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UITGEVERIJ VAN TECHN. BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN . DE MUIDERKRING N.V. . BUSSUM . NEDERLAND

DE MEEST GEVRAAGDE
LUIDSPREKER KASTEN

A. COMBO
Zeer populair model met uitstekende
weergave kwaliteit Met Super
8 RS/DD luidspr. Freq. 40-20000 Hz.
Vermogen 6 W. Imp. 10/15n.
Alm. 21.8x28x51.6 cm.
I. 154 50

B. LIMTON
Compact 2-wegs luidsprekersyst
Freq. 40-15000 Hz. Verm. 10 W.
Imp. 8/10n. Alm. 47x25x25 cm.
f. 225,—
C.VERDI NUOVA
met Whartedale Golden 10 RS/DD
speaker. Freq. 30-20000 Hz.
Verm. 8 W.lmp.10/15n.
Atm. 88x49x30 cm.
f. 232,50
D. DOVEDALE W2
2-wegs Isp. syst. Freq. 25-17000 Hz.
Verm. 15 W. Imp. 12/15n.
Alm. 60x35x30 cm. f. 498.-

E. DALESMAN
Fraaie vormgeving slechts 16 cm diep.
Freq. 30-15000 Hz. Verm. 10 W. Imp. 10/12n.
Alm. 62x50x16 cm.
I 398 F. WHARFEDALE W3
Ongekende weergavekwaliteit.
3-wegs luidsprekersysteem.
Freq. 30-20000 Hz. Verm 15 W.
imp. 12/15n. 70x35x30 cm.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotocopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Daar de inhoud van dit werkje betrekking zou
kunnen hebben op schakelingen en/of construc
ties, geheel of ten dele door een Ned. octrooi
beschermd, zij er op gewezen, dat in deze ge
vallen de Octrooiwet toepassing daarvan, an
ders dan voor experimenteel en eigen huishou
delijk gebruik, niet toestaat.
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VERSTERKER „FIDELIO"

I

BALANSVERSTERKER

De attractie van dit ontwerp is gelegen in het feit dat de ontwerper
kans heeft gezien een 10 watt versterker met goede kwaliteiten voor
werkelijkheidsweergave te verwezenlijken, welk in zijn gehele opzet
zodanig is uit gebalanceerd, dat hij de vergelijking met kostbaardere
versterkers met glans kan doorstaan.
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TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
De Fidelio is voorzien van vier omschakelbare ingangskanalen, nl. voor bandweergave,
radio, grammofoon en microfoon.
Het radiokanaal bevat een correctienetwerk ter verbetering van de weergave van hoge
tonen bij AM-ontvangst. Speciaal met de in dit boekje beschreven afstemmers komt
men bij AM tot zeer goede resultaten. De schakeling van de Fidelio is berekend voor
aansluiting van moderne kristal-pickups. Door toepassing van een transistor voorversterker, welke wordt geschakeld tussen pickup en grammofooningang, is het echter
mogelijk om ook magnetische pickups toe te passen.
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HET SCHEMA
In fig. 2 is de schakeling van de Fidelio weergegeven. Door de kiesschakelaar Sx wordt
het signaal van een der vier ingangen aan de sterkteregelaar R4 gelegd, waarna het
door beide secties van Vx (een 12AX7) wordt versterkt. Tussen deze trioden is het
klankregelsysteem aangebracht, waarvan R0 de hoge en Ru de lage frequenties kun
nen ophalen en verzwakken. Wanneer de microfooningang is gekozen, is het klankregelnetwerk door S2 grotendeels buiten werking gesteld om de grotere gevoeligheid te
verkrijgen welke hier noodzakelijk is (het klankregelnetwerk geeft nl. ongeveer 30 dB
verzwakking), terwijl het bovendien het gemak oplevert, dat men de klankregelaars
niet telkens voor een vlakkere frequentiekarakteristiek behoeft in te stellen, wanneer
op microfoon wordt omgeschakeld; correcties blijven desondanks mogelijk, zoals in
fig. 5 is te zien. S3 schakelt in de microfoonstand Cu parallel aan R13 om de stroomtegenkoppeling geheel op te heffen, waardoor ca. 6 dB meer versterking wordt ver
kregen.
De schakelaar-elementen S]-2-3 zijn in werkelijkheid niet de afzonderlijke secties van
een gewone meerpolige schakelaar, maar zijn verenigd in een speciale schakelaar,
waarvan de uitvoering in fig. 18 is geschetst. Bij St worden bovendien alle niet-gekozen
kanalen door een kortsluitsegment met aarde verbonden, waardoor overspreken tot een
minimum wordt gereduceerd.
EINDTRAP
Aan de eindtrap, uitgerust met twee stuks 6BQ5, gaat een 6AQ8 vooraf, waarvan de
triode V2a als versterker en V2b als fazesplitser dient. Ongeveer 17 dB tegenkoppeling
is toegepast van de uitgang naar de katode van V2a. In verband hiermee is fazecorrectie nodig, waartoe C13 alsmede C1S en C19 dienen. De uitgangstransformator geeft
aanpassing aan luidsprekers met een spreekspoelimpedantie tussen 3 en 10 ohm. Bij
uitsturing is de IM-vervorming 3 %, in welk geval een piekvermogen van ruim 18 W
wordt afgegeven, overeenkomend met een effectief vermogen van 9,75 W bij sinusvor
mig signaal (zie fig. 6).
VOEDING
Het voedingsdeel is uitgevoerd met een direct verhitte gelijkrichtbuis (5Y3GT) en een
RC-afvlakfilter. De eindtrap is rechtstreeks op de reservoircondensator (C22a) aangegesloten. Gloeispanning en hoogspanning zijn tevens op de bussen van een tegen de
achterwand gemonteerde octal huishouder aangesloten voor „uitwendig gebruik”. Men
kan van bus no. 2 ongeveer 10 mA afnemen bij 210 V. Aan de bussen 3 en 4 is 6,3 V
bij max. 2,25 A beschikbaar.

ÈIBLIOTHEEK

Afb. 1. De gemonteerde versterker in voor-aanzicht.

Fig. 4. KLANKREGELKARAKTERISTIEKEN VAN DE FIDELIO
voor de kanalen band weergave (A) en radio (B). De maximaal bereikbare bevoor
rechting van hoge en lage frequenties wordt door de krommen A en B aangegeven
en het verloop van de frequentiekarakteristiek voor de minimum-stand van beide
regelaars door A' resp. B'.
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Afb. 3.
Deze afbeelding toont duidelijk hoe de onderdelen op
het chassis zijn opgesteld.

VOORVERSTERKER VOOR MAGNETISCHE PICKUP
Wil men de Fidelio in combinatie met een magnetische groeftaster gebruiken, dan is
een afzonderlijke voorversterker noodzakelijk. Voor dit doel werd een transistorversterkertje ontworpen dat door zijn kleine afmetingen gemakkelijk in de platenspeler
kan worden ondergebracht en door zijn geringe stroomverbruik (slechts ca. 0,5 mA)
door de versterker kan worden gevoed. De schakeling is in fig. 19 op blz. 18 gegeven.
Bij 1000 Hz is de versterking ongeveer 10-voudig, de maximaal toelaatbare uitgangsspanning is ca. 3 V.
Dit voorversterkertje kan geheel op een 10-delig weerstandbordje worden gemonteerd,
dat op zijn beurt ergens in de platenspeler kan worden bevestigd. Wegens de betrekke
lijk lage impedanties van de transistorkringen is er weinig kans voor het oppikken
van brom, zodat in de meeste gevallen afscherming overbodig is. Wel moet de signaalleiding naar de versterker worden afgeschermd.

\

MONTAGE
De versterker wordt gebouwd op een standaard chassis (code nr. 91.012) met
bijbehorende kast (type Universum). De montage is orthodox en overzichtelijk door
toepassing van een lange pertinax strook met soldeerlippen, waarop vrijwel alle weer
standen en kleine condensatoren kunnen worden ondergebracht.
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Fig. 2. SCHAKELING VAN DE FIDELIO
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Fig. 5. KLANKREGELAARKARAKTERISTIEKEN voor het grammofoonkanaal
(C en C') en het microfoonkanaal (D en D').
HET BOUWEN VAN DE FIDELIO
Om een logische bouwvolgorde te verkrijgen is het montageproces van de Fidelio onder
verdeeld in een aantal afzonderlijke punten. Het is van belang om deze volgorde strikt
aan te houden, opdat men in het verloop van de montage niet in de knoei rake, doordat
er op plaatsen waar nog iets moet worden gemonteerd géén of onvoldoende ruimte is,
door te vroeg aangebrachte of verkeerd liggende onderdelen en bedrading.
Begonnen wordt met op het chassis alleen de huishouders te monteren. Hiertoe nemen
we de bouwtekening fig. 17 voor ons. Let op de juiste stand van de huishouders; het
pijltje in de bouwtekening geeft de „lege plaats” op de onderzijde van de huishouders
aan. Dit is dus de plaats waar tussen twee aansluitlippen (1 en 9) méér ruimte is dan
tussen de overige lippen. Bij V5 wordt de juiste stand van de huishouder bepaald door
de richting van de uitsparing voor de zoeknok van de betreffende buis.
Hierna kunnen we de rubber tulen A t/m G, alsmede de tule voor het netsnoer in het
chassis drukken. Waar dit soms moeilijkheden mocht geven kunnen we m.b.v. een
schroevedraaier onze daden „kracht bijzetten".
We gaan nu beginnen met het leggen van de gloeidraadverbindingen tussen de ver
schillende huishouders, te beginnen bij V4 en zo vervolgens naar V3, V2 en Vx. Bij V*
solderen we tenslotte twee eindjes draad (nummers 3 en 4) aan resp. lip 5 en 4 van de
huishouder, welke we dan volgens fig. 17 door tule A steken en verder voorlopig laten
rusten.
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Afb. 7. Zo ziet de montagestrip eruit, voordat hij in het chassis wordt bevestigd.

Duw de gloeidraadverbindingen zover mogelijk in de hoek van het chassis, dus langs
de omgezette achterkant. Al deze verbindingen moeten worden getwist, d.w.z. in elkaar
gedraaid.
Het gebruik van verschillende kleuren vergemakkelijkt vooral die bedrading, welke
door de diverse tulen naar de bovenzijde van het chassis voert. Denk om de isolatie
van de andere draden, dat u die niet doorsmelt bij het werken met een hete soldeer
bout.

DE MONTAGE VAN DE WEERSTANDSTRIP (fig. 15)
Allereerst worden de verbindingen gelegd, welke aan de onderzijde van de strip zijn
getekend. Voor elkaar kruisende verbindingen moet hier natuurijk geïsoleerd montagedraad worden gebruikt, voor de andere (korte) eindjes is dit niet noodzakelijk. De
nummers bij de aansluitpunten aan de onderzijde van de strip vergemakkelijken het
terugvinden van de overeenkomende contacten aan de bovenzijde.
Nu gaan we op de bovenzijde de weerstanden en condensatoren aanbrengen. Let hierbij
vooral op bovenbedoelde nummers, zodat de verschillende weerstanden en condensa
toren op de juiste plaats komen te zitten. Zorg er tenslotte voor, dat G2-ii~i4~20 en C21
in de juiste stand worden gemonteerd. Let op de aansluitingen van Cq-u-m-qo-si* De
-f -zijde is die, waar de aansluitlip geïsoleerd is t.o.v. het huis. D.i. dus" de zijde waar
men duidelijk een geïsoleerd plaatje ziet zitten, omgeven door een gekarteld rubber
randje.
Hierbij wijst de plus-zijde van deze elco’s naar de B-zijde van de weerstandstrip. De
onderdelen welke op de strip in de buurt van de bevestigingsgleuven zitten moeten
tijdelijk wat opzij worden gedrukt, zodat we later nog bij de bevestigingsmoertjes kun
nen komen.
We kunnen nu de compleet gemonteerde strip in het chassis bevestigen. Dit doen we
door de bevestigingsboutjes M3 x 10 van boven af door de daarvoor bestemde gaatjes
in het chassis te steken en deze boutjes met een moertje vast te zetten. Op dit moertje
komt een tweede en daarop vervolgens de montagestrip. Tussen chassis en strip be
vinden zich dus twee moertjes op elkaar, zodat er ongeveer 0,5 cm tussenruimte is;
juist voldoende om de onderzijde van de soldeerpunten op de strip geen contact te doen
maken met het chassis. Met een derde moertje wordt de strip dan definitief vastgezet.
Vervolgens gaan we de verbindingen leggen tussen de huishouders en de verschillende
contacten op de weerstandstrip. Het is aan te bevelen om elke gemaakte verbinding
met kleurpotlood in de bouwtekening aan te geven Op die manier zijn we er zeker van
dat geen enkele verbinding wordt overgeslagen. Ook maken we nu de verbindingen
welke van huishouders en weerstandstrip af door de tulen naar de bovenzijde van het
chassis voeren. Zorg echter voor draadeinden van voldoende lengte, welke dan straks
op maat kunnen worden afgeknipt. De draden welke door tule F naar de voedingstransformator T2 voeren, dienen weer te worden getwist.
We vervolgen nu de bouw van de Fidelio met het aanbrengen van de onderdelen in de
achterzijde van het chassis. Dit zijn dus van links naar rechts gezien in fig. 17 de ontbrompotmeter R33, de spanningkiezer S,-„ de beide stekerbusplaatjes voor aansluiting
van de luidspreker, de octalbuishouder en tenslotte de geïsoleerde stekerbus en de drie
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Afb. 9. Zo kan ook uw Fidelio er uitzien!
coaxiale aansluitbussen. Onder het rechter bevestigingsmoertje van het onderste stekerbusplaatje, alsmede onder de bovenste moertjes van de drie coax aansluitbussen mon
teren we gelijktijdig een soldeerlip.
Aan de nu bevestigde onderdelen kunnen we (ook weer volgens fig. 17) verbindingen
maken naar huishouders, weerstandstrip, enz. Uitgezonderd echter de afgeschermde
leidingen, de montage hiervan vindt pas plaats als de resterende bedrading aan de
onderzijde van het chassis geheel is voltooid.
Aan de bovenzijde van het chassis (fig. 16) monteren we nu de beide elektrolytische
condensatoren Cca-b en Co2a-b. Deze beide elco’s dienen goed geïsoleerd van het chassis
te worden opgesteld, ieder d.m.v. een pertinax ring. Tussen deze ring en iedere elco
dient nog een metalen ring, waaraan een soldeerlip zit, te worden gelegd.
Nu maken we aan de onderzijde van het chassis de resterende verbindingen van de
beide elco’s af naar de daarvoor bestemde punten van de montagestrip en de huishou
der van V5. Vergeet ook niet een draad te solderen aan ieder van de beide ringen-metsoldeerlip onder de elco’s. Deze draad wordt dan door het erbij gelegen gaatje gestoken
en aan de onderzijde van het chassis voor wat betreft Cr,a-b gesoldeerd aan lip 23 van
de weerstandstrip en voor C22a-b aan lip 7 van de octalbuishouder op de achterzijde
van het chassis. Ook de verbinding aan het „plus”-contact van de elco C22a moet weer
in de hoek van het chassis worden gedrukt en in ieder geval zover mogelijk verwijderd
blijven van de aansluitcontacten op de strip.
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Fig. 8. UITGANGSVERMOGEN VAN DE FIDELIO.
als functie van de frequentie bij constant gehouden vervorming en gemeten in een
belastingweerstand van 3,2 ohm.
We monteren nu op het chassis de voedingstransformator T2 en de uitgangstransformator Tx. De draadeinden welke hier door de tulen A, F en G naar boven steken kun
nen we nu definitief, volgens fig. 16 aan de daarvoor bestemde contacten vastsolderen.
Aan de achterzijde van Tt bevestigen we nu de zekeringhouder d.m.v. twee montageboutjes met ieder drie moertjes. Zorg ervoor dat er tussen de aansluitcontacten van de
zekeringhouder en de kern van T, een zodanige ruimte overblijft, dat er geen sluiting
kan optreden tussen deze contacten en de kern. De beide draadjes naar de zekeringhou
der worden nu ook vastgezet.
Nu de bedrading aan de onderzijde klaar is, kunnen we de afgeschermde leidingen
gaan monteren. Het bewerken van de einden van de afgeschermde kabel doet men het
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gemakkelijkst op de volgende manier: De kabel bestaat uit een aantal in elkaar ge
vlochten koperen aders, waaromheen allereerst een dikke plastieken mantel zit. Hier
omheen zit een uit dun koperdaad gevlochten mantel. Tenslotte is de kabel afgewerkt
met plastiek kous. We beginnen nu met deze kous met een schaartje in de lengte over
een afstand van ca. 2 cm open te knippen. Aan het einde van de nu verkregen spleet,
haaks daarop, het losse stuk rondom wegknippen. De gevlochten mantel van fijn
koperdraad ligt nu vrij en dit vlechtwerk wordt nu voorzichtig losgemaakt. Zijn alle
draadjes van elkaar gescheiden, dan draait men ze tot een kabeltje. Op 1 cm van het
einde af wordt met de punt van een warme soldeerbout de plastieken binnenmantel
rondom doorgesneden. Trek, terwijl het plastiek nog zacht is, het losse eind eraf. Pro
beer niet met een mesje de mantels los te snijden, want tien tegen één snijdt u te ver
en daarmee verspeelt u een stukje kabel.
We gaan nu de verbindingen maken aan de geïsoleerde stekerbus voor „band” en de
coax aansluitbussen voor „radio”, „gram.” en „mier.” (zie foto). Alvorens de afge
schermde leiding vast te solderen schuiven we hierover een stukje wijd isolatiekous en
het metalen afschermbusje. Bij de microfoon- en grammofooningang wordt de kern

Afb. 10. Deze afbeelding toont duidelijk de verschillende componenten, welke bij montage
van de ingangsbussen worden gebruikt.

van de afgeschermde leiding rechtstreeks aan het middencontact van de coax aansluitbus gesoldeerd. De afscherming komt aan één der zijcontacten van deze bus. Hier
overheen schuiven we nu het stukje kous en dan over dit geheel het metalen afscherm
busje, dat dan aan de soldeerlip wordt geaard. Bij de radio-ingang gaan we op dezelf
de manier te werk, alleen wordt hier de kern van de afgeschermde leiding in serie met
Cj/Ro aan het middencontact verbonden (zie fig. 11). De afscherming moet hier met
een stukje geïsoleerd draad worden verlengd. Overigens is de gang van zaken het
zelfde. Bij de bandingang tenslotte komt de afgeschermde leiding in serie met R! aan
de stekerbus (fig. 12). De afscherming wordt niet geaard aan het afschermbusje. Bij
de montage van Rl-2 en Ct dienen we ervoor te zorgen dat het afschermbusje deze ge
heel bedekt. Ook bij V\ kunnen we nu de afgeschermde leiding aanbrengen, de kern
van deze leiding aan lip 7, de mantel aan het middenbusje van de huishouder. Let er
wel op, dat geen sluiting ontstaat tussen afschermbusje en mantel van de afgescherm
de leiding. Hierdoor zou brom optreden. Vervolgens steken we de afgeschermde leidin
gen door de tulen D en E naar boven, waar we ze dan voorlopig nog even laten rusten.
We draaien het chassis nu weer om en gaan aan de bovenkant het laatste gedeelte van
de montage uitvoeren. Dit betreft het monteren van het potentiometer-paneeltje (fig.

15

14). Dit wordt door de fabrikant gelakt afgeleverd. Alvorens te monteren moeten we
de smalle onderkant goed blank schuren, zodat een goed contact met chassis is ver
zekerd. We monteren nu de keuze-schakelaar S^o-3, de potmeters Rm-o (let goed op
de juiste volgorde) en het signaallampje VG. Pas nu schroeven we het paneeltje met
drie boutjes op het chassis vast.
Nu kunnen we de resterende verbindingen aan schakelaar (zie fig. 18), potmeters en
signaallampje maken. Vergeet ook niet het afschermbusje over S., te monteren en met
een druppel soldeer aan het potmeterhuis te bevestigen. Tot slot monteren we tussen
het potmeter-paneel en de uitgangstransformator het bijgeleverde afschermplaatje,
hetwelk tot doel heeft terugwerking van Ta op de ingangsschakeling (potmeters en
schakelaar) te voorkomen. Dit plaatje wordt m.b.v. twee boutjes aan Tx bevestigd.
Denk er om dat deze plaat geïsoleerd blijft van de schakelaaraardpunten om terug
werking en brom te voorkomen, terwijl wèl voor goed elektrisch contact met de beugel
van
moet worden gezorgd. Het gelakte plaatje en beugel ter plaatse goed blank
schuren. Met deze werkzaamheden is de versterker voltooid en resten ons nu nog de
inbedrijfstelling en de instelling van de ontbrommer R33.
Wenst men een luidspreker te gebruiken van 6—10 ohm, dan dient deze aangesloten
te worden tussen de aardbus van de luidsprekerentree’s en de aansluitlip van Tlt waar
6—10 ohm bij staat.
Wil men deze impedantie op de luidsprekerentree’s aansluiten dan dient men er op te
letten, dat de tegenkoppelweerstand (R3i) verbonden blijft aan de oorspronkelijke aan
sluiting van 3 a 5 O op Ti.
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Fig. 12. De montage aan de geïsoleerde
slekerbus.

t

Afb. 13. Het potentiometer-paneeltje compleet bedraad.

Het beste kan men de 3—5 ohm op de oorspronkelijke aansluiting laten zitten en daar
mede dus ook R31. De verbinding van dit punt met de tweede entree wordt verbroken
en aan de vrijgekomen entreebus kan nu de 6—10 ohm aansluiting worden verbonden.
Zo heeft men dus uitwendig de keuze uit zowel 3—5 ohm als 6—10 ohm!
INBEDRIJFSTELLING
We controleren nu nogmaals nauwkeurig de bedrading aan de hand van het bouw
schema. Vervolgens plaatsen we de buizen in hun houders, maar laten de zekering nog
even weg. Dan kijken we nog even of de spanningkiezer in z’n juiste stand staat (af
hankelijk van de beschikbare netspanning) en dan gaat de steker in het stopcontact.
Als we dan de netschakelaar op R0 hebben omgedraaid zullen we de gloeidraden van
de buizen zien oplichten. Is dit in orde, dan schakelen we de versterker uit en plaatsen
de zekering in zijn houder. We sluiten de luidspreker aan en schakelen weer in. Komt
er nu een hevige fluittoon uit de luidspreker dan is de faze van de tegenkoppeling ver
keerd. Dit kunnen we verhelpen door de aansluitingen aan de primaire (P—P) zijde
van Tx onderling te verwisselen.

Fig. 14. Het paneeltje met potmeters.
schakelaar en signaallampje.

INSTELLING \AN DE ONTBROMMER
Bij het instellen op minimum brom d.m.v. R:$;, moet de versterker zowel aan onder- als
bovenzijde worden afgeschermd met een metalen plaat, welke goed contact met het
chassis moet maken. Beter is nog de versterker in de bijbehorende matelen kast te
plaatsen, waarbij ook weer goed contact moet bestaan tussen chassis en kast. Vt
wordt afgeschermd d.m.v. het bijgeleverde afschermbusje. Het is aan te bevelen om de
coax aansluitbus van het door de keuzeschakelaar gekozen ingangskanaal eveneens af
te schermen door hierin tijdelijk een losse coax steker te plaatsen. Alle potmeters
worden op maximum gedraaid. Door draaien aan R3;j kan nu een stand worden gevon
den waarbij minimum brom optreedt.
Aan de hand van de spanningstabel controleren we nu of alle spanningen en stromen
juist zijn.
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Detailtekening van dc schakelaar.

HET INBOUWEN VAN DE FIDELIO IN DE UNIVERSUMKAST
Bij het monteren van de beugels — codenr. 91.012.007 — dient men er op bedacht te
zijn, dat de gaten waarin draad is getapt en waarmee de versterker in de kast wordt
bevestigd, niet symmetrisch zijn verdeeld t.o.v. de omgezette einden. Die zijde waar
het draadgat het dichtst bij het omgezette eind ligt, moet aan de voorzijde, d.i. dus
daar waar de potmeters zich bevinden, worden gemonteerd. Anders passen de beugels
niet op de overeenkomstige gaten in de kast. Voorts moet men er op letten, dat het
beugeltje, waarop zich het controlelampje bevindt, niet te ver naar voren wordt ge
bogen, waardoor de aansluitlipjes op de fitting sluiting zouden kunnen maken tegen de
binnenzijde van de kast.
HET SCHEMA VAN DE VOORVERSTERKER
De transistor is een 2N406, werkend in gemeenschappelijke emissorschakeling. Tussen
piekup en basis is het effeningsnetwerk aangebracht, bestaande uit R1-0-3 en C0-3, aan
gepast aan de Elac MST 2 (en andere groeftasters met inw. impedantie van ong. 1500
ohm). Het versterkte signaal wordt van de collector via C5 en een coaxiale leiding naar
Fig. 19. SCHAKELING VAN DE VOOR
VERSTERKER VOOR MAGNETISCHE
PICKUP.
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Fig. 20 a en b. Het montagebordje voorde transistor voorversterker.

de grammofooningang van de Fidelio gevoerd. De eigenlijke voedingsspanning — aan
wezig over C0 — is ongeveer 15 V en wordt verkregen van de spanningsdeler welke
wordt gevormd door R0 enerzijds en R+-5 parallel aan Rg anderzijds. Laatstgenoemde
weerstand is noodzakelijk omdat men R, en R3 niet kleiner kan maken met het oog
op demping van de basiskring. Zeer goede temperatuur-stabilisatie wordt verkregen
door de grote emissorweerstand (RT) in combinatie met de basisspanningsdeler R.rsHierdoor is het tevens mogelijk transistoren met uiteenlopende karakteristieken toe
te passen zonder dat voor ieder exemplaar het werkpunt opnieuw behoeft te worden
ingesteld.
DE BOUW VAN DE TRANSISTOR VOORVERSTERKER
Allereerst maken we aan de onderzijde van het montagebordje de doorverbindingen
zoals aangegeven in fig. 20b. Dan monteren we achtereenvolgens de weerstanden en
condensatoren aan de bovenzijde volgens fig. 20a. Let ook hier weer op de juiste stand
van Cj-.j-fl. De transistor is duidelijkheidshalve buiten het bordje getekend, na voltooi
ing van de bedrading moet hij echter naar binnen worden gebogen, zodat hij boven de
andere onderdelen komt te liggen. De voedingspunten + en — 200...300 V worden ver
bonden met resp. bus 2 en 1 van de octalbuishouder achter op het versterkerchassis.
De beide afgeschermde leidingen voeren resp. naar de magnetische pickup en naar de
grammofooningang van de Fidelio.
Afb. 21.

Het compleet gemonteerde weerstandbordje.
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TECHNISCHE SPECIFICATIE VAN DE FIDELIO
Max. uitgangsvermogen, geleverd aan 3,2 ohm belastingsweerstand.......................................................................................... 9,75 W op 1000 Hz
IM vervorming bij uitsturing (zie ook fig. 6).........................
3 %
Bromniveau t.o.v. 9,75 W............................................................
—60 dB
Ruisniveau t.o.v. 9,75 W.................................................................
—75 dB
Tegenkoppeling................................................................................
17 dB
Gevoeligheid (meetfrequentie 1000 Hz) voor een output van 9,75 Watt in 3,2 Q:
recorder-ingang . .
radio-ingang . . .
grammofoon-ingang
microfoon-ingang

400
400
85
4

mV
mV
mV
mV

TABEL VAN GEMETEN SPANNINGEN EN STROMEN IN DE FIDELIO
netspanning 220 V, meetinstrument 500 ohm/V
over C22a..............................
. 280 V (400 V gebied)
over C6b..............................
. 240 V (400 V gebied)
over Cca..............................
. 185 V (400 V gebied)
katode V3/V4 (lip 3) . . .
. 9,5 V ( 10 V gebied)
schermrooster V3/V., (lip 9)
. 265 V (400 V gebied)
anode V3/V4 (lip 7) . . .
. 280 V (400 V gebied)
katode V2a (lip 8)
.. . .
. 1,5 V ( 10 V gebied)
anode V2a (lip 6)
.. . .
. 70 V (400 V gebied)
katode V2b (lip 3)
.. . .
. 65 V (400 V gebied)
. 130 V (400 V gebied)
anode V2b (lip 1)
.. . .
katode V4a (lip 8)
.. . .
. 1,6 V ( 10 V gebied)
anode V1a (lip 6)
.. . .
. 130 V (400 V gebied)
katode V4b (lip 3)
.. . .
. 1,4 V ( 10 V gebied)
anode Vjb (lip 1)
.. . .
. 140 V (400 V gebied)
anodestromen eindtrap (rust) 2 x 32 mA.
Toleranties van ± 10 % zijn voor bovenstaande gegevens toegestaan.
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MATERIAALLIJST FIDELIO
1
4
1
1
1
1
1
2
1
3
1
4
7
1
2
3
1
1
1

frontplaat Fidelio
10.050
splitpennen hiervoor
17.055.102
afschermplaat
91.012.004
chassis compleet
91.012
voedingstransformator
P 141 N 36.141
balansu itgangstransformator
U 73 N 37.074
mont.strip 2 x 35 lippen 11.220.035
stekerbusplaatjes
13.021.001
spanningkiezer
18.552
coax. bussen geïsol. (B & L) 13.236
geïsoleerde stekerbus
13.010.005
afschermbusjes voor
ingangskanalen 17.055.145
rubbertulen
16.001
zekeringhouder
18.511
octal huishouders
14.280.002
noval buishouders z. rand
14.401
noval huishouder met rand 14.403
afschermbus v. novalbuis 14.400.003
afschermbus v. potmeter 17.055.435

2
1
18
20
60
6
8
4
5
1
1

m netsnoer
86.002
netsteker
12.020.003
schroefjes M 3 x 5
1.003.001
schroefjes M 3 x 10
1.303.004
moertjes M 3
3.303.001
schroefjes M 3 x 20
1.303.007
schroefjes M 4 x 6
1.304.001
moertjes M 4
3.004.002
soldeerlippen enkelvoud. 5.013.010
keuzeschakelaar
48.082
glasbuiszekering
5 x 20 mm 200 mA 18.018.004
4 knoppen
69.166
12 m montagedraad 0,5 mm
met plastieken isolatie
IJ m 1-aderig afgesch. snoer 86.007
2 isolatieringen voor elco’s 4.047.003
1 lampfitting
52.108
1 controleglaasje
52.500
87.006
4 m soldeertin
2 elco aardringen, verpakt bij elco’s

weerstanden % watt (Vitrohm SBT 10 %)
2 - 1
2 - 2,2
1 - 3,9
1 - 5,6
1-15

kilohm
kilohm
kilohm
kilohm
kilohm

2 - 270
1 - 680
1 - 2,7
1 - 3,9
1-12

ohm rood-violet-bruin
ohm blauw-grijs-bruin
kilohm rood-violet-rood
kilohm oranje-wit-rood
kilohm bruin-rood-oranje

bruin-zwart-rood
rood-rood-rood
oranje-wit-rood
groen-blauw-rood
bruin-groen-oranje

1 - 270 kilohm rood-violet-geel
1 - 820 kilohm grijs-rood-geel
2 - 470 kilohm geel-violet-geel
5 1 megohm bruin-zwart-groen

weerstanden 1 watt (Vitrohm ABT 10 %)

1
1
1
1

potmeter
potmeter
potmeter
potmeter

1-22
1-33
2-47
2 - 100
1 - 220

kilohm
kilohm
kilohm
kilohm
kilohm

rood-rood-oranje
oranje-oranje-oranje
geel-violet-oranje
bruin-zwart-geel
rood-rood-geel

220 kilohm log. m. schak. (Amroh)
220 kilohm log. z. schak. (Amroh)
1 megohm log. z. schak. (Amroh)
100 ohm (Preh)

condensatoren polystyreen (Mial)
1 - 47/50 pF
1 100 pF
2 150 pF
1 - 220/250 pF
1
1000 pF

papier (Amroh)
1 - 4700/5000 pF
1 - 0,01 ju F
4 - 0,02/0,022 «F
2 - 0,047/0,05 «F

elco’s
2 - 32 -f 32 /tF 450 V (Amroh)
5 - 100 juF 12 V (Amroh)
1 - kast Universum 71.013
1 - 12AX7 (ECC83)
1 - 6AQ8 (ECC85)

Verder benodigd:
2 - 6BQ5 (EL84)
1 - 5Y3GT
1 - verl. lampje 6 V - 0,1 A

Bovenstaand materiaal is in bouwdoosvorm verkrijgbaar.
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MATERIAALLIJST TRANSISTOR-VOORVERSTERKER
1 montagebordje 2x 10 lippen
2 m montagedraad 0,5 mm
met plastieken isolatie
1-aderig afgeschermd snoer
(lengte naar behoefte)
1 transistor 2N406

weerstanden 1 watt (Vitrohm ABT 10 %)
1-10 kilohm bruin-zwart-oranje
1-68 kilohm blauw-grijs-oranje
1 - 100 kilohm bruin-zwart-geel
1 - 470 kilohm geel-violet-geel

weerstanden Y> watt
(Vitrohm SBT 10 %)
1 - 390 ohm oranje-wit-bruin
1 - 1,2 kilohm bruin-rood-rood
1 - 4,7 kilohm geel-violet-rood
1 - 5,6 kilohm groen-blauw-rood
1-27 kilohm rood-violet-oranje

condensatoren polystyreen
1 - 1000 pF (Mial)

condensatoren papier
1 - 0,047/0,05 fiF (Amroh)
1-1
(Amroh)

elco’s (Amroh)
1
8 «F 350 V
1 - 50 «F 25 V
1 - 32 ^F 6 V

MATERIAALLIJST CALYPSO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
10
1
1,5 m
0,75 m
1
2
2
4
2
3
3
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
12
14
36
4
4
1
8
3,5 m
1
1
1
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Amroh Universumchassis
Amroh schakelaar
Amroh pot.meter m. sch., 0,22 MQ, log.
Amroh antennespoel 903 N
Amroh osc. spoel 943
Amroh m.f. tranf. 91
Amroh m.f. tranfs. 92
Cinch Noval huishouder
Noval huishouder, zie tekst
Amroh montagebordjes 2x7 lippen
Amroh antennefilter 221 N
Amroh draadsteun 5-lips
B & L plug L 1329
Amroh luchttrimmers 30 pF
Amroh diodefilter DF 1
Netsnoer
Coax kabel L 600
Amroh montagebordje 2 x 10 lippen
Amroh knoppen
Aluminium strippen
Amroh koker condensatoren
20000/22000 pF
5000/4700 pF
Amroh koker condensatoren
MIAL polyst. condensatoren
25 pF
MIAL polyst. condensatoren
50 pF
MIAL polyst. condensatoren
100 pF
MIAL polyst. condensatoren
150 pF
MIAL polyst. condensator
250 pF
MIAL polyst. condensator
300 pF
MIAL polyst. condensator
500 pF
Vitrohm weerstand SBT
47000 Q
Vitrohm weerstand ABT
4700 Q
Vitrohm weerstand ABT
56000 Q
Vitrohm weerstand ABT
0,47 MQ
10 MO
Vitrohm weerstand ABT
Boutjes M 3 x 10 mm
Boutjes M 3 x 5 mm
Moertjes M 3
Soldeerlippen 1 spr.
Schroeven M 4 x 10 mm
Extra moer voor pot.meter of onderlegringen 10 mm 0
Onderlegringen 3 mm 0
Montagedraad 0,5 mm met plastieken isolatie
ECH81
EBF89
Amroh Universumkast

91.012
48.072
60.023
60.518
61.040
61.041
14.401
11.220.009
62.264
11.105.003
12.210.017
27.005
62.015
86.017
11.220.002
69.166

24.401
24.402
24.403
24.404
24.406
24.407
56.200
56.400
56.400
56.400
56.400

5.013.010

71.013

10 WATT STEREO VERSTERKER DUETTE
Tweekanaalversterker van eenvoudige opzet voor stereo kristalpickup —
geeft zeer goede weergave van stereoplatcn
*

Uitgangsvermogen: 2 x 4,25 W bij 0,5 % vervorming, max. 2x5 W

*

Gevoeligheid: beter dan 100 mV voor 5 watt output per kanaal

*

Stereo-balans instelling

Wie zich aan de weergave van stereoplaten wil wagen, staat al dadelijk voor het feit,
dat hij zich niet alleen een stereo-pickup moet aanschaffen, maar ook alles wat achter
die pickup komt dubbel moet hebben; d.w.z. twee versterkers en twee luidsprekers.
Wil er dan bovendien van zijn stereofonische weergave iets goeds terechtkomen, dan
moeten zowel de versterkers onderling als de luidsprekers zo goed mogelijk aan elkaar
gelijk zijn. Nu hoeft dat niet te betekenen dat een stereo-installatie twee keer zoveel
gaat kosten als een gelijkwaardige mono-opstelling, immers het vereiste totale akoes
tische vermogen is in beide gevallen gelijk; dus om een bepaald geluidsniveau te be
reiken behoeft elk afzonderlijk stereo-kanaal maar de helft van het totaal te leveren.
Gaan we uit van de ervaring dat voor werkelijkheidsweergave in de huiskamer een
10 watt versterker in negen van de tien gevallen volkomen bevrediging schenkt, terwijl
velen reeds dolgelukkig zijn met een vier-wattertje van prima kwaliteit, dan volgt
hieruit dat ook voor stereofonie een max. uitgangsvermogen van 10 W (5 watt per
kanaal) toereikend is.
IIET SCHEMA
Bovenstaande overwegingen liggen dan ook aan het onderhavige ontwerp ten grond
slag. De beide geheel gelijke versterkers zijn met de gemeenschappelijke voeding op
een Amroh versterkerchassis ondergebracht, het geheel passend in de Universum-kast.
Elke versterker is uitgevoerd met enkelvoudige eindtrap omdat de voordelen van de
balansschakeling — gelet op de goede eigenschappen van de tegenwoordig beschikbare
eindbuizen en vooral ook de uitgangstransformatoren — pas bij hogere vermogens, zo
bij 10 W en meer duidelijk tot hun recht komen. Bovendien zou een werkelijk goede
5 W balanstrap ongeveer even duur worden als een 10 W trap, wanneer we het voedingsgedeelte buiten beschouwing laten.

Afb. 22. De gemonteerde Duette
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Rl-13-18-22-30-35 470 kilohm % W
R2-23 ................... 100 kilohm 1 W
R3-24 ................... 4.7 kilohm % W
47 kilohm potm. lin.
R4
(Amroh)
330 kilohm % W
R5-25 ............
1 megohm potm. log.
R6a-6b-9a-9b
tandem z/s (Amroh)
22 kilohm >/2 W
R7-16-26-33
1 megohm potm. log.
R8a-8b .....
tandem m/s (Amroh)
R10-27 ...............
Rll-28 ...............
R12-29 ...............
R14-19-31-36 ...
R15-32 ...............
R17-34 ...............
R20-37 ...............
R21-38 ...............
R39
R40
R41
R42-43

«•7

„ «Of

2.7 kilohm Vè W
220 ohm
>/2 W
220 kilohm
1 W
390 kilohm
1 W
3.3 kilohm % W
1 megohm
W
1 kilohm 'k W
6 W (GLA)
250 ohm
500 ohm
6 W (GLA)
33 kilohm
1 W
1 kilohm
1 W
100 ohm ontbrom. potm.
(Preh)

KOKERCOND. EN KOKERELCO’S (Amroh)
0,01 ,/iF 400 V koker
Cl-14 ........
50 ,<F 25 V elco
C2-29-30
1000 'pF trol. (Mial)
C3-15 .......
0,01 «F 250 V koker
C4-16 ........
200 pF trol. (Mial)
C5-17 .......
4700 pF koker 400 V
C6-18 .......
100 «F 5 V elco
C7-19 ........
0.02 «F koker 400 V
C8-11-20-23
0.1 /<F koker 400 V
C9-21 .......
0.047 /<F koker 400 V
C10-22 ...
25 pF trol. (Mial)
C12-24 ...
C13-25 ...............
100 /(F 12 V elco
C26a-26b-27a-27b 32 + 32 «F 450 V elco
... 16 + 16 },F 350 V elco
C28a-28b
Voedingstransformator P141N
Uitgangstransformator U72
Gelijkrichtcel brug 300 V 140 mA
Schuifschakelaar
Spanningskiczer
Netschakelaar op R8a-8b

I

1
24
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Aid. 24. Het chassis van de Duette in achteraanzicht.
Door toepassing van uitgangstransformatoren van goede kwaliteit en een zorgvul
dig uitgekiende schakeling kon de niet-lineaire vervorming dankzij sterke tegenkoppeling (totaal bijna 40 dB) bijzonder laag worden gehouden, n.1. oplopend tot max. 0,5 %
bij 4,25 W bij 1000 Hz, terwijl de intermodulatie daarbij nog slechts 2 % bedraagt;
getallen waarmee deze versterker menige 5 watt balansversterker overtreft.
Dit werd bereikt door de eindbuis vooraf te laten gaan door een in cascade geschakelde
triode-pentode ECL84, welke een grote voorversterking geeft, waarvan weer het
grootste gedeelte wordt „opgesoupeerd” door tegenkoppeling. Ten eerste van anode
EL84 naar katode van de voorgaande trap d.m.v. Rlö resp. R3G; C12 en C24 dienen voor
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Fig. 25. Het potmeter-paneeltje.

25

w
s

(
IS

)

7
7

v

/

s\

7

\

>

V
°10

10

(0

50 60

«9

100

100

ICO

(00 SOOtOO

000 1000 Hl

1

<

SC7«1I0

loont

Fig. 27. Vermogenskarakteristiek van de Duette. Deze grafiek geeft het max.
uitgangsvcrmogen per kanaal als functie van de frequentie, waarbij de vervor
ming van het uitgangssignaal constant is gehouden (ca. 1 %). Merk op. dat de
frcquentiegrenzen waarbij de max. output tot de helft (-3 dB) van het bij
1000 Hz verkrijgbare vermogen is gedaald, bij 30 en 13000 Hz liggen.
fazecorrectie. Deze frequentie-onafhankelijke tegenkoppeling is ongeveer 40-voudig
(32 dB). Bovendien is nog eens 6 dB tegengekoppeld over het gehele hoofdversterkergedeelte, nl. van de secundaire van de uitgangstransformator naar de katode van het
triodedeel van de ECL84. Deze tegenkoppeling is frequentie-afhankelijk wegens de
aanwezigheid van C10 in serie met Rlö (resp. C22 in serie met R33), waardoor de lage
tonen beneden 150 Hz minder worden tegengekoppeld en dus meer versterkt.
REGELORGANEN
De potentiometers voor sterkteregeling (R9a-b) zijn op één as gemonteerd en speciaal
op elkaar aangepast met het oog op een behoorlijke gelijkloop over hun regelgebied.
Ook voor de diskant- en basregelaars (resp. Rs en Rc) in beide klankregelnetwerken
zijn dergelijke tandem-potmeters toegepast, zodat de klankregeling van beide kanalen
„gelijk-op” geschiedt.
Om de ca. 20 dB verzwakking van het klankregelsysteem weer goed te maken en
tevens de gevoeligheid op te voeren tot beter dan 100 mV — stereo-pickups geven
zwakkere signalen af dan overeenkomstige monotypen — is in een voorversterker
voorzien, voor ieder kanaal een helft van een dubbeltriode. Hiervoor werd het type
UCC85 gekozen wegens zijn gloeistroom van 100 mA, zodat de gloeidraad van deze
buis in serie met het anodestroomcircuit van de gehele versterker kan worden opge
nomen.
Overigens is deze buis gelijk aan de ECC85 en heeft dus ook het voordeel van een in
wendige afscherming tussen beide trioden, van belang om overspreken tussen beide
kanalen tot een minimum te beperken. Genoemde gelijkstroomvoeding heft het gloeidraadbromprobleem bij beide ingangstrappen op en daardoor is het weer mogelijk de
katoden van deze buis onontkoppeld te laten. De hierdoor optredende tegenkoppeling
over de katodeweerstanden R;{ resp. R2., biedt namelijk een mogelijkheid voor instelling
van de stereo-balans. De potmeter R, is zo geschakeld, dat de weerstanddelen ter
weerszijde van zijn loper ieder parallel staan aan een der genoemde katodeweerstanden
(C2 verbindt de loper voor wisselstroom aan aarde en dient alleen om de gelijkspan
ning over de katodeweerstanden niet te verstoren). Door draaien aan R.t wordt de
totale wisselstroomweerstand — en daarmee de tegenkoppeling — voor de ene triode
db
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Fig. 28. Klankregelkarakteristieken. De getrokken kromme geldt voor de stan
den max. bas en diskant van beide klankregelaars, de streep-lijn voor beide min.
standen; een en ander met een signaal van constante amplitude aan de ingang
van het betreffende kanaal.
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1
kleiner en voor de andere groter, zodat we met R4 gelijktijdig de versterking van het
ene kanaal kunnen opvoeren en die van het andere verminderen.
Deze balansregelaar is in de eerste plaats noodzakelijk om de akoestische output van
elk der luidsprekers gelijk te kunnen maken en zo „het midden” van het geluidsbeeld
ook werkelijk midden tussen de luidsprekers te kunnen plaatsen. Daarnaast heeft hij
zijn nut om eventueel optredende afwijkingen in de gelijkloop van de gekoppelde
sterkteregelaars te compenseren alsmede de afwijkingen die soms in de stereo-opname
zelf reeds voorkomen.
LUIDSPREKER SCHAKELING
Met de dubbelpolige omschakelaar
(achter op het chassis gemonteerd) kan men de
luidsprekers onderling verwisselen, d.w.z. de linker luidspreker op het rechter kanaal
aansluiten en de rechter op het linker kanaal. Op het eerste gezicht lijkt dit een over
bodige luxe; er zijn echter stereoplaten in omloop, die nog niet volgens de officiële
norm zijn gesneden en waarbij linker en rechter kanaal van plaats zijn verwisseld.
Wie niet dergelijke afwijkende platen bezit, kan met voordeel
anders verbinden om
de faze van een der luidsprekers te kunnen omkeren.
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Fig. 31. Schakeling voor omkering van
de faze van de luidspreker.

VOEDING
De voeding is gemeenschappelijk en om zowel zeer goede afvlakking te verkrijgen bij
het grote stroomverbruik (totaal 120 mA) als de vereiste ontkoppeling tussen beide
kanalen, zijn grote capaciteiten in het filter noodzakelijk en vandaar de parallelgeschakelde secties van dubbele elco’s.
Door van de op de draadweerstand R39 aanwezige aftakking gebruik te maken (zet de
clip in het midden) is nog een extra filtersectie gevormd.
Aangezien de totale stroom 120 mA bedraagt, is R.u parallel aan de gloeidraad van de
UCC85 geschakeld; C29-30 dient voor ontkoppeling van deze voor beide versterkers
gemeenschappelijke serieweerstand. De katode-weerstanden van de eindbuizen zijn in
stelbaar om de anodestromen elk op 50 mA te kunnen instellen.
Om gloeidraadbrom van de ECL84’s te elimineren is voor elke versterker een ontbrommer (R.13 resp. R.,7) aangebracht. Daarvoor was het noodzakelijk een der ECL84’s op
de 5 V gloeistroomwikkeling aan te sluiten; aangezien deze buizen slechts zeer geringe
anodestromen trekken, is de lagere spanning geen groot bezwaar.
BOUWBESCHRIJVING
Begonnen wordt met in het „Universum”-chassis de gaten aan te brengen, welke voor
enkele onderdelen van de Duette extra nodig zijn (zie fig. 32).
a)
b)

Vier 3,2 mm gaten voor T2;
Eén 3,2 mm gat in de voorzijde van het chassis voor bevestiging van de gelijkrichtcel G;
c) De beide 3 mm gaatjes voor bevestiging van SI aan de achterzijde van het chassis
uitvijlen tot sleufgaten.
Daarna worden de huishouders gemonteerd (fig. 29). Let op de juiste stand van de
huishouders.
Hierna brengen we de rubber tulen A t/m G, alsmede de tule voor het netsnoer aan.
We gaan nu beginnen met het leggen van de gloeidraadverbindingen tussen de ver
schillende huishouders. Bij V5 solderen we twee eindjes draad (U en T) aan resp. lip
4 en 5 van de huishouder, welke draden we dan vervolgens door tule A steken en
verder voorlopig laten rusten. We monteren nu de ontbrompotmeters R.i2 en R43 op de
daarvoor bestemde plaatsen. Nu leggen we de gloeidraadverbinding tussen V2 (lip 4
en 5) en R42 en van R.,2 weer naar tule A, steken ze er door heen en laten ook deze
eindjes rusten; dat zijn "dus de draden P en Q van tule A. Tenslotte wordt de laatste
gloeidraadverbinding gelegd (van VI). Ook deze leiding voert naar tule A, doch slechts
één draad gaat er door heen (S), de andere wordt later aan nr. 39 van de weerstandstrip gesoldeerd.
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Fig. 32. Nog te boren
extra gaten in het
Universum-chassis.
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Leg tenslotte de verbinding tussen V4 en R42. Alle gloeidraadverbindingen zijn getwist,
d.w.z. in elkaar gedraaid. Druk de verbindingen zover mogelijk in de hoek van het
chassis, dus in de omgezette achterkant.
DE MONTAGE VAN DE WEERSTANDSTRIP
Het verdient sterk aanbeveling zowel aan de onderzijde als de bovenzijde van de strip
langs de lippen een smal strookje papier te plakken, waarop we de nummering kunnen
aanbrengen. Dit vergemakkelijkt niet alleen het leggen van de verbindingen en het
monteren van de onderdelen, doch vermindert tevens de kans op vergissingen aanzien
lijk. Let erop, dat de strip niet symmetrisch is wat betreft de bevestigingssleuven.
Allereerst worden de verbindingen gelegd, welke aan de onderzijde van de strip (fig. 30)
zijn getekend. Voor elkaar kruisende verbindingen moet natuurlijk geïsoleerd montagedraad worden gebruikt, voor de andere (korte) eindjes is dit niet nodig.
Nu worden aan de bovenzijde de weerstanden en condensatoren aangebracht. Besteedt
aandacht aan de katode-elco’s, zodat „plus” en „min” ook werkelijk komen aan de in
de tekening aangegeven nummers. Ook dient het metalen huis van C2s a + b geïsoleerd
te blijven van het chassis. Onderdelen in de buurt van de bevestigingssleuven moeten
wat opzij worden gedrukt, om later de moertjes te kunnen aandraaien.
We kunnen nu de compleet gemonteerde strip — na alles zorgvuldig te hebben gecon
troleerd — in het chassis bevestigen.
Vervolgens worden de verbindingen gelegd tussen de huishouders en de verschillende
lippen op de weerstandstrip. Ook maken we nu de verbindingen, welke van huishouders

Fig. 33. Vervormingskarakteristieken van de Duette.
De getrokken kromme geeft
de non-lineaire vervorming
van een sinusvormig signaal
bij 1000 Hz. De onderbroken
kromme geeft de intermodulatie, gemeten met 100 en
3000 Hz, amplitudeverhouding 4 : 1.

1
en weerstandstrip naar de bovenzijde van het chassis voeren. Zorg echter voor draadeinden van ca. 12 cm lengte, welke dan straks op maat kunnen worden afgeknipt.
Wc vervolgen nu de bouw van de versterker met het aanbrengen van de nog niet ge
monteerde onderdelen aan de achterzijde van het chassis. Dit zijn in fig. 29 de spanningskiezer S2, de stekerbusplaatjes LSI en LS2, de luidsprekeromschakelaar SI en de coax
ingangen PUI en PU2. Onder het bevestigingsmoertje van LSI, aan de zijde van SI,
alsmede onder de moertjes van PU2 en PUI aan de open chassiszijde, monteren we
gelijktijdig een soldeerlip.
Aan de nu bevestigde onderdelen kunnen we — ook weer volgens fig. 29 — verbindingen
maken naar huishouders, weerstandstrip, enz. De afgeschermde leidingen worden pas
het laatste gemonteerd.
Aan de bovenzijde van het chassis (fig. 26) monteren we de twee elektrolytische con
densatoren C2Ga-b en C27a-b. Deze elco’s dienen goed te worden geïsoleerd van het
chassis, ieder d.m.v. een pertinax ring. Tussen deze ring en iedere elco dient nog een
metalen ring te worden gelegd waaraan een soldeerlip zit, welke het contact met het
huis van de elco verzorgt, de z.g. minpool.
Nu maken we aan de onderzijde van het chassis de verbindingen tussen deze elco’s en
R30 en de gelijkrichtcel, resp. V4 (fig. 29). Natuurlijk vergeten we niet, ook alle draden
te solderen aan de contactringen van de elco’s, welke draden dan resp. door tule A en
gat H worden gevoerd.
Vervolgens gaan we de voedingstransformator Tl en de uitgangstransformatoren T2
en T3 op het chassis monteren. De draadeinden welke door de tulen A en D steken
kunnen nu aan Tl worden gesoldeerd en nu kunnen we ook de verbindingen tussen Tl
en de spanningkiezer S2 leggen. Tevens kunnen T2 en T3 worden verbonden met de
draadeinden, komende uit tule B en gat H.
Thans komen de afgeschermde leidingen aan de beurt. Als eerste van de afgeschermde
ledingen nemen we de stukjes welke de coax aansluitbussen PUI en PU2 met de huis
houder van VI verbinden, resp. de lippen 7 en 2 (fig. 29). Vergeet niet de weerstanden
R, en Ro2 in de afschermbussen te verwerken (zie ook de detailtekening fig. 34). Daar
na maken we de verbinding tussen lip 1 van VI en lip 18 van de weerstandstrip. De
andere afgeschermde leidingen leggen we nadat het volgende punt is voltooid.
HET POTMETERPANEELTJE
Alvorens te gaan monteren moeten we de smalle onderkant goed blank schuren, zodat
een goed contact is verzekerd. We monteren nu de diverse potmeters R.j, Rq, Rg en Rs
(fig. 25). Uiteraard letten we op de goede volgorde.
Nu brengen we eerst de diverse verbindingen (draden) aan tussen de potmeters onder
ling. Denk er om, dat geen van de draden of onderdelen aan de achterzijde van de
potmeters mag liggen, daar ze dan in de knel zouden raken tijdens montage van het
paneeltje op het chassis. Vervolgens monteren we R7 en R2G, dan C3 en C15 en daarna
C., en Clc.
Dan wordt het potmeterpaneel op het chassis gemonteerd. De afschermplaat wordt
eerst voorzien van een extra 3,2 mm gaatje op de plaats waar deze aan T2 moet
worden bevestigd. Met de boutjes M 3 x 3 schroeft men nu deze plaat aan T2 en T3
vast. Onder het boutje in T3 bevestigt men gelijktijdig de 5-lips draadsteun (zie
fig. 26).
Hierna worden de afgeschermde leidingen aangebracht, welke aan R<>a-b zitten en door
tule F gaan; vervolgens de onderdelen tussen en op de draadsteun en de potmeters.
Houd de verbindingen zo kort mogelijk.
De laatste afgeschermde leidingen worden gelegd tussen de draadsteun door tule E en
G naar V2 en V3. Tenslotte de draden van R, door de tulen F en G naar de onderzijde
voeren en daar op de bestemde punten verbinden. De afwerking bestaat uit het op
schuiven van het schermbusje over de netschakelaar op Rsa, na natuurlijk eerst de
daarvoor bestemde draden voor de netverbinding aan de schakelaar te hebben gesol
deerd. Let er vooral op, dat de lippen geen sluiting kunnen maken met het schermbusje.
Dit wordt aan het potmeterhuis vastgesoldeerd.
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Fig. 34.
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Dctailschcts voor de montage van de coax bussen.

INBEDRIJFSTELLING
We controleren eerst nog eens de bedrading- nauwkeurig aan de hand van de bouw
tekening. De aftakclip op R21 en R38 stellen we voorlopig ongeveer in het midden in.
De buizen laten we nog even uit de houders. IMu steken we de steker in het stopcontact
en schakelen de versterker in m.b.v. S3 op Rsa. Met een voltmeter meten we of op alle
daarvoor in aanmerking komende punten spanning staat; dat zijn dus: bij V4-5 lip 7
en 9, bij V2-3 de lippen 2, 6 en 9 en tenslotte bij VI de lippen 1 en 6. Natuurlijk zijn de
spanningen veel hoger dan in de spanningstabel staat aangegeven, omdat de buizen
nog niet zijn geplaatst. Let er goed op dat nog geruime tijd na het uitschakelen de
spanning op de elco’s kan blijven staan!
Nu plaatsen we de buizen in hun resp. houders, doen de afschermbussen over de daar
voor in aanmerking komende buizen, sluiten de luidsprekers aan. We schakelen de ver
sterker weer in en wachten ca. V& è. % minuut om de buizen op temperatuur te laten
komen. We moeten bedenken, dat de gloeidraad van VI wordt gevoed door de anodestroom van de eindbuizen, zodat VI pas „aar»” gaat als V4 en V5 stroom trekken.
Komt er nu een hevige giltoon uit één of iDeide luidsprekers, dan is de faze van de
tegenkoppeling verkeerd. Dit is te verhelpezn door de draden naar de primaire (0 en
5200 ohm lippen) van T2 of T3 (of beide) om te draaien.
We kunnen nu een pickup of audiogenerator aansluitend op een der kanalen PUI of
PU2 en proberen of het betreffende kanaal naar behoren werkt; daarna proberen we
het andere kanaal. Is dit ook in orde, dan komt de instelling van de katodeweerstanden
van V4 en V5 aan de beurt. Hiertoe schakeLen we een mA meter, meetgebied 100 mA,
parallel aan de O en 5200 Q lippen van T2 (de „min” aan de 0, de „plus" aan de 5200
Q lip). We stellen nu R2l in tot de meter 50 mA aangeeft. Daarna herhalen we de
procedure bij T3 en stellen R3S in. We moeten daarna R2l nog eens controleren (even
tueel bijstellen) en vervolgens weer terug naar R3S.
Met een voltmeter gaan we vervolgens alle punten van de spanningstabel na en con
troleren de daar aangegeven spanningen. Toleranties van ca. 10 % zijn toegestaan,
door toleranties in weerstanden, buizen enz.
Nog een enkel woord over de aftakclip van R3q. De instelling is in het geheel niet
kritisch en het is voldoende als deze clip in h et midden staat.
Voor de instelling van de ontbrompotmeters R.J2 en R.,3 dient zowel de onder- als boven
zijde van het chassis met een aluminium plaat, welke goed contact moet maken met
het chassis, te worden afgeschermd. Nog beter is het de versterker in de bijbehorende
kast te schuiven, waarbij er natuurlijk op moet worden gelet, dat het chassis goed
contact maakt met de kast. De bussen PUT en PU2 afschermen, bv. d.m.v. een losse
coax steker; de sterkteregelaar op maximum (rechtsom), de lage tonenregelaar even
eens en de hoge tonenregelaar geheel linlcsom. Per kanaal aan de bijbehorende ontbrommer draaien tot de brom een minimum bereikt. De instelling is niet kritisch.
HET MONTEREN IN DE KAST
Dit is een zeer eenvoudig werkje, waarbij u op slechts enkele punten hoeft te letten.
De beugels, welke in het chassis worden gemonteerd en warmee de versterker in de
kast wordt vastgeschroefd, zijn elk voorz ien van twee draadgaten, welke niet sym
metrisch zijn verdeeld. De zijde waarzo’n gat het dichtst bij de omgezette kant zit,
wordt gemonteerd aan de voorz ij de van het chassis.
Het indicatieplaatje wordt m.b.v. de bijg~eleverde splitpennen in de kast bevestigd,
waarna de versterker in de kast kan worden geschoven en vastgeschroefd met schroe
ven M 4 x 12. Met het vastschroeven van de achterwand en het vastzetten van de
knoppen is de versterker voltooid.

'spanningen
330 V
C26a
C26b
300 V
C27a-b 270 V
C28a-b 165 V
C29/30
24 V
V4
lip
lip
lip

SPA N NINGSTABKL
gemeten inet een 500 ohm/V instrument)
(100 V gebied)
V2 en V3:
(
)
lip 2
60 V (400 V gebied)
(
)
lip 3
0.8 V ( 10 V
.. )
(
)
lip
6
25 V (400 V
.. )
(
>
lip 7
2.2 V ( 10 V
„ )
lip 9
30 V (400 V
„ )

en V5:
7 V ( 10 V gebied)
3
255 V (400 V gebied)
7
9
270 V (
)

VI:
lip 1 en 6
lip 3 en 8

85 V
2 V

(400 V
( 10 V

„ )
„ )
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Fig. 36. Het montage bordje met de afstemcondensatoren. bestaande
uit vaste capaciteiten en
trimmers. Bovenaan de
antenne-sectie, onderaan
afstem-capaciteiten
de
van de oscillator. Hoe de
verbindingen met scha
kelaar en spoelen moe
ten worden gelegd, is in
de montagetekening fig.
37 aangegeven.
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CALYPSO
MG-AFSTEMMER
i
MG-AFSTEMMER VOOR AANSLUITING OP FIDELIO- EN ANDERE
GRAMMOFOONVERSTERKERS. MET SCHAKELAAR VOOR KEUZE
VAN VIJF WILLEKEURIGE MG STATIONS
Wie reeds een van de bouwdoosversterkers in een Universum-kast bezit of het plan
heeft er een te bouwen, zal een radio-afstemmer in combinatie met zo’n versterker
bij voorkeur in een bijpassende kast of het liefst zo’n zelfde kast willen monteren.
Deze mogelijkheid is nader onderzocht en daarbij bleek, dat geen geschikte oplossing
is te vinden voor een juiste opstelling van afstemcondensator, spoeleenheid en afstemschaal, indien met hiervoor normaal in de handel verkrijgbare onderdelen wil gegebruiken. Zo is men op de gedachte gekomen het eens te proberen met vaste afstem
ming, waardoor de montageproblemen van afstemschaal en variabele condensator
komen te vervallen. Dit nu blijkt gemakkelijk uitvoerbaar, zoals in bijgaande afbeel
dingen is te zien.
Ofschoon we bij de aanvang nog wat onwennig tegen het geval aankeken en ons af
vroegen of het eigenlijk wel de moeite waard was een volwaardige superhet-afstemmer
voor ontvangst van slechts een vijftal stations te maken, bleek bij nader inzien dit
idee helemaal niet zo gek. Want laten we eerlijk zijn: Hoeveel van het veel te grote
aantal MG zenders kan men tegenwoordig nog behoorlijk ontvangen, d.w.z. zonder al
te veel storing, zodat het programma werkelijk is te genieten? Ze zijn op de vingers
van één hand te tellen En verder is het toch zo, dat de meeste luisteraars hun radiogenot van een zeer klein aantal zenders betrekken. In dit licht gezien is het nog wel
zo praktisch als men eenvoudig een van de vertrouwde stations met een schakelaar
kan kiezen inplaats van het te moeten zoeken op de afstemschaal.

.

!

HET SCHEMA
Op de bijzonderheden van de schakeling zullen we hier niet ingaan. Het bijzondere
van deze afstemmer is evenwel, dat het stroomverbruik zeer gering is door de buizen
een bijzondere instelling te geven, die in het volgende ontwerp van de UN53, nader
wordt toegelicht. Daarom kan men dan ook de voeding zonder bezwaar van de ver
sterker betrekken waarop de afstemmer wordt aangesloten.
Inplaats van de tweevoudige afstemcondensator zijn een 2-polige vijf-standen schake
laar en een aantal trimmers en vaste condensatoren gemonteerd. Deze zijn zo gescha
keld, dat de vijf verschillende afstemmingen van oscillator- en signaalkring onafhan
kelijk zijn, zodat bij draaien aan een van de trimmers de afregeling van de overige
trimmers niet kan worden verstoord. Men kan dus vijf geheel willekeurige MG stations
kiezen en wil men later een van deze verwisselen voor een andere zender, dan behoeft
men alleen de betreffende trimmers van oscillator- en signaalkring te verstellen en
eventueel de daaraan parallelgeschakelde vaste C’s te vervangen door andere capaci
teiten. Men is dan ook niet perse gebonden aan de aangegeven capaciteiten; deze gelden
als voorbeeld en uitgangspunt voor de door ons gekozen programma’s Luxemburg-II
— Hilversum-II — Brussel-n — Hilversum-I — Brussel-I.
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Fig. 35. DE SCHAKELING VAN DE
„CALYPSO"
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100 pF, polyst. (Mial)
Cl
C2-5-8-9 ...... 0,02/0,022 /<F, papier (Amroh)
30 pF, trimmer (Philips)
C3a-b-c-d-e
25 + 50 pF, polyst. (Mial)
C3g
C3h
100 pF, polyst. (Mial)
C3k
150 pF, polyst. (Mial)
C31
250 pF, polyst. (Mial)
30 pF, trimmer (Philips)
C4a-b-c-d-e
C4f
50 pF, polyst. (Mial)
25 + 150 pF. polyst. (Mial)
C4g
C4h
100 + 100 pF, polyst. (Mial)
25 + 300 pF, polyst. (Mial)
C4k
50 + 500 pF, polyst. (Mial)
C41
4700/5000 pF, papier (Amroh)
C6-7
F1
m.f. filter 221-N (Amroh)
F2
diodefilter DF-1 (Amroh)
47 k/3 % W (Vitrohm)
R1
R2
56 ko 1 W (Vitrohm)
R3
10 MS) 1 W (Vitrohm)
R4
470 k.0 1 W (Vitrohm)
R5
4.7 ki? 1 W (Vitrohm)
220 k£ potm. log m. schak. (Amroh)
R6
Sla-b
schakelaar 2 x 11 st.
S2
schakelaar op R6
VI
ECHS1
V2
EBF89
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Flg. 37. Schets van de
bedrading aan de boven
zijde van het chassis.
Een detail van de mon
tage van trimmers en
vaste condensatoren op
het montagebordje is in
fig. 36 gegeven.
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DE BOUW
Wij horen u in gedachten al vragen: Waarom een schakelaar en geen druktoetsen? Wel, een schakelaar geeft de minste constructieve moeilijkheden. Hij kan
gewoon worden vastgeschroefd, terwijl voor het aanbrengen van een druktoetsenklavier
— dat is overigens heel goed toe te passen in deze afstemmer — er een gat in de voor
kant van de kast moet worden gezaagd plus nog enkele andere metaalbewerkersverrichtingen. Wie in dergelijke klusjes niet bedreven is, zou zijn Universum kast
maar bederven.
Wat de bouw betreft, de tekeningen en afbeeldingen spreken voor zichzelf, zodat wij
daaraan niet veel meer hebben toe te voegen. Men behoeft slechts een aantal 3,2 mm
bevestigingsgaatjes in het standaard chassis te boren, waarna de onderdelen kunnen
worden vastgeschroefd, het trimmer-paneeltje het laatst. Als dit vast zit, pas de trim
mers en vaste condensatoren monteren. Verschillende condensatorwaarden mogen wat
afwijken van de schema’s. Zie schemasleutel en materialenlijst
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Afb. 38. Alles wat bij de afstemkringen behoort is boven op 't chassis gemonteerd. De trimmers
— twee voor elk der willekeurig te kiezen stations — zijn ge makkelijk te bereiken wanneer het
chassis in de kast is gemonteerd.

BELANGRIJKE PUNTEN
Om moeilijkheden met de m.f. versterker te voorkomen montere men op de plaats van
de EBF89 géén bakelieten huishouder; men neme een type met een grote centrale bus.
Leg de verbinding van m.f. transformator naar anode van de mengbuis (blauw - 91
naar no. 6 - ECH81) vlak tegen het chassis. Hetzelfde geldt voor de rooster-, anode- en
diode-verbindingen van de EBF89; buig hier bovendien de betreffende lippen (resp. 2,
6 en 7) naar de buitenkant van de huishouder. Houd de antenneverbinding met lip 1

Fig. 39. Bedrading aan onderkant van het chassis. Lees de paragraaf ,.belangrijke punten .
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Afb. 40. De onderzijde van het chassis.
van de 903N dicht tegen de achterwand en zover mogelijk uit de buurt van de anodeleiding van de mengbuis.
Het verdient aanbeveling de gloeidraadleidingen in elkaar te draaien en dicht tegen het
chassis te leggen.
Merk op. dat de in de bouwtekening aangegeven draadsteun, waarop de draden van de
voedingskabel binnenkomen, een 5-lips exemplaar is, waarvan de laatste is afgeknipt
om ruimte te laten voor de afgeschermde a.f. uitgangsleiding.
VOEDING
Voor de voedingsspanning maken we gebruik van een 4-aderig (of 2 x 2 aders) verbindingssnoer, waarvan aan het uiteinde een octalsteker wordt gesoldeerd, voor aanslui
ting op de Fidelio.
De gloeidraadleidingen (6,3 V) verbinden we met de contacten 3 en 4. De -f hoogspan
ning komt aan contact 2, de — HSP aan 1 resp. 8. Let er op, dat de gloeidraadverbindingen in de „Calypso” zelf nergens contact met chassis maken. Dit circuit is immers
in de versterker geaard. Mocht men desondanks last van gloeidraadbrom ondervinden,
breng dan een condensator van 0,02 & 0,1 «F aan tussen chassis en een der gloeidraadcontacten.
De voedingsspanningen zijn bij de „Fidelio” versterker reeds uitgebracht naar een
octalbuishouder aan de achterzijde van de versterker. Het verdient bij gebruik van de
„Calypso” echter aanbeveling, de +-spanning niet te betrekken van het punt, dat in
het Fidelio-schema (R32—C6b) is aangegeven, doch van het knooppunt R30—C22b,
d.i. lip 38 op het montagebordje.
Gebruikt men echter tegelijkertijd een transistorvoorversterker voor een magnetische
pickup element, dan moet de voedingsspanning hiervoor wèl van het oorspronkelijk
aangegeven punt worden betrokken.
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Fig. 41. Montage van de bandbreedte-regeleenheid.
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Wil men met de ..FIDELIO''-versterker en de ..CALYPSO”-afstemmer de beste kwaliteit uit AM
halen, dan verdient het aanbeveling, de Calypso uit te ruston met variabele bandbreedte.
In normale supers, dus ook in de Calypso, is de m.f.-bandbreedte onvoldoende voor een redelijke
weergave van de hogere frequenties in het audiogebied. Met een bandbreedte regclunit, type
93/993, wordt deze kwestie zeer aanzienlijk verbeterd.
De benodigde verandering is uitermate eenvoudig. I.p.v. de m.f. transformator type 91, wordt het
type 93 gebruikt, waarvan de aansluiting hetzelfde blijft. De 93 heeft echter twee lippen, welke
resp. geel en paars zyn gemerkt. Deze worden d.m.v. het bij de regelunit 993 geleverde 3-aderig
snoertje verbonden, de derde ader komt aan aarde (de doorverbinding op het montagebordje
tussen C5 en C2). In fig. 41 kan men zien hoe de drie draden worden verbonden. De regelunit kan
op elke willekeurige plaats vastgeschroefd worden. Om de frontplaat niet te ontsieren, is een
plaats aan de achterzijde van het chassis het meest aan te raden.
Opmerking: Door de grote bandbreedte kan het ’s avonds voorkomen, dat een interferentietoon
van ca. 9 kHz hoorbaar wordt. Men kan dan eventueel de ontvanger weer in de smal-stand
schakelen.
Ook kan in de Fidelio een z.g. 9 kHz filter worden aangebracht, zie
fig. 42. Bü X wordt de verbinding tussen R13 en de kathode van VI b
(lip 66 op het montagebordje) verbroken, waarvoor in de plaats het
filter komt, bestaande uit een condensator van 3000 pF, parallel aan
een Amroh F4. Door een wipschakclaar kan het filter worden kort
gesloten, daar het in de andere weergavestanden van de functieschakclaar uiteraard ongewenst is.
De F4 moet bevestigd worden bij het ongebruikte buisvoetgat, naast
C6a-b, terwijl de wipschakelaar tussen de microfoon- en grammofooningang een plaatsje vindt. Houdt F4 en schakelaar in elk geval ver
van de eindtrap, anders kan de versterker instabiel worden.
Het bovenomschreven filter geeft op 9 kHz een verzwakking van
ca. 18 dB.
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Fig. 42. Aanbrengen van het 9 kHz filter.

a.f. UITGANG
De aan C9 verbonden uitgangskabel wordt met de „Radio” ingang van de versterker
verbonden, de mantel uiteraard aan de aardzijde.
De kabelcapaciteit mag maximaal 200 tot 300 pF zijn, hetgeen er op neer komt dat
een lengte van 1 a 1,5 m gewoon microfoonkabel is te gebruiken; met capaciteitsarme
coaxkabel kan men desgewenst grotere afstand tot de versterker overbruggen.
Ter voorkoming van onnodige extra brom wordt aangeraden, de afgeschermde kabel
die uit de „Calypso” komt, niet te bevestigen op het draadsteuntje, maar de kabel on
onderbroken te laten doorlopen van C9 naar de plug van de „Fidelio”. Natuurlijk de
kabel wel onder het klembeugeltje klemmen voor trekontlasting!
AFREGELING
Eerst worden de kernen van de spoelen 903N en 943 zover ingedraaid, dat hun koppen
in één vlak liggen met de bovenkant van de spoel vorm; daarna worden ze vastgezet
met een druppel was of lak. Sluit de afstemmer aan op een versterker, schakel beide
in en sluit een antenne aan. Met SI in stand 1 draait men aan C4a tot men Luxemburg-II hoort; daarna C3a bijdraaien tot dit station met de grootst mogelijke sterkte
doorkomt.
Met C4a en C3a kan men op ieder station tussen ca. 1400 en 1600 kHz (215...185 m)
afstemmen. Op dezelfde manier worden de vier stations afgestemd voor de resterende
standen van SI. Met de oscillatortrimmer (C4-a-b-c-d-e) stemt men af op het betref
fende station, bijregelen op maximale sterkte geschiedt telkens met de bijbehorende
signaalkring-trimmer (C3-a-b-c-d-e).
Pas na het instellen van alle trimmers worden de kernen van de m.f. transformatoren
bijgeregeld op maximale geluidsterkte, waarbij men tijdelijk een zo kort mogelijk
draadje als antenne gebruikt; met een zo zwak mogelijk signaal kan men namelijk het
nauwkeurigst afregelen.
Wanneer het apparaat goed is doorgewarmd, dus b.v. na een half uur in bedrijf te zijn
geweest, regelt men alle trimmers nog eens zorgvuldig na, dit keer met het chassis in
de kast gemonteerd. Mocht na verloop van tijd de afstemming van een of meer stations
zijn verlopen, dan is dat weer gemakkelijk op te heffen door de betreffende trimmers
bij te regelen.
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DE UN 53
Een MG afstemmer voor aansluiting op de Fidelio en andere versterkers met afstemcondensator voor het gehele MG gebied, gemonteerd op Uniframe chassis delen.
Van geheel andere opzet, doch met praktisch dezelfde schakeling als de Calypso, is de
UN 53, een apparaatje dat reeds gedurende een groot aantal jaren in de belangstelling
staat en nog steeds even modern is.
De opbouw verschilt wel geheel van de Calypso en ook de gedachtengang bij het ont
werpen was anders. De UN 53 is namelijk ontworpen om een zo groot mogelijke ge
voeligheid en selectiviteit te presenteren. In plaats van een stappenschakelaar voor
een aantal vast ingestelde stations vinden we hier een draaicondensator voor het vol
ledige MG bereik.
De UN 53 wordt op Uniframe chassisdelen gebouwd, hetgeen verder geen problemen
schept. Nagenoeg alle punten, die werden genoemd bij de beschrijving van de Calypso,
gelden ook voor deze ontvanger.
HET SCHEMA
Bekijken we thans de schakeling (fig. 43) dan valt allereerst de grote eenvoud op: Een
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Fig. 43. De schakeling.
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100 pF mica
0,02 nF papier
afstemcond. 490 mF p. sectie
5000 pF papier
mf filter (Mucore 221 N)
diodefilter (DF 1)

R1
R2
R4
R5
R6
V

.

47 kQ — J/o W
56 kj? - 1 W
10 Mi) - 1 W
. 470 102 — 1 W
.. 4.7 kf2 — 1 W
. 220 102 — % W
signaallampje 6,3 V — 0,3 A

ECH81 als oscillator- en mengbuis alsmede een EBF89 als m.f. versterker en diodedetector. De a.f. uitgangsspanning van laatstgenoemde wordt rechtstreeks naar de
ingang van de versterker gevoerd, welke op zijn beurt de voeding van de afstemmer
verzorgt.
Op het eerste gezicht ziet men niets bijzonders aan de schakeling, maar toch is er een
belangrijk verschil met de gebruikelijke ontvangers van gelijksoortige opzet en wel
wat betreft de instelling van de buizen. Raadpleegt men de bij het schema aangegeven
waarden, dan valt op dat beide buizen abnormaal grote schermroosterweerstanden
hebben — bij de ECH81 is deze bovendien gemeenschappelijk voor schermrooster en
triode-anode — zodat deze buizen met zeer lage schermroosterspanning werken en
bijgevolg geringe anodestroom trekken, nl. in totaal minder dan 7,5 mA bij 250 V
voedingsspanning.

Afb. 44. De UN53
ln achteraanzicht.

Ondanks de lage schermroosterspanning behoeft de steilheid — en daarmee de ver
sterking — van de betreffende buis niet kleiner te zijn dan bij normale instelling mits
men de negatieve roosterspanning zo klein kiest als onder de betreffende omstandig
heden toelaatbaar is. De vereiste roosterspanning wordt nu automatisch verkregen
door de zeer kleine roosterstroom (geleverd door de ruimtelading in de buis) door een
grote roosterweerstand te laten vloeien. In het schema is dat de AVR filterweerstand
(R3 = 10 MQ). De steilheid van de EBF89 heeft bij deze instelling nog de respectabele
waarde van ca. 2 mA/V, zodat de m.f. versterking zeker niet kleiner is dan normaal.
Dat de oscillator hier met een lage anodespanning toch goed functioneert is te danken
aan het feit dat hij alleen hoeft te werken in het MG gebied, waar de kringverliezen
klein zijn, terwijl bovendien de terugkoppeling in de 943 vrij groot is (met het oog
op toepassing in batterij-ontvangers). Daardoor was het mogelijk de triode-anode en
het schermrooster van de ECH81 over een vrij grote gemeenschappelijke weerstand
(R2) te voeden.
Om de juiste vorm van de m.f. afstemkromme te verkrijgen, mag er niet de minste
terugwerking zijn van anode naar rooster in de m.f. buis. Daarom werd R3 aange
bracht en C7 en CG zodanig geschakeld, dat de reeds eerder in onze schema’s toegepaste
brugschakeling ontstaat voor neutralisering van de anode-stuurroostercapaciteit. Het
is dus zaak om de waarde van genoemde onderdelen aan te houden.
DE BOUW
Hoe de verschillende onderdelen op twee Uniframe chassis-eenheden, elk bestaande uit
UF007, UF002 en UF003, alsmede een frontpaneeltje worden gemonteerd, blijkt uit
bijgaande afbeeldingen. Men gaat als volgt te werk: Begin met het boren van de bevestigingsgaten in beide UF007 platen volgens maatschets (fig. 47).
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Na stevig aan elkaar schroeven van de chassisdelen worden de huishouders, m.f. trans
formatoren, enz. op hun respectievelijke plaatsen vastgezet, terwijl men op de pinupbordjes (elk met 2x7 aansluitpunten) eerst de verschillende R’s en C’s soldeert met
hun bedrading alvorens ze aan het chassis vast te schroeven (gebruik bij de bevesti
ging afstandbusjes of twee extra moertjes per boutje). Om twee bevestigingsboutjes
van de afstemcondensator komen drie vulringetjes, om het derde een soldeerlip en twee
ringen.
Het m.f. filter Fa wordt pas gemonteerd wanneer de bedrading grotendeels is aange
bracht. Merk op dat lip no. 6 van de 903N als draadsteun is gebruikt, zij is inwendig
niet met de spoel verbonden.

i

Lippen 6en 7 naar
buiten ombuigen __

• 1 Watt
AtiWatl

Fig. 45. Montageplan.
Voor het chassis zijn nodig:
2 x UF 002 — 2 x UF 003 - 2 x UF
004 en 2 x UF 007.
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Afb. 46. De bedrading van de UN53 is uiterst overzichtelijk.

BELANGRIJKE PUNTEN:
Waar men bij de bouw van de UN 53 op dient te letten, gold ook voor de Calypso.
Wat daar dus zoal is opgemerkt, dient voor deze afstemmer met evenveel aandacht te
worden doorgenomen. Hetzelfde geldt voor de voeding en de a.f. uitgang.
DE AFREGELING
Deze is niet zo eenvoudig als bij de Calypso, zijn geschiedt op de gebruikelijke wijze
zoals o.a. aangegeven op de bij m.f. transformatoren en spoelen verpakte gebruiksaan
wijzing.
De 91 en 92 zijn op de fabriek reeds ingesteld zodat zij slechts een kleine naregeling
behoeven; hiermee kan men het beste wachten totdat de afstemkringen zijn afgeregeld.
Aangezien geen stationsnamenschaal is gemonteerd maar een flinke pijlknop met
golflengte-indicatie op het frontpaneeltje, is het wel gemakkelijk als men over een
trimzender kan beschikken om begin en eindpunt van de schaal kloppend te maken.
Hiertoe regelt men de trimmer C.ta (op de afstemcondensator, zie ook de betreffende
„close-up” afbeelding) op de stand „200 meter” en de kern van de 943 op de stand
„500 meter” van de afstemknop. Als beide punten kloppen (bij gebrek aan trimzender
te controleren door af te stemmen op nabijliggende zenders) regelt men de trimmer
C3a (op 200 m) resp. de kern van de 903N (op 500 m) op maximale output. Let vóór
het afregelen op de juiste bevestiging van de afstemknop, de condensator is nl. over
meer dan 180° graden draaibaar. Zet de draaibare platen zover „dicht”, dat de boven
zijden van rotor en stator pakketten precies in één vlak liggen en zet de knop vast
met de pijl op de laatste streep (rechts) van de schaal.

O
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Fig. 47. Maatschets voor het aanbrengen
van de bevestigingsgaten in de boven
platen van het chassis (vooraanzicht).
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Afb. 49. Het chassis
van de FM-afstemmer in boven
aanzicht.
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AFSTEMMER

De hier beschreven FM afstemmer is wel één van de fraaiste ontwerpen, die in omloop
zijn, gezien de eenvoud van het toestel en de behoorlijke resultaten, die er mee kunnen

i

Door in de m f. versterker spanroosterbuizen met de enorme steilheden van 13 mA en
15 mA/V toe te passen, behoefden hier slechts twee m.f. trappen toegepast te worden.
De Philips afstemeenheid AP2110 biedt daarnaast zulke fraaie mogelijkheden voor een
eenvoudige opzet van de ontvanger, dat bij de bouw van dit apparaat niet de minste
moeilijkheden zullen worden ondervonden.
Voor hen, die wellicht de doelmatigheid van een FM afstemmer in twijfel durven trek
ken, moet beklemtoond worden, dat FM ontvangst verre superieur is boven welke vorm
van AM ontvangst ook. Moge een Calypso dan de mogelijkheid bezitten om met een
bandbreedte omschakelaar te worden uitgerust, de ontvangst staat nimmer in verge
lijking met die van de FM afstemmers.
Alleen bij deze wijze van signaal-overdracht wordt ten volle profijt getrokken van de
mogelijkheden, die de Fidelio en de Duette bieden. In het laatste geval is zelfs stereo
ontvangst mogelijk, met behulp van de stereo splitser.
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HET SCHEMA
De afstemeenheid vormt altijd wel zo’n kritische eenheid, waar het de bouw en de
afregeling betreft, dat het voor een amateur niet doenlijk is deze zelf te bouwen. De
afstemeenheid AP2110 lost alle problemen op, want men behoeft aan deze eenheid
slechts een antenne, de voedingsleidingen en de m.f. versterker aan te sluiten.
De afstemeenheid geeft een spanninkje af, dat wordt opgeslingerd in een resonantiekring, welke we als de secundaire kring van een bandfilter kunnen beschouwen, aange
zien we hier met een onderkritisch gekoppelde kring te maken hebben.
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tig. 50. Montagevoorbeeld en bedradingsschema. Het figuurtje links naast de tekcSiSfni
'vaar°P het schermplaatje bij de m.f. huishouders
moet worden gemonteerd.

We dienen hier beslist goed op de polariteit te letten: volg de bedrading van fig. 50
goed.
De twee m.f. trappen met resp. EF183 en EF184 bevatten m.f. transformatoren, welke
uitgevoerd zijn als onderkritisch gekoppelde bandfilters, zodat het niet nodig is de
secundaire te verstemmen of te dempen tijdens het trimmen van de primaire of om
gekeerd. Bovendien heef dit het voordeel, dat de kans op fazevervorming en te kleine
bandbreedte bij foutieve afregeling veel kleiner wordt.
Na de m.f. trappen volgt een ratiodetector, bestaande uit T2, V.,, C9-10 en Rla. Het a.f.
signaal wordt afgenomen van de koppelwikkeling, punt 3 van het ratiofiiter, welk
punt via Rn en Cu voor de m.f. signalen wordt ontkoppeld. R12 en Cj2 vormen het
deëmfasis filter, dat dient om de allerhoogste audiofrequenties volgens 6 dB/octaaf lijn
te verzwakken. Deze werden bij de zender nl. opgehaald, hetgeen gedaan wordt om de
signaal/rust verhouding te verbeteren.
Achter C13 een katodevolger, welke dient om een lage uitgangsimpedantie te presen
teren. Deze katodevolger mag bij korte verbindingslijn tussen afstemmer en versterker
vervallen.
DE VOEDING
Deze FM afstemmer verbruikt veel meer dan de beide beschreven AM afstemmers,
zodat hier beslist een aparte voeding moest worden ingebouwd.
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De ferriet kralen in de gloeistroomleiding dienen voor r.f. ontkoppeling in combinatie met
Clg bij V,.
DE AFREGELING
Het eenvoudigste kan deze geschieden met een AM trimzender en een BVM. Als we ons
instrumentarium opgewarmd hebben, draaien we de afstemknop geheel in en stellen de
trimzender op 10,7 MHz, ongemoduleerd in. Over C10 sluiten we nu de BVM aan (10 V
gebied).
Via een C van 1500 pF sluiten we nu het signaal aan op het stuurrooster (pen 2) van
Ven regelen de primaire zijde van T2 af op maximum meteruitslag. Het prettigste
werkt men, indien de uitgangsspanning van de trimzender zo wordt ingesteld, dat de
maximum uitslag bij ongeveer 8 V ligt.
Om de secundaire kring van T2 te kunnen afregelen, moet men eerst een serie-schakeling van twee gelijke weerstanden van 220 kilohm (1 % onderling verschil) parallel
aan Cl0 worden gezet. De BVM wordt nu tussen het knooppunt van deze weerstanden
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Fig. 51. Montagetekening voor de
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Fig. 52. Maatschets en montagevoorbeeld voor het chassis, de
frontplaat met afstemschaal en kap.

Afb. 53. Het chassis
in onderaanzicht.

en het knooppunt van R12—C12 aangesloten. De secundaire van T2 wordt nu zo afge
regeld, dat de BVM precies nul volt aanwijst.
Het verdient aanbeveling om de BVM in dat geval ook eens andersom aan te sluiten:
de spanning moet dan nul volt blijven.
Een en ander herhalen we enkele malen, totdat de beide kringen van To goed zijn in
gesteld. Daarna komen de m.f. bandfilters aan de beurt. Draai eerst de kernen van
T1( L en ook de kern van de primaire op de afstemeenheid geheel omhoog. Hierna
voeren we het 10,7 MHz signaal via 1500 pF toe aan het rooster (pen 2) van V2; BVM
parallel aan C10.
Nu de primaire en vervolgens de secundaire van Tx op maximum meteruitslag afrege
len. Daarna het 10,7 MHz signaal rechtstreeks aan de afschermbus van Vx toevoeren;
hiertoe tijdelijk die bus zo ver naar boven schuiven, dat hij geen contact meer maakt
met de beide klemmen of klemveren. Zorg er voor, dat de meteruitslag ongeveer 18 V
bedraagt bij het verder afregelen, dus de BVM op een ander meetgebied zetten, bij
voorbeeld 30 V.
Nu wordt eerst de m.f. spoel op de afstemeenheid afgeregeld, daarna de secundaire
(= L), beide op maximum uitslag. Hierna schuiven we de afschermbus weer geheel
over Vv De preselectie- en oscillatorkringen van de afstemeenheid zijn reeds in de
fabriek afgeregeld, kom hier dus niet aan!
Het is met enige fantasie ook wel mogelijk om zonder meetzender de mJf. trappen af te
regelen. We dienen dan evenwel öf een BVM öf een afstemindicator aan te sluiten vol
gens fig. 58 en de beschikking te hebben over een afgeregelde FM ontvanger. We verwij
deren de ECC85 uit onze afstemeenheid en verbinden het rooster van de eerste m.f. buis
via een condensatortje van ca. 5 pF aan een draadje, dat we rond de laatste m.f. buis
van de geleende FM ontvanger winden.
We stemmen met die ontvanger af op een station en regelen de kernen van de m.f.
transformatoren op maximum uitslag van onze indicator of BVM, aangesloten volgens
fig. 54a. We zijn dan bijna klaar. De kern van L en van de m.f. spoel op de AP2110
dienen we nog bij te regelen door de afschermbus van Vi op te trekken en deze bus
te verbinden met het draadje, dat rond de laatste m.f. buis van de geleende FM ont
vanger zit. Let wel, het geluid kan nu zeer schor of zacht klinken, hetgeen komt
doordat het ratiobandfilter nog moet worden afgeregeld. Dit laatste is alleen te doen
met een BVM, zoals boven omschreven, dus met het tijdelijk aanbrengen van twee
1 % weerstanden, parallel aan Ci0, enz.
öf, en dat is wel haast het allermooiste, we veranderen de ratiodetector voor altijd vol
gens fig. 57.
We passen hier een afstemindicator toe in de vorm van een ampèremetertje, met nulstand in het midden.
Het ratiofilter (dus de secundaire kring) regelen we nu zodanig af, dat de wijzer van
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de meter in het midden staat. We dienen voor deze afregeling precies op een zender
te zijn afgestemd, wat dus aan een afstemindicator of BVM volgens fig. 54a geschakeld
te constateren is. De schakeling van fig. 57 dient niet zo zeer om de ratiodetector goed
te kunnen afregelen, doch om een zeer goede afstemindicatie te verkrijgen.
Later, als we stereo willen gaan luisteren, kunnen we het bijna niet zonder zo'n goede
nul indicator stellen.
DE CONSTRUCTIE
Bij het monteren dient men vooral de montagetekening zo nauwkeurig mogelijk aan
te houden, want ondanks dat men een voorgemonteerde preselectie en oscillatorkring
bezit, dient men er toch rekening mee te houden dat de hoge middelfrequentie (10,7
MHz) niet „met zich laat spotten”.
Het begint al met de aardverbindingen, die alleen op zeer bepaalde plaatsen van het
chassis mogen worden aangebracht. Bij zeer hoge frequenties is nl. niet het gehele
chassis „aarde” en een verplaatsing van aardpunten kan reeds merkwaardige verras
singen opleveren.
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Het chassis bestaat in principe uit slechts één aluminium plaat, die niet al te dun dient
te zijn, daar een vlakke plaat zonder verstevigingshoeken of iets dergelijks snel door
buigt onder het gewicht van de voedingstransformator. Hard aluminium verdient dan
ook de voorkeur. (Er bestaan drie soorten aluminium plaat, nl. zacht, halfhard en
hard). Vooral de keuze van de juiste hardheid van het materiaal kan bijdragen tot een
strakke constructie, inwendig zowel als uitwendig.
Uit fig. 52 blijkt verder, dat de front- en achterplaat met in totaal vier stalen of alu
minium hoekjes aan het chassis worden bevestigd en om het geheel de nodige sterkte
te geven, is bovenin nog een stalen strip gemonteerd.
Vergeet vooral de ventilatiegaten in de achterwand niet. De bovenzijde van de oude
potmeteras, die als aandrijving functioneert, en de bovenzijde van het wieltje aan het
einde van de schaal, dienen op gelijke hoogte te komen, waardoor een zeer eenvoudig
mechanisme voor de afstemschaal ontstaat. Dit schaaltje ijkt men met behulp van een
trimzender. De frontplaat schuurt men mat b.v. met „Vim”, daarna komt de eventuele
tekst met O.I. inkt die wordt afgedekt met blanke lak.
De boven- en onderkap geven we elk een afzonderlijk kleurtje en de stalen beugel laten
we verchromen, indien we niet over een stukje zilverstaal beschikken. In de afstemmer
is geen zekering toegepast, omdat de tranformator reeds van een langzaam thermische
beveiliging is voorzien. Gebruiken we een ander type transformator, dan is een 0,5 A
zekering (primair) aan te bevelen.
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STEREO
SPLITSER
De stereo splitser is zonder meer volgens een der beide Philips schema’s gebouwd
(fig. 55). Deze splitser werkt heel goed; overigens is er voor de amateur nog geen
andere keus, aangezien alleen voor deze ontwerpen spoeltjes in de handel zijn gebracht.
De zelfinducties van de spoeltjes zijn resp. 42 en 4,2 ^H.
Over de bouw van de splitser valt niet veel op te merken. Let er wel op spoelen en
buizen op één lijn te monteren — in andere gevallen dient men afschermschotjes tus
sen de spoelen te plaatsen. De kerntjes van de spoeltjes bewegen heel zwaar in de
spoelvorm, het is daarom raadzaam om, alvorens de spoeltjes te monteren, ze wat
beweegbaarder te maken door ze eerst een paar keer in en uit te draaien. Gebruik bij
voorkeur de aluminium schroefdopjes, welke op de kerntjes zijn aangebracht.
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Fig. 57.
Het multiplex signaal
wordt via een 100 ü stopweerstandje afgenomen omdat de ommanteling van de afgeschermde kabel op
een ander punt dan het condensatortje van 270 pF is geaard.
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Als men de bouwtekening van de splitser bekijkt (fig. 56), ziet men dat de afregeling
van onderaf onmogelijk is, omdat hier een montagebordje is aangebracht. Van boven
afregelen is echter ook mogelijk, zonder dat de kernen omgekeerd behoeven te
worden (dit mag ook beslist niet). De spoeltjes voor het bandfilter worden tegen
elkaar gemonteerd.
Omdat het belangrijk is, dat de afstand tussen de beide spoeltjes 17 mm bedraagt, is
een plaatje pertinax met twee gaten, nauwkeurig 17 mm van elkaar, over de spoelvormen geschoven, aangezien de spoelvormen wat uit elkaar stonden.
De voedingsspanning voor de splitser wordt van de FM ontvanger betrokken.
HET AFREGELEN VAN DE STEREO SPLITSER
Hiertoe nemen we een EM84 als indicator of een universele meter en als het enigszins
mogelijk is een KSO, die we over de secundaire van het bandfilter (L3) aansluiten,
zoals in fig. 58 is aangegeven. Een KSO kan rechtstreeks worden aangesloten, we
maken dan de sinussen zichtbaar.
Als nu een stereo-uitzending plaats heeft, draaien we Llt L2 en L3 op maximum uitslag,
waarna we klaar zijn. De potmeter dient slechts om een duidelijke aflezing mogelijk te
maken, door de juiste spanning voor de EM84 in te stellen.
Als we met een EM84 of universele meter te werk gaan, zullen we trouwens niet veel
meer kunnen doen. Het max. van Lt is heel scherp en is dus gemakkelijk te vinden.
De afregeling van L2 en L3 is minder eenvoudig, omdat een maximum moeilijk te
vinden is. In dit geval is een KSO onmisbaar, omdat alleen daarmee een geheel juiste
instelling kan worden gecontroleerd. Als de kringetjes L2 of L3 namelijk wat naast
de juiste instelling staan, is dit met de indicator niet te zien, de KSO geeft dan echter
een beeld volgens fig. 59.

EM84

Fig. 58. Voor het afregelen wordt hier de
EM84 gebruikt. De voedingsspanning (hsp)
sluit men aan tussen katode en +; we
dienen deze hsp uit een geheel losstaand
PSA te betrekken.
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Afb. 61. Op de voorgrond de complete stereo splitser.
De kring L3 gedraagt zich dan inductief of capacitief, met het gevolg, dat de stroom
op de spanning achter of voor gaat ijlen — hetgeen een onjuist stereobeeld ten gevolge
heeft. Nu is dat beslist niet zo heel erg; de ruimte, welke men met een stereo-uitzending heeft verkregen, is de moeite van het stereo-beluisteren waard. Bij juiste afregeling van L2-3 krijgen wij een beeld volgens fig. 60.
De afregeling van R1{) is in wezen niet zonder dure meetapparaten uit te voeren, maar
voor wie goede, heel goede oren heeft, is het wel op het gehoor te doen.
De juiste stand van R19 geeft namelijk de minste vervorming van het uitgangssignaal,
welke vervorming ontstaat in de ring demodulator en welke verminderd wordt door
een gering deel van het som signaal weer toe te voeren. R19 heeft ook een weinig in
vloed op het stereo beeld.

A

Fig. 59. ... signaal over C5
als L2-3 foutief zijn af
geregeld.
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We kunnen zeggen, dat het zelfbouwen van een stereosplitser tot optimale resultaten
kan leiden, als we slechts de knelpunten goed in het oog houden zoals ze hier beschre
ven zijn. Wel moet nog vermeld worden, dat bij stereo-ontvangst het stoor- en ruis
niveau hoger liggen dan bij mono, zodat het toepassen van een antenne met direktor
en reflector nodig kan zijn, doch binnen een straal van 60 km vanaf Lopik is een
dipool wel voldoende.
Omdat aan de uitgang van de splitser behalve de l.f. signalen nog een behoorlijke
38 kHz component verschijnt, welke eigenlijk in de aan te sluiten versterker(s) niet
thuis hoort en beter verzwakt kan worden, kunnen we parallel aan R15 en RIS condensatortjes van 680 pF plaatsen. In de montagetekening zijn beide vlak bij Cu en C12
aangebracht.
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LUIDSPREKERS en

hun opstelling

Ofschoon de luidsprekers in dit laatste hoofdstuk aan de beurt komen, willen wij met
nadruk beklemtonen dat dit zeker niet het onbelangrijkste hoofdstuk is: de luid
sprekers vormen verreweg het meest kritische deel van een geluidsinstallatie en de
resultaten staan of vallen bij de aandacht, welke wij aan de geluidsweergevers be
steden.
Het zelfbouwen van een luidsprekerkast kan een zeer goede oplossing zijn en vormt
in ieder geval een mogelijkheid om met een minimum aan geld het gestelde doel te
bereiken. De afmetingen van de kast worden bepaald door het type luidspreker. De
gebruikelijke luidsprekers met een resonantiefrequentie van ca. 50 Hz worden in een
geheel gesloten kast met een inhoud van ca. honderd dm3 gemonteerd.
Kleinere kasten schaden de weergave van de laagste frequenties; grotere kasten
nemen meer ruimte in en hebben alleen nut bij luidsprekers met een lager resonantie
frequentie, b.v. 30 Hz.
De kasten dienen van stevig, stug materiaal te worden vervaardigd (dik hout o.i.d.).
Er zijn kasten die aan de binnenzijde met een dikke laag geluidabsorberend materiaal
worden bekleed. Hiertoe lenen zich alle zachte stoffen: industriewatten, glaswol, kramforac, tandenschuim (dit is een produkt van Draka en bestaat uit schuimplastic) en
kasten zonder bekleding.
Er zijn nogal wat varianten mogelijk en er bestaan aparte boeken, die uitsluitend
deze materie behandelen en vaak volledige bouwgegevens e.d. bevatten (b.v. Luid
sprekers, basreflexkasten, hoorns en hoekpanelen, Uitg. DE MUIDERKRING N.V.).
Daarnaast zijn er de complete, door meubelfabrikanten in de handel gebrachte luidsprekerkasten, waarin men zelf slechts een luidspreker behoeft te monteren, o.a. door
Amroh.
Het kiezen van de luidsprekers kan veel hoofdbrekens kosten, omdat ontzaggelijk veel
typen van talloze fabrikanten in de handel zijn.
De keuze dient te worden gedaan met inachtneming van de volgende feiten:
A) Voor een monaurale installatie passen we het liefst meer dan één luidspreker toe.
Omdat de beschreven Fidelio een vermogen van ca. 10 watt afgeeft, zal het in de
meeste gevallen wel wenselijk zijn om b.v. twee luidsprekers te nemen, teneinde het
audiovermogen over beide luidsprekers te verdelen.
1) Als we slechts één luidspreker toepassen, dienen we typen van hoogstaande kwali
teit te nemen, zoals de Wharfedale luidspreker. We noemen de Golden of de Super
10/RS/DD.
Ook goed is de Philips luidspreker 9710, welke reeds vele jaren geleden werd ontwik
keld en nog steeds in produktie is.
Van Peerless is de P100FM aan te bevelen.

m
:

fl
Fig. 62

2) Luidsprekers van andere aard zullen een naar „sleutelgateffect” vertonen, hetgeen
te verhelpen is door steeds twee dezelfde luidsprekers te nemen en deze enkele meters
van elkaar te plaatsen. Het is evenwel bij een monaurale installatie zeer goed mogelijk
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om een ruimtelijke weergave te verkrijgen door fazeverschuivende netwerken tussen
de luidsprekers en de versterker op te nemen.
Deze fazeverschuivende netwerken vinden we in scheidingsfilters, zoals de Amroh
TW8 (voor een lage tonen en een hoge tonen luidspreker), het Peerless driewegscheidingsfilter en van Wharfedale type QS800.
Bij dergelijke filters worden de hoge en de lage tonen uit het frequentiespectrum
gescheiden, waarbij tegelijk de heilzame fazeverschuivingen optreden. De lage frequen
ties voeren we naar speciaal ontworpen lage tonen luidsprekers, gemonteerd in een
basweergever als voor omschreven en de hoge frequenties voeren we naar één of twee
hoge tonen luidspreker(s), welke in eenvoudige, kleine kastjes worden ondergebracht.
Indien we deze luidsprekertjes verspreid opstellen (fig. 62) ontstaat een fraaie weer
gave.
Luidsprekercombinaties, die hier voldoen, zijn:
Wharfedale „Slimline” combinatie, d.i.
de PST 12/RS en de PST 4 en een andere combinatie
de W 12/RS/PST en de Super 5.
Van Peerless noemen we:
de C 100 W en de LE50 H.F.C.
de CM 100 W en de LE 50 H.F.C.
En verder de combinatie
9710 en AD 3500 M van Philips
of de moderne „lage tonen pomp” van deze fabrikant in combinatie met de bijbehoren
de luidspreker.
3) Van Peerless en Wharfedale zijn er dan ook de driewegscombinaties, waarbij alle
drie de luidsprekers (één voor de lage-, één voor de midden- en één voor de hoge
frequenties) in één kast worden ondergebracht.
Dat de fazeverschuivingen hier een ruimtelijk effect veroorzaken, wordt niet uit
gebuit, maar omdat een dergelijke luidsprekercombinatie veel minder intermodulatie
presenteert, is de weergavekwaliteit zeer goed en aldus zal tóch geen sleutelgateffect optreden.
Van Peerless noemen we de combinaties:
C 100 W, de G 50 MRC en de MT 20 HFC
of CM 120 W, plus de G 50 MRC en de MT 20 HFC.
Wharfedale geeft de combinatie:
W 15/RS, plus Super 8/RSDD en de Super 3
of W 12RS/PST, Super 8/RSDD en Super 3.
B) Bij stereofonische weergave dienen in de eerste plaats beide luidsprekers gelijk
te zijn, ten tweede is het opzettelijk veroorzaken van fazeverschuivingen m.b.v. schei
dingsfilters beslist taboe.
1. Wat onder punt A is genoemd komt voor stereofonie dus niet van pas. Bij stereofonie wordt immers een behoorlijk deel van het effect veroorzaakt door kleine intensiteits- en fazeverschillen en als we opzettelijk nog eens fazeverschuivingen gaan aan
brengen, met genoemde scheidingsfilters, bemerken we van het fraaie stereoverschijnsel
niets meer.
2. Uitsluitend toe te passen zijn dus afzonderlijke luidsprekers genoemd onder A, of
combinaties, ondergebracht in één en dezelfde kast (A3).
COMPLETE LUIDSPREKERKASTEN
De onder A2 genoemde „Slimline” combinatie van Wharfedale wordt ook door Amroh
compleet in een basreflexkast in de handel gebracht. Deze luidsprekerkast is heel
compact en geeft een fraaie weergave van monaurale en stereofonische muziek. Dit
laatste is hier dus wel mogelijk, omdat de hoge- en de lage tonen luidspreker vlak bij
elkaar in één kast zijn ondergebracht. Naast de „Slimline” zijn er nog andere combi
naties o.a. een boekenplankmodel.
Voorts zijn in de handel de „Verdi Nova” luidsprekerbaskasten van Amroh, welke
zowel verticaal als horizontaal geplaatst kunnen worden. Voor stereo zijn alleen de
Verdi kasten met de volgende luidsprekers te gebruiken:
De Peerless Concert FM en de Wharfedale Golden 10/RS/DD. Voor mono zijn deze
natuurlijk ook zeer goed, terwijl nog een andere combinatie mogelijk is met de
Peerless C 100 W en het scheidingsfilter TW 8 plus de LE 50 H.F.C.
Daarnaast is er het iets kleinere kastje „Combo", in zijn prijsklasse bijzonder goed,
waarin de Peerless twee weg combinatie is gemonteerd. Omdat het hier ook weer één
kastje betreft geschikt voor mono en stereo.
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DE OPSTELLING VAN DE LUIDSPREKERS
A) Voor monaurale weergave gaven we reeds een idee van een opstelling voor een
luidspreker met gescheiden hoge tonenstralers (fig. 62). We plaatsen.de lage tonen
luidspreker het liefst in een hoek van de kamer, waardoor de weergave het beste
tot zijn recht komt. De plaats van de hoge tonen stralers dient proefondervindelijk
te worden vastgesteld.

Passen we voor het gehele audiospectrum slechts één luidsprekerkast toe, dan zal
deze ook in de hoek van de kamer het beste voldoen. Het zijn n.1. de lage frequenties,
die door de plaatsing in de hoek het beste tot hun recht komen. De luidsprekeropstelling hangt evenwel ten nauwste samen met de vorm van de kamer, met de hard
heid van de muren, het plafond en de vloer en met wat zoal aan meubels aanwezig is.
Het liefst plaatsen wij de luidspreker tegen een harde muur of een hoek van twee
harde muren. Niet aan te bevelen is een hoek, waarvan één wand hard is (de muur)
en de andere zacht (dus geluidabsorberend, b.v. gordijn).
Het verdient beslist aanbeveling eens fijn met de opstelling te experimenteren.
B) Voor stereofonie ligt de zaak kritischer: er is in wezen maar één goede opstelling
mogelijk, en wel de luidsprekers in beide hoeken aan één muur (zie fig. 63).
Experimenteren met de beste opstelling zal ook hier zijn nut hebben, doch men dient
steeds hierop te letten: De afstand tussen beide luidsprekers dient ca. 3,50 m te zijn
en de opstelling dient symmetrisch te zijn. Wat dit laatste betreft, lette men dus op
de vorm van de kamer en de hardheid van de wanden.
Fig. 64 geeft een idee in welk gebied van de kamer een goed stereofonisch effect te
horen zal zijn (gearceerd) en waar niet.

Fig. 63
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Voor diegenen, die ook aan de achterzijde het chassis netjes willen af
werken zijn hier indicatie-strookjes afgedrukt welke bij de betref
fende aansluitpunten kunnen worden opgeplakt.
Een strookje doorzichtig plakband er overheen voorkomt beschadiging.

(Recorder) (Ontbr.)
(Aarde) (Antenne)

(Lsp.) (Mier.) (Gram)
(Radio)

(Net)
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Hoe yiotëb. bekmamJmd,
des te betel het lesuttuat/
Van kristalontvangcr tot FM- TV- stereo- en HiFi installaties...............
het resultaat van beter inzicht in de elektronica.
Hoe groter de bekwaamheid des te beter het resultaat.
Dit geldt in het bijzonder voor Uw HOBBY.
Wat U ook bent, muziekliefhebber, geluidsjager of zendamateur ("radio
ham"), wanneer U eenmaal het juiste inzicht bezit, kunt U altijd het
beste, het nieuwste en doelmatigste hebben.
U bent in staat de nieuwste ontwikkeling in dc litteratuur
op dc voet te volgen en past Uw apparatuur aan.
Dc nodige kennis en inzicht brengt Dr. BLAN
U bij met zijn schriftclijkc cursussen:

RADIO en TV SERVICE,
MEETTECHNIEK,
ZENDAMATEUR en
ELEKTRONICA voor
EEG-LABORANTEN
Korte studietijd: hoogstens 1 jaar
Tempo zelf te regelen - Tussentijdse
onderbreking mogelijk.
Geen dure vooropleiding:
lagere school en gezond ver
stand.
Abonné’s, studenten en mili
tairen genieten reductie.
Vraag dc uilgcbrcidc gratis
prospectus aan.

Dr Blan’s
Schriftclijkc
cursussen

DE MUIDERKRING N.V.

BUSSUM

VORMINGSCENTRUM VOOR RADIO

EN ELEKTRONICA
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MATERIAALLIJST DUETTE
Amroh
Chassis Universum
Amroh
Frontplaat Duette
Amroh
Afschermplaat
Voedingstransf. P141N Amroh
Uitgangstransf. U72
Amroh
Schaalverl. fitting
Rubbertulen
Boutjes M3 X 5 mm
Boutjes M3 X 10 mm
Boutjes M3 X 12 of 15 mm
Boutjes M3 X 20 mm
Boutje M3 x 50 mm
Boutjes M4 X 12 mm
Moertjes M3
Moertjes M4
Stekerbusplaatjes
Sockets L 603 B
Noval huishouders met rand
Afschermbus Noval 50 mm
Afschermbussen Noval 60 mm
Gelijkrichtcel 300 V 140 mA
Amroh
1
Draaisteun 5-lips
1
Schuifschakelaar
1
Spanningsoverzetter
2 m netsnoer
1 Netsteker
1
Montagebordje 2 x 35 lippen
2 Afschermbussen
1
Afschermbus voor R8a-b
4
Soldeerlippen, 1-spr.
1.2 m Micr.kabel, 1-ad.
4 Knoppen
4 m Montagedraad 0,5 mm, rood
4 m Montagedraad 0,5 mm, zwart
4
m Montagedraad 0,5 mm, geel
2
Weerstanden SBT 220 ohm
2 Weerstanden SBT 1000 ohm
2 Weerstanden SBT 2700 ohm
2 Weerstanden SBT 3300 ohm
1
1
1
1
2
1
8
15
23
2
8
1
8
61
4
2
2
2
1
2
1
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91.012
10.059
91.012.001
36.141
34.115
62.108
16.001
1.003.001
1.303.004
1.00.006
1.303.007
1.003.013
1.304.004
3.303.001

3.004.002
13.021.001
13.236
14.403
14.400.003
14.400.004

2
4
2
6
2
1
1
2
2
4
2
1
2
1
1
2
2

66.134

2

86.137
86.136
56.200
56.200
56.200
56.200

2
2
2
2
4
2
2
3
2
2
1
2
4
2
2
1
1
1

11.105.003
48.108
18.553
86.002
12.020.003
11.220.035
91.012.016
17.055.435
5.018.010
86.031
69.166
86.135

56.200
Weerstanden SBT 4700 ohm
56.200
Weerstanden SBT 22000 ohm
Weerstanden SBT 330 kilohm
56.200
56.200
Weerstanden SBT 470 kilohm
56.200
Weerstanden SBT 1 megohm
56.400
Weerstand ABT 1000 ohm
56.400
Weerstand ABT 33000 ohm
Weerstanden ABT 100 kilohm
56.400
56.400
Weerstanden ABT 220 kilohm
56.400
Weerstanden ABT 390 kilohm
57.055
Weerstanden GLA 250 ohm
Weerstand GLA 500 ohm
57.006
(Alle weerstanden Vitrohm)
Stereo pot.meters, 1 megohm. z/s,
log. 54.899 Amroh
Stereo pot.meter, 1 megohm, m/s,
log. 54.999 Amroh
Pot.meter, 47000 ohm, z/s,
lin. 54.803 Amroh
Ontbrom pot.meters 100 ohm 53.013
25 pF 24.401 MIAL
Polyst. condensat.
Polyst. condensat. 200 pF 24.405 MIAL
Polyst. condensat. 1000 pF 24.408 MIAL
Kokercond. 4700 pF 400 V
21.303 Amroh
Kokercond. 10000 pF 400 V 21.305
Kokercond. 10000 pf 250 V 21.325
Kokercond. 22000 pF 400 V 21.307
Kokercond. 47000 pF 400 V 21.309
Kokercond. 0,1 mF 400 V
21.310
20.002
Kokerelco's 50 mF 25 V
20.003
Kokerelco's 100 mF 12 V
Kokerelco's 100 mF 6 V
20.009
Kokerelco 2 X 16 mF 350 V 20.010
Al. elco’s 2 X 31 mF 450 V 20.237
m Tinsoldeer 60/40
87.004
Buizen EL84
88.428
Buizen ECL84
Buis UCC85
52.002
Schaalverl. lampje 8045D
52.500
Rood controleglaasje
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MODEL Qmk2 NIEUW!!

Speciaal ontworpen voor electronici en service technici. Gevoelig
heid gelijk aan model 8 maar met de volgende EXTRA VOOR
ZIENINGEN:
1. Bereikschakelaars, bedieningsorganen en aansluitklemmen in
overeenstemming gebracht met de eisen van Intern. Electr. Comm.
2. Laagste wisselstroombereik 0-10 mA
3. Schaal met basiseenheden 3 en 10
4. Spanning te meten tot 3 Kv
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^BIBLIOTHEEK.
Een wegwijzer
op elektronisch gebied!
Het actuele en
goedverzorgde radiomaandblad
is een ware gids
op elektronisch gebied
Interessante nieuwtjes, schakelingen, complete ontwerpen met bouw
tekeningen, recordertips, TV-serviceproblemen en vele andere belang
wekkende onderwerpen worden wetenschappelijk en begrijpelijk be
handeld door een staf van deskundigen.

Vraag eens een
gratis proefnummer aan

DE MUIDERKRING N.V.
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NEDERLAND

