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Bouw aan uw toekomst
Het staat onomstotelijk vast, dat ons land
met z’n radio-industrie en electronisch
bedrijfsleven een groot tekort telt aan vak
mensen. Een der oorzaken hiervan is waar
schijnlijk, dat vele jonge mensen de radio
techniek nog steeds zien als een „HocusPokus” of moderne zwarte kunst. Door dit
enge begrip en het niet de moeite willen
nemen zich eens wat dieper in deze materie
te gaan verdiepen blijven belangrijke posten
onbezet.
Posten, die een belangrijke toekomst ver
zekeren. Sleutelposities, waar de beste kan
sen liggen, ook uw kans.
Er móeten mensen komen voor wie „ken
nen” en „kunnen” één begrip is, werkers,
die weten aan te pakken.
De Muiderkring, liet vormingscentrum voor
radio en electronica, wil u hierbij helpen.
Zijn medewerkers, die dagelijks de Elec
tronica van dichtbij bestuderen, hebben een
schriftelijke cursus opgebouwd, die slechts
één jaar duurt.
Wie deze originele, kaarsrecht op ’t doel
gerichte training kiest, start in de zeker
heid, dat geen overtollige bagage de pas
vertraagt, want ieder woord heeft zin en
elke paragraaf is afgetrimd om in de
kortst mogelijke tijd met de minste inspan
ning een maximum aan kennis, inzicht en
rijpheid bij te brengen.

Dr. Blan schriftelijke radio-amateur cursus
Duur: één jaar

Cursusgeld: ƒ5,— p. m.
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Daar de inhoud van dit werkje betrekking zou
kunnen hebben op schakelingen en/of con
structies, geheel of ten dele door een Ned.
octrooi beschermd, zij er op gewezen, dat in
deze gevallen de Octrootwet, toepassing daar
van. anders dan voor experimenteel en eigen
huishoudelijk gebruik, niet loestaat
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LEM-bandmlcrofoon met

voor uw

spraak/muzlekschakelaar

WW-installatie
Twee matig geprijsde professionele typen
LEM-bandmicrofoon
Gevoelig en robuust, aanbevolen
voor binnenhuis gebruik: muziek
opnamen zowel als spraak.
Een aparte schakelaar is inge
bouwd voor bespreking dichtbij
een allround tweezijdige
microfoon voor topkwaliteit.
■

LEM-dynamische microfoon
De onverwoestbare microfoon
voor algemeen gebruik in alle
klimaten. Practisch ongevoelig
voorwind. De aangewezen micro
foon voor reportagewerk, openlucht
spelen enz.
Voorzien van uitschakelaar.
LEM-microfoons worden sinds 1 936 ververvaardigd in een gespecialiseerd bedrijf
en zijn overal ter wereld bij duizenden in
gebruik. Een degelijke eenvoudige afwerking
werd verkozen boven luxe uitvoering, waar
door de prijs laag is gehouden.
LEM-microfoons kunnen op de meeste verster
kers zonder meer worden aangesloten.
LEM dynamische mlcro: foon met ln/ultschakelaar

Alleenverkoop
voor Nederland
MUIDEN - TELEFOON K 2942-341 *
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=Werkelijkheids Weergave
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Aangezien het toepassingsgebied voor audioversterkers tegenwoordig heel wat groter
is dan een tiental jaren geleden, komt men tevens voor het feit te staan, dat voor
elk speciaal doel ook een speciaal hierop aangepaste versterkeropzet gewenst is. Toch
is het daarbij weer zo, dat bepaalde gedeelten van een versterkerschakeling voor ver
schillende gebruiksdoeleinden hetzelfde kunnen zijn en zo zijn'wij er toe gekomen een
versterkerserie te ontwerpen, bestaande uit een zeker aantal eenheden, die men op ver
schillende manieren kan combineren, om zodoende een installatie samen te kunnen
stellen die de gewenste eigenschappen bezit. Deze gedachtengang wordt begrijpelijk,
als men bedenkt, dat de opzet van de eindtrap in feite alleen wordt bepaald door het
gewenste uitgangsvermogen en de vraag of voornamelijk het gesproken woord met
bevredigende verstaanbaarheid moet worden weergegeven — waarbij dan tevens de
eis gesteld kan worden, dat muziekreproductie op een aannemelijk peil mogelijk moet
zijn — ofwel, dat in de eerste plaats „werkelijkheidsweergave” (WW) het doel is.
Geheel los van het bovenstaande staat de kwestie, wat voor signaalbron(nen) men op
de versterker moet kunnen aansluiten: In het ene geval zal men uitsluitend grammo
foonplaten willen weergeven — waarbij dan nog de keus bestaat uit alleen standaard
78 o.p.m. platen of zowel LP platen (331/:? en 45) als eerstgenoemden — in een ander
geval heeft men slechts behoefte aan een of meerdere microfoonaansluitingen. Verder
kan het wenselijk zijn om grammofoon-, microfoon- en radio-ingangen ter beschikking
te hebben, waarbij dan nog de mogelijkheid van „mengen” van deze kanalen vereist
kan zijn, ofwel men kan volstaan met het beurtelings kiezen van een der beschikbare
kanalen d.m.v. een schakelaar. Voor elk der genoemde wenselijkheden is een aparte
schakeling van de voorversterkertrappen vereist.
Uit het bovenstaande valt dus te concluderen, dat het in principe mogelijk moet zijn
om met een beperkt aantal eindversterkers en een daarbij passende groep verschillende
voorversterkereenheden een groot aantal combinaties te verwezenlijken, zodat voor
practisch elk doel een versterkerinstallatie is samen te stellen.
Dit principe hebben wij uitgewerkt en zo kwam de „200 serie” audioversterkers tot
stand, onderverdeeld in twee hoofdgroepen, n.1. Ie: Een aantal hoofdversterkers;
2e: een aantal voorversterkereenheden. Zo’n hoofdversterker bestaat uit energieversterker — een balanstrap — met een of meer daarvoor geschakelde spanningsversterkers en een voedingsgedeelte, dat tevens is berekend op voeding van de toe te
passen afzonderlijke voorversterker.
De voorversterkers zijn op hun beurt ge
SIGNAAL ca -1V
splitst in enkele verschillende eenheden, zo
als klankregeleenheid, microtoonversterker>
trap, grammofoontrap, enz. Men kan nu
vv
HV
weer een groot aantal verschillende voor
4versterkers samenstellen door combinatie
f
VOEDING
IMGANGSKANALEN
van genoemde eenheden. De practische uit
?50-330 EN 63V
voering van dit principe volgt uit het blokFig. 1., waarin VV = voorversterker
schema (fig. 1). De verschillende hoofdver
en HV = lioofdversterker
sterkers van de „200-Serie” zijn zodanig
ontworpen, dat ieder een ingangsspanning
van circa 1 volt behoeft voor volledige uitsturing. Dienovereenkomstig is elk type
voorversterker er op berekend om een uitgangssignaal van deze grootte te kunnen
afgeven bij een zeer laag vervormingspercentage (slechts enkele tienden procent).
Hiermede is dus bereikt, dat elke voorversterker kan worden gebruikt in combinatie
met iedere hoofdversterker.
Om nu een grote verscheidenheid van voorversterkertypen te kunnen verwezenlijken,
hebben wij ook hier weer een splitsing toegepast, n.1. in afzonderlijke voorversterker
eenheden. Al naar behoefte kan men dan verschillende typen van deze eenheden com
bineren tot een complete voorversterker. Uit bijgaande tabel blijkt overduidelijk welke
voordelen dit systeem biedt; reeds enkele typen voorversterkereenheden scheppen de
mogelijkheid om een groot aantal verschillende voorversterkers samen te stellen, ter
wijl het bovendien uiterst eenvoudig is, om in een handomdraai een bestaande voor
versterker uit te breiden of te wijzigen. Het blokschema van fig. 2 verduidelijkt de
opzet van dit systeem. Hier is afgebeeld een complete voorversterker bestaande uit
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vier eenheden. De rechtse eenheid — type
VE 200 — is de kern van elke voorversterker en moet dus altijd aanwezig zijn. Hij
*
bevat de kabelaansluiting voor de hoofd
SIGNAAL
*
versterker, waarlangs de voedingsspannin
>
gen aangevoerd worden en de van de ove
rige eenheden afkomstige signalen samen
*
VE
VE
VE . .
VE 800
komen. Bovendien is hierin een klankregelr*
systcem ondergebracht voor afzonderlijke
KABEL NAAR
moro VERST
regeling van hoge en lage tonen. Men is
verder geheel vrij in de keuze der overige
eenheden: één of meer kunnen op willekeu
rige wijze met de klankregeleenheid worden
VOCOINQ
gecombineerd. Uitgezonderd het reeds ge
INGANGSKAMAI f
noemde type VE 200 bevatten alle andere
eenheden minstens één sterkteregelaar en
Fig. 2. COMPLETE VOORVERSTERKER
eventueel een ander regelorgaan. De output
bestaande uit een aantal VE-eenheden
van de sterkteregelaar is verbonden met de
ingang van VE 200. Al deze eenheden zijn
zodanig ontworpen, dat zij voldoende output kunnen leveren aan de ingang van
VE 200. Voorlopig werden vijf typen voorversterkereenheden ontworpen, waarvan de
schakelingen in de bouwmap E 2 worden beschreven.
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Tot besluit volgt hier een opgave van de ontworpen voorversterkereenheden:
VE 200 — Klankregeleenheid,
wordt in elke versterker toegepast.
VE 210 — Stcrktcregel-cenheid.
Bevat twee sterkteregelaars en twee ingangskanalen, geen versterking.
Bruikbaar voor aansluiting van gevoelige pickups, recorder, enz. Ingangsgevoeligheid 260 mV.
VE 220 — Microfoonvcrstcrkerccnlieid.
Twee geheel afzonderlijke kanalen met sterkteregelaars. Ingangsgcvoeligheid 3 mV.
VE 232 — VVVV-grammofoon-microfoon-radio-eenheid. Bestemd voor aansluiting van
magnetische- en electro-dynamische pickup; bevat correctieschakeling
voor frequentiekarakteristiek van standaard (78 o.p.m.) en LP-platen en
physiologische sterkteregelaar. Drie ingangskanalen, resp. p.u., electrodynamische microfoon, radio (of kristal p.u.), worden beurtelings gekozen
met de schakelaar, die tevens de vereiste frequentiekarakteristiek instelt.
Ingangsgevoeligheden zijn: voor p.u. 16 mV (78 o.p.m.) en 11 mV (LP);
microfoon 3 mV; „radio”: 60 mV. Ingangsimpedanties zijn resp.
47...100 k£, 180 k£ en 80 k.O.
VE 240 — Radio-ecnhcid. Deze unit is ontworpen voor WW-ontvangst van locale zen
ders, in de eerste plaats gedacht voor toepassing in het centrum van het
land voor ontvangst van de Nederlandse MG-zenders. Een schakelaar
kiest Hilversum I of II, verder is een sterkteregelaar aanwezig. Gevoelig
heid is 20 mV (30% gemoduleerd).
Vanzelfsprekend laat het systeem der „200-Serie” toe, dat nieuwe typen worden toe
gevoegd, zodra daaraan behoefte mocht bestaan.
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Beschikbare ingangskanalen

Opzet voorversterker'
P
PÏ

SO

«

3 eenheden:
VE200 + VE210
VE200 + VE210
VE200 + VE210
VE200 + VE210
VE200 + VE220
VE200 + VE220
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VE200 + VE232
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VE210
VE220
VE232
VE240
VE220
VE232
VE240
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4 eenheden:
VE200 + VE210 + VE210 + VE210
VE200 + VE210 + VE220 + VE232
VE200 -f VE210 + VE220 + VE220
VE200 + VE210 + VE220 + VE240
VE200 4- VE220 4- VE232 4- VE240
VE200 4- VE220 4- VE232 4- VE232
VE200 4- VE240 4- VE232 4- VE232
VE200 4- VE220 4- VE220 4- VE220
VE200 4- VE232 + VE232.4- VE232
5 eenheden:
VE200 4- VE220
VE200 4- VE210
VE200 4- VE220
VE200 4- VE220
VE200 4- VE232
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VE220
VE240
VE232
VE232
VE232
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2 kanaalgroopen met afzonderlijke
klankregeling per groep
VE200 4- VE232 4- VE232 + VE240
VE200 4- VE232 4- VE232 4- VE220
VE200 4- VE210 4- VE220 4- VE232
VE200 4- VE232 4- VE232 + VE240
VE200 4* VE220 4" VE220 4- VE240
VE200 4- VE210 4- VE220 4- VE240
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2
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Bijschrift bij de tabel
In de tabel komen meer dan 30 combinaties voor, hiermede is -echter het aantal mogelijkheden
nog lang niet uitgeput, vooral bij toepassing van vijf eenheden in de voorversterker zijn er nog
tal van combinaties denkbaar, alhoewel in de practijk niet alle zin zullen hebben.
Wel vestigen wij extra de aandacht op de mogelijkheden om twee lclankregeleenheden VE200 toe
te passen, zodat men de kanalen in twee groepen kan splitsen, met afzonderlijke klankregeling
per groep. De uitgangen van beide VE200-eenheden worden dan elk via een scheidingsweerstand
van circa 10 kilolim aan het contact van de kabelplug verbonden. Vanzelfsprekend wordt op
één der VE200-eenheden deze plug weggelaten.

6

/

i

i

i
!l

i

I

Werkelijkheids Weergave met de HV-216
Dit model ontwerp — behorend tot „200-Seric” — voldoet aan alle eisen,
welke een ieder, ook de meest kritische specialist, mag- stellen aan voor
optimale gcluidsrcproductie bestemde apparatuur.
❖ Netto output 16 watt bij slechts 1 % vervorming
❖ Geringer styging van vervorming bij oversturing
Prestaties minder afhankelijk van sec. invloeden
❖ Grotere stabilitcitsmarge
Grotere bedrijfszekerheid

i

Wie een WW-versterker gaat bouwen aan de hand van een gepubliceerd ontwerp,
baseert zijn keuze veelal op de specificatie van de ontwerper, in de stellige verwach
ting, dat ook het door hem zelf gebouwde apparaat aan die specificaties zal voldoen.
Om dit resultaat te bereiken is er echter meer nodig, dan dat men zijn versterker
„geheel-volgens-de bouwtekening” uitvoert, want indien alle gebruikte onderdelen niet
dezelfde eigenschappen bezitten als die, welke in het prototype werden gebruikt, zal
ook de versterker als geheel andere eigenschappen bezitten. Hoe hoger eisen men aan
een apparaat stelt, des te kleiner worden de toleranties waarbinnen de verschillende
grootheden kunnen variëren.
Nu moet men weliswaar het al buitengewoon slecht treffen, als de verschillende fac
toren zo samenspannen, dat een hoorbaar minder resultaat bereikt wordt, maar toch
zal men de kleinste kans lopen op moeilijkheden indien de schakeling zo is ontworpen
dat de werking zo min mogelijk wordt beïnvloed door kleine afwijkingen in de con
stanten. Daarom werd een onderzoek ingesteld naar de factoren, die de goede werking
van een versterker aantasten, wanneer er afwijkingen in de eigenschappen van buizen
e.d. optreden.
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Fig:. 1. SCHAKELING VAN DE HV216 (zie
voedingsgedeelle in fig. 2)
Cl
32 iiF. elco 450 V (Novocon)
C2
220 pF. mica (Mial)
0,05 «F. papier (Facon)
C3
0.25 «F. papier (Facon)
C4-5
25 hF elco 50 V (Facon)
C6-7
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

33 ka
330 ka
8.2 ka
220 ka
2.2 ka
1 M.o
15 kü
47 ka
56 kü

1 W
1 W
% W
% W
1 w
% W
1 W
1 W 5%
1 W 5%

(Vitrohm)

R10-11
R12-14
R13
R15-15a
R16-17
R18-19

(Vitrohm)
(Vitrohm)
(Vitrohm)
(Vitrohm)
(Vitrohm)
(Vitrohm)
(Vitrohm)
(Vitrohm)

♦ <660 V

RT

n
V

.......

(Vitrohm)
470 kW
Vi W
47 kW pot.meter
(Vitrohm type P254 Iv 1 of 2)
75 W
6 W
(Vitrohm type GLA. 100 W)
500 W
6 W
(Vitrohm type GLA)
(Vitrohm)
1 kW
Va W
(Vitrohm)
100 W
% W
18
22
27
33
39

kW
kW
kW
kW
kW

voor
voor
voor
voor
voor

Zs
Zs
Zs
Zs
Zs

= 2,75
= 5
= 7
= 11
= 14

o
o
a
a
a

uitg.transf Muzed type U200
signaallampje. 6.3 V

Voor ’n werkelijk grondig onderzoek van versterkers zijn drie instrumenten onontbeer
lijk: de kathodestraaloscilloscoop, een intermodulatiemeter en een blokgolf-generator,
nl. voor het meten van de vervorming en het vaststellen van een mogelijk aanwezige
neiging tot instabiliteit onder verschillende omstandigheden.
Een uitgebreide reeks waarnemingen, met behulp van deze instrumenten gedaan aan
een HV215 versterker, leidde tot de conclusie waaraan 't ontstaan van een nieuw ont
werp, de HV216 is te danken. Achtereenvolgens komen enige zwakke punten aan de
orde, die zich bij versterkers van deze klasse blijken voor te doen.
AFWIJKING VAN DE DYNAMISCHE BALANS
De ideale balansversterker bevat twee volkomen gelijke eindbuizen, die bij sturing
met in amplitude gelijke, doch in faze tegengestelde spanningen ook volkomen gelijke,
doch tegengestelde anodestroom-variaties vertonen. Tenzij men veel geluk heeft, of in
de gelegenheid is uit een partij buizen met behulp van een steilheidsmeetapparaat een
gelijk stel uit te zoeken, zal die gelijkheid van de balansbuizen ontbreken. Bij zuivere
symmetrische sturing van de balanstrap zullen dan ook de anodestroomvariaties bij
onderling verschillende buizen niet van gelijke grootte zijn. Bezitten beide buizen een
gemeenschappelijke kathodeweerstand, dan zal aan de doorverbonden kathoden een
wisselspanning ontstaan, die vervormingscomponepten bevat en de beide buizen in
faze stuurt. Bij het meten van intermodulatievervorming aan een dergelijke eindtrap
met ietwat ongelijke buizen, valt duidelijk waar te nemen, dat de vervorming afneemt,
indien de kathodeweerstand met een grote capaciteit wordt ontkoppeld.
Elke kans op onderlinge modulatie van de buizen wordt vanzelfsprekend omzeild indien
ieder een eigen kathodeweerstand heeft. Vanzelfsprekend zijn deze weerstanden dan
elk met een condensator te overbruggen.
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Toepassing van afzonderlijke kathodeweerstanden heeft een zeer gunstige invloed op
de statische balans. Ten aanzien van de overige eigenschappen van de versterker zijn
geen noemenswaardige bezwaren aan te voeren. Er is daarentegen nog een niet te
versmaden voordeel aan verbonden, n.1. het feit, dat de vervormingskarakteristiek in
het gebied van maximale uitsturing en daar voorbij veel vlakker verloopt. Het werk
punt van de buizen verschuift bij te grote uitsturing in gunstige richting, waardoor de
roosterstroom niet zo abrupt inzet. Verder is de onderlinge modulatie van de buizen
via de kathodeweerstand hier uiteraard geheel afwezig. Juist bij oversturing wordt
dat verschijnsel bij een niet-ontkoppelde gemeenschappelijke kathodeweerstand bijzon
der heftig en draagt bij tot het zeer steil oplopen van de vervormingskromme. Bij
weergave op een betrekkelijk hoog gemiddeld sterkteniveau komt het nogal eens voor,
dat een piek voor een moment de eindtrap overstuurt en de gevolgen daarvan zijn bij
een versterker met een minder snel toenemend vervormings-percentage minder onaan
genaam voor het gehoor.
AFWIJKING VAN DE STATISCHE BALANS
Bij een goed ingestelde balanstrap zijn de anodestromen van de buizen gelijk en onder
deze conditie balanceren de stromen in de helften van de primaire van de uitgangstransformator eikaars veld precies uit, zodat er dus geen gelijkstroom-magnetisering
van de ijzerkern plaats vindt. Een klein verschil in de primaire stromen veroorzaakt
al een gevoelige daling van de zelfinductie en doet ook de intermodulatievervorming
toenemen. In de praktijk blijkt een exact evenwicht wegens allerlei invloeden niet
zonder meer te handhaven te zijn. De buizen veranderen gaandeweg, er treedt ergens
een isolatielekje op of de isolatieweerstanden van de koppelcondensatoren naar de
voorgaande trap zijn aan wijziging onderhevig. Bij toepassing van een gemeenschappe
lijke kathode-weerstand voor de balans-trap worden de gevolgen van een gewijzigde
instelling van een buis vergroot, daar de andere buis dan in tegengestelde richting
wordt gedwongen. Aangezien dit over en weer gebeurt kan in korte tijd een flink
verschil tussen de anodestromen optreden- Men bemerkt de sterke afhankelijkheid van
de instelling ook terdege bij het afregelen van een dergelijke trap. Pas na verschei
dene over- en weer instellingen is per buis de voorgeschreven anodestroom te be
reiken.
Toepassing van afzonderlijke kathodeweerstanden betekent een aanmerkelijke ver
betering en het evenwicht blijft over veel langere perioden gehandhaafd.
Een enkel detail van de HV216-schakeling verdient hier nog vermelding.
De kathodeweerstanden bezitten aan de aardzijde een klein gemeenschappelijk ge*460V^.
I ♦
♦455^

Fig. 2
VOEDINGSDEEL VAN
DE HV216
C8a-b en C9a-b
(30+30 «F in serie).
15 «F Novocon 900/1000
V elco
010-11 ... 32+32 «F, elco
■150 V (Novocon)
C12 ... 32 «F. elco
450 V (Novocon)
C13-14 ... 5000 pF, papier
3000 V proefsp.
(Facon)
R21 ... 100 k.o. 1 W
(Vitrolim)
R22 ... 25 kfl, 18 W
(Vilrohiu HFA. mid
den afgetakt)
R23 ... 100 Q ontbromnier.
Ll-3-4 ... Muvolt
type 6010
L2 ... Muvolt type S200
T2-3 Muvolt type P200
S ... dubbelp. aan/uit
schakelaar
Z1 ... smeltveiligheid
100 niA
Z2-3 ... 2 A
(voor 110/127 V - 4 A)
Z4-5 ... 150 niA
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deelte bestaande uit de parallelschakeling van Rjo-is-u. Als gevolg van de relatief
geringe weerstand van dit gemeenschappelijke deel t.o.v. de eigenlijke kathodeweerstanden is de onderlinge beïnvloeding bij het instellen van de buizen practisch nihil.
VERVORMING BIJ MAXIMUM UITSTURING
In een versterker die het predicaat WW met ere draagt is de vervorming in het nor
male werkgebied tot een verwaarloosbaar minimum teruggebracht. Pas bij overschrij
ding van de uitsturingsgrens begint de vervorming snel flinke proporties aan te
nemen. Die grens is bepaald door de instelling van de eindbuizen en is alleen naar
boven te verschuiven als dat in verband met de belastbaarheid van de buizen toelaat
baar is. Bij een gegeven anodestroom is het ontwikkelde vermogen evenredig met het
kwadraat van de anodegelijkspanning. Een spanning die 10 % onder de toelaatbare
waarde blijft beperkt het vermogen dus met 20 %. Als „anodespanning” moet men het
potentiaal verschil in de buis tussen de anode en kathode beschouwen. Dit is de voe
dingsspanning, verminderd met de spanningsval over de kathodeweerstand en het
spanningsverlies in de primaire wikkeling van de uitgangstransformator. Bij een
25 watt buis van het type EL34 bedraagt het totale verlies 50 k 55 volt. Om in dit
geval het bij 400 V bereikbare uitgangsvermogen te realiseren moet dus een voedings
spanning van goed 450 V voorhanden zijn.
VOEDING
Vóór het verschijnen van de GZ34 was de maximaal toelaatbare wisselspanning voor
de in aanmerking komende gelijkrichters beperkt tot 2 X 500 volt. De GZ31 mag
echter tot 2 X 550 volt worden belast. Het is dus mogelijk om de aftakkingen op één
van de voedingstransformatoren bij gebruik van dit nieuwe type 30 volt hoger te
plaatsen. De anodegelijkspanning van de eindbuizen (gemeten tussen anode en ka
thode) bereikt nu de toegelaten grens van 400 V. Bij een instelling op 25 watt dissipatie per eindbuis bedraagt de anodestroom dan 2 X 62,5 mA, De gunstige invloed
op de uitgangsenergie bij de verwaarloosbare vervorming — te danken aan de ver
hoogde voedingsspanning — is duidelijk uit de IM-karakteristiek af te lezen. Bij deze
instelling van de eindtrap is een anodebelasting van 10 kf2 gunstig gebleken. Natuur
lijk behoeft men niet onder alle omstandigheden met deze maximaal toelaatbare
spanning te werken. Met 2 X 500 V op de gelijkrichter wordt nog bijna 15 W bij 1 %
vervorming geleverd.
Het voedingsgedeelte van deze versterker moet uiteraard aan hoge eisen voldoen: de
inwendige weerstand moet gering zijn, o.m. tot handhaving van de stabiliteit bij toe
voer van zeer lage signaalfrequenties met grote amplitude, terwijl een zeer goede
afvlakking noodzakelijk is voor het bereiken van een bij een WW-installatie vereist
zeer laag bromniveau. Zoals uit het afzonderlijke schema van het voedingsapparaat
blijkt, zijn de twee transformatoren T2 en T3, beide Mu-Volt P200, primair parallel
en secundair, voor wat de hoogspanningswikkelingen betreft, in serie geschakeld. .Op
deze wijze wordt de voor de GZ34 vereiste spanning van 2 X 530 V bereikt, terwijl
tevens 2 x 280 V beschikbaar is voor een afzonderlijke gelijkrichter (AZ41) voor
voeding van de voorversterker. Het systeem van serieschakeling brengt mee, dat altijd
de primaires op de juiste wijze, dus met gelijk aangeduide aansluitingen doorverbon
den, parallel moeten komen te staan.
Het afvlakfilter van het hoogspanningsgedeelte is uitgevoerd met smoorspoelingang.
De „swinging choke" L2, in combinatie met de „bleeder” R22, zorgen er voor dat de
spanning voor C9a—Coj, nooit hoog kan oplopen, zelfs niet zonder belasting. Bij vol
ledige belasting daalt de spanning ook maar heel weinig.
Twee r.f. ontstoringscondensatoren (Ci3 en Cm) aan de lichtnetzijde voorkomen het
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■ Fig. 2. IM KARAKTERISTIEK VAN DE
; HV216. Kromme A toont de uiterst geringe
vervorming van de nieuwe versterker: De be; reikte verbetering blijkt duidelijk bij vergelij; king met een onder gelijke omstandigheden
! opgenomen karakteristiek van de HV215
; (kromme B).
: De HV2I6 levert circa 30 % meer energie ter: wijl de vervorming boven 16 watt zeer geleii delijk toeneemt Bij de HV215 daarentegen
j stijgt liet vervormingspercentage zeer snel,
i zodra de 12 watt-grens wordt overschreden.
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Fig. 3. WEERGAVE VAN KANTEELSPANNINGEN. Golfvonn aan de uit
gang van de HV216 (15 Q weerstandsbelasting) indien aan de ingang een
kanteelspanning wordt aangelegd met
een frequentie van 35 Hz (A), resp.
9 kHz (B) Dergelijke golfvormen dui
den op een frequentie doorlaatgebied
van 4...70.000 Hz.

doordringen van r.f. spanning in de versterker en in omgekeerde richting het ontstaan
van „ratelbrom” in naburige radio-ontvangers. Ofschoon de GZ34-voeding royaal in
staat zou zijn om ook nog een voorversterker te voeden is van deze mogelijkheid vol
ledig afgezien, daar dit zou stuiten op moeilijkheden met de stabiliteit.
Men bedenke dat de eindtrap frequenties van enkele Hz nog onverzwakt doorgeeft.
Daarom is een afdoende scheiding tussen de anodevoedingen geboden en deze is hier
tot stand gebracht door de voorversterker uit een afzonderlijke gelijkrichter te voeden,
met een eigen dubbel afvlakfilter, waarvan de uitgang naar de 5-polige kabelaan
sluiting voert, evenals de van T3 betrokken gloeispanning waarvan de aarding ge
schiedt d.m.v. de potentiometer Ro3f waarmee de laatste bromrest uit het gloeidraadcircuit van de voorversterker weggenomen kan worden. Voor de hoofdversterker vol
staat eenzijdige aarding van de gloeidraden.
VERVORMING DOOR PARASITAIRE VERSCHIJNSELEN
De stabilisatie van een sterk tegengekoppelde versterker loopt het eerst gevaar aan
de uiterste grenzen van ’t frequentiegebied, dus bij frequenties van enkele Hz en
tevens in het supersonische gebied. Een dergelijke versterker kan in rust en ook bij
het sturen met een sinusspanning volkomen stabiel lijken, doch tekenen van instabili
teit tonen onder ietwat bijzondere omstandigheden, b v. bij een schakelimpuls. De
stabiliteitsgrens wordt dan een moment overschreden en de instabiele toestand kan
zich daarna enige tijd handhaven. Dit verschijnsel, voor zover het zich afspeelt bij de
extreem lage frequentie, is goed zichtbaar aan de beweging van de luidsprekerconus,
die na een impuls een gedempte trilling uitvoert inplaats van weer onmiddellijk naar de
ruststand terug te keren- Sprongetjes in de netspanning kunnen een dergelijke op
het randje van stabiliteit verkerende versterker ook onrustig maken en flinke conus
uitslagen veroorzaken. De remedie tegen dit verschijnsel dat tot hinderlijke effecten
leidt, zoals een hoorbaar „ademen” van de luidspreker en intermodulatie, ligt in het
verbeteren van de faze-karakteristiek. te bereiken door het vermijden van faze-verschuiving teweeg brengende RC-koppelingen in de versterker. In de HV215 zijn er per
balanshelft twee aanwezig, nl. van de faze-splitser naar de tussentrap en van tussen
trap naar eindtrap. Door toepassen van een schakeling voor de faze-splitser, die
tevens een behoorlijke versterking levert, is in de HV216 radicaal één versterkertrap
met bijbehorende RC-koppeling uitgespaard, met een zeer heilzaam gevolg voor l.f.
stabiliteit. Ook aan het andere einde van het frequentiegebied is de gunstige invloed
van de vereenvoudigde schakeling goed te merken. Door het vervallen van een aantal
schadelijke capaciteiten wordt een aanzienlijk grotere stabiliteitsmarge bereikt. Dit is
een belangrijk winstpunt omdat het de versterker veel beter bestand doet zijn tegen
reactieve (d.w.z. niet uit zuivere weerstand bestaande) belasting.
Een normale luidspreker heeft voor de hoge frequenties al een sterk reactief karakter,
veroorzaakt door de zelfinductie van de spreekspoel. Daarbij komt de capaciteit van
de luidsprekerleiding. Nog veel ingewikkelder wordt de situatie als afzonderlijke weer
gave van hoog en laag wordt toegepast. Onder dergelijke omstandigheden blijkt de
HV216 merkwaardig stabiel te zijn en zelfs bij sturing met een kanteelspanning nog
geen neiging tot parasitair genereren te vertonen.
FAZE OMKEERTRAP
Een belangrijk onderdeel van de schakeling is de Schmitt-fazesplitser. Als zodanig
functioneert de dubbeltriode ECC40- In Engeland, vanwaar deze schakeling schijnt te
stammen, staat ze ook wel bekend als „long-tailed pair”, dus zoiets als „koppel-metlange-staart”, waarmee heel pittoresk op de grote gemeenschappelijke kathodeweerstand gedoeld wordt, welke het koppelelement tussen de beide trioden vormt. De
bovenste triode ontvangt de stuurspanning, het rooster van de andere is voor a.f.
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Fis. 4.
FREQUENTIEKARAKTERISTIEK VAN DE HV216,
De grafiek geeft de output als
functie van de frequentie voor
een ingangssignaal met constante
amplitude. A geldt voor de standaard-uitvoering; B geeft ’t ver
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loop indien het fazecorrectiefilter
C2-R3 wordt weggelaten. Mei het
oog op de stabiliteit is dit alleen
toelaatbaar bij belasting met weerstand of een enkele luidspreker, in welk geval de volgende
parallelcapacilelt toelaatbaar is: 0,05 «F aan 15 ohm weerstand; 5000 pF aan 15 ohm luid
spreker; 2000 pF onbelast.
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geaard. Men kan de werking zó opvatten, dat de eerste triode als kathodevolger
werkt en de tweede als geaard-roosterversterker. Deze schakeling levert een redelijke
spanningsversterking (11-voudig) en dank zij de wederzijdse tegenkoppeling over
de kathodeweerstand een grote uitgangsspanning bij geringe vervorming. De anodewisselstromen zijn niet volkomen gelijk als gevolg van het feit, dat er over de ka
thodeweerstand een kleine wisselspanning moet blijven bestaan voor sturing van de
onderste triode, maar ondanks dit verschil kan men gelijke anodewisselspanningen
verkrijgen door de anodeweerstanden iets verschillend te maken.
Uiteraard staan de kathoden op een vrij hoog potentiaal (hier circa 90 volt) en om
tot een normale instelling van de rooster-kathodespanning te komen moeten we ook
de roosters positief doen zijn t.o.v. chassis en wel circa 5 volt minder dan de katho
den. Hierin ligt een mogelijkheid tot directe koppeling met de anode van de voorgaande
buis, mits laatstgenoemde zodanig kan worden ingesteld, dat zijn anodepotentiaal op
het daartoe vereiste niveau ligt. Met een als triode geschakelde EF86 is dit te ver
wezenlijken.
Een grote weerstand (Ru) houdt het rooster van de onderste triode op de juiste gelijk
spanning en de condensator (C;t) houdt wisselspanning van dit rooster. Deze schake
ling werkt in haar geheel in hoge mate zelf-instellend, daar het kathodepotentiaal van
de ECC40 over een groot gebied de anodespanning van de EF86 kan volgen zonder
schade voor de eigenschappen van de faze-splitser. Alle normale afwijkingen in buizen
en weerstanden worden aldus opgevangen. Alleen is het terwille van symmetrische
uitgangsspanningen gewenst, dat de toleranties van de anodeweerstanden Rs en R<»
binnen 5 % liggen.
TEGENKOPPELING
Over de gehele versterker van de uitgangswikkeling af naar de kathode van de EF86
is 22,2 dB tegenkoppeling toegepast.
De weerstandswaarde van RT is hierbij uiteraard afhankelijk van de gekozen transformatieverhouding van de uitgangstransformator. Onder deze voorwaarde bestaat er
enerzijds een zeer grote stabiliteitsreserve, terwijl anderzijds de vervorming bij een
uitgangsenergie tot 15 watt binnen V2 % intermodulatie blijft. Dit resultaat is te
danken aan de geringe vervorming in de versterkertrappen op zichzelf en in de uit
gangstransformator, waardoor geen tot in het absurde gedreven tegenkoppeling nodig
is, met de daaraan verbonden risico’s.
Als enige compensatie van de onvermijdelijk in de uitgangstransformator optredende
fazeverschuiving voor de hoge frequenties dient de combinatie Co—R;$ parallel aan de
anodekring van de EF86. De grote stabiliteit van de HV216 blijkt uit het feit, dat dit
filter gerust gemist kan worden, zolang de versterker belast is met een niet al te
reactieve impedantie, zoals b.v. een spreekspoel. aangesloten via een leiding met niet
al te veel capaciteit. Voor deze situatie, die b.v. voor supersonische metingen van belang
kan zijn, is een afzonderlijke frequentiekarakteristiek gegeven. Het doorlaatgebied
loopt dan tot 95 kHz ± 1 dB (kromme B in fig. 4).
VOORVERSTERKER
Ingangsimpedantie en gevoeligheid van de HV216 voldoen aan de voor de ,,200-serie”
genormaliseerde waarden en er is dus zonder meer een gunstige aanpassing aan de
voorversterker. Vanzelfsprekend kan ook een ander type voorversterker worden toe
gepast, mits die circa 1 V a.f.-spanning aan 220 ki? kan leveren met minimale ver
vorming, brom en ruis en waarvan de frequentiekarakteristiek zodanig is, dat deze
de HV216 recht doet wedervaren.
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EEN IDEALE COMBINATIE: HV213 met voorversterker uit VE-eenheden. Voor grammofoonweergave: de Sugden-Connoisseur studiomotor met idem pickup met twee koppen. Radio-ontvarigst van twee zenders in de MG-band, door de VE240 eenheid in de voorversterker, of de
Super AM afstemmer MK55 met KG-VG-MG-LG. Voor FM ontvangst de ..Passe Partout”.
Weergeverssysteem: een driewegsinstallatie met Wharfedale W15C/S, in zandgevulde hoekkast,
met als midden- en hoge tonenstralers de Super 8C/S en Super 5.

BEDRIJFSZEKERHEID
De combinatie van een indirect verhitte gelijkrichter en de speciale Novocon hoogspannings-electrolieten waarborgt wel de hoogst bereikbare bedrijfszekerheid. Hoge
inschakelspanningen komen niet voor wegens de lange opwarmtijd van de GZ34. Het
enige risico van de indirect verhitte gelijkrichter, n.1. dat deze slecht bestand is tegen
her-inschakeling na kortstondig uitgeschakeld te zijn geweest, is hier ook zeer gering,
want de ingangssmoorspoel S200 begrenst de laadstroom van de afvlakcondensator in
hoge mate.

i

TECHNISCHE SPECIFICATIE HV21G
Netto uitgangsvermogen, tot 1 % intermodulatievervorming
...... 16 watt
circa 21^ watt
Maximum vermogen (bij 5 % I.M.) ............................. ...........
..... 2...20 Q
Belastinggrenzen
........................................................................
(Uitgangstransformator instelbaar voor nominaal 2,75, 5, 7, 11 en 14 Q).
0,42 Q
Inwendige weerstand van uitgang (bij 14 Q instelling):
35
Dempingsfactor ...........................................
22,2 dB
Tegenkoppeling
........................................
Stabiliteitsmarge bij reactieve belasting:
........................... max. 50.000 pF
Parallel aan 15 Q luidspreker
...................................... 500 mH
In serie met 15 Q ....................
Ingangsspanning (W0= 16 watt)
.......................................... 0,9 V
....................................... 220 kQ
Ingangsimpedantie ..................... .
........................... 4...70.000 Hz
Frequentiegebied (1 dB) ...............
..................................... —82 dB
Bromniveau (W0= 16 watt) .....
Netspanningen .................................
110, 127 en 220 V; 50...60 Hz
........................................ 165 W
Energieverbruik
..........................
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LUIDSPREKER KEUZE
WW-versterkers als HV216 en 231 komen uiteraard alleen tot hun recht indien de luid
sprekers van zeer goede kwaliteit zijn. De WW-gids *) in R.B. van Dec. 1954 geeft
voor deze versterkers een keuze tussen 2- en 3-wegs combinaties van Wharfedale luid
sprekers. In beide gevallen met een dubbel stel lage- en hogetonen-weergevers, al naar
de omstandigheden op te stellen in één (grote) zaal of twee afzonderlijke ruimten.
Voor een netwerk van kleinere luidsprekers is de „Peerless Orchestra” FM een zeer
geschikt type (frequentiebereik 50...15000 Hz, max. vermogen 5 watt, impedantie 5/3).
AANPASSING
Een sterk tegengekoppelde versterker als de HV216 is niet critisch t.a.v. de belasting.
Bij misaanpassing wordt niet de weergavekwaliteit geschaad, alleen daalt het af
gegeven vermogen. Daarbij maakt het nog verschil of de aanpassing te hoog of 'te
laag is, d.w.z. of de versterker belast wordt met een grotere of kleinere impedantie
dan de optimale.
•) Deze WW-Gids is ook afgedrukt in de folden „Leg uw oor te luisteren”, die door Amroh op
aanvraag gaarne wordt toegezonden.
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MAXIMALE OUTPUT
Fig.. 5.
BIJ 0.1 % INTERMODULATIE
ALS FUNCTIE VAN DE FRE
QUENTIE. Deze kromme geeft
JÓkMl
aan (in dB) hoe de afgegeven
energie afhankelijk is van de fre
quentie. indien men de ingangsspanning zodanig inslelt dat de IM-vervorming constant 0.1 % bedraagt. Het zeer vlakke verloop
van deze karakteristiek is te danken aan de gunstige eigenschappen van de tcegcpaste uitgangstransformator (Muzed type U200).
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In het geval van te hoge belastingWeerstand — dus b.v. bij een aansluiting van een
15 ohm luidspreker op een voor 5 ohm ingestelde transformator — kan de versterker
zonder meer maximaal uitgestuurd worden. De luidspreker ontvangt dan echter maar
Va van het maximale vermogen.
Een te zwaar belaste versterker mag daarentegen niet volledig worden uitgestuurd op
straffe van vervorming. Hoe groter de misaanpassing, des te kleiner is de spanning,
welke aan de versterkej-ingang mag worden toegevoerd. De normale gang van zaken
is natuurlijk, dat men de uitgangstransformator instelt op de aanpas-verhouding,
welke het beste met de aan te sluiten belasting overeenkomt. Is volkomen aanpassing
niet mogelijk, dan kieze men bij voorkeur de dichtstbijkomende lagere impedantieinstelling.
DE GROOTTE VAN DE TEGENKOPPELWEERSTAND RT wordt niet bepaald dooi
de op de versterker aan te sluiten belasting, echter uitsluitend door de instelling
(wijze van doorverbinden van de secundaire secties) van de uitgangstransformator die
een secundaire aanpassingswaarde Zs oplevert. De tabel geeft de bijpassende waarde
van RT.
18 kilohm voor Zs = 2.75 ohm
ohm
22 kilohm voor Zs = 5
RT
ohm
27 kilohm voor Zs = 7
olim
33 kilohm voor Zs = 11
ohm
39 kilohm voor Zs = 14

'

;
{

Voor het doorverbinden van de klemmen op de U-200 voor verschillende luidsprekerimpedanties raadplege men de bij deze transformator verpakte „Technische Informa
tie”. Hiervan komen alleen de schakelingen voor 10.000 ohm plaat-tot-plaat in aan
merking.
j

MATERIAALLIJST VOOR HV216
1 chassis type CH200A
: 1 chassis type CI-I200B
; 1 steun voor ..ontbrommer"
1 stel bevestigingsmateriaal v. weerst HFA
: 1 spec. montageslrip, 15-polig, m. achterplaat
1 spec. pert. plaat m 3 slekerbussen en lippen
compleet 91.215
2 voedingstransformaloren P200
... 36 200
1 smoorspoel S200 .....................
... 43.200
3 smoorspoelen 6010 .................
... 43.003
... 37.200
1 uitgangstransformator U200 .
14.280.002
3 octal huishouders .................
2 rimlock huishouders ..............
14.3S0.005
... 14 401
1 noval huishouder .....................
1 netschakelaar dubbelpolig aan/uit ... 48.015
IS.505
5 B.L. paneel zekeringhouders
1 B.L. glaszekering 100 mA
2 B.L glaszekeringen 2 A (4 A voor 110/127 V)
2 B.L. glaszekeringen 150 mA
1 Bulgin nelcontact + plug ...
12.020.005/13.020.005
.............. 13.021.004
2 entrees
1 B.L. 5-polige plug
chassisdeel L12584-331
12.051/13.052
CONDENSATOREN:
2 15 „F — 900/1000 V Novocon
1 32 + 32 /«F — 450 V Novocon
2 32 «F — 450 V
2 5000 dF — 250 V wisselsp. (3000 V proefsp.)
2 25 «F — 50 V kokerelectrol. Facon
1 220 nF 10 % keram L.C.C.
1 50 000 pF papierkoker Facon
2 250.000 pF papierkoker Facon

Vu watt weerstanden Vitrohm type SBT:
2 100 O (code: bruin-zwart-bruin)
2 1 kf? (code: bruin-zwart-rood)
1 S.2 k£> (code: grijs-rood-rood)
1 220 k.0 (code: rood-rood-geel)
2 470 k.0 (code: geel-violet-geel)
1 1 MO (code: bruin-zwart-grocn)
1 watt weerstanden Vitrolim type ABT:
1 2.2 kO (code: rood-rood-rood)
1 15 ko (code: bruin-groen-oranje)
1 39k.0 1) (code: oranje-wit-oranje)
1 33 kO (code: oranje-oranje-oranje)
1 100 kO (code: bruin-zwarl-geel)
1 330 kO (code: oranje-oranje-geel)
1 47 kO 5 % (code: geel-violet-oranje)
1 56 kO 5 % (code: groen-blauw-oranje)
1 100 O 2) 3 \V draadgewonden Vitr. GLA
3 W draadgewonden Vitr. GLA
2 500 O
9 W draadgewonden Vitr. HFA
1 25 ko
2 47 kO pot.meter Vitrohm 254-K I of K II
1 100 O pot. meter, draadgew miniatuur
1) voor 14 O instelling zie tabel)
2) ingesteld op 75 O
Eventueel:
71.215
1 kast .........
52.400
1 signaallamp
1 EFS6
1 ECC40
Buizen:
2 EL34
1 GZ34
1 AZ41
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Het bouwen van een HV216 of HV231
Deze hoofdversterkers worden tezamen met het vocdingsgedeelte gebouwd op het versterkerchassis type CH200A, met het bijbehorende verlengstuk type CH200B.
Beide delen worden met boutjes en met onder de moertjes een veerring aan elkaar
geschroefd, waardoor een uitermate stevig geheel ontstaat.
Men kan deze versterker geheel bouwen volgens de grote bouwtekening die achter in
dit boekje is opgenomen. De plaatsing van de onderdelen blijkt dan voldoende duidelijk
uit de foto’s en de bouwtekening.
Het is echter ook mogelijk het bouwproces in een aantal etappes onder te verdelen, het
geen voor hen die in het bouwen van versterkers nog niet zo bedreven zijn, wel de
verkieselijkste wijze van werken is. Voor hen is het gehele bouwproces onderverdeeld
in een viertal fazen, die in volgorde hierna zullen worden behandeld.

Faze 1

Het monteren van de onderdelen
Uit fazetekening 1 is af te leiden hoe en waar de verschillende onderdelen op het chas
sis worden bevestigd.
Men doet er verstandig aan eerst de kleine onderdelen aan te brengen, te beginnen
met de huishouders. Let er vooral op, dat deze houders in de juiste stand — bij de
EF86, ECC40 en AZ41, in de tekening, herkenbaar aan een punt of streepje en voor
EL34 en GZ40 aan de sleutel — worden geplaatst.
Bij enkele huishouders wordt, gelijktijdig met het vastzetten, een 3-delig soldeerlipje
aan de binnenzijde van het chassis mee bevestigd. Ook bij de 5-polige B & L-plug moet
op de juiste lichting van de sleutel worden gelet.
De B. & L.-paneelzekeringhouders, de dubbelpolige omschakelaar en de beide luidsprekerentrees zullen geen moeilijkheden veroorzaken. Daarentegen moet de „ontbrommer”
R23 eerst bevestigd worden aan een hoeksteuntje hetwelk met twee boutjes aan het
chassis wordt bevestigd en wel zodanig, dat de as van de ontbrommer met behulp van
een schroevedraaier door de opening in het chassis kan worden ingesteld.
Ook kunnen nu het 5-delige draadsteuntje, de Novocon electrolytische condensatoren
en de smoorspoelen LI, L3 en L4 worden bevestigd. Men dient er op te letten, dat de
aansluitingen van LI en L3 naar elkaar toe zijn gerichtTenslotte worden de uitgangstransformator U200, de beide voedingstransformatoren
P200, de smoorspoel S200, ieder met vier stevige boutjes en veerringen op het chassis
geschroefd, waarna we overgaan tot faze 2.
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Faze 2

Het leggen van de verbindingen
In deze tweede fazetekening is het grootste gedeelte van de bedrading aangegeven.
Voor de verbindingen kan blank, vertind, montagedraad worden gebruikt van circa
0,8 mm dikte. Al de leidingen moeten dan van een isolatie worden voorzien, waarvoor
gebruik wordt gemaakt van rood isolatiekous met een binnendiam. van ca. 1 mm,
dat, na op de vereiste lengte geknipt te zijn, over het blanke montagedraad wordt ge
schoven. Voor de montage kan echter ook het geïsoleerde AMROH draad worden toe
gepast.
De lengte van de te leggen verbindingen bepaalt men het gemakkelijkst door deze
in de versterker uit te meten en op de vereiste lengte af te knippen.
Het solderen van de verbindingen gaat het beste met een handige kleine soldeerbout,
b.v. een Solon of Adcola, waarmee men zelfs in de kleinste hoekjes kan komen. Als
soldeertin voldoet het beste Superspeed harskerntin.
Beginners doen er verstandig aan het blanke einde van de draad nog even voor te
vertinnen, evenals het contact waar de verbinding aan wordt vastgezet.
Wanneer de verbinding eenzijdig is gesoldeerd wordt het isolatiekous over de draad
geschoven en kan het andere einde worden gesoldeerd. Om te voorkomen, dat de kous
daarbij schroeit wordt met de montagetang het blanke draadeind beetgepakt en ge
lijkertijd de kous iets teruggeduwd. De warmte aan de soldeerplaats wordt dan ten
dele door de tang afgevoerd.
Het is een goede methode iedere verbinding die is gemaakt in de bouwtekening met
rood potlood aan te tekenen, waardoor het is uitgesloten dat een verbinding zou
worden vergeten.
Met de wijze van doorverbinden van de secundaire secties A t/m M van de uitgangstransformator U200, als aangegeven in de bouwtekening, wordt voor de HV216 een
aanpassingswaarde van 14 ohm verkregen.
Deze zelfde verbindingswijze levert voor de HV231 een aanpassing op van 7 ohm.
Is een andere aanpassing gewenst, dan raadplege men de bij de U200 verpakte ge
gevens voor een primaire impedantie van 10000 ohm wanneer het de HV216 betreft,
de 5000 ohm-aanpassingen gelden voor de HV231.
Indien nodig, is het ook mogelijk op twee verschillende secundaire aanpassingen in te
stellen.
Wat de electrolytische condensatoren C8 a/b en C9 a/b betreft merken wij op, dat
dit typen zijn speciaal bestemd voor hoge bedrijfsspanningen. De hier toegepaste Novocon-typen zijn opgebouwd uit twee in serie geschakelde capaciteiten van 30 „F, die
een werkzame capaciteit van 15 «F opleveren. Een dergelijke electrolyt heeft echter
drie verbindingsdraden, + en — klemmen, herkenbaar aan de roode resp. zwarte
draadeinden. De aftakking is de gele draad.
Merken we nog op, dat enkele verbindingen in de bouwtekeningen ter onderscheiding
door een streeplijn zijn aangegeven ten teken dat deze leidingen zeer hoge spanningen
voeren.
Deze verbindingen mogen niet vlak langs het chassis worden gelegd noch parallel
lopen met een andere leiding. Aangeraden wordt deze verbindingen met dubbel
isolatiekous — dus gebruik maken van een tweede, wijdere, kous — extra te isoleren!
Tenslotte nog de afgeschermde verbinding tussen contact 9 van de EF86 en contact 2
van de 5-polige aansluitplug. Voor deze verbinding gebruikt men het beste microfoonsnoer met een plastic buitenmantel. Ook aan deze verbinding dient men de uiterste
zorg te besteden. De metaalomvlechtig wordt over een lengte van circa IV» cm uit
gerafeld (b.v. met een priem) en tot een snoertje samengedraaid. Tussen de binnengeleider en de afscherming moet circa 5 mm isolatie blijven staan.
Inmiddels zijn we bij faze 3 aangekomen.
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Het bedraden van de montagebordjes
De beide montagestrips voor deze versterkers worden speciaal op maat geleverd en
zijn reeds voorzien van bevestigingsgaten en stekerbussen.
Op de lange montagestrook worden, in de aangegeven volgorde, de weerstanden en
condensatoren gemonteerd. De weerstand RT monteren we voorlopig nog niet.
De waarden van de weerstanden zijn door kleurringen aangegeven; zie voor de sleutel
van deze codering de materiaallijsten achter in dit boekje.
Ook wordt nog onderscheid gemaakt in het wattage: de kleinste weerstanden, de
y2-watters zijn in de tekeningen door een zwart driehoekje gekenmerkt; de grotere
1-watters door een zwarte stip, terwijl het cijfer in een vierkantje het wattage aan
duidt voor de grootste weerstanden.
Voor de condensator C3 geldt dat de aardzijde, aangegeven door de ring, in de aan
gegeven stand wordt gemonteerd. Om beschadiging van de weerstanden en conden-

Faze 3

WATTAGECODE
A = 1/2 WATT
% = 1 WATT
0=2 WATT enz.

WAARDECODE VOOR DE
WEERSTANDEN
- 56 k!)
(code: groen-blauw-oranje)
- 47 k.0
(code: geel-violet-oranje)
- 15 k O
(code: bruin-groen-oranje)
- 1 Mo
(code: bruin-zwart-groen)
- 330 kO

(code: oranje-oranje-geel)

- 33 ko

(code: oranje-oranje-oranje)
- 8.2 k.o
(code: grijs-rood-rood)
- 2.2 k.o

(code: rood-rood-rood)

de HV231 wordt C2 - 470 pF
til - 470 ko
(code: geel-voliet-geel)

BLAUWE BEDRADING
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Voor HV231 worden RI5 en R15a - 300 !).

satoren door te grote hitte gedurende de soldeerprocedure te voorkomen, is het de
methode het draadeinde, tussen de soldeerplaats en de betreffende weerstand, resp.
condensator met een platte tang beet te pakken en zo voor warmte-afvoer te zorgen.
De aansluitpunten A t/m L kunnen reeds meteen worden voorzien van aansluitdraden,
waarvoor het blauwe AMROH-draad of blauw isolatiekous wordt gebruikt.
De vereiste lengten zijn in de tekeningen aangegeven.
Nadat de strip gereed is wordt deze met tussenvoeging van de pertinax achterplaat
tegen de chassis-zijwand bevestigd.
Op de tweede strip komen o.a. de beide potentiometers R12 en R14. Van deze regelbare
weerstanden worden de assen ingekort tot circa 10 mm. Het overblijvende stukje
wordt van een zaagsnede voorzien, zodat deze potentiometers met een schroevedraaier
ingesteld kunnen worden.
Vervolgens monteert men de potentiometers evenals de weerstanden op de strip en
voorziet die van de aansluitdraden. Van R15 en R15a verwijdert men vooraf de
aftakclips. Deze strip wordt met tussenvoeging van lange afstandbussen en dito bou
ten tegen de chassis-achterwand bevestigd.
KRITISCHE ONDERDELEN
Afgezien van de anodeweerstanden voor de eindtrap, waarvoor een tolerantie van
5 % geldt, volstaat voor alle weerstanden de normale 10 % tolerantie. Bij toepassing
van Vitrohm materiaal is dus automatisch aan de nauwkeurigheidseisen voldaan.
De koppelcondensatoren C4 en C5 moeten een zeer. hoge isolatieweerstand bezitten en
ook op de lange duur behouden. Zorg er dus vooral voor het beschermende en vocht
afsluitende omhulsel niet te beschadigen.
We zijn nu reeds bij de laatste bouwfaze aangekomen.
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Faze 41 Restende bedrading en inbedrijfstelling
Nadat de verbindingen A t/m L van de lange montagestrip en de verbindingen M en N
van het korte bordje zijn aangesloten, resten ons in dit deel van de versterker nog het
monteren van de weerstanden R14, R16 t/m R18 en de beide elco’s C6 en C7 (polari
teit). Aan de stekerbussen A I, en II en + , worden verbindingen gezet, die weer
dubbel geïsoleerd dienen te worden.
Tenslotte worden ook C13, C14, R21 en R22 aangesloten. De aftakclip op R22 wordt
zo op het oog in het midden ingesteld. Deze weerstand kan eventueel aan een lange
draadstang tegen de chassis-zijwand worden bevestigd, in welk geval het topeinde goed
van de bevestigingsschroef geïsoleerd dient te worden.
Hiermede zijn we aangekomen bij de inbedrijfstelling.
INBEDRIJFSTELLING
Indien de gehele versterker kant en klaar is gemonteerd, geheel volgens de bouwteke
ning en alle onderdelen de voorgeschreven waarden ook werkelijk bezitten, dan zal men
geen moeilgkheden ondervinden, als men als volgt te werk gaat.
RT hebben we nog niet gemonteerd, zodat de tegenkoppeling is uitgeschakeld. De
zekeringen worden in de resp. houders geschoven, n 1. 100 mA in Zl, 150 mA in Z4 en
Z5 en in Z2 en Z3 komen 2 A wanneer de netspanning 220 volt bedraagt, voor lagere
netspanningen wordt 4 A aanbevolen.
Vervolgens kunnen de buizen in de resp. houders worden geplaatst.
De netspanning wordt aangesloten, waarna de anodestromen van de eindbuizen met
R12 en R14 worden ingesteld op 62,5 mA (60 mA bij HV231).
Aangezien de instellingen hiervan elkaar wederzijds beïnvloeden moet men — bij ge
bruik van één mA meter, die telkens wordt omgeschakeld — enige malen achter elkaar
de instellingen herhalen alvorens de anodestromen precies aan elkaar gelijk zijn.
De mA meter — een instrument met lage Rj verdient de voorkeur — wordt aangeslo
ten op de bussen -f- en A I, resp. -f- en AII.. Vervolgens controleert men alle span
ningen.
In de grote bouwtekening zijn de meetpunten en te meten spanningswaarden reeds
aangegeven. Nu wordt een signaal aan de versterkeringang toegevoerd om te contro
leren of de tegenkoppeling de juiste faze heeft. Dit doet men het beste door voor RT
een weerstand van 10 X grotere waarde aan te brengen.
Wordt het uitgangssignaal zwakker, dan is de zaak gezond; neemt de output toe, dan
moeten de doorverbindingen van C4 en C5 naar R8 en R9 op de lange weerstandstrip
met elkaar worden verwisseld, dus C4 naar R9 en C5 naar R8, waarna men de ver
eiste waarde voor RT kan aanbrengen.
Nu zal het signaal aanmerkelijk zwakker zijn, evenals het bromniveau; de laatste
bromresten zullen verdwijnen, zodra de ontbrommer R23 is ingesteld.
Mocht er nu toch nog brom waarneembaar zijn, dan is dit in de meeste gevallen
te wijten aan een defecte ECC40, welke dan door een ander exemplaar moet worden
vervangen.
-
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^-Hoofdversterker HVX231
Het ontwerp van de HV216 is geheel en al gericht op het hoofddoel: minimale ver
vorming van het te versterken signaal. Daarom zijn dan ook de eindbuizen als trioden
geschakeld. Bij een verhoudingsgewijs laag rendement leveren de buizen onder deze
conditie de kleinst mogelijke bijdrage in de vorming van bij-producten welke niet in
het oorspronkelijke signaal aanwezig zijn.
Desondanks was het interessant om eens vast te stellen hoe het gedrag van deze
versterker zou zijn bij pentodeschakeling van de eindbuizen. Dit temeer daar in de
versterker zelf, buiten de eindbuizen, dus in de voorgaande trappen en in de uitgangstransformator, de gunstigst mogelijke voorwaarden aanwezig zijn. Voornamelijk heeft
dit betrekking op de omstandigheid dat een hoog percentage tegenkoppeling aange
wend kan worden om vervorming te reduceren, zonder dat dit de stabiliteit in gevaar
brengt.
Schakeltechnisch gezien is de overgang van triode- naar pentode-instelling al heel
eenvoudig. Er is dan ook — wat materiaal en uitvoering betreft — maar een klein
verschil tussen de HV216 en HV231, zoals uit de navolgende opsomming zal
blijken:
a. De schermroosters van de eindbuizen worden via een gemeenschappelijke serieweerstand direct van de „plus” af gevoed.
b. De kathodeweerstanden worden verkleind.
c. De belasting tussen de anoden wordt verlaagd door een andere schakeling van de
secundaire wikkelingsecties van de uitgangstransformator.
d. De tegenkoppelweerstand RT en de faze-correctiecondensator Ca krijgen een andere
waarde.

SCHAKELING VAN DE HV231. Het essentiële — en enige — verschil met de HV216 is het
feit, dat de eindbuizen als penloden zijn geschakeld. Slechts onderstaande onderdelen behoeven
een andere waarde, de overige kan men ontlenen aan het schema van de HV216. C2, <170 pF:
R15 en R15a ... 300 ohm; R20 ... 470 ohm 1 W. Voor de tegenkoppelweerstand RT gelden ver
schillende waarden, afhankelijk van de gekozen secundaire impedantie Zs van de uitgangstransformator, en wel:
RT: 27 — 33 — 39 — 47 — 56 kilohm.
Zs: 3.5 — 5 — 7 — 11 — 14 ohm.

r

r

f
%IN

l
INTERMODULATIEVERVORMING
Fig. 2
VAN DE HV231. Gemeten aan een belastingswcerstand van 15 O, met ingangssignalen
van 50 en 3000 Hz in een amplitude-verhouding van 4 : 1.
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Op deze wijze ontstaat een versterker met pentoden-eindtrap in AB instelling, waar
van de prestaties het best beoordeeld kunnen worden aan de hand van de IM-vervormingskarakteristiek. Daaruit blijkt, dat tot een vermogen van niet minder dan 25 watt
de vervorming binnen de „WW-limiet” van 2 % blijft en daarboven vrij geleidelijk
oploopt. Dit betekent dat onder de meest critische omstandigheden bij 25 watt nog
geen vervorming waarneembaar is, terwijl er „ruimte” blijft voor af en toe optredende
pieken tot circa 32 watt vermogen.
INSTELLING VAN DE EINDTRAP
Rekening houdend met de voorhanden voedingsspanning (400 V effectieve spanning
tussen anoden, respectievelijk schermroosters en de kathoden) en de laagste normaal
beschikbare anode-impedantie bij de U200 van 5000£? is een rustinstelling aangenomen
van 60 mA per buis, dus een anodedissipatie van 24 watt.
Bij het uitsturen van de versterker met een signaal loopt de anodestroom omhoog,
evenals de schermroosterstroom. De dissipatie (warmteontwikkeling) van de scherm
roosters wordt bij de grootst mogelijke uitsturing enigermate beperkt door de serieweerstand R«>o.
IN BE DRIJFSTELLING
Alles wat voor de HV216 geldt is ook van toepassing op de HV231, uitgezonderd de
iets afwijkende waarde van de anodestromen in de eindtrap (hier 2 X 60 mA).
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SCHAKELINGSBEELD VAN DE VERANDE
RINGEN VOOR DE HV231 IN DE BOUW
TEKENING VAN DE HV216.
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Ie. De schermroosters worden via de weer
stand R20 direct van de + 440 volt ge
voed.
2e. De kathodeweerstanden R15 en R15a wor
den 300 O. Na instelling is dan de span
ning tussen kathode en chassis 34 volt.
3e: C2 wordt 470 pF:
4e. De tegenkoppelweerstand RT krijgt een
andere waarde, zie blz. 24.
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CLOSE-UP VAN DE BEDRADING RONDOM DE BUISHOUDERS

TECHNISCHE SPECIFICATIE HV231
Netto uitgangsvermogen:
tot 2 % IM vervorming
......... 25 W
maximum
.....................
circa 32 W
Belastinggrenzen
...............
0,55...14 n
(Uitgangstransformator instelbaar voor nominaal 1,25, 2,2, 3,5, 7, 9, 11, 14 Q).
Inwendige weerstand van uitgang (bij 14 Q instelling)
0,8 Q
Dempingsfactor ..........................................................................
19
Tegenkoppeling .........................................................................
24 dB
Ingangsspanning (W0= 28 W) ..........................................
1 V
Ingangsimpedantie .................................... ............................... ........................................... 220 kP
Frequentiegebied (1 dB) ......................................................... ............................... 4...5-9.000 Hz
Bromniveau (W0= 28 W) .................................................... ........................................ — 80 dB
Netspanningen ................................................ ............................. 110, 127 en 220 V; 50...60 Hz
Energieverbruik:
zonder signaal ......................................................................
maximum signaal ..............................................................

r
180 W
235 W

Instelling van de eindtrap:
Belasting tussen de anoden .........................................
Rustinstelling van de anodestromen...........................

.... 5000 n
2 X 60 mA

Spanningen:
Deze zijn in de bouwtekening, resp. aanvullingstekening, aangegeven.
Ze zijn gemeten met de AVO model 7 meter, resp. in het 1000 en 100 V bereik.
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AANPASSING
Dank zij de 24 dB tegenkoppeling is de HV231 niet bepaald critisch ten aanzien van de
aanpassing van de belasting, hoewel pentoden in dit opzicht minder tolerant zijn dan
trioden.
.
Het maximale vermogen kan alleen bij juiste aanpassing worden geleverd. Hieruit
volgt dus dat men meer aandacht aan de aanpassing dient te besteden, als een groot
vermogen ook werkelijk benodigd is.
De sterk regulerend werkende tegenkoppeling houdt de afgegeven spanning ook bij
wisselende belasting, dus b.v. bij het uitschakelen van een luidspreker, in hoge mate
constant. Bij volledig ingeschakelde belasting behoort de aanpassing echter de juiste
te zijn.
Dit is met voldoende nauwkeurigheid te bereiken binnen de grenzen van 0,55 en 14 IJ.
Kies aan de hand van de schakelschema’s — voorkomend in de folder, welke bij de
Muzed XJ200 is verpakt — een verbinding van de secundaire secties van de uitgangstransformator, welke de beste benadering geeft voor aanpassing van de in werkelijk
heid aan te sluiten belasting. De primaire impedantie moet 5000 Q zijn.
Let er tevens op, dat de tegenkoppelweerstand RT de waarde heeft, welke behoort bij
de nominale secundaire impedantie van de uitgangstransformator. (Zie onderschrift
bij het schema).

MATERIAALLIJST HV231
1
1
1
1
1
1

chassis type CH200A
chassis type CH200B
steun voor ..ontbrommer"
stel bevestigingsmateriaal v weerst. HFA
spec. montageslrip, 15-polig, m. achterplaat
spec. pet. plaat m. 3 stekerbussen en lippen
compleet 91.215
2 voedingstransformatoren P200
... 36.200
1 smoorspoel S200 .....................
... 43.200
3 smoorspoelen 6010 ..................
... 43.003
1 uitgangstransformator U200 .
... 37.200
14.280.002
3 octal huishouders .................
2 rimlock huishouders ..............
14.380.005
1 noval huishouder .....................
... 14.401
1 netschakelaar dubbelpolig aan/uit ... 48.015
18.505
5 B.L. paneel zekeringhouders
2 B.L. glaszekeringen 150 mA
2 B.L. glaszekeringen 2 A (4 A v. 110/127 V)
1 B.L. glaszekering 100 mA
1 B.L. glaszekering 100 mA
1 Bulgin netcontact +- plug ...
12.020.085/13.020.005
.............. 13:021.004
2 entrees
1 B.L. 5-polige plug -f chassisdeel L1258+331
12.051/13.052
CONDENSATOREN:
2 15 ,/F — 900/1000 V Novocon
1 32 + 32 /<F — 450 V Novocon
2 32 ,<F — 450 V Novocon
2 5000 pF — 250 V wisselsp. (3000 V proefsp.)
2 25 uF — 50 V kokerelectrol. Facon
1 470 pF 10 % keram. L.C.C
1 50.000 pF papierkoker Facon
2 250.000 pF papierkokers Facon

Vi watt woerstanden Vitrohm type SBT:
2 100 O (code: bruin-zwart-bruin)
2 1 k.0 (code: bruin-zwart-rood)
1 8.2 k£ (code: grijs-rood-rood)
3 220 k.0 (code: rood-rood-geel)
1 1MÖ (code: bruin-zwart-groen)
1 watt weerstanden Vitrohm type ABT:
1 470 ü (code: geel-violet-bruin)
1 2.2 k.0 code: rood-rood-rood)
1 15 k.0 (code: bruin-groen-oranje)
1 33 kO (code: oranje-oranje-oranje)
1 56 kO 1) (code: groen-blauw-oranje)
1 100 kO (code: bruin-zwart-geel)
1 330 kO (code: oranje-oranje-geel)
1 47 kO (code: geel-violet-oranje)
1 56 k.0 (code: groen-blauw-oranje)
1 100 .0 2) 3 W draadgewonden Vitr. GLA
2 500 .O 3) 3 W draadgewonden Vitr. GLA
1 25 k.0
9 W draadgewonden Vitr. HFA
2 47 k.0 pot.metcr Vitrohm 254-K-l
1 100 .0 pot.meter. draadgew miniatuur
1) voor 14 .0 instelling zie tabel)
2) ingesteld op 75 .0
3) ingesteld op 300 .0
Eventueel:
1 kast .........
1 signaallamp
Buizen:

i

i

71.215
52.400
1
1
2
1
1

EF86
ECC40
EL34
GZ34 .
AZ41

1

r

Mochten de voor deze versterkers benodigde onderdelen bij uw handelaar niet in voor
raad zijn, dan kunt U zich voor inlichtingen in Nederland wenden tot Amroh, Muiden.
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
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België: Amarex, Kon. St. Mariestraat 41, Brussel.
Duitsland: AMROH, Gronau.
Indonesië: Lindeteves N.V., Posttrommel 22, Djakarta.
Suriname: C. Kersten N.V., Steenbakkerijstraat 27, Paramaribo.
Zuid-Arika: Algoa Ltd., Green Street 15, Port Elisabeth.
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VERDI
basreflexkast
De ideale laatste schakel van uw WW-installatie. Door toepassing van het principe van de
Helmholz resonator verdwijnt de voorkeur voor
een bepaalde bastoon geheel, terwijl het door de
reflex-opening uitgestraalde geluid (afkomstig
van de straling van de achterzijde van de luid
spreker) wordt opgeteld bij het aan de voor
zijde direct uitgestraalde geluid en wel zodanig
dat — naast een natuurgetrouwer weergave —
het nuttig effect van de luidspreker belangrijk
groter wordt.
Ook de hoge tonen komen bij de VERDI-kast
beter tot hun recht, maar beter is hiervoor te
gebruiken een

HF-breedstraler
met de Peerless Bantam HF. Deze hoge tonen weergever
is speciaal geschikt voor een natuurgetrouwe weergave
van muzikale boventonen en allerlei geluiden, speciaal
van slaginstrumenten. De Bantam HF bezit o.a. een
dubbele conus en een bewikkeling van aluminiumdraad.
Met een toonbereik tot 16000 Hz is de Bantam HF
bij uitstek geschikt voor installaties met een AMROHscheidingsfilter TW6. Met één Bantam HF wordt het
ruimtelijke effect al goed bereikt, doch met twee stuks
is het nog sterker uitgesproken.
Impedantie 5 ohm Frequentiebereik ca. 100 ... 16000 Hz.
In het toonbereik van de Bantam HF is slechts een klein klankscherm nodig. Voor een
aesthetisch verzorgd uiterlijk en tevens voor een verbeterde spreiding van het geluid is de
HF-breedstraler een zeer geslaagde oplossing. Boven- en ondervlak zijn gepolitoerd, waar
door de HF-breedstraler zowel hangend als staand te gebruiken is.
Elke VERDI basreflexkast wordt afgestemd op deresonantie-frequentie van
de luidspreker die er in gemonteerd zal worden. Voor deze luidspreker bestaat
er keus uit drie verschillende typen van 25 cm (10 inch) formaat, nl. de Peer
less Concert FM, de Peerless Concert Extra (El 00c) of de GoldenWharfedale.
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