimenterend een
kantje volgemaakt, dan kunnen we de
voorbereidingen gaan treffen om nu
werkelijk geluid vast te leggen. Onze
eerste zorg geldt het juiste sterktepeil.
De eerste eis is, dat in geen geval de
versterker overbelast mag worden. Dit
controleren we met een mA meter in
de plaatkring van de eindversterker
of desnoods door tijdelijk even de luid
spreker achter de versterker te han
gen. De uiterste stand van de sterkteregelaar, waarbij voor het op te nemen
„programma” nog absoluut geen over
belasting optreedt, noteren we. Dit
punt wordt „de rode streep”, waar we
niet overheen mogen. Tevens noteren
we de grootste uitslag van de outputmeter," wanneer deze aanwezig is, of
stellen het ontsteekpunt van het neonlanipje zodanig in, dat het reeds op
licht vóór hoorbare vervorming op
treedt.
Begrijp goed, dat dit slechts voorlopige
instellingen zijn, bedoeld om in elk ge
val zekerheid te hebben, dat de ver
sterker niet overbelast zal werken. De
kans is groot, dat de snijkop dit ver
mogen lang niet nodig heeft, doch dit

merken we straks wel. In elk geval
moet de snijnaald zeer goed voelbare
trillingen uitvoeren, wanneer we de
grootste toelaatbare spanning toe
voeren.
Nu is het dan zover, dat we een stukje
„geluid” gaan vastleggen. Is dit zonder
ongelukken verlopen, dan moet de mo
dulatie van de groef duidelijk zicht
baar zijn, doch ook weer niet zo hevig,
dat de afzonderlijke groeven niet goed
meer te volgen zijn en dus in elkaar
lopen. Een vergelijking met een han
delsplaat, met behulp van de reeds ge
noemde loupe, is zeer aan te bevelen.
Tien tegen een zullen bij het afspelen
van dit proefstukje ook nog wel ge
breken voor de dag komen. Gedeelte
lijk zullen aan de hand van het voor
gaande de oorzaken daarvan spoedig
opgespoord zijn. Het verhelpen van
sommige fouten zal daarentegen wat
meer moeite kosten. Zo is b.v. het
handhaven van de juiste snelheid een
belangrijk punt, waarvan de juiste
toonhoogte en de afwezigheid van het
beruchte „janken” afhangen. Veel nut
geeft daarbij een stroboscopische schijf.
Bij verschillende snij installaties is zo’n
schijf op het midden van de plaat
echter onhandig. Het loont dan de
moeite, om op de rand van het plateau
een verdeling aan te brengen van 77
zwarte blokjes, gescheiden door even
veel en even brede witte vakjes. Bij
voorkeur belichten we deze rand met
een op het net brandende neon-lamp;
met een gloeilampje gaat het echter
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Stroboscopische schijf

ook wel. De snelheid van een motor
met regulateur moet belast ingesteld
worden, dus tijdens het snijden.
Het snijproces op zichzelf leert men al
doende wel beheersen. Daarnaast moet
men de aandacht vooral gevestigd hou
den op de instelling van de gunstigste
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modulatiesterkte, waarbij de sterke
passages niet tot overbelasting en/of
modulatie van de groef mogen voe
ren, doch de zwakste niet mogen ver
drinken in de achtergrondgeluiden.
Voor een deel is dit versterker-techniek, doch zeer veel hangt ook af van
de betrouwbare werking en juiste in
stelling van onze output-indicator.
Zoals wij reeds toezegden, zouden wij
nog terugkomen op een schakeling
voor het meten van de spanningspie
ken, die tijdens het snijden over de
snijder optreden. Het is gewenst, dat
de indicator bij het optreden van een
plotselinge, kortstondige spannings
piek, niet even een slinger naar boven
maakt en direct weer terugvalt; we
hebben dan immers geen tijd om de
uitslag af te lezen. We kunnen er ech
ter door een geschikte schakeling voor
zorgen, dat de meter die pieken een
poosje vasthoudt en pas geleidelijk
terugloopt. Eigenlijk is het een gewone
z.g. lampvoltmeterschakeling, die we
toepassen, doch die we een abnormaal
grote tijdconstante geven door voor
roostercondensator en lekweerstand
bijzonder hoge waarden te kiezen. Door
het aanleggen van een wisselspanning
komt het rooster op een negatief po
tentiaal en neemt de rooster-condensator een overeenkomstig gerichte la
ding op. Na het verdwijnen van de
wisselspanning kan deze lading alleen
via de lekweerstand afvloeien; door de
hoge waarde van deze weerstand kan
dit slechts langzaam gebeuren en de
negatieve spanning van het rooster ver
dwijnt dus zeer geleidelijk. De plaatstroom volgt deze roosterspanningsvariaties getrouw.
Nemen we zonder meer een mA meter
in de plaatkring op, dan zal deze bij
afwezigheid van de wisselspanning een
zekere ruststroom aanwijzen en zodra
een spanning aangelegd wordt, valt de
plaatstroom terug. Wanneer we zorgen
dat in rust de meter precies vol uit
slaat, dan is deze inrichting zonder
meer als indicator bruikbaar. Het is
echter wat onwennig, dat een meter bij
grotere spanning minder uitslaat; het
is daarom wenselijk, dat de meter in
rust op nul staat. Dit is o.a. te bereiken
door toepassing van een brugschakeling. Drie takken bestaan uit weer
standen, de vierde bevat een triode. In
de diagonaalverbinding is een mA
meter opgenomen. Door één weerstand
regelbaar uit te voeren, kunnen we er
ook voor zorgen, dat de punten, waar
tussen de meter ligt, op gelijke span
ning komen. Zodra onder de invloed
van de aangelegde wisselspanning de
plaatstroom van de triode daalt, stijgt
de spanning aan de plaat en het even
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wicht van de brug is verbroken. Ligt
de pluspool van de meter aan de plaat,
dan ontstaat een normale uitslag, in
grootte afhankelijk van de plaatstroomvariatie en indirect dus van de roosterwisselspanning. Een meter van 2 mA
is zeer geschikt; afhankelijk van de
steilheid van de gebruikte triode wordt
de voor volle uitslag benodigde span
ning dan 2 a 5 V.
Het is aan te bevelen om in serie
met de meter, tijdens het op warmen
van de triode, een beveiligingsweerstand in te schakelen. Zodra de anodestroom constant is en het nulpunt glo
baal ingesteld, kan de weerstand kort
gesloten worden. Een brugschakeling
is niet gevoelig voor variaties in de
20001V

----- JUUUV

20000/*;

S-'uvïnr--

§
8

r

30000n

-o +

UC0b3CCV
V3Ö20.A

2.A

»000/i
OIQI

o-

Fig. 8

voedingsspanning; de triode vormt ech
ter een weerstand, die * in grootte af
hankelijk is van de spanning en daarom
komen voedingsspanningsvariaties dan
ook tot uiting als verschuiving van het
nulpunt. Bij een zeer onrustig lichtnet
kan stabilisering met neonlampen no
dig zijn.
Men zal opmerken, dat een gevoelig
heid van 2a 5 V voor volle uitslag veel
te groot is; dit is ook inderdaad mees
al zo.
Over de snij kop treffen we, al naar de
impedantie en het benodigd vermogen,
spanningen aan van enkele Volts tot
• wel 150 V en misschien nog hoger. We
moeten door het voorschakelen van
een passende spanningsdeler de te
meten spanning zo nodig verlagen.
Gebruiken we als spanningsdeler
een logarithmische potentiometer van
100.000 Ohm,"dan kunnen we spannin
gen tot ongeveer 80 V zonder meer
aanleggen; daarboven is ter beveiliging
van de pot.-meter een serie-weerstand
gewenst. Nemen we hiervoor nog eens
100.000 Ohm, dan komen we op 160 V
max. spanning. Met de pot.-meter kan
nu de uitslag van de meter voor de
grootste toelaatbare spanning aan de
snijder vastgelegd worden; we kunnen
hiervoor b.v. 0.8 van de volle schaal
aanhouden. Dit wordt dus de denk
beeldige — of werkelijke — rode streep
waarboven overmodulatie van de groef
en/of overbelasting van de versterker
dreigt. Bij de uitvoering is nog te
letten op een goede isolatiewaarde van
de roostercondensator; deze moet groot

zijn t.o.v. de lekweerstand. Een ge
schikte testmethode is elders aangegeven (zie: Vaststellen van lek in een
koppelcond.).
Heeft men geen lekweerstanden van
10 Megohm, dan zijn meerdere lagere
waarden in serie te schakelen. Let
vooral op goede isolatie van het roos
ter met wat daaraan vast zit. Bij som
mige buizen laat de isolatie van het
rooster inwendig te wensen over; deze
geven zelfs zonder lekweerstand nog
niet het verlangde langzame terug
vallen van de meter.
In het principeschema zien we de brugschakeling toegepast; beide met de
pluspool verbonden weerstanden moe
ten in verband met de verlangde sta
biliteit van ruim formaat en goed
fabrikaat zijn. Heeft men draadgewonden exemplaren, dan is dat des te
beter; een weerstand van 40.000 tot
50.000 Ohm met middenaftakking is
natuurlijk ook geschikt. De weerstand
R is afhankelijk van de stroomopname
door de buis en de waarde moet proef
ondervindelijk vastgesteld worden; de
potentiometer moet aan weerszijden
van het evenwichtspunt nog een ruime
regelmogelijkheid behouden. Aan de
afvlakking van het voedingsapparaat
worden geen hoge eisen gesteld, het
gaat er slechts om te voorkomen dat
de wijzer trilt. Het ene instrument
heeft daar eerder neiging toe dan het
andere.
De klemmen a en b geven direct ver
binding met de ingang. De gevoelig
heid bedraagt daar, zoals gezegd, 2 a
5 V, afhankelijk van het buistype.
Tussen haakjes, hier kan practisch elke
triode of tot triode „gedegradeerde”
meerroosterbuis dienen. Verbindt men
de potentiometer aan de ingang, dan
kunnen aan de klemmen c en d span
ningen tot max. ongeveer 80 V aan
gelegd worden. Nog hogere spanningen
vereisen een voorschakelweerstand.
Zij worden dus aangesloten tussen
e en f. Bouwt men de potentiometer
permanent met de meter samen, dan
vervallen natuurlijk de klemmen a
en b. Wij hebben steeds een meter van
2 mA genomen; dit is om practische
redenen gedaan. Een meter van 1 mA
zou ook bruikbaar zijn, doch loopt eer
der gevaar om overbelast te worden
als per ongeluk eens te hoge spanning
wordt ingeschakeld met gesloten beveiligingsschakelaar. Overbelasting kan
minder gevaarlijk gemaakt worden
door: een shunt over de meter, een
weerstand in serie met de meter, of
vergroting van de weerstanden in de
brugschakeling, b.v. van 20000 tot
50000 Ohm.

Nogmaals:
de aanpassing van de snijder.
Het is ons gebleken, dat de aanpassingskwestie nog wel enige toelichting
behoeft. Het is iets dat men van ver
schillende kanten kan bezien. Wanneer
het er om gaat, om met een betrekke- •
lijk klein vermogen een behoorlijke
modulatie van de groef te bereiken,
dan is aanpassing op de impedantie bij
een gemiddelde frequentie (b.v. 800
p/s) noodzakelijk. Voor lagere fre
quentie daalt de impedantie echter en
de aanpassing raakt er steeds verder
naast. Dit kan tot spoedige overbelas
ting van de eindtrap aanleiding geven,
wanneer niet vóór de eindtrap de lage
tonen afgezwakt worden. Een andere
methode, die berust op stabilisering
van de belastingimpedantie gaven wij
reeds aan. Door in serie met de snijderwikkeling een condensator op te ne
men, waarover een weerstand parallel
staat, blijft voor de lage frequenties

de belasting op peil. Wanneer men be
schikt over een versterker met ruim
eindvermogen, dan is het aan te be
velen om de aanpassing niet veel
hoger te leggen dan de gelijkstroom weerstand van de snijder.
De voor een gave opname van de lage
frequenties zo funeste onder-aanpassing is dan zeker vermeden en men
behoeft geen filterwaarden uit te kie
zen. Alleen kost deze werkwijze, zoals
gezegd, meer vermogen. Achter een
eindtrap met penthode(n) ontstaat
echter een sterk oplopen van de uitgangsspanning voor de hoge frequen
ties. Voor zover dit ongewenst is kan
men het tegengaan met een der ge
bruikelijke toonfilters of — veel beter
— door het toepassen van tegenkoppeling over de eindtrap.
Een andere kwestie, ook op de aan
passing betrekking hebbend, is: wat
is de gunstigste impedantie voor een
snij kop?
Het overgrote deel van de handels
typen heeft een hoge impedantie, blijk
baar een gevolg van de „afstamming”
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van de weergave-pick-up. Het zou im
mers heel wat eenvoudiger zijn, wan
neer de impedantie in de grootte-orde
lag van de dynamische luidsprekers,
waarvoor we reeds over uitgangstransformatoren beschikken.
Een practisch voordeel is dan nog de
. vermijding van hoge spanningen op
het kleine spoeltje met haarfijn draad
en tevens op de toevoerleidingen. Isolatiebeschadiging en terugkoppelverschijnselen zouden in één klap ver
meden zijn. Wie dan ook een snijkop
moet herstellen, of bij machte is om
een wijziging als deze tot een goed
einde te brengen, zouden wij aanra
den: maak het spoeltje laag-ohmig.
Een geïmproviseerde sleepnaald.
Wie niet over een weergave pick-up
beschikt, die licht genoeg is om de zelfopgenomen platen met een normale
rechte naald, die op een gewone han
delsplaat iets afgesleten is, te kunnen
spelen, is op sleepnaalden aangewezen.

tam.
Fig. 9

Een sleepnaald is eigenlijk niet veel
anders dan een gewone naald, die van
een knik is voorzien en zo onder een
veel kleinere hoek op de plaat rust.
Normale naalden buigen gaat niet,
zonder ze heet en daardoor zacht te
maken. Daarom kan een „verloopstukje” als afgebeeld, goede diensten
bewijzen. Het bestaat uit een houdertje, voorzien van een in schuine rich
ting geboord gat, waarin een gewone
naald met een schroefje wordt vastge-

zet, en van een steeltje dat past in de
naaldopening van de pick-up. Een
handig knutselaar kan zoiets uit mes
sing of staal wel vervaardigen.
Vervorming door de groefvorm.
Soms kan men de ervaring opdoen, dat
een opname, gespeeld met een sleep
naald, goed klinkt, doch dat een ge[ NAALDPUNT
GROEP
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Fig. 10

wone naald een verschrikkelijke ver
vorming laat horen. Drukt men dan
voorzichtig opzij tegen de pick-up, dan
wordt het geluid plotseling goed. Deze
vervorming is een gevolg van een af
geplatte punt aan de saffier of snijbeitel, waarmee de plaat opgenomen
is. Zo kan het b.v. heel licht gebeuren,
dat de aandrijving een moment ge
haperd heeft, waardoor de snijstift in
dezelfde groef bleef en tenslotte op de
glasplaat terecht kwam. De scherpe
punt is dan in minder dan geen tijd
verdwenen. Overigens kan de stift
ogenschijnlijk nog prima snijden. De
groef krijgt dan echter de vorm als
afgebeeld: er ontstaat een vlakke bo
dem en de afgespeelde naald raakt de
groefwanden niet, tenzij een sterke
modulatie aanwezig is, waardoor de
naald af en toe een „tik” krijgt. Met
een sleepnaald, die meer op de randen
van de groef rust, merkt men deze fout
natuurlijk niet zo op. Een enkele keer
is de afplatting zo gering, dat alleen
een bepaald soort naalden, n.1. met
zeer spitse punt, vervorming geeft en
andere niet.
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Hier volgt nog een toelichting op het
„dóódsimpele” idee, dat wij op pag.113
memoreerden en dat betrekking had
op de constructie van een snij-apparaat,
waarmee verscheidene amateurs lange
re tijd met succes werkten. Uit de
schets ziet men, dat uitgegaan wordt
van de normale armbevestiging van
een snijkop.

dit koordje is aan de snijkop bevestigd. Nu moet nog gezorgd worden, dat
er altijd trek op het geval staat. Hiervoor kan een spiraalveer dienen, doch
dan moet het een vrij lang exemplaar
zijn met zeer veel windingen, opdat er
voldoende „rek” in zal zitten om de
voor een 30 cm plaat benodigde slag
te kunnen toelaten, zonder dat de trek
al te veel varieert. Daarom is de an
dere voorgestelde methode met een
contragewichtj e beter gebleken. Er is
maar heel weinig kracht nodig, om de
zaak goed te laten functionneren, dit
is natuurlijk ook zeer gewenst in ver
band met de grote lengte van de as,
in verhouding tot de dikte. Voor een
normale groevenafstand moet de snij
kop per 3 a 4 omwentelingen van de
plaat 1 mm verplaatsen.
Dit bereikt men met een wormwiel
met 50 tanden en een asdikte van on
geveer 4 mm. Is de wormoverbrenging
groter, dan kan men toch weer dezelf
de verplaatsing van de kop per om
wenteling bereiken met een naar ver
houding dikkere as.
Het te gebruiken koord moet vooral
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Fig. 2

Bij voorkeur moet dit echter een zo
danig geconstrueerde arm zijn, dat de
snijhoek instelbaar is en tevens de
druk regelbaar. Dit laatste kan men
bereiken met behulp van een druk- of
trekveer, die het gewicht van de kop
gedeeltelijk opheft, doch ook — en
vaak eenvoudiger — met behulp van
een contragewicht. In elk geval, hoe
men de arm ook uitvoert, stevigheid
is een eerste eis!
Het „systeem” op zichzelf zal verder
niet veel toelichting behoeven. De as,
die over het gehele plateau heen reikt
en aan de uiteinden in lagerblokjes
van de vereiste hoogte draait, draagt
in ’t midden een wormwiel, dat grijpt
in een wormschroef, die bevestigd is
op de klemmoer, waarmee de plaat
aangedrukt wordt. Als de as draait,
wikkelt een koordje — al naar de ver
langde snij richting, dus van binnen
naar buiten of omgekeerd — van het
asje af of er op. Het vrije einde van

glad en rekvrij zijn. Geschikt is o.a.:
vissnoer, boekbindersgaren, vioolsnaar
en vooral de gevlochten staalkabel,
die gebruikt wordt in afstemschalen.
Bij het snijden blijkt het een groot
gemak, als het koord op eenvoudige
wijze snel van de snijkop losgemaakt
kan worden. Gebruikt men hiervoor
een klemschroefje, dan kan men door
dit aan te draaien, de beweging van
de snijkop op elk gewenst moment
laten beginnen.
Nog een enkel woord over worm en
wormwiel. Het blijkt, dat het bekende
Mecano-materiaal bruikbare onder
delen bevat. Men kan n.1. in een Mecano-uitrusting vinden: 4 mm as, de
worm en een bijpassend tandwiel (57
tanden). Verder nog klein materiaal
als stelringetjes voor de as. Zelfs kan
men de lagersteunen van Mecanostrippen enz. samenstellen. Wij zou
den iets stevigers prefereren. Wat men
verder nog moet maken of laten ver
vaardigen is de platenklem, waarop
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zonder slingeren de worm bevestigd
wordt.
Verder wijzen wij nog op de geschikt
heid van gewone stekerbusjes als
lagerbusjes voor Mecano-as. Zij pas
sen zeer nauwkeurig en soms moet de
as zelfs nog iets afgeschuurd worden.
Een meer stabiele uitvoering, die ook
met weinig middelen en een beetje
handigheid, zelf vervaardigd kan wor-,
den, is de volgende constructie.
De beugel (B) die we van een harde
houtsoort maken, eikenhout b.v. is al
heel geschikt, heeft een dikte van
2 cm.
De as (J), die tussen taps toelopende
punten (F) draait en waarin aan beide
&

Fig. 3
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Katrollen
Worm (Mecano spoed 2 mm)
Centreerboutje
Tandwiel met 38 tanden
(Mecano 25 rrim diam.)
Trekveer
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Extra lager
Beugel voor snijkop
Vaste bevestigingspunten
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Fig. 4

einden centers geslagen of gedraaid
zijn, is een Mecano-onderdeel. Op deze
as past het tandwiel (G) met 33 tanden
en een middellijn van 25 mm. Aan de
schroe f waarmee het tandwiel op de as
wordt vastgezet, komt het einde van
rekvrije, soepele staaldraad. Hiervoor
kan heel goed afstemschaalsnaar
dienen.
De afmetingen van de gehele con
structie zijn, doordat het plateau (A)
van de motor getekend werd, uit figuur
3 af te leiden. De trekdraad, door een
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.stippellijn aangegeven, loopt over de
•katrolletjes (D) naar het vaste punt
(M) op de beugel. De snijkop (C) is
gemonteerd aan een beugeltje (L), dat
aan beide einden haaks is omgezet en
waarop ook een katrolletje wordt aan
gebracht.
Door deze omgebogen gedeelten zijn
gaatjes geboord zoals uit fig. 4 te zien
is. Hierdoor past de as. Deze moet ge
makkelijk kunnen draaien, want de
trekdraad moet er bij het tandwiel op
gewonden worden. De veer (H) dient
voor het strakhouden van deze trek
draad. De as moet precies door de
gaatjes in het PU beugeltje passen,
daar anders speling ontstaat, waardoor
de groeven in elkaar zouden kunnen
lopen. Op deze manier is het mogelijk
om een plaat te snijden met 6 groeven
op een millimeter. Dit is dus V/z keer
zoveel als op een normale handels
plaat. De as moet tevens gesmeerd
worden, voor het gemakkelijk glijden
bij het afdraaien van platen. Hierbij
maakt men de veer en de trekdraad
van de PU los en de snijkop kan dan
als afspeel pick-up gebruikt worden.
Als e.e.a. met een beetje nauwkeurig
heid vervaardigd wordt zijn er zeer
bevredigende resultaten mede te be
reiken. De hoogte van de brug hangt
af van de hoek waaronder men snijdt
en de hoogte van het plateau ten op
zichte van de grondplaat. ^

Tenslotte nog een zeer vlotte con
structie. De voortbeweging van de
snijkop wordt hier geregeld met een
uit een oude wekker (ook een klok kan
daartoe dienen) samengesteld mecha
nisme. Zoals men ziet is het trekkoord
bevestigd aan de opwindas, terwijl de
wijzer-as met behulp van een stukje
Bowdenkabel (betrokken van een
autosloperij) op de motor-as gekoppeld
is. De verbinding met motor-as dient
natuurlijk makkelijk demonteerbaar te
zijn. Zo op het oog ziet het er wat
ingewikkeld uit, maar volgens de con
structeurs valt dit erg mee, terwijl de
werking niets te wensen overlaat.

w

Metingen
aan versterkers
Het systematisch „doorfluiten” van
een weigerachtige versterker, die ken
nelijk met een fout behebt is, zal snel
en zeker tot localisering van het ge
brek voeren.
Daartoe moet men echter de beschik
king hebben over een toongenerator
en juist dit instrument zal veelal niet
tot het instrumentarium van de ama
teur behoren.
Nu kunnen wij ons voor het verrich
ten van verschillende metingen ook
heel goed behelpen met het 400 per/
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sec. signaal van een gemoduleerde
meetzender.
Een niet te onderschatten voordeel is
het ook nog wanneer de grote van die
l.f.spanning bekend is en deze tevens
via de verzwakker of outputregelaar
afgenomen kan worden, waardoor we
ook in staat zijn de versterking per
trap en gevoeligheidsmetingen uit te
voeren. In de hierna volgende voor
beelden wordt de MK meetzender ge
bruikt, deze levert in de maximumstand van de outputregelaar een span
ning van 3 volt.
Zo; hieraan hebben we reeds voldoen
de om een luidspreker op gevoeligheid
en eventuele defecte aan^assingstransformator te controleren. Voorts
kan men het signaal aan het rooster
van de eindbuis leggen, direct tussen
rooster en aarde bij eindbuizen met
kathode weerstand, doch vèiligheidshalve via een condensator van b.v. 0.1
mfd. wanneer de buis op andere wijze
van neg. roosterspanning voorzien
wordt. In dit geval blijft de aardzijde
van de meetzender verbonden met de
„aarde” van de versterker. De sterkte

van de toon, die de luidspreker nu pro
duceert, zal afhankelijk zijn van de
gevoeligheid van de betreffende eindbuis, benevens vanzelfsprekend van de
stand van de outputregelaar. Wie veel
van deze werkjes verricht, zal verstan
dig doen, door voor de meest voor
komende typen eindbuizen een staatje
aan te leggen, waarin vermeld wordt,
hoeveel spanning aan het rooster moet
worden toegevoerd om een bepaalde
plaatwisselspanning te verkrijgen.
Dit vormt dan een maatstaf, aan de
hand waarvan de toestand waarin een
bepaalde buis verkeert, kan worden
beoordeeld.
De lage uitgangsimpedantie van de
meetzender (minder dan 1000 Ohm)
maakt, dat de zich in de roosterkring
bevindende impedantie (transformatorsecundaire, weerstanden) practisch
geen invloed heeft op de meting; nor
maal behoeft niets te worden losge
maakt en kan men eenvoudig de meet
zender „aanpikken”. Het koppelelement tussen eindbuis en voorgaande
buis kan vervolgens onderzocht wor
den. Is het een weerstandskoppeling,
dan mag er geen merkbaar verschil in
uitgangsspanning bestaan, wanneer
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men de meetzender aan het eindbuisrooster dan wel (via de condensator)
aan de plaat van de voorafgaande buis
legt. Verschil wijst op een veel te
kleine of open koppelcondensator.
L.F. transformatoren zijn ook zeer
snel te onderzoeken, zelfs op de ver
houding. Legt men n.L eerst de 400
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1
per/sec. aan het rooster.en noteert men
plaatwisselspanning en de stand van
de outputregelaar, dan zal b.v. bij een
1 : 3 transformator de output van de
meetzender tot op 1/3 teruggebracht
kunnen worden om weer dezelfde uitgangsspanning te verkrijgen wanneer
de 400 per/sec. via de condensator aan
de plaat van de voorafgaande buis
gelegd wordt. Op deze wijze kan stap
voor stap een versterker onderzocht
worden; fouten moeten onherroepelijk
aan de dag komen. Echter geldt ook
hier weer, dat practische ervaring
grote waarde heeft; het verdient sterke
aanbeveling om voor oefening eens te
gaan meten aan een apparaat, dat ge
heel in orde is.
Versterking per trap en gevoeligheidsmeting.
Om b.v. van een twee traps verster
ker het versterkingscijfer van de
voortrap vast te stellen, leggen we
Cl
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aan het rooster van de eindbuis een
bepaalde spanning aan, groot genoeg
om een goed meetbare uitgangsspanning in de plaatkring te ontwikkelen,
doch ook weer niet al te groot, om
overbelasting te vermijden. De afgelezcn spanning benevens de stand van
de outputregelaar noteren we.
Vervolgens wordt de meetzender ver
bonden met het rooster van de voorversterkerbuis en hier een zodanige
spanning toegevoerd, dat de zelfde uitgangspanning van zoëven bereikt
wordt. De verhouding in grootte tus
sen de beide spanningen, die de meet
zender leverde, is dan gelijk aan het
versterkingscijfer.
Een voorbeeld: stel, dat de maximaal
leverbare spanning, dus 3 V, aan de
eindbuis werd toegevoerd en dat de
outputpotentiometer van de meetzen
der, daarna tot op stand 1 moest wor
den teruggedraaid, dan is de span
ningsverhouding 10 : 1 en de verster
king dus 10-voudig. Zijn er drie bui
zen aanwezig, dan kan het proces nog
eens voortgezet worden. We leiden de
meetzender output naar het rooster van
de eerste buis en stellen wederom in
voor de aangenomen standaard uitgangsspanning. Verondersteld, deze is
een h.f. penthode, als l.f. weerstand-
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versterker geschakeld, dan is het best
mogelijk, dat de grofregeling van de
meetzender op stand 4 komt, bij ge
lijke stand van de potentiometer.
De outputregeling van de MK meet
zender geschiedt met behulp van een
potentiometer, welke een van 0 tot 10
lopende schaalverdeling heeft. Voorts
een omschakelaar met 3 standen welke
de maximaal beschikbare hoog fre
quent spanning resp. op 1 Volt, 0,01
Volt en 100 microVolt brengt. De
cijfers bij de drie schakelaarstanden
— 6, 4 en 2 — houden hiermede ver
band en betekenen n.1. 10° microVolt
1.000.000 microV of 1 V).
101 microVolt (10.000 microVolt) en
102 microVolt. (100 microV.)
De laag frequent spanning bedraagt
3 Volt, de stand van de outputregelaar
moet dus met 3 vermenigvuldigd wor
den.
In dit geval zou de versterking van
deze trap dus 100-voudig zijn.
De totale versterking van meerdere
achter elkaar volgende trappen, is ge
lijk aan het product van de versterkingscijfers der afzonderlijke trappen. .
Volgens boven uitgewerkte voorbeel
den komen we dus op 100 x 10 = 1000.
Indien we nu weten, hoe groot de roosterwisselspanning van de eindbuis
moet zijn, om deze het volle vermogen
te doen leveren, dan kan de gevoelig
heid van de versterker berekend wor
den.
Stel dat de eindbuis 10 Volt behoeft,
dan is met 10-voudige voorversterking
10
de ingangsgevoeligheid dus — = 1
10
Volt en met 1000-voudige versterking
10
------= 0.01 Volt.
1000
Vanzelfsprekend kan de gevoeligheid
ook door directe meting worden vast
gesteld. Vooreerst is hiervoor nodig te
weten, hoeveel. spanning de eindbuis
maximaal in de plaatkring ontwikkelt.
Daarvoor dienen we te weten hoeveel
nuttige energie de buis bij de aange
legde plaatspanning kan leveren, ter
wijl in de plaatkring de juiste belastingswaarde aanwezig moet zijn.
Voor enigszins nauwkeurig werk is het
gewenst, niet een luidspreker als
anodebelasting te bezigen omdat de
vervangingsweerstand
daarvan
als
regel nogal wat afwijkt van de op- of
aangegeven waarde.
Aan te bevelen is een z.g. stroomloze
uitgang, voorzien van een goede
smoorspoel, waarop aangesloten een
belastingsweerstand, van voldoende
vermogen om de geleverde energie te
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kunnen verdragen en natuurlijk van
de juiste waarde. Hieraan wordt de
wisselspanningsmeter parallel geschake d. De spanning, die men kan ver
wachten, is af te leiden uit de formule
E = W x R, waarin E dus de wissel
spanning is, W het nuttig vermogen
en R de belastingweerstand. De ge
voeligheid van een versterker bepaalt
men dus door aan de ingang een zo
danige spanning aan te leggen, dat
achter de eindbuis de berekende uitgangsspanning bereikt wordt. De in
stelling van de meetzender af te lezen
in microvolts (en te vermenigvuldigen
met 3) geeft dan de gevoeligheid.
Maximaal onvervormd vermogen.
De meetzender laat zich ook bezigen
om met een voor de practijk alleszins
voldoende nauwkeurigheid de grootte
van het door een versterker geleverde
nuttig vermogen te kunnen vaststellen.
Speciaal met het
on dez® meting is

. het noodzakelijk, dat de l.f. trilling
een zuivere sinusvorm heeft.
Een op zich zelf reeds vervormde en
dus harmonischen bevattende 400 per.
toon zou immers voor dit doel onbruik
baar zijn, daar overbelasting van een
buis zich juist manifesteert door vor
ming van harmonischen, d.w.z. er
treden bij het overschrijden van
een bepaalde sterktegrens nevengeluiden op, die de toon voor
ons gehoor „onzuiver” doen klin
ken. Wanneer nu de toegevoerde
400 per. trilling zelf behoorlijk vrij
van harmonischen is, dan zal blijken,
dat bij het geleidelijk opvoeren van de
sterkte vrij plotseling het karakter van
de toon verandert; het geluid wordt
scherper, omdat naast de 400 per. toon
ook de tweede, derde en hogere har
monischen hoorbaar worden, resp.
frequenties van 800 per., 1200 per., enz.
enz.
Na enige oefening zal men zeer scherp
het punt kunnen bepalen, waarop de
harmonischen juist hoorbaar worden.
Het meten van het ontwikkelde ver
mogen in de belastingsweerstand kan
weer op de boven reeds aangegeven

wijze geschieden met behulp van een
stroomloze uitgang en een weerstand
van de vereiste waarde. Een moeilijk
heid is echter, dat men tevens moet
meeluisteren. Parallelschakelen van de
luidspreker aan de belastingsweerstand is niet toegestaan, omdat dan de
aanpassing verstoord wordt. Deze fout
zou men verwaarloosbaar klein kun
nen maken door de luidspreker op een
klein gedeelte van de weerstand aan
te sluiten.
Dit is zeer goed uitvoerbaar, wanneer
het een draadgewonden staafweerstand is, waarop extra clips geplaatst
kunnen worden. Er is nog een andere
methode, die bovendien het voordeel
heeft de harmonischen t.o.v. de grondfrequentie nog meer te doen uitkomen,
n.1. het verbinden van de luidspreker
(of ev. een koptelefoon) over de ge
hele belastingsweerstand, doch met
tussenschakeling in één der leidingen
van een klein condensatortje, b.v. van
1000 of 2000 pF.
De impedantie
hiervan voor de grondfrequentie is
zeer hoog, doch zij neemt af voor ho
gere frequenties.
Nog een enkel woord over het doen
van metingen aan apparaten met een
balansuitgang. Voor het meten van het
uitgangsvermogen is geen speciale
■ stroomloze uitgang benodigd. Men kan
de bestaande uitgangstransformator
bezigen, door de secundaire te „ont
lasten” en tussen de platen, dus pa
rallel aan de gehele primaire wikke
ling, de belastingsweerstand aan te
sluiten. De waarde hiervan moet over
eenkomen met de vereiste „plaat tot

plaatf’-belasting voor de betreffende
buizen. De meter kan weer pa
rallel aan de weerstand — en dus ook
aan de, platen — verbonden worden.
Ter voorkoming van ongelukken door
sluitingen kan het gewenst zijn, de
meter van de anodegelijkspanning te
isoleren door in beide leidingen een
flinke condensator op te nemen.
Somtijds — en vooral bij balanstrap-
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pen
kan het voorkomen, dat de
meter een uitslag vertoont, ook wan
neer geen signaal wordt toegevoerd.
Een kleine uitslag kan wijzen op de
aanwezigheid van brom, doch deze is
ook met de luidspreker te constateren.
Als ondanks gehele of nagenoeg ge
hele afwezigheid van brom de meter
toch uitslaat, dan kan de aanwezig
heid van een „parasiet” worden aan
genomen, d.i. een onhoorbaar hoge
frequentie die door zelfgenereren van
een der buizen of beide buizen opge
wekt wordt. Gewoonlijk laat dit ver
schijnsel zich onderdrukken door over
één der helften van de secundaire
wikkeling van de ingangstransformator een condensatortje te schakelen,
liefst van zo klein mogelijke waarde
om de hoge tonenweergave niet te
schaden. Een waarde van 100 a 200
pF kan al afdoende zijn. De geluids
kwaliteit en kwantiteit zullen bij het
opruimen van een dergelijke parasiet
ten zeerste gebaat zijn.

Nog een ander soort parasiet, die niet
door de outputmeter aangetoond kan
worden, doch minstens even schade
lijk voor de geluidskwaliteit is, heeft
een frequentie die in de tientallen
Mp/s kan lopen en dus in de „metergolven” terecht komt.
Behalve door slechte geluids kwaliteit
openbaart deze parasiet zich door ab
normale waarden van plaat- en/of
schermroosterstromen. Soms is de op
gewekte h.f.spanning zo hoog, dat een
in de nabijheid van de plaatleidingen
gebracht neonbuisje oplicht.
De remedie is: het aanbrengen van
z.g. stopweerstandj es in rooster-, plaaten
event.
schermroosterleidingen
(direct aan de buisvoeten), van de
gebruikelijke waarden, zoals b.v. al
gemeen bij de steile eindbuizen als de
EL 3 worden toegepast.
Het onsymmetrisch maken van de ba
lans met behulp van een condensator
tje, als boven aangegeven, kan in
hardnekkige gevallen afdoend blijken.

i
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EENVOUDIGE TOONQENERATOR
buis. Als de zaak niet wil genereren,
ook al is R 4 „geheel open” gedraaid,
dan keert men de verbindingen aan de
primaire of secundaire van de transformator om. De opgewekte l.f. span
ning neemt men af van de plaat via
een scheidingscondensator. Het is wel
aan te bevelen om een uitgangspotentiometer aan te brengen als aange
geven is.
Het
anodestroomverbruik
behoeft
slechts gering te zijn. Een oud 372P.S.A. is b.v. goed bruikbaar.

Het modulatorgedeelte van de M.K.trimzender blijkt — als afzonderlijk
apparaatje uitgevoerd — een bijzonder
handig instrument op te leveren. De
opgewekte frequentie kan men regelen
met behulp van R 4. Het is echter nog
beter om deze alleen te gebruiken om
de sterkte van het genereren in te stel
len en R 3 variabel uit te voeren, be
nevens C 2. De toonhoogte kan dan
over een vrij groot bereik worden ge
varieerd. De l.f. transformator kan een
vrij willekeurig type zijn, evenals de
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Vaststellen van lek
in een koppelcondensator

i

Op het grote belang vdh het gebruik
van goede condensatoren, met hoge
isolatiewaarde, als scheidingscondensatoren in weerstandsversterkers kan niet
genoeg worden gewezen.
Zowel de geluidskwaliteit als de le
vensduur van de buizen staan op het
spel en er is dus aanleiding genoeg om
aan dit onderdeel bijzondere aandacht
te schenken. Wat gebeurt er, wanneer
de isolatie van zulk een condensator
niet volmaakt is? Een koppelcondensa
tor in een weerstandsversterker brengt
voor wisselspanningen een verbinding
tot stand tussen de anode van een versterkerbuis en het stuurrooster van
een volgende buis. Spanningswisselin
gen aan de anode zullen dus overeen
komstige spanningen op het rooster
tengevolge hebben. Voor gelijkspan
ning staan de beide electroden echter
op heel verschillend potentiaal; de
anode ligt over een weerstand aan de
voedingsspanning en het rooster wordt
via de roosterweerstand op aardpotentiaal gehouden of is in sommige scha
kelingen zelfs negatief t.o.v. „aarde”.
In elk geval is het rooster aan een punt
verbonden, dat negatief is t.o.v. de ka
thode. Dit spanningsverschil levert dan
de „negatieve roosterspanning”, die het
werkpunt van de buis bepaalt en dus
tevens de anodestroom die zal op
treden.
Laat de isolatie van de koppelconden
sator te wensen over, dan gaat als
gevolg van het aan de condensator
heersende spanningsverschil een lekstroompje lopen, dat gericht is van de
anodezijde via het „diëlectrium” en de
roosterlekweerstand naar de neg. pool
van de voedingsbron. Deze lekstroom
tracht dus het rooster positief te maken.
Het is duidelijk, dat deze verstoring
van de instelling ernstiger is, naarmate
de spanning aan de voorgaande anode
hoger, de isolatiewaarde geringer, de
steilheid van de volgende buis groter
en de waarde van de roosterweerstand
hoger is. Zo is het mogelijk, dat een
eindbuis een aanzienlijk hogere anode
stroom opneemt, dan waar de kathode
op berekend is, met als gevolg een
snelle uitputting van de emissie. De
verstoring van de instelling is niet
altijd zo ernstig, dat dit onmiddellijk

aan het geproduceerde geluid is te
horen. Zekerheid omtrent de deugde
lijkheid van de koppelcondensator kan
men, behalve door directe isolatiemeting (b.v. met behulp van een in
richting met een neonlampje, als toe
gepast in de MK-meetbrug), ook ver
krijgen door meting van de anodestroom van de buis, aan welks stuurrooster de „condensator onder verden
king” verbonden is. •
Neemt deze stroom goed merkbaar af
bij het losnemen van de condensator
(of, als snellere methode, het kortslui
ten van de roosterweerstand), dan kan
aangenomen worden, dat de conden
sator lek is. Heeft de betreffende buis
een hoge weerstand in de anodeleiding
en is dientengevolge de anodestroom
zeer klein, dan kan men ook met een
voltmeter met voldoend hoge weer
stand, de spanning op de anode meten
en constateren of deze stijgt bij het
losnemen van de condensator. Deze
methode heeft het voordeel dat minder
verbindingen losgemaakt behoeven te
worden. Nu beschikt niet iedereen over
geschikte meters.
Het is echter ook heel goed mogelijk,
om zonder meter nauwkeurig vast
te stellen, of een condensator al of niet
lekt.
Al wat men te doen heeft, is de te on
derzoeken condensator aan één zijde
los te maken en daarna de versterker
in bedrijf te stellen. Brengt men dan
de verbinding weer tot stand door de
aansluitdraad aan te tikken, dan geeft
dit in de luidspreker een harde klap.
Herhaalt men dit aantikken met een
kleine tussenpoos, b.v. een seconde,
dan mag geen klap of tik meer te
horen zijn, omdat de condensator de

eenmaal opgenomen lading vasthoudt.
Hoe beter- de condensator is, des te
langer duurt het voor een lading merk
baar weggevloeid is; hoe groter men
de tussenpozen kan nemen, vóór weer
een tik gehoord wordt, des te beter is
de isolatie. Men moet er vooral aan
denken niet de aansluitdraad van de
condensator aan te raken. Het best
vergelijkt men condensatoren vóór het
rooster van een eindbuis. In een voor

trap is de bromgevoeligheid meestal
hinderlijk.
Een andere, hierop gelijkende methode
is het kortsluiten van de roosterweerstand achter een verdachte koppelcondensator. Hoe slechter de isolatie is,
des te harder is de tik, die dit tenge
volge heeft. Na enige oefeningen kan
men vrij goed bepalen, welke sterkte
nog toelaatbaar is, bij voorkeur in ver
gelijking met een meting.

HAND-TOONQENERATOR
Een synchroon-gramofoonmotor kan
een bron van ergernis zijn, vanwege
het hardnekkig brommen, dat er vaak
door veroorzaakt wordt.
Maar daarover willen we het ditmaal
niet hebben. Ook niet over de moge
lijkheid om ons platenrepertoire te ver
dubbelen, door de motor bij wijze van
afwisseling eens achteruit te laten
draaien. Wist u, dat dit een leuk spel
letje voor de winteravonden is: wie
herkent een achterste voren gekeerde
melodie? Althans — aangenomen dat
uw muzikaal gemoed hiertegen niet in
opstand komt.
Het zal nu gaan over een mogelijkheid
van meer technische aard, die een
synchroon-motor blijkt te bieden. Bij
wijze van grap stopten we laatst de
steker van het motorsnoer in de ingangsbussen van een gramofoonversterker, met de bedoeling een raar ge
luid voort te brengen. Dat ontstond
ook inderdaad: bij het op gang brengen
van het plateau kwam een sireneachtig
geloei te voorschijn, dat hoger van toon
werd, naarmate de snelheid van de
schijf toenam. Boven een paar hon
derd p/s was niet te komen. Het slagen
van de proef bewees, dat de synchroonmotor in staat was als dynamo te
werken en een wisselspanning op te
wekken.
Dit is alleen maar mogelyk als in het
ijzer van rotor en/of stator een weinig
magnetisme aanwezig is. Een spanning
van enkele Volts levert een motor ech
ter al spoedig.
Wat ons bij dit experiment eigenlijk
bijzonder opviel, was de betrekkelijke
gaafheid van de opgewekte toon, die
wijst op een niet al te grote afwijking
van de sinusvorm. Natuurlijk speelt
hier de constructie van de motor en
speciaal de tandvorm van de rotor en
stator een rol, doch niettemin blijkt de
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synchroonmotor een niet te versmaden
bron van l.f. wisselspanning te zijn.
Het is zelfs zo, dat we langs een andere
weg, dus met generatorschakelingen,
niet gemakkelijk voor de laagste fre
quenties een gelijkwaardig resultaat
bereiken. Natuurlijk is het niet de
hand ronddraaien van de schijf een
wat primitieve methode, doch ... beter
zo dan helemaal niets.
Wat kunnen we met onze geïmprovi
seerde toongenerator doen?
Al heel wat: luidsprekers controleren
op weergave van de laagste tonen; resonantiepunten van conus en kast op
sporen, het effect van toonregelingen
beoordelen,
uitgangstransformatoren
vergelijken; de onderste frëquentiegrens van een versterker en het verloop
daarvan beoordelen, enz. enz.
Normaal stijgt de afgegeven spanning
met de frequentie, doch niet zeer sterk.
Wie over een geschikte wisselspanningmeter beschikt, kan proberen de
spanning constant te maken door pa* rallelschakeling van een weerstand aan
de motor. Eventueel kan men in serie
met deze weerstand nog een conden
sator opnemen.
Ook met het uurwerk van een electrische klok is hetzelfde te bereiken.
Dank zij het grote aantal wieltjes dat
hierin zit als vertraging, kan men om
gekeerd de motor een behoorlijke snel
heid geven en zo vrij hoge frequenties
opwekken.
Verder kan, om een constante fre
quentie te behouden, de „generator”
aangedreven worden door een tweede
uurwerk. Door telkens verschillende
wieltjes in elkaar te laten grijpen, kan
hij verschillende toerentallen bereiken.
De uurwerken uit electrische schakelklokken voldoen hiervoor beter als
die uit gewone elec. klokken.
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^Voor serieuze knutselaars^

Het vervaardigen van een

Bandmicrofoon
Naast kristal microfoons worden ook
vaak microfoons gebruikt, die berusten
op het electro-dynamisch beginsel. Het
zal de meeste lezers wel bekend zijn,
dat dit soort microfoon in principe be
staat uit een gemakkelijk beweegbare
bandvormige geleider. Deze geleider is
gemaakt van uiterst dun aluminium
(dural) of tinfolie en opgehangen in
een sterk magnetisch veld. De kracht
lijnen in dit veld verlopen evenwijdig
aan het vlak van het bandje en lood
recht op de lengterichting hiervan.
Wanneer een luchtbeweging het band
je treft, komt dit in het krachtlijnenveld in trilling en hierdoor wordt een
spanning in het bandje opgewekt,
welke afhankelijk is van de snelheid
van die beweging. Daarom heeft men
deze microfoon de naam gegeven van
snelheids- (of velocity) microfoon.
De bewegingen van het bandje zijn
uiterst gering. In maten uitgedrukt
enige honderdste millimeters. Het is
duidelijk, dat dan ook de opgewekte
spanning uiterst klein is. Door de ge
ringe massa van het bandje kan het
ook de kleinste luchttrillingen volgen.
De velocitv-microfoon heeft dan ook
geen gevoeligheidsdrempel, waar be
neden niets meer wordt opgenomen.
Bij andere microfoons komt deze veelal
wel voor, zoals b.v. bij alle koolmicrofoons.
Voor een serieuze knutselaar is het niet
zo moeilijk zo’n microfoon zelf te ma
ken. Men moet echter beschikken over
enig gereedschap, zoals enkele vijlen,
een schuifmaat en metaalboren. De
constructie is zeer eenvoudig. We be
ginnen met het aanschaffen van een
hoefmagneet. Het beste is, die te slo
pen uit een oud luidsprekersysteem.
Eerst kijken of er in het einde van
de benen al een gat is, want moeten
we zelf in de magneet gaan boren,
dan brengt dat, naast een groot mag
netisme verlies, ook vele moeilijk
heden. Het boren in staal is een vak
op zich zelf, waarom we dan ook een
ieder aanraden, zich liever niet op
dit gebied te begeven. Zo nodig laten
we de magneet nog eens opsterken.
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PERTINAX
C 5*7

Fig. 1

Uit dik eboniet of pertinax van een
oude frontplaat zagen we een recht
hoekig blokje, zoals in de tekening
aangegeven. De maten in de tekening
zijn afhankelijk van de grootte van de
magneet. Is de door U gebruikte
magneet kleiner of groter dan wor
gden de maten in verhouding ge
bracht. Alleen de maten van de gleuf
en het bandje blijven ongewijzigd! In
het midden van het pertinax zagen
we een gleuf van 10 mm breedte en
50 mm lengte. Het geheel netjes na
vijlen en zorgen, dat de buitenkant
klem zit tussen de benen van de
magneet. De poolschoenen worden
gemaakt van gewoon ijzer, ter dikte
van 2 tot 5 mm, dat we bij iedere
smid uit zijn afvalkist kunnen krij
gen, De lengte van deze plaatjes is
35 mm voor alle magneten. Deze lengte
houdt verband met de luchtspleet, en
moet dus wel aangehouden worden. De
poolschoenen in het hier beschreven
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model hebben een dikte van 4 mm,
hetgeen wel zo eenvoudig in de con
structie is. De luchtspleet moet 5 mm
zijn en overal evenwijdig. De breedte
van de poolschoenen hangt dus af
van de te gebruiken magneet. Om te
zorgen dat de luchtspleet overal even
breed is, maken wij gebruik van een
metaalboortje van 5 mm, dat precies
moet passen tussen de poolschoenen.
Dan bevestigen we deze stukken ijzer
(goed glad gevijld en geschuurd) aan
de magneet. Zie hiervoor verder figuur
1. De gleuf in het pertinax moet precies
in het midden zitten. Aftekenen van de
boorgaten geschiedt steeds door middel
van een kraspennetje!

^xxxxx>^=T
Fig. 2

Het pertinax wordt aan de binnenzijde
bevestigd tegen de poolschoenen. Boren
op in de tekening aangegeven plaatsen.
Vervolgens vijlen we, liefst uit koper,
twee stukjes van 20 x 5 mm met een
dikte van 3 mm. Aan de uiteinden
boren we twee gaten van 3,5 mm, zodat
deze blokjes straks op het pertinax
kunnen worden bevestigd met % ko
peren boutjes.
Van 1 mm dik koperplaat worden ook
twee stukjes van 20 x 5 mm gemaakt
die evenals de stukken van 3 mm
dikte, op dezelfde plaatsen geboord
worden met een 3,5 mm boortje. Deze
vier plaatjes worden goed glad gevijld
en vooral goed afgebraamd, daar
anders het bandje door een braampje
afgesneden zou worden.
We zijn nu zover gekomen dat we aan
de slag kunnen gaan met het vervaar
digen van het bandje. Dit maken we
van dun aluminium of tinfolie uit een
doorgeslagen blokcondensator. We wik
kelen een eind van ongeveer 20 cm af,
maken het goed schoon met wasbenzine
of tetra, want het tinfolie is doorgaans
bedekt met paraffine.
Dan tekenen wij op papier twee lijn
tjes, die precies 4,5 mm van elkaar
verwijderd zijn. Immers het bandje is
4,5 mm breed, zodat het vrij hangt in
de gleuf tussen de poolschoenen. Heb
ben we dus op gewoon papier afgete
kend, dan nemen we een helder
schoongemaakt stukje glas, leggen daar
eerst het tinfolie op en vervolgens het
papier. Langs een liniaal snijden we
voorzichtig met een scheermesje langs
de lijntjes. Op deze wijze wordt een
net afgesneden bandje verkregen. Er
mogen beslist geen rafeltjes aan zitten
hetgeen dus op deze wijze te bereiken
valt. Wanneer we het bandje nu glad
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zouden inspannen, dan zou het resul
taat zijn: een sterke resonantie ergens
in het hoorbare gebied. Om dit tegen te
gaan moet het bandje gegolfd worden.
Dit doen we door het bandje op een
grote haarkam te riffelen. Dit geschiedt
door het bandje op de grove tanden
te leggen en voorzichtig te beginnen
bij het ene eind met een spijkertje het
bandje tussen de tanden te drukken.
Echter vooral oppassen, dat het niet
kan beschadigen.
Hebben we geen blokcondensatoren in
voorraad, dan nemen we het alumi
nium van chocolade- of sigarettenver
pakking, glad gestreken is dit materiaal
ook goed te gebruiken, mits onbescha
digd.
Bij het monteren moeten we net zolang
proberen tot dat het bandje zich vrij
tussen de poolschoenen bevindt zonder
deze ook maar ergens te raken. Is alles
precies gemaakt, dan zal zich tussen
het bandje en de poolschoenen een
ruimte bevinden van ca. 0,25 mm.
Gewoonlijk sneuvelen enige exempla
ren voordat zo’n bandje goed op zijn
plaats zit. De aansluiting van de draden
geschiedt door middel-van soldeerlipjes,
die bevestigd zijn aan een van de bout
jes door de blokjes van 20 X 5 mm. De
draden van het bandje naar de ingangstransformator moeten van behoorlijke
doorsnede zijn om verliezen te voor
komen. Immers de weerstand van het
bandje is zeer laag!
De trafo kunnen we het beste vlak
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onder de magneet bevestigen. De af
werking van het raampje wordt aan het
initiatief van de knutselaar zelf over
gelaten. Opmerking: gebruik hiervoor
koper ‘of aluminium en geen ijzer of
horregaas voor de afwerking! Dit is
nadelig voor de magnetisatie en dus
onbruikbaar.
De ingangstrafo moet een verhouding
hebben van 1 : 500 of meer. Van een
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oude LF trafo wordt de secundaire
weggesneden. De primaire hiervan
wordt nu gebruikt als secundaire, ter
wijl daarboven (op de plaats van de
oude secundaire wikkeling) een pri
maire wordt gelegd van 17 windingen
(draad van 1 mm doorsnede).
Willen we beide wikkelingen zelf ma
ken, dan gaan we als volgt te werk:
Primair: ongeveer 20 windingen 1 mm
doorsnede.
Secundair: 5000 windingen 0,1 mm
doorsnede.
Het is wel aan te bevelen, de primaire
eenmaal af te takken b.v. op 13 win
dingen. De secundaire kunnen we nog
aftakken op 3000 en 4000. Het
resultaat hiervan is dat we ver
schillende aanpassingen kunnen ma
ken. Tussen het bandje en de primaire
wikkeling moet overgangsweerstand
zoveel mogelijk vermeden worden. Het
best kunnen we de wikkelingseinden
zo lang maken, dat ze direct aan het
bandje verbonden kunnen worden. De
microfoon plus ingangstrafo zijn af.
We zijn dus nu gekomen aan het onder
werp „ De Versterker “.
De versterker bestaat uit 3 gedeelten
en wel:
a. de voorversterker
b. de eindversterker
c. het plaatstroomgedeelte.
Het is niet aan te bevelen de gehele

o/ogc
versterker en het p.s.a. op één chassis
te bouwen. De ingangsgevoeligheid
wordt n.1. zo groot, dat bij de construc
tie op één chassis een geweldige brom
niet tot de onwaarschijnlijkheden be
hoort, vooral niet wanneer er ook nog

jm
'

sjr>!

SoLS

■if

Fig. 3

Schemasleutel
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een ingangstrafo op geplaatst wordt.
Het beste is dan ook om voor- en eind
versterker te combineren en het p.s.a.
gescheiden te houden. In fig. 3 zien we
een schema van een voorversterker.
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Als eindversterker kan een vier of acht
Watter gebruikt worden. Verder ook
alle versterkerschema’s met voldoende
ingangsgevoeligheid. In de voorversterker worden de buizen EF 8 en EC 2
(of EBC 3) gebruikt. Vlak onder de mi
crofoon bevindt zich de microfoonaanpassingstrafo. Wanneer we tussen mi
crofoon en versterker een degelijk
afgeschermde kabel gebruiken met een
maximale lengte van 3 meter, dan is
het niet nodig ook op de versterker nog
een ingangstrafo te plaatsen. Wordt
echter gebruik gemaakt van een lan
gere kabel, dan moeten we z.g. lijn
trafo’s gaan toepassen. De secundaire
van de microfoon-ingangstrafo wordt
dan ook anders. We moeten de impe
dantie daarvan terugbrengen b.v. op
200 ohm. De primaire van de ingangs
trafo op de versterker wordt dan ook
200 ohm. De secundaire daarvan is
weer normaal.
Gebruiken we geen lijntrafo’s, dan zal
de capaciteit van de kabel ons lelijk
parten spelen. Doch om op de verster
ker terug te komen, zoals we uit het
schema zien, wordt gebruik gemaakt
van weerstand-gekoppelde trappen.
De roosterkring van de eerste penthode
wordt gevormd of door de secundaire
van de ingangstrafo (200 Ohm ingang)
of door een hoge weerstand (b.v.
100.000 Ohm) in het geval dat we de
microfoon „hoogohmig” uitvoeren.
Let wel: alle draden en onderdelen
welke in het schema zijn aangegeven
met een afschermingslijn,
moeten
goed afgeschermd worden en het ge
heel nogmaals in een metalen omhul
ling worden ondergebracht, daar anders
brominductie optreedt. Tevens zien we
uit het schema, dat het aarden op heel
speciale wijze geschiedt. In deze ver
sterker worden bij iedere buis de te
aarden onderdelen in groepen geaard.
Dit wordt gedaan om onderlinge beïn
vloeding zoveel mogelijk tegen te gaan.
Ook aan de ontkoppeling moet terdege
gedacht worden. De voor de EBC 3 toe
gepaste roosterlekweerstand is gehou
den op 0,25 Megohm, omdat een hogere
weerstand hier spoedig last geeft van
brom. Het is toch hoofdzakelijk de be
doeling een goed geluid te produceren
en wil dat bereikt worden dan kunnen
we beter wat versterking opofferen.
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Eest nog een korte opmerking: spreken
we op zeer korte afstand voor de
microfoon dan worden de lage frequen
ties door de sterke luchtbeweging bij
’t uitstoten van de adem overdreven
weergegeven en is het gewenst daar
mede eventueel in de versterker reke
ning te houden.
Dit kan geschieden door het ge
bruiken van kleinere koppelcondensatoren, waardoor de versterking in het
lage register verminderd wordt.
Veel succes!
Aan dit artikel kunnen wij nog de
volgende practische wenken toevoegen.
Om het boren van gaten in de magneet
.te ontlopen, waardoor men een grotere
vrijheid krijgt in de keuze van de mag
neet, kan men de constructie met poolschoenen toepassen. De benen worden
met twee langwerpige blokjes vloeiijzer verlengd, zodat we een luchtspleet
van 5 cm lengte voor het bandje krij
gen. Deze verlengstukjes, welke precies
op maat gevijld zijn worden met bout
jes op een rood koperen plaatje ge
schroefd, evenals het middenstuk,
waarop het gegolfde bandje ge
monteerd wordt. De afbeeldingen spre
ken verder voor zichzelf.
Het bandje. In de practijk blijkt het
niet altijd op te gaan om het microfoonbandje op een grove haarkam ge
golfd te krijgen, de tanden zijn meestal
conisch, met als gevolg een scheef ge
trokken bandje.
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Fig. 4

Iemand die niet tegen een beetje
moeite opziet, kan in een blokje ijzer
met een 3 kantig vijltje tanden van ge
lijke diepte vijlen. Het golven gaat dan
zonder moeite.
Een andere methode, die minder tijd
vergt, is het bandje op een daartoe
geschikt tandwieltje te golven.
Fig. 4 verduidelijkt de bedoeling.
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y\#ezen en inrichting der moderne gespecialiseerde meet- en testinstrumenten worden
T in de hier voorhanden literatuur vrij karig behandeld. Wie iets meer dan enkele
algemeenheden wil weten, is aangewezen op verspreide en vaak niet meer te achter
halen tijdschriftartikelen. Dit werkje, dat een samenvatting is van de voornaamste in

!

Radio Bulletin verschenen beschrijvingen, zal daarom velen van pas komen — als over
zicht, ter ondersteuning van studie — als handeling, voor allen die zich door zelfbouw
in het bezit willen stellen van een meer of minder uitgebreid, hoogst doelmatig in
strumentarium. Voor zover nodig, werden constructie-details herzien en in overeen
stemming gebracht met de materiaalpositie.
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Radarweerstanden
In de impuls-techniek bewijzen weerstanden wat zij waard zijn. Hier worden golftreinen
ge-timed in micro-seconden, is een ultra-stabiele tijdconstante doorslaggevend voor
resultaat en stelt men RC kringen zeer stringente eisen — dus moeten er andere,
betere weerstanden komen. Ontwerpers van radar-apparatuur hebben als tweede opdracht
de omvang der installaties tot het minst mogelijke te beperken, want in de lucht of op
zee telt elke vierkante centimeter dubbel — dus moesten er sterke, kleinere weerstanden
komen. En deze weerstanden kwamen, bij millioenen en millioenen. Zij hebben dienst
gedaan in tropenhitte en arctische koude, in zilte zeedamp en electrisch geladen wolken
banken. Hoe weergaloos betrouwbaar, sterk en stabiel zijn ze gebleken, welk een hecht
fundament gaven zij aan de bijster geniale impuls-techniek I
Het zijn deze weerstanden, die A M R O H voor U in Amerika heeft aangekocht, I. R. C.
metaal-weerstanden, in dwergvorm, gefabriceerd door de grootste R-producent ter wereld,
in Nederland vertegenwoordigd door AMROH - MUIDEN. Bij alle voordelen, die deze
nieuwe radar-weerstanden bezitten, is, voor tot zuinigheid gedwongen Nederlanders, nog
van belang: ze zijn niet duurder dan gewone weerstanden I
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