WiFÜ

maak t zelf
«BU°rH££K

6
de Historie v/d Radi

mier. gramm. versterker

££

toon voor toon
zuiver en echt

Koffermodel
Een ELAC platenspeler schenkt U vol

ELAC-STAR S10
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ELAC kristal-element-

topprestatie van specialisten, reprodu
ceert elke toon, elke nuance.
De Miraphon 10 heeft 4 snelheden, kan
op 127 of 220volt netspanning worden
aangesloten en wordt geleverd als i nbouw-element (desgewenst te mon
teren op een bijpassende metalen voet)
of in een luxe koffer, rundleer-imitatie,
met ingenaaide randen, als afgebeeld.
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parsifal
* Royaal uitgangsvermogen
★ Mengschakeling
★ Grammofoon- en microfoon-ingang
★ Klankregeling
★ Moderne buizen
★ Handig formaat
★ Fraai uiterlijk
★ Aansluitmogelijkheid voor radio-ontvangst

In deze uiteenzetting komen verschillende begrippen en uitdrukkingen voor, die
bij menigeen de wens zullen doen ontstaan, van deze mooie techniek méér te
weten te komen. Dat kan en wel via de schriftelijke Dr. Blan Radiocursus, waar
van U op aanvraag bij De Muiderkring N.V. te Bussum een gratis prospectus
krijgt toegezonden. Verder door verschillende populaire MK-uitgaven, waarvoor U
eveneens een folder kunt aanvragen.
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EEN RIDDER ONDER DE VERSTERKERS
Esn goede versterker ontwerpen en met
het verwerkte materiaal de gunstigst
mogelijke resultaten bereiken, is het
werk voor een specialist met een col
lectie meetinstrumenten. Maar het is
niettemin jaar in, jaar uit bewezen, dat
Muiderkring-ontwerpen zonder enige
moeite uit normale onderdelen kunnen
worden uitgevoerd en dan dezelfde pres

taties leveren als het oorspronkelijke
proefmodel. Dit is te danken aan de
enorme ervaring, die achter deze ont
werpen staat. Daarom worden de in het
uitzicht gestelde resultaten ook onvoor
waardelijk gegarandeerd, mits natuur
lijk de navolgende aanwijzingen voor de
bouw met normale zorgvuldigheid wor
den opgevolgd.

Werking van de Parsifal
De twee ingangs-,,kanalen” van deze
versterker (zie fig. 1) komen samen in
een mengschakeling, bestaande uit de
weerstanden R5 en R7; het minder gevoe
lige (grammofoon-)kanaal rechtstreeks
via de bijbehorende sterkteregelaar, het
gevoelige (microfoon-)kanaal na vooraf
gaande versterking in de speciale bromen ruisvrije buis 6267 of EF 86 (VI).
Hoewel dit een pentode is, wordt de buis
hier als triode gebruikt (schermrooster
met anode doorverbonden). De verster
king is dan voor alle normale doeleinden
rijkelijk voldoende. De sectie van de dub
bele triode (V2) waaraan de meng
schakeling ligt (V2a), versterkt het toe
gevoerde al of niet gemengde signaal ca.
50-voudig, nadat het eerst in de meng
schakeling is gehalveerd. Nu volgt de
klankregeling, die bestaat uit twee frequentie-afhankelijke regelbare verzwakkers (R10 en R12). Voor elk van deze
twee potentiometers is een stand te vin
den, waarbij het betreffende klankgcbied
„vlak” wordt versterkt, dus zonder be
voordeling of verzwakking t.o.v. het niet
geregelde middengebied. In grote trek
ken komt de werking van dit systeem
op het volgende neer:
R10 wordt gebruikt als de hoge-tonen
regelaar en R12 als de lage-toncn rege
laar.
Met R10 in de bovenste stand (max.
hoog) vormen de kleine capaciteitswaarden van C5 met R10 en C6 in serie
een spanningsdeler, waaraan de span
ning bij hogere frequentie oploopt aan
R10 en C6. C5 vormt echter voor de
lagere frequentie zo’n grote weerstand,

dat langs deze weg geen lage tonen moer
kunnen gaan.
Met R10 in de onderste stand (min.
hoog) krijgen we een spanningsdeler
van C5 en R10 in serie, waarbij de span
ning over C6 daalt bij de hogere fre
quenties.
Ergens tussen deze uitersten is een
stand waarbij geen van beide effecten
overweegt en de overdracht van de hoge
frequenties op het normale peil ligt.
Met R12 in de bovenste stand (max.
laag) vormen Ril met R12 en R13 in
serie een spanningsdeler waaraan de
spanning aan R12 en R13 in serie voor
de lagere frequenties oploopt, door het
shunt-effect van CIO parallel aan R12.
Een kleine capaciteit C7 over Ril com
penseert het verlies, dat zou ontstaan
wegens de inwendige capaciteit van de
buis.
Met R12 in de onderste stand krijgen
we een toenemende verzwakking voor
de lagere frequenties. C9 vormt nu een
shunt over R12, zodat de andere fre
quenties ongehinderd de volgende buis
(V2b) kunnen bereiken. Ergens tussen
deze uiterste standen in vindt men weer
een stand, waar geen van beide effecten
overweegt en dus de overdracht van de
lagere frequenties op het normale peil
ligt.
De andere helft van de dubbele triode
(V2b) staat als normale versterker tus
sen klankregeling en eindbuis (V3).
Vanuit de secundaire wikkeling van de
uitgangs-transformator Tl wordt een
deel van de spanning teruggevoerd via
R18 naar de katode van de triode V2b.
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SCHAKELING PARSIFAL

«F Elco/6 volt
fiF papier
«F papier
pF keramisch
pF papier
pF mica
+ 16 /<F elco 450 V
pF papier
pF keramisch
pF papier
+ 50 «F 350/380 V elco
megohm % W
kilohm V- W

Deze „tegenkoppeling” heeft een bijzon
der heilzame invloed op de eigenschap
pen van het deel van de versterker, dat
door de tegenkoppeling wordt omvat, dus
alles wat op de klankregeling volgt.
Kort en goed komt de werking van
tegenkoppeling hierop neer, dat vervor
ming die in dit deel van de versterker
— in twee buizen en de uitgangstransformator — ontstaat, gedwongen wordt
zichzelf te bestrijden.
Tegenkoppelen houdt ook in, dat een deel
van de versterking wordt opgeofferd. De
grote versterking van del2AX7 (ECC83)
laat dit echter zonder bezwaar toe.
Op de secundaire wikkeling van de uitgangstransformator zijn aftakkingen
aanwezig. Aan de primaire zijde wordt
van de 5200 ^-aansluiting gebruik ge
maakt, omdat zo de eindbuis het gun
stigst wordt belast. Secundair hangt het
van de te bezigen luidspreker af, aan
welke aansluiting deze wordt verbonden.
Spanning voor de tegenkoppeling wordt
altijd van de gehele secundaire betrok
ken.
De Parsifal betrekt de vereiste stromen
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SI Schat op Rio/

R3-9-17 ...
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Ril
R13
R14-21-23
R16
R18
R19
R20
R22

220
470
470
3.3
1
270
27
22
100
1.5
680
1
2

kilohm 1 W
kilohm Pot. meter log. K II
kilohm % W
kilohm M* W
megohm Pot. meter log. K II
kilohm % W
kilohm Vj W
kilohm 1 W
ohm V& W
kilohm V» W
kilohm % W
kilohm % W
x 270 ohm 1 W parallel

(gloeistroom en anodestroom) van een
voedingstransformator type PC100. Deze
bevat een gloeistroomwikkeling van 6,3
V met een aftakking op het midden.
(Vandaar tweemaal de aanduiding „3,15
V” op deze transformator; dit is de
grootte van de spanningen t.o.v. dit mid
den, samen dus 6,3 V). Op deze wikke
ling zijn de gloeidraden van de buizen
aangesloten. De andere secundaire wik
keling levert 250 V en is ook op 220 V
afgetakt, doch deze aansluiting wordt
niet gebruikt. Van deze wisselspanning
van 250 V wordt gelijkspanning gemaakt
door een seleniumcel in z.g. brugschakeling. Die naam volgt uit de gelijkenis
met een in de elektrotechniek zeer be
kende meetschakeling, de „brug van
Wheatstone”. Elk van de vier takken
van de seleniumcellenbrug is een gelijkrichter, die alleen geleidt in de richting
waarin de punt van de driehoek wijst.
Aan de hand van deze „verkeerstekens”
is gemakkelijk te zien, hoe de vijftig
maal per seconde van richting wisselen
de stroom uit de transformator in de
brug heel listig naar + en — wordt ge-

dirigeerd en daar verschijnt in de vorm
van honderd stroomgolven per seconde
in één vaste richting.
Een filter, bestaande uit twee samen in
één huis ondergebrachte elektrolytische

condensatoren C16 en C17 en een smoorspoel „L”, type 6006, verandert het ruwe
produkt van de gelijkrichter in een
gladde gelijkstroom. Daarmee kan ook
de Parsifal zonder gebrom v/erken.

I

Het bouwen van de Parsifal
Gereedschap
Voor het in elkaar zetten van deze ver
sterker hebt u weinig gereedschap nodig.
In de eerste plaats een soldeerboutje,
waarover verder in dit boekje meer
wordt verteld. Gemakkelijk is dan nog
een platbektangetje bij de hand te hebben om straks de bedrading — dat zijn
de verbindingen tussen de verschillende
onderdelen — mooi recht te maken en

de boutjes bij het monteren vast te hou
den. Een schroevedraaiertje is verder
onontbeerlijk. Neem een klein model met
een bladbreedte van ongeveer 3 mm. Bij
het op maat knippen van het montagedraad is een zijkniptang wenselijk, maar
wanneer u tegen de aanschafkosten op
ziet: neem een oude schaar, het gaat
daar ook mee!

:
Afb. 2 — Met dit gereedschap is het goed werken! Van links naar rechts: Solon soldeerinstrument, zijkniptang, platbektang en schroevedraaier.
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Onderdelenlijst
AANTAL

NAAM VAN HET ONDERDEEL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
17
10
2
5
4
42
4
2
1
1
5.5 m
5.5 m
1.25 m
2.50 m
1
2
4
1
5
1
1

AMROH voedingstransformator PC100 ...................
AMROH uitgangstransformator U72 .......................
AMROH smoorspoel 6003 ...............................................
Seleniumcel B250C75 Siemens ........................ ..............
Elco 2 X 50 «F 350 V ...................................................
Elco 2 X 16 .«F 450 V ...................................................
Open zekeringhouder .......................................................
Zekering 250 mA (5 x 20 mm) ...................................
AMROH entree ...................................................................
B & L chassisdelen L603 ................................. .............
AMROH weerstandbordjes met 2 X 10 contacten
AMROH draadsteun 7-delig .......................................
Noval huishouder ...............................................................
Noval huishouders met rand .......................................
Noval afschermhus 50 mm ...........................................
AMROH pot. meters z. sch. 470 kf>, log..................
AMROH pot. meter z. sch. 1 M'Si, log.......................
AMROH pot. meter m. sch. 1 M.Q, log...................
Soldeerlippen 3 spr............................................................
Soldeerlippen 1 spr............................................................
Rubbertule ...........................................................................
AMROH chassis met front paneel ...............................
Afschermplaat
.................................... ..............................
Polystyreen cond. 500 pF ............................................
Keramische cond. 100 pF ...............................................
Keramische cond. 220 pF ...............................................
Facon papier cond. 1000 pF .......................................
Facon papier cond. 2200 pF .......................................
Facon papier cond. 4700 pF .......................................
Facon papier cond. 0.01 «F .......................................
Facon papier cond. 0.047 /<F .......................................
Vitrohm weerstanden ABT 270 Ü
Vitrohm weerstanden ABT
22 kSi
Vitrohm weerstanden ABT 220 kn
SBT 100 Q
Vitrohm weerstand
1 k.0
Vitrohm weerstand
SBT
Vitrohm weerstand
SBT
1.5 ksi
Vitrohm weerstanden SBT 3.3 ko
Vitrohm weerstand
SBT
3.9 hü
Vitrohm weerstand
SBT
27 ha
Vitrohm weerstand
SBT 270 k.0
Vitrohm weerstanden SBT 470 ha
Vitrohm weerstand
SBT 680 k_Q
Vitrohm weerstand
SBT
1 Uü
Elco's 100 .«F/6 V
Boutjes M 3 x 5 mm
Boutjes M 3 X 10 mm ...
Boutjes M 3 X 15 mm vern.....................
Boutjes M 3 X 20 mm ............................
Boutjes M 4 X 12 mm ............................
Moertjes M 3 ................................................
Moertjes M 4 ................................................
Afstandsbusjes 10 mm ............................
Aardcontactring voor el. cond................
Pert. isolatiering voor el. cond............
Montagedraad 0,8 mm ................................
Oliekous 1 mm geel ....................................
Netsnoer ........................................................
Coax kabel ....................................................
Netsteker ........................................................
Afschermhulzen mier. en p.u. ingang
Knoppen .........................................................
Frontplaat ....................................................
Splitpennen ....................................................
Controleglaasje ............................................
Lampfitting ....................................................
Superspeed soldeer ....................................

TE BEVESTIGEN
MET
M
M
M
M

X 5
X 20
X 5
X 20

M 3 X 15
M
M
M
M
M
M

3
3
3
3
3
3

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

rood-violet-bruin
rood-rood-oranje
rood-rood-geel
bruin-zwart-bruin
bruin-zwart-rood
bruin-groen-rood
oranje-oranje-rood
o ran j e-wi t-rood
rood-violet-oranje
rood-violet-geel
geel-violet-geel
blauw-grijs-geel
bruin-zwart-groen

Bovenstaand materiaal is in bouwdoosvorm verkrijgbaar.
Verder benodigd: Buizen 6267 of EF86
6BQ5 of EL84.
12AX7 of ECC83
Lampje 6,3 V—0,2 A
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3
3
3
3

BEST. No.

36.100
34.115
43.022
66.053
20.208
20.204
18.511
18.008.004
13.021.001
13.236
11.220.002

11.107.002
14.401
14.403
14.400.003
54.826
54.827
54.927
5.033.001
5.013.010
16.001
91.012
91.012.004
24.407
26.005
26.007
21.300
21.301
21.303
21.305
21.309

kleur
code

20.009
1.003.001
1.303.004
1.003N.006
1.303.007
1.304.004
1.303.001
3.004.002
2.999.042
4.001
4.047.003
86.001.004
86.103
83.008
17.055.145
69.166
10.052
2.030.001
52.500
52.108
87.006

t

Monteren van de onderdelen
Hoewel de Parsifal er zo op het eerste
gezicht nogal ingewikkeld uitziet, is het
bouwen van deze versterker, wanneer
men dit volgens de hierna beschreven
methode doet, tamelijk eenvoudig. Deze
methode is om eerst de verschillende on
derdelen op het chassis te plaatsen en
deze later te bedraden.
Begonnen wordt met de smoorspoel L
(Amroh 6006) te monteren aan de onder
zijde van het chassis met montageboutjes waarvan de kop in de verzonken uit
sparing valt. De aansluitdraden van deze
smoorspoel zijn naar de achterzijde van
het chassis gericht. Verder monteren we
de drie Noval huishouders voor VI, V2
en V3 en wel zo, dat de „lege plek" in
de richting wijst die door het pijltje iri
de tekeningen is aangegeven.
Voor VI en V2 worden buishouders met
rand gebruiktTBij alle drie de huishou
ders wordt onder het moertje van de
naar het midden van het chassis gerichte
bevestigingsboutjes een driespruitsoldeerlip bevestigd.

De luidspreker entree wordt met 10 mm
lange boutjes achter het bovenste sleufgat vastgezet, de zekeringhouder in het
sleufgat daaronder met twee 15 mm
lange boutjes en twee afstandbussen van
10 mm hoog, ook de rubbertule kan wor
den ingeklemd.
Het piekup- en microfoon-chassisdeel
worden ieder met twee 10 mm boutjes
bevestigd, een 1 spruitsoldeerlip komt
onder ieder moertje.
Tegen de voorwand van het chassis
wordt de gelijkrichtcel G bevestigd met
één 20 mm boutje.
De dubbele elektrolytische condensator
(2 X 16 /<F) C8/C11 komt in het gat
naast de huishouder V3, daarnaast komt
de elco 2 X 50 «F — C16/C17. Deze
condensator moet d.m.v. een pertinax
tussenring geïsoleerd van het chassis
worden opgestcld. Tussen deze ring cn
de condensator wordt een aardcontactring gelegd en wel zo, dat de lip naar
de transformator PC100 is gericht, lip
omhoog buigen.

Afb. 3 — De plaats van de verschillende
onderdelen is duidelijk op de foto te zien.
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Vervolgens worden de transformatoren
Tl en T2 resp. de uitgangstransformator U72 en de voedingstransformator
PC100 gemonteerd. Voor de U72 ge
bruikt men 20 mm lange boutjes. Deze
U72 komt met z’n zijkant zodanig, dat

de aansluitlippen naar de PC100 zijn ge
richt. De PC100 wordt haaks t.o.v. de
U72 bevestigd, zodat de „aansluitingen”
naar de elektrolyten wijzen en waarbij
de aansluitingen 3,15 — 3,15 — 250 —
220 — 0 naar het chassis toegekeerd zijn.

★ ★

Bedrading
Nu de onderdelen op hun plaats zitten
komt het leggen van de verbindingen
tussen de verschillende onderdelen of,
zoals dat in vakkringen heet, het maken
van de bedrading, aan de orde. Deze be
drading wordt gemaakt met koperdraad
dat — om het solderen te bevorderen —
is vertind. Want alle draadjes worden
gesoldeerd! Gebruik daar Superspecd
harskernsoldeer voor. Hiermede zult u,

wanneer u de volgende wenken even wilt
lezen — en opvolgen — prachtige soldeerlassen kunnen maken en wat ge
makkelijk is, u hebt geen soldeerwater,
soldeervet of ander vloeimiddel nodig
— dat is bij dit soort montagewerk trou
wens geheel uit den boze — want bij
Superspecd zit dat binnen in het draadsoldeer.

★ ★

Solderen
Een eerste vereiste bij het solderen is,
dat u over een goede soldeerbout be
schikt. Het gemakkelijkst werkt u met
een SOLON bout, instrumentmodel, die
zeer klein is en een laag stroomverbruik
heeft, namelijk 25 watt. De bout ligt
prettig in de hand en u kunt er mee op
de moeilijkste plekjes komen, terwijl de
stiftpunt ondanks zijn kleine afmetin
gen een prachtige warmte afgeeft. Deze
boutjes zijn bij uw radiohandelaar ver
krijgbaar.

Van groot belang is voorts, dat de punt
van de bout goed is vertind. Dat ver
tinnen doet u als volgt:
Wanneer de bout nog koud is schuurt u
de punt met schuurlinnen goed blank

Een druppel Superspeed op de
warme boutpunt laten smelten.

Afb. 5

Afb. 4 — Met een vijl of schuurpapier wordt
de punt van de soldeerbout goed blank ge
maakt.
Met een soldeerboutje, dat u boven he.t
gas verwarmt, kunt u natuurlijk ook
werken, maar dan blijft het een heen en
weer geren van het gasstel naar uw
werkstuk. Daarom, wanneer u toch van
plan is aan radio te gaan doen, koop dan
een elektrische SOLON soldeerbout, in
strumentmodel.
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(afb. 4), zodat nergens een zwart putje
of plekje meer te zien is. Breng dan de
bout op temperatuur en laat er een paar
millimeter Superspeed op smelten (afb.
5). Let op hoe dat gaat!
Eerst zal de harskern smelten en het nu
vloeibaar geworden hars over de punt
van de bout lopen. Onmiddellijk daarna
smelt het tin en verspreidt zich overal,
waar het hars de zaak heeft voorbe
werkt. U ziet nu meteen het nut van dit
vloeimiddel.
Met een doekje wrijft u snel het vloei
bare soldeer zoveel mogelijk over de
punt uit (afb. 6). Er zit dan een dun
laagje tin, mooi gelijk verspreid, over

wordt om de soldeerplaats op tempera
tuur te brengen. Men houdt er dan hst
Superspeed tegenaan, dat weldra gaat
vloeien. De bout wordt nu weggenomen
en — 'dit is zeer belangrijk! — men
houde de soldeerplaats nu onbewegelijk
tot het tin is gestold. Man kan dit zien,
doordat het eerst glanzende oppervlak
dof wordt. Het te vroeg bewegen van de
nog zachte las veroorzaakt een slechte

Afb. 6 — Een paar vlugge streken met een
doekje verspreidt hst tin en een mooi ver
tinde boutpunt is het resultaat.

de stiftpunt. Mocht het in één bewerking
niet helemaal gelukken, dan de bout
weer laten afkoelen, schoonschuren en
nogmaals wat soldeer laten smelten. Uw
bout is dan voor het gebruik gereed. Van
het allergrootste belang is verder, dat de
te solderen plaatsen goed schoon zijn.
Afb. 8 — Met een beetje Superspeed wordt
de soldeerlip even vertind. Bij nieuwe onder
delen is dit niet nodig.

verbinding. Moet men draadverbindingen
solderen aan soldeerlippen e.d. waarin
gaatjes zitten, zoals aan de spruitsoldeerlippen, potentiometer-aansluitingon
enz., dan steekt men de eindjes daar ge
woon in, zonder ze om te buigen. Met
een soldeerlas zitten ze vast.

Afb. 7 — De soldeerlip van een potentiometer wordt schoongevijld. Bij een nieuw
exemplaar met nog schone glanzende lippen is
dat overbodig!

*

Wanneer u met nieuwe onderdelen
werkt, is geen voorbewerking nodig, im
mers alle delen, waaraan gesoldeerd
moet worden, zijn reeds vertind of ver
zilverd.
Het solderen zelf is dan een eenvoudige
handeling. De beide aan elkaar te lassen
delen worden tegen elkaar gebracht,
waarna de bout er op of onder gezet

Afb. 9 — Het maken van de soldeerlas kan
nu niet meer mis gaan.
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Verbindingen aan de montagebordjes
Elk van de beide weerstandbordjes (fig.
10 en 11) heeft twee rijen met 10 soldeerlippen. Aan de binnenste lippen komen de
weerstanden en condensatoren, aan de
buitenste de verbindingen.
De lippen zijn genummerd van links

naar rechts van 1 t/m 10 en 11 t/m 20,
de andere rij lippen is genummerd van
a t/m j en k t/m t.
Alvorens de bordjes in het chassis vast
te zetten worden de volgende bewerkin
gen uitgevoerd:

Doorverbindingen
De doorverbindingen worden gelegd aan
de buitencontacten met korte stukjes
niet geïsoleerd montagedraad: 7 met 8;
11 met 12; 15 met 16; 17 met 18; 19 met

20. Verder a met b; f met g; k met 1;
1 met m en m met n; p met q en s met t.
Tenslotte met geïsoleerd draad: 1 met 3;
c met 4 en c met i; c met j en h met 9.

Weerstanden en condensatoren
Gewerkt wordt van links naar rechts volgens de fig. 10 en 11:
C15, condensator 4700 pF, tussen 1 en a.
R23, 22 kilohm (rood-rood-oranje) tus
sen 2 en b.
R21, 22 kilohm (rood-rood-oranje), tus
sen 3 en c.
R14, 22 kilohm (rood-rood-oranje), tus
sen 4 en d.
R18, 1,5 kilohm (bruin-groen-rood), tus
sen 5 en e.
R22, twee weerstanden van 270 ohm pa
rallel (rood-violet-bruin), tussen
6 en f.
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R19, 680 kilohm (blauw-grijs-geel), tus
sen 7 en g.
C14, keramische condensator 100 pF,
eveneens tussen 7 en g.
C13, condensator 0,047 /«F, tussen 8 en
h.
R17, 220 kilohm (rood-rood-geel), tus
sen 9 en i.
R15, 3,3 kilohm (oranje-oranje-rood),
tussen 10 en j.
C12, elektroliet 100 ,«F, ook tussen 10
en j met de -{- (plus) aan 10.

C3,

R8,
C4,

elektroliet 100 «F, tussen 11 en k
met de -f (plus) aan 11.
3,3 kilohm (oranje-oranje-rood),
tussen 12 en 1.
condensator 0,047 «F, tussen 15 en
o.

R9,
R3,

220
sen
220
sen

kilohm (rood-rood-geel), tus
16 en p.
kilohm (rood-rood-geel), tus
17 en q.

C2,
R2,

condensator 0,01 /<F, tussen 18 en r.
3,9 kilohm (oranje-wit-rood), tus
sen 19 en s.
Cl, elektroliet 100 u, tussen 20 en t, de
+ aan 20.
Door middel van montageboutjes (voor
ieder bordje twee stuks), afstandbussen
en moertjes worden de bordjes nu in het
chassis bevestigd. De juiste stand is te
zien uit de grote bouwtekening (fig. 15).

Aansluiten van de transformatoren
Aan de secundaire van de voedingstransformator worden nu de volgende ver
bindingen gemaakt:

1

Verbinding A:
Van de 0-aansluiting aan de secun
daire kant van de PC100 naar een
lip co van de gelijkrichter cel G.
Verbinding B:
Lip 250 volt op de PC100 komt aan
de andere lip co van de gelijkrichtcel G.
Verbinding C:
We verbinden meteen de lip van
het aardcontact voor de 2 X 50 /*F
elco (C16/C17) met de driespruitssoldeerlip bij huishouder V3.
Verbinding D:
Van een 3,15 V aansluiting een ver
binding leggen naar contact 5 van
buisvoet V3, van daar een verbin
ding naar 9 van V2 en 5 van VI.
Verbinding E:
Van de andere 3,15 V aansluiting
gaat nu een verbinding naar lip 4
van buisvoet V3; ook deze verbin
ding doortrekken naar contact 4

en 5 van V2, vervolgens naar lip 4
van VI.
Verbinding F:
Van de aansluiting tap 6,3 volt op
de PC100 naar de driespruitsoldeerlip bij V3.
Verbinding G:
Van de 0-lip aan de secundaire zijde
op de U72 gaat een verbinding
naar de driespruitsoldeerlip bij
buisvoet V3.
Verbinding H:
Van de 5 ohm aansluitlip op de
U72 een verbinding naar R18 op
het montagebordje (lip 5).
Verbinding I:
Van de 3,2 ohm aansluiting op de
U72 een verbinding naar de luid
spreker entree, linker bus.
Verbinding J:
Van de O-aansluiting primaire zijde
U72 naar C15 op montagebordje
(lip 1).
Verbinding K:
Van de 5200 ohm aansluiting U72
naar R23 op weerstandbordje (lip
2).
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Verbindingen aan de huishouders
V 1: Lip 1 doorverbinden met 6 en dan
naar C2 op montagebordje (lip 18).
Lip 2 naar middenbus van VI, van
daar naar driespruitsoldeerlip en
lip 7.
Lip 3 verbinden met lip 8 en met Cl
op montagebordje (lip 20).
V 2: Lip 1 verbinden met C4 op mon
tagebordje (lip 15). Lip 2 wordt
d.m.v. twee weerstanden R7 en R5
ieder van 470 k£? (kleurcode: geelviolet-geel) verbonden met lip 13
en lip 14 op montagebordje.
Lip 3 met R8 op idem (aan lip 12).

Lip 6 met R17 op montagebordje
(lip 9).
Lip 8 gaat naar R15 op het mon
tagebordje (lip 10).
De middenbus van V2 wordt met
de driespruitsoldeerlip verbonden.
V 3: R20
1 kilohm (kleurcode: bruinzwart-rood) komt tussen lip 2 en
C14/R19 op montagebordje (lip 7).
Lip 3 verbinden met de twee weer
standen R22 (lip 6).
Lip 7 gaat naar R23 (lip 2).
Lip 9 verbinden -met R21 op mon
tagebordje (lip 3).

I

Verdere bedrading
De volgende verbindingen zijn nu aan
de beurt: van de smoorspoel L gaan de
aansluitdraden ieder naar een contact
van de 2 X 50 «F elco C16/C17 (geeft
niet welke).
Van het ene contact gaat een verbinding
naar C15 op het montagebordje. De an
dere aansluiting van die elektroliet gaat
naar de + aansluiting van gelijkrichtcel G. De min (—) van de gelijkrichtcel
voert naar de zekeringhouder Z.
Het andere contact van deze zekering
houder wordt verbonden met de drie
spruitsoldeerlip bij V3, waaraan ook het
nog niet verbonden contact van de luid-

spreker-entree wordt gelegd.
Van deze soldeerlip bij V3 gaat tenslotte
nog een verbinding naar contact f op het
montagebordje waaraan de beide 270 Q
weerstanden R22 liggen.
Tussen de contacten j (R15) en k (C3)
komt de 100 ohm weerstand R16 (kleur
code: bruin-zwart-bruin). Van k gaat
ook een verbinding naar de driespruit
soldeerlip bij V2. Van contact d op het
ene montagebordje gaat ook een verbin
ding naar p op het andere bordje.
Alvorens de afgeschermde leidingen te
verbinden krijgen we eerst:

Afb. 12 — De achterzijde van de Parsifal
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Bewerking kabeleinden
Het bewerken van de einden van de af
geschermde kabel doet men het gemak
kelijkst op de volgende manier. De kabel
bestaat uit een aantal tamelijk dunne
koperen aders, waaromheen allereerst
een vrij dikke melkwitte plastic mantel
zit. Hieromheen is een metalen afscher
ming gewikkeld, waarover dan weer een
uit dun koperdraad gevlochten mantel.
Tenslotte is de kabel afgewerkt met een
plastic kous.

wordt, wederom met de punt van een
schaar, telkens met een paar draadjes
tegelijk voorzichtig losgemaakt (afb. 18).
Zijn alle draadjes van elkaar geschei
den, dan draait men ze ineen tot een
kabeltje (afb. 19).
Nogmaals wordt de schaar ter hand ge
nomen, nu om de metalen mantel voor
zichtig los te wikkelen en af te knippen
(afb. 20).
De dikke plastic binnenmantel ligt nu
vrij. Op 1 cm van het einde af wordt met
de punt van de warme soldeerbout deze
mantel rondom doorgesneden (afb. 21).
Trek, terwijl het plastic nog zacht is,
het losse einde er af (afb. 22). Op deze
manier maakt men op eenvoudige wijze
de zaak in orde. Ga niet proberen met
een mesje de mantels los te snijden,
want tien tegen één snijdt u te ver en
daarmee verspeelt u een stukje kabel.
Op deze manier worden nu 7 stukken
kabel klaargemaakt en wel:
Kabel L: lang plm. 5 cm, aan een zijde
afgewerkt met ca. 2 cm in elkaar
gedraaide kabelmantel, aan de an
dere zijde van de kabel behoeft geen
afscherming te worden aangebracht.

Afb. 16
De punt van de schaar wordt
onder de buitenste plastickous gestoken die
dan over een lengte van ongeveer 2 cm wordt
opengelegd.

Begonnen wordt nu met deze plastic
kous met een schaartje in de lengte over
een afstand van ongeveer 2 cm open te
knippen (afb. 16), door de punt van de
schaar voorzichtig onder de isolatie te
steken. Aan het einde van de nu ver
kregen spleet, haaks daarop, voorzichtig
het losse stuk rondom wegknippen (afb.
17).
De gevlochten mantel van fijn koper
draad ligt nu vrij en het vlechtwerk

•;.I
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Afb. 18 — Wederom met de schaarpunt word
nu de vrijgelegde gevlochten mantel van fijn
koperdraad losgepeuterd, telkens met een paar
draadjes tegelijk.

Afb. 17 — Voorzichtig wordt de opengelegde
plastickous rondom weggeknipt.

Kabel M: lang plm. 30 cm, aan twee
zijden afgewerkt met 2 cm in el
kaar gedraaide kabelmantel.
Kabel N: lang plm. 15 cm, aan één zijde
afgewerkt met ca. 2 cm in elkaar
gedraaide kabelmantel.
Kabel O: lang plm. 16 cm, aan 2 zijden
afgewerkt met ca. 2 cm in elkaar
gedraaide kabelmantel.
Kabels P en Q: lang plm. 20 cm, aan
één zijde afgewerkt met 3 cm in
elkaar gedraaide kabelmantel, de
andere zijde 2 cm.
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De losgemaakte koperdraadjes
worden nu gebundeld en tot een adertje in
elkaar gedraaid.

Afb. 20 — De vrij gelegde metalen mantel
wordt losgewikkeld — weer met de schaar
punt — en afgeknipt.

Kabel R: lang plm. 30 cm aan één zijde
afgewerkt met 2 cm in elkaar ge
draaide kabelmantel.

Kabel L komt aan lip 9 van huishouder
VI. De andere kant wordt naar het chassisdeel van de microfoonplug geleid, die
nu als volgt wordt gemonteerd:
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Afb. 21 — Nu komt de soldeerbout te hulp:
op 1 cm vanaf het einde wordt met de warme
bout de binnenste plastic mantel rondom
doorgesneden. De kabel dus ronddraaien langs
de boutpunt.

Afb. 22 — Vóór het plastic is afgekoeld wordt
het losse stukje afgeschoven.

Verbindingen aan microfoon- en pickup-ingang
Aan het bovenste van de twee boutjes,
waarmee het microfoon chassisdeel op
het chassis wordt geschroefd, komt eerst
een enkele soldeerlip en dan een moertje.
Hieraan wordt later het afschermkokertje gesoldeerd. Dit kokertje schuiven we
eerst over het uiteinde van kabel L. De
middenader van de kabel L solderen we
nu tegelijk met één einde van Rl (1 megohm, kleurcode bruin-zwart-groen) aan
de centrale pen van het chassisdeel (zie
afb. 23).
Van te voren hebben we hierin de micro
foonplug gestoken om de afkoeling tij
dens het solderen te bevorderen.
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Het andere einde van R1 komt tegelijk
met de afscherming van de kabel aan
één der buitenlippen van het microfoonchassisdeel. Als nu het afschermkokertje terug geschoven wordt moet het pre
cies tussen de soldeerlippen vallen en
kan dan hieraan worden vastgesoldeerd.
Deze montage moet zodanig worden uit
gevoerd, dat het uiteinde van de kabel
en Rl geheel binnen het afschermkokertje blijven (zie afb. 24).
Kabel M komt aan het pickup-chassisdeel,
echter zonder een weerstand. De verdere
bewerking is als voor kabel L. Het an-
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Afb. 23 — Hier zien
we duidelijk hoe de
verbindingen aan de
pickup- en microfooningang worden ge
maakt, alvorens het
afschermbusje er
overheen wordt ge
schoven.

dere einde sluiten we later aan, maar
wordt wel door de betreffende opening
in het chassis gestoken.
Kabel N komt aan lip r op het montage
bordje, de afscherming aan lip s, van
daar gaat tevens nog een verbinding
naar de driespruitsoldeerlip bij VI.
Kabel O zit aan lip o op het montage-

bordje, de afscherming aan n.
Kabels P en Q komen aan resp. 13 en 14
en de beide afschermingen aan n op het
montagebordje.
Kabel R tenslotte komt aan lip 7 van
V2, de afscherming aan de driespruitsoldeerlip.
Blijft ons nog over de laatste faze.

1

I

Afb. 24 — Na mon
tage worden de bus
jes aangeschoven en
aan de soldeerlippcn
vastgesoldeerd.
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Aansluitingen
aan potentiometers en 7-delige draadsteun

.

Het paneeltje voor de potmeters (afb. 25)
wordt door de fabrikant geschilderd af
geleverd. Het is van veel belang, dat de
onderzijde ervan vóór de montage blank
wordt geschuurd, dit om een goed contact
met het chassis te verzekeren.
Alvorens we nu het paneeltje met de
vier potentiometers op het chassis plaat
sen, bevestigen we eerst CIO tussen lip 2
van R10 en lip 1 van R12.
Aan lip 1 van R12 komt ook de weer
stand R13, kleurcode: rood-violct-oranje.
Aan lip 2 van R10 komt ook een verbin
ding naar lip 2 van R12 waaraan ook
C9 en kabel R bevestigd worden. De
kabel moet echter eerst door het gat in
de omgezette rand van het paneeltje
worden gestoken.

Aan contact 1 van de draadsteun komt
einde T van C5 en een verbinding naar
contact 7. Aan contact 7 komt ook kabel
O met de condensator C7 — 500 pF en
Ril — 270 kilohm, kleurcode rood-violetgeel.
De andere einden van C7 en Ril komen
aan lip 5.
De einden U van C6 en R13 komen aan
contact 2 met een doorverbinding naar
contact 6, waaraan ook de afscherming
van kabel O v/ordt gelegd.
Het netsnoer kan vervolgens door de
rubbertule onder het chassis worden ge
voerd. Trek het 15 cm naar binnen, leg
een knoop vlak achter de tule en splij':
het snoer in tweeën. Eén ader (W) gaat
nu naar lip 4 op R10, de andere (X)

i

Afb. 25 — Op deze foto van
het potmeterpaneeltje zien
we tevens de 7-delige draad
steun.
Aan lip 1 van R10 komt vervolgens C6,
aan lip 3 C5.
De aansluitpunten T, U en 2 X V van
C5-6-9 en R13 laten we nog voor wat
ze zijn. Kabel P komt aan lip 2 van R6.
Kabel M aan lip 3. De afscherming van
P en M komen samen aan lip 1 van R6.
Kabel Q aan lip 2 van R4, de afscher
ming aan lip 1.
Kabel N aan lip 3 van R4. Nu kan het
potentiometerpaneeltje met drie montageboutjes op het chassis worden vastgezet.
De 7-delige draadsteun wordt gelijk met
de afschermplaat (S) aan de uitgangstransformator Tl bevestigd.

wordt naar de bovenzijde van het chassis
geleid en verbonden met de lip aan de
primaire zijde van de PC100, welke over
een komt met de plaatselijke netspan
ning, meestal dus de lip 220 V. Dit is
dan verbinding (X).
Lip 5 van R10 verbinden we met de
0-lip op de primaire zijde van de PC100
(verbinding Y).
Tenslotte verbinden we het signaallampje V4 met twee draadeindjes aan de
beide 3,15 V aansluitingen D en E op de
voedingstransformator T2 (zie ook fig.
13).

Zekering
Deze zit onder „vingerbereik”, maar zo
lang alles normaal werkt, staat op geen
van beide zijden spanning. Dit wordt
echter anders als door één of andere oor
zaak deze beveiliging doorsmelt. De lip
links voert dan wel spanning en het is
dus zaak om bij uitwisselen van de zeke
ring de verbinding met het lichtnet eerst

20

te verbreken, om een gevoelige „prik” te
voorkomen. Een waarschuwing in die zin,
op de achterwand aangebracht, is nuttig
voor vergeetachtigen.
Bedenk wel, dat het doorsmelten altijd
een oorzaak heeft, n.1. te grote stroomdoorgang, als gevolg van een fout in de
versterker. Mocht de zekering dus eens

:=

„doorpiepen”, dan kunt u het nog cena
wagen met een nieuwe van gelijke waar
de. Begeeft ook deze het, dan is reparatie

van de versterker geboden. Verzwaren
van de zekering brengt het risico van
grote schade mee!

Afscherming
I.v.m. de grote gevoeligheid van de microfoontrap is het gewenst, de onder
zijde van do versterker met een metalen
plaat af te sluiten. Bij inbouw in kast ge
beurt dat door dc metalen bodem, als deze

geleidend met het chassis van de verster
ker wordt verbonden. Wordt voor maxi
male gevoeligheid de 6267 als pentode ge
schakeld, dan is ook afsluiten van de zij
kant gewenst.

Belangrijk
Na een laatste zorgvuldige controle op
vergeten verbindingen, overgeslagcn soldeerpunten en vooral op achtergebleven
losse stukjes draad of druppels en slier
tjes soldeer, kan de Parsifal in bedrijf
worden gesteld. Het is raadzaam om bij
het eerste inschakelen de beveiligende
glaszekering nog weg te laten. De
anodespanning blijft dan weg, maar de
gloeidraden van de buizen worden heet
(zichtbaar als gloeiende puntjes). Is dit
in orde, dan weer uitschakelen, de zeke
ring aanbrengen en opnieuw inschake
len. Er bestaat nu een goede kans dat

Stromen en spanningen

de zaak genereert, hoorbaar in de vorm
van een giltoon uit de luidspreker. Wees
er daarom op voorbereid om bij het eer
ste begin van dit wangeluid de verster
ker te kunnen uitschakelen. De verbin
dingen J en K op de uitgang U72 dan
onderling verwisselen. Daarna zal de ver
sterker normaal werken en kunt u rustig
vertrouwd raken met de klankregeling
en mengschakeling. Het is volkomen
normaal, dat al spoedig na het inscha
kelen de eindbuis V3 zeer heet wordt en
dat de temperatuur van de voedingstransformator vrij sterk oploopt.
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Een afbeelding van de AVO-Multiminor. de ideale meter voor vakman en ama
teur (Imp. AMROH N.V. — Muiden).
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SPANNINGEN EN STROMEN GEMETEN MET DE AVO-MULTIMINOR
BIJ EEN NETSPANNING VAN 220 V

Spanningen

Stromen

Meetgebied 0 ... 1000 V =
over C17 = 315 V
over C16 = 300 V
over Cll = 260 V
over C 8 = 240 V

Meetgcbied 0 . 100 inA =
door de 6006 = 66 mA
anodestroom (lip 7) van
6BQ5 (EL84) = 58 mA
Mcctgebied 0 ... 1 mA =
anodestroom (lip 6) van
12AX7 (ECC83) = 0.43 mA
anodestroom (lip 1) van
12AX7 (ECC83) = 0.4 mA
anodestroom (lip 6) van
0.78 mA
6267 (EF86)
Meetgcbied 6 ... 10 mA =
schermroosterstroom (lip 9) van
6BQ5 (EL84) = 6.9 mA

7 van 6BQ5 (EL84)
6 van 12AX7 (ECC83)
1 van 12AX7 (ECC83)
6 van 6267 (EF86)
Meetgebied 0 ... 10 V r=
3 van 6BQ5 (EL84)
8 van 12AX7 (ECC83)
3 van 12AX7 (ECC83)
3 van 6267 (EF86)

== 280 V
— 160 V
= 140 V
65 V
=
=
=
==

8,5 V
1.4 V
1,2 V
3 V

f.
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Technische specificatie
Uitgangsimpedanties:
2,5 of 3,2 of 5 O
Tegenkoppelfactor:
ca. 9 db bij 1000 Hz.
Brom cn ruis t.o.v. 1 W:
op gram. ca. — 59 db.
op mier. ca. — 39 db.
Netspanningen:
110, 127 en 220 V, 50 ... 60 Hz.
Verbruik:
ca. 40 watt.
Buizen:
6267 (EF86) (voor microfoon),
12AX7 (ECC83), 6BQ5 (EL84).
Gelijkrichter:
seleniumcel in brugschakeling.

Frcquentiegebicd voor grammofoon:
recht van 15 .... 20.000 Hz binnen
ca. 3 db.
Regclgebied lage tonen bij 30 Hz:
+ 17 db en — 11 db t.o.v. 1000 Hz.
Regclgebied hoge tonen bij 15.000 Hz:
+ 6 db en — 11 db t.o.v. 1000 Hz.
Nuttig vermogen bij 2% IM vervorming:
ca. 1,2 watt.
3-1SLMaximaal vermogen:
ca. 3,8 watt. — éewe/s ^ 3. i SL
Inganggegevens grammoioön:
470 kilohm ca. 200 mV — 1000 Hz
voor max. output.
Inganggegevens microfoon:
2,2 megohm ca. 8 mV — 1000 Hz
voor max. output.

Luidsprekers
LUIDSPREKERAANPASSING
De uitgangstransformator U72 bezit af
takkingen voor aanpassing van luidspre
kers met een impedantie van 2,5, 3,2 en
5 Q. De niet geaarde bus van de luidspreker-entree wordt dus verbonden met
de aftakking die overeenstemt met de
impedantie van de te gebruiken luidspre
ker. De verbinding voor de tegenkoppeling blijft echter altijd aan de lip 5 Q
aangesloten. Wel kunnen twee luidspre
kers van 5 Q parallel werken, als de
transformator op 2,5 Ü is afgetakt.
Om een goede weergave, inclusief de bas
tonen, te bereiken, doet men er goed aan
een luidspreker te kiezen met een niet te
kleine doorsnede, bij voorkeur niet onder
de 20 cm.

De Peerless Bantam HF-ovaal
26
hoge tonen luidspreker (Imp. AMROH N.V. te
Muiden).

met grote gevoeligheid en uitstekende
basweergave.
Een goed klankscherm is voor elke luid
spreker beslist nodig. In de-eenvoudig
ste vorm bestaat dit uit een stevige plaat
van dik multiplex of desnoods dik zachtboard. De uitwendige vorm doet niet zo
veel ter zake, als men het doel maar in
het oog houdt: een zo lang mogelijke
luchtweg aan te brengen tussen voor- en
achterzijde van de luidsprekerconus. Om
deze reden is er ook veel voor te zeggen,
als één zijde van het scherm op de vloer
staat en de luidsprekeropening vrij laag
wordt geplaatst.
Door het scherm in een hoek te plaatsen
werken ook de kamerwanden mee om
het scherm te vergroten. Maak vooral
niet de fout, vóór de opening een dichtgeweven doek aan te brengen. Er is spe
ciaal voor dit doel geschikt materiaal te
koop, met weinig luchtweerstand.
Overigens zijn er nog tal van andere uit
voeringen van luidsprekerbehuizingen,
zowel kant en klaar te koop, dan wel ge
schikt om zelf te construeren.

Afb.

Het prijsverschil met kleinere typen is
niet zo groot, maar het verschil in pres
tatie is daarentegen aanmerkelijk. Daar
van is de Peerless Concert Extra een
goed voorbeeld. Dit is een 25 cm model
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Literatuur:
„Akoestiek", 2e herziene druk, door Victor J. Snel, uitgave van De Muiderkring N.V.
Bestelnummer 704
ƒ3,25
„Moderniseer uw Radio”, uitgave van De
Muiderkring N.V.
Bestelnummer 776
ƒ2,25

Een kant-en-klaar luidspreker behuizing
wordt door AMROH >'N.V. in de handel
gebracht, n.1. de VERDI basreflexkast,
met als luidsprekers b.v. een Peerless
Concert FM of Concert Extra. En leest u
dan ook het volgende nog even ...

MEER DAN EEN LUIDSPREKER
Het toongebied van de Parsifal bij het
weergeven van microgroefplaten maakt
het zeker lonend om voor de hoge tonen
een afzonderlijke luidspreker te gebrui
ken. Bovendien wordt het dan mogelijk
een zodanige opstelling van de luidspre
kers te kiezen, dat een natuurgetrouwe
„ruimte” in het geluid ontstaat. Zeer ge
schikt is o.a. de „Peerless Bantam HF
ovaal”.

Afb. 28 — De Peerless-luidspreker ConcertExtra, een 25 cm model met grote gevoelig
heid en uitstekende basweergave (Imp. AM
ROH N.V. - Muiden).
KLANKZUIL
In grotere ruimten kan de Parsifal nog
verrassend goed resultaat geven als ver
sterker voor spreek-, zang- of solo-instrument, wanneer er een klankzuil op
wordt aangesloten. Dit is een langge
rekte gesloten kast, waarin boven el
kaar, dicht tegen elkaar gemonteerd, een
aantal luidsprekers. Met vier stuks is de
bundelende werking die de klankzuil
kenmerkt al zeer behoorlijk. Het voor
deel van dit aantal ligt in het feit, dat
de spreekspoelen twee aan twee parallel
verbonden kunnen worden en de paren
weer in serie. De impedantie van het
geheel is dan weer gelijk aan die van
één exemplaar. Bij het even aansluiten
op een 1,5 of 4,5 V-batterij moeten alle
conussen in dezelfde richting bewegen.
Is dat niet het geval, dan moet de be
trokken luidspreker „omgepoold” wor
den (aansluitingen verwisseld).

'•
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Afb. 27 — De AMROH basreflexkast Verdi.

Er zijn twee methoden om een dergelijke
luidspreker aan te sluiten. De eenvou
digste is het parallel schakelen aan de
grote weergever, waarbij in één van de
verbindingen een papiercondensator van
2 è. 4 /tF wordt opgenomen, die de „bas
sen” uitfilters. Beter — maar iets kost
baarder — is het tussenvoegen van een
compleet scheidingsfilter (Amroh TW6),
waarmee het „ruimtelijk effekt” zeer
goed wordt bereikt.

Afb. 29 — Het AMROH-Scheidingsfilter TW-G
voor het scheiden van hoge en lage tonen, een
onmisbaar onderdeel voor het bereiken van
ruimtelijke weergave.
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Microfoon-versterking

9

!

Goede kristalmicrofoons zijn niet duur
meer en passen uitstekend bij de ingangsimpedanties en gevoeligheid van
de Parsifal. Voor dynamische micro
foons met hoge impedantie is deze ver
sterker echter ook geschikt. Vooral bij
de kristalmicrofoons is het zeer belang
rijk, dat een heel goed afgeschermd
snoer wordt gebruikt, vooral als de
lengte groter moet zijn dan 2 k 3 meter
en als de versterker ook zonder aardverbinding overal goed moet kunnen
werken, d.w.z. zonder hinderlijk brom
men. De afscherming is afhankelijk van
de grootte van de mazen in de omvlechting. Hoe dichter het metaaldraadweefsel is, hoe beter.
Bij kristal-microfoons geeft een grote
lengte van het snoer wegens de capaci
teit aanleiding tot verlies aan gevoelig
heid, bij dynamische microfoons tot ver
zwakking van de hoge tonen.
Waar een lange leiding beslist nodig is,
wordt Reliance L 700-kabel bijzonder
aanbevolen. Deze is door toevoeging van
een metaal-omwikkeling voor 100 % af
geschermd en heeft een geringe capaci
teit. Passend verbindingsmateriaal voor
microfoons is in de handel van het fabri
kaat Belling & Lee, n.1. plugs en contraplugs (type nrs. L1329 en L734 J).

MICROFOONOPSTELLING
Als microfoon en luidspreker in dezelfde
ruimte staan, is het onvermijdelijk dat
de microfoon iets opvangt van het luidsprekergeluid. Dit wordt versterkt,
weergegeven en opnieuw opgevangen.
Deze kringloop kan ontaarden in het be
ruchte „rondzingen”, een loei- of fluit
toon die pas ophoudt als de sterkteregclaar van de microfoon teruggedraaid
wordt. De akoestiek van de ruimte
spreekt hier ook een hartig woordje
mee. Door experimenteren met de opstel
ling van microfoon en luidspreker, met
de klankregeling — echter matig, om de
verstaanbaarheid niet te schaden — is het
verschijnsel vaak binnen de perken te
houden.
Met behulp van de mengschakeling is
meespelen met een grammofoonplaat in
elke gewenste sterkteverhouding zonder
meer mogelijk.
De reeds genoemde klankzuil is in dit
opzicht zeer gunstig, omdat het geluid
naar voren gebundeld wordt en de ge
sloten kast naar achteren geen geluid
afgeeft. Zeer belangrijk is verder het
gebruik van een microfoon met een
vlakke karakteristiek, dus zonder uitge
sproken „piek”.

Haal uit de Parsifal wat er in zit
Pickup en platenspeler
Dank zij de aanwezigheid van het uiterst
voegzame klankregelsysteem kan deze
versterker veel goed maken van wat aan
de weergeefkarakteristiek van een pickup mocht ontbreken, maar het zou een
verkeerd standpunt zijn om daar te veel
op te vertrouwen. Bovendien is het zo,
dat andere eigenschappen van de pickup
een minstens even belangrijke rol spe
len. We denken b.v. aan de vervorming,
die even laag behoort te liggen als van
de Parsifal zélf, om tot het best moge
lijke totale resultaat te komen. Om zo
lang mogelijk van de beste weergave van
uw kostbare microgroefplaten te kunnen
genieten, dient u een pickup te bezigen,
die bij het afspelen geen schade aan de
tere groeven aanricht. Al met al is het
dus zaak, op deze punten hoge eisen te
stellen! De Parsifal is het waard. Het
spreekt vanzelf, dat janken en trillen
van de platenspeler veel bederven kan.
Tenslotte is het zaak, te letten op goede
afscherming van de pickup-leiding, zo
dat de installatie als het moet, ook zon
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der aardverbinding bromvrij zal kunnen
werken.
Opzettelijk wijzen we uitvoerig op al
deze punten, omdat er zo’n overvloed
aan merken en typen is en lang niet elk
exemplaar kwalitatief op het peil staat
dat bij de Parsifal past.
AMROH N.V. brengt een serie ELAC
platenspelers en -wisselaars in de handel.
Laat uw handelaar er eens een paar
demonstreren.
Wie zelf een platenspeler opbouwt uit
een motor en een pickup, dient te zor
gen voor de juiste uitvoering van de
pickup-leiding.
Doorgaans is de pickup uitgerust met
een kort, zeer soepel snoertje, dat tot
aan het element loopt.
Is dit een enkeladerig snoertje, dan kan
het met een goed soort enkeladerig af
geschermd snoer worden verlengd. Zorg
ervoor dat de las ook weer afgeschermd
wordt, b.v. met een blikken huisje. Houd
de afscherming van de leiding geïso
leerd van metaaldelen van de motor.

Afb. 30
De Universele platenwisselaar
MIRACORD 9 (Fabr. ELAC. Imp. AMROH
N.V. - Mui den) met tastende arm. Deze pla
tenwisselaar speelt alle plaatgrootten (ook
abnormale) in willekeurige volgorde, dank zij
het ingenieuse tastmechanisme. Eén drukknop
bestuurt alle functies. Wordt ook geleverd als
inbouwchassis.

Deze krijgen een afzonderlijke „aardleiding” van het chassis van de verster
ker.
Verleng daarentegen een 2-aderig pickup-snoertje met 2-aderig afgeschermd
snoer. Verbind de afschermmantels met
elkaar en scherm de las ook hier goed
af. Pas aan het versterkereinde van het
snoer wordt de schermmantel met één
van de aders doorverbonden.
Dit is dan de aardzijde van de grammofoon-ingang. In dit geval mogen de me
talen delen van de motor enz. wèl via de
schermmantel geaard worden.

Afb. 31 — Een andere EDAC-plat en wisselaar,
de MIRACORD 8. uitgerust met een drukknopsysteem: platenwisselaar, automatische
platenspeler en repeterende platenspeler in
één apparaat. Ook dit apparaat is als inbouw
chassis leverbaar, uitgerust met een magneti
sche pickup-element (Imp. AMROH N.V. —
Muiden).

I
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De ELAC-platenspeler MIRAAfb. 32
PHON 10. ingericht voor vier snelheden en
met automatische stopinrichting. Een adaptor
voor "45" plaatjes behoort tot de standaard
uitrusting. Eveneens leverbaar als inbouw
chassis (Imp. AMROH N.V. — Muiden).
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Veelzijdigheid
De Parsifal is een uiterst veelzijdige ver
sterker, waarvan de toepassing beslist
niet beperkt behoeft te blijven tot het
weergeven van grammofoonmuziek, hoe
wel voor dat doel deze versterker pas
wordt overtroffen door veel kostbaarder
versterkers en de Parsifal ver te verkie
zen is boven een radiotoestel, als het
gaat om perfecte grammofoon weergave.
Mengschakeling en klankregeling bieden
de mogelijkheden van een kleine klankstudio: het aankondigen van platen en
het meezingen of meespelen met behulp
van een microfoon, versterkte weergave
van een bandrecorder of van de draad
omroep, met de klankregelaars aange
past aan de akoestiek van de ruimte
waarin wordt geluisterd, radio-weergave
met ongekende kwaliteit, als met de Par
sifal een eenvoudige ontvanger volgens
een van de „Elektronica in de Praktijk”ontwerpen wordt gecombineerd (kristalontvanger, eenlamps wisselstroom ont
vanger, resp. „Elektron" en „Meson”).
En zo kunnen we voortgaan: verster
king van het geluid van vocale of instru
mentale solisten, gesproken toelichting
bij muziek van grammofoon of band
recorder (onderricht), gebruik als mengversterker en klankcorrector bij band

recorders, verjonging en enorme kwali
teitsverbetering bij „bejaarde" radio
toestellen, versterker bij elektronische
muziekinstrumenten enz. enz.
GUITAARVERSTERKING
Dank zij de grote gevoeligheid van de
microfooningang (desgewenst nog op te
voeren) is de Parsifal uitstekend voor
dit doel geschikt, ook bij zeer ongevoe
lige elementen, die kwalitatief soms de
beste zijn.
DRAADOMROEP-VERSTERKER
Zoals men weet, kan bij een draadomroep-aansluiting wel de geluidssterkte,
maar niet de klankverhouding worden
geregeld.
Door tussenschakeling van de Parsifal
kan dat wel, zelfs zeer uitgebreid. De
spanning, die beschikbaar is aan de luidsprekeraansluiting van de draadomroep
is passend voor de grammofoon-ingang
van de Parsifal. Afschermen van de verbindingsleiding is niet nodig en de aansluitrichting speelt geen rol.

Parsifal en bandrecorder
Op verschillende wijzen kan deze ver
sterker een bandrecorder aanvullen, n.1.
als mengversterker bij het opnemen en
als regelbare eindversterker bij weer
gave. Vele bandrecorders bezitten geen
mengvoorziening. Door nu microfoon en
grammofoon (of radio) aan de Parsifal
te verbinden en de uitgang van deze
versterker met de grammofoon- of radioingang van de recorder, staan twee
mengbare ingangskanalen ter beschik
king.
Op dezelfde wijze kan bij een recorder
die wèl over een mengschakeling be
schikt, nog een derde ingangskanaal
worden toegevoegd. Voor het doorverbin

den van de versterker-uitgang is het
handig esn tweede entree te monteren,
die met de luidspreker-aansluiting paral
lel geschakeld wordt. Het is bij deze toe
passing echter niet nodig, dat de ver
sterker met een luidspreker belast
wordt. Om de versterker als eindverster
ker te gebruiken wordt de voor dit doel
bestemde uitgang die op de meeste recor
ders voorhanden is, via een afgescherm
de leiding verbonden met de grammo
foon-ingang van de Parsifal. Deze zal
dan praktisch altijd een aanzienlijk
beter geluid produceren dan de eindver
sterker van de recorder.

<

Parsifal en radio
Het is een heel simpele operatie, om
kwaliteitsontvangst van radio-uitzendingen te bereiken. Daartoe wordt een kristal-ontvanger verbonden met de microfoon-ingang, via een afgeschermde lei
ding. Heel geschikt is de „Elektron” uit
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de Elektronica in de Praktijk-serie.
Wie ontvangst van meer stations wenst,
kan de „Meson" kiezen, eveneens uit deze
serie. Dit is een éénkringer met dubbele
triode. Deze wordt met de grammofooningang verbonden. Ter bezuiniging van

materiaal kan de Meson uit de Parsifal
worden gevoed. Daartoe is in de achter
wand van de versterker gelegenheid voor
het aanbrengen van een „octar-buishouder, waarop met een passende 8-polige
steker de ontvanger kan worden aangesloten en op deze wijze gloei- en anode-

stroom ontvangt uit de Parsifal. Een uit
gebreide gevoelige (super) ontvanger —
de UN-53 — kan ook op deze wijze uit
de versterker worden gevoed. Dit is een
combinatie, die heel Europa in uw huis
brengt!

Afb. 33 — Nog een kijkje onder het chassis van de Parsifal

Ten gerieve van hen, die ook de achterzijde van het chassis netjes willen af
werken zijn hier nog indicatie-strookjes afgedrukt, welke bij de betreffende aansluitpunten kunnen worden opgeplakt. Een stukje sellotape er overheen voorkomt
beschadiging en vuil worden van deze strookjes.

(Lsp.) (Mier.) (Gram,)
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Het hele gezin
heeft er
plezier van
'n Unieke serie
MAAK HET ZELF-boekjes
ELEKTRISCHE
HAWAIÏAN- OF
PLECTRUM-GITAAR
Prijs ƒ 0,90
Bestelnr. 372
Bfr. 18
VELD- EN HUIS
TELEFOON (4e druk)
Draagbare veldtelefoon voor
sport en kamp. ook geschikt
als huistelefoon.
Prijs ƒ 0,90
Bestelnr. 386
Bfr. 18.—
RADIOBESTURING 1
5e geheel herziene druk
Handleiding voor het bou
wen van een radiografisch
bestuurde raceboot met die
selmotor en translstor-ontvanger.
Prijs ƒ 0,90
Bestelnr. 730
Bfr. 18.—
ZOMERHUISJE
Bouwbeschrijving voor de
vervaardiging van een hou
ten zomerhuisje.
Prijs ƒ 0,90
Bestelnr. 728
Bfr. 18.—
GASOVEN
Plaatijzeren gasoven: zelf
maken!
Prijs ƒ 0,90
Bestelnr. 729
Bfr. 18.—
KINDERSPEELGOED 1
Bestelnr. 385
Prijs ƒ 0,90
Bfr. 18.—
KINDERSPEELGOED 2
Bestelnr. 395
Prijs ƒ 1,25
Bfr. 25.
KINDERSPEELGOED 3
Bestelnr. 758
Prijs ƒ 0,90
Bfr. 18.

KINDERSPEELGOED 4
Prijs ƒ 0,90
Bestelnr. 726
Bfr. 18.—
ELEKTRO-FIGUURZAAG
Werkt met elektromagneet.
Prijs ƒ 0,90
Bestelnr. 374
Bfr. 18.—
HOUTBEWERKINGSSIACHINE
Constructie van een machine
voor het zagen, draaien, slij
pen, schuren en boren van
hout.
Prijs ƒ 0,90
Bestelnr. 397
Bfr. 18.—
HUIS. TUIN OF
KEUKEN 1
Voorbeelden en constructlebeschrijvingen van rijdbare
wasbok, damesbureau, tuin
stoel, haardbankje en vele
andere gebruiksvoorwerpen.
Prijs ƒ 0,90
Bestelnr. 733
Bfr. 18.—
HUIS, TUIN OF
KEUKEN 2
Dit deeltje bevat o.a. com
plete keuken, keukentrap,
strijkplank, boekenkast met
pickup-lade. suiteverdeling,
wandboekenrek.
Prijs ƒ 0,90
Bestelnr. 735
Bfr. 18.—
HUISKAMERMEUBELS
Volledige bouwtekeningen.
Bestelnr. 723
Prijs ƒ 0,90
Bfr. 18.—
SLAAPKAMERMEUBELS
Volledige bouwtekeningen.
Bestelnr. 722
Prijs ƒ 1,25
Bfr. 25.—

FLATMEUBELS
Deze uitgave bevat o.a.
werktekeningen van ladekastje,
wandboekenkastje.
boekenplank, serveerwagen,
kloostertafel.
theemeubel,
enz.
Prijs ƒ 1,25
Bestelnr. 773
Bfr. 25.
MODERN INTERIEUR
Werktekeningen
met
be
schrijving
van
moderne,
kleine tafeltjes, boekenkast,
theemeubeltjes. clubfauteuil,
bergmeubel enz.
Prijs ƒ 1,25
Bestelnr. 774
Bfr. 25.—
IIO UT VERBINDINGEN
Duidelijke
perspectiefteke
ningen van de meest voor
komende houtverbindingen.
Prijs ƒ 0.90
Bestelnr. 732
Bfr. 18.—
MET GOED
GEREEDSCHAP
Het a-b-c voor de knutse
laar. Alles over gereed
schappen. het gebruik en
het onderhoud.
Prijs ƒ 0,90
Bestelnr. 793
Bfr. 18.—
HARDSOLDEREN
De praktijk en het vervaar
digen van de brander en
hulpgereedschappen.
Prijs ƒ 0,90
Bestelnr. 721
Bfr. 18.—
STERRENKIJKER
Spiegeltelescoop. Het slijpen
van de spiegel uitvoerig be
schreven.
Prijs ƒ 0,90
Bestelnr. 783
Bfr. 18.
ELEKTRISCHE
SPOORBAAN 1
Wat iedereen moet weten,
die een modelbaan gaat
bouwen.
Prijs ƒ 1,25
Bestelnr. 396
Bfr. 25.

Verkrijgbaar bij uw handelaar of door storting van het verschuldigde bedrag op
ons gironr. 83214 t.n.v. De Muiderkring N.V. te Bussum MET VERMELDING
VAN BESTELNUMMER, waarna FRANCO toezending volgt.

DE MUIDERKRING n.v.
Tel. O 2959-2929
BUSSUM-NEDERLAND: Nijverheidswerf 17-19-21
Postbu 1 O
Bussum
Potgiro 83214
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MLBWQ0D11
Studeer bij de bron!

GRATIS

De medewerkers van De Muiderkring
N V., het vormingscentrum voor radio
en elektronica, die dagelijks de elek
tronica van dichtbij bestuderen en
reeds gedurende 26 jaar het bekende
tijdschrift RADIO bulletin verzorgen,
hebben twee schriftelijke cursussen op
gebouwd om u met de minste inspan
ning een maximum aan kennis, inzicht
en rijpheid bij te brengen.

Geheel zonder kosten ontvangt iedere
radio- en TV-cursist een in linnen uit
gevoerde verzamelband voor de 12
lesboekjes, alsmede een in kleuren
uitgevoerd notitieboekje. De radiocursisten krijgen bovendien montagedraad en soldeertin voor een mon
tage proefwerkje, het boekwerkje
„Proton", waarin een beschrijving is
opgenomen van een eenvoudige doch
prima grammofoonversterker, alsmede
een boekwerkje over een transistorontvanger.

Studieduur en
kosten
De cursusduur van elk der cursus
sen is één jaar. Indien u inge
schreven staat als abonné op het
tijdschrift RADIO bulletin ontvangt
u ƒ 12,— reductie op de totaalprijs
en bedraagt de maande
lijkse betaling

BON
Aan De Muiderkring N.V.,

16.- *

Voor niet-abonné's bedragen de kosten p. m.

|
I / ■

De cursussen leiden op voor het
Muiderkring-diploma en pretenderen
ieder met gezond verstand ongeacht
zijn of haar leeftijd in één jaar zoveel
kennis bij te brengen, dat hij zonder
meer het hoe en waarom van radioen TV-toestellen, versterkers en band
recorders weet, deze apparaten zelf
kan bouwen, zich een bewust oordeel
kan vormen over verschillende onder
delen en schakelingen, en meer diep
gaande literatuur op dit gebied kan
volgen.

*->
'

Bussum

f J

Mijne Heren,
Stuur mij zonder enkele ver
plichting uw uitvoerige folder
van de RADIO/TELEVISIE cur
sus.
Naam:
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Adres:
Woonplaats:

DE MUIDERKRING N.V.
Vormingscentrum voor Radio en Elektronica
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