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VERSTERKERS
voor
TEENAGERS

Peertessr
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c
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meerde
vervormingen
KIT 2-6. Een Iweewegscombinatie bestaande uit een
8" lage tonen en een 2" hoge tonen luidspreker.
Scheidingsfilter tegen intermodulatievervormingen
met een kantelfrequentie op 4000 Hz. Frequentiebereik 55-18.000 Hz. Vermogen 6 W. Impedantie 8ö.
Aanbevolen kastafmetingen en -inhoud 28x52 ( =
front) x 22 cm; ca. 28 liter.

ƒ 47,50

KIT 3-15. Een driewegscombinatie bestaande uit een
8" lage tonen, een 5" midden tonen en een 2" hoge
tonen luidspreker. Scheidingsfilter tegen intermodu
latievervormingen met kantelfrequenties op 750 en
4000 Hz. Frequentiebereik 30-18.000 Hz. Vermogen
15 W. Impedantie 8 S. Aanbevolen kastafmetingen
en -inhoud 28x52 (= front) x 22 cm; ca. 28 liter.

ƒ 89,KIT 3-25. Een driewegscombinatie bestaande uit een
12" lage tonen, een 5" midden tonen en een 2" ho
ge tonen luidspreker. Scheidingsfilter tegen intermodulafievervormingen met kantelfrequenties op 750
en 4000 Hz. Frequentiebereik 25-18.000 Hz. Vermo
gen 25 W. Impedantie 8 Q. Aanbevolen kastafme
tingen en -inhoud 40x66 (= front) x 41 cm; ca. 100
liter.

ƒ 137,50

Montagevoorbeeld
van KIT 3-15
Bouwtekeningen met kastbeschrijving worden meegeleverd.
KAST IN TEAKHOUT voor inbouw van de kit 2-6

Bestelnr. 71.106

ƒ 75,-

Muiden, telefoon 02942-1341
voor elektronica
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Complete bouwbeschrijving
4 watt versterker
4,5 watt mengversterker
(mono)

Samengesteld door
de redactie van

I) II

wm

i

DE MUIDERKRING N.V. - BUSSUM
UITGEVERIJ VAN TECHNISCHE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

‘Proton II’
BOUWDOOS VOOR 4 WATT VERSTERKER
Monorale 4 watt versterker met nieuw ontwikkeld chassis en kast
in moderne vormgeving. Frequentiebereik 30-20.000 Hz, + 2 dB,
separate lage en hoge tonenregeling, ingangsgevoeligheid 180 mV,
uitgangsimpedantie 3-5 ft, netaansluitingen voor 110 of 220 volt,
buis ECL86, lampje op de frontplaat voor aan/uit indicatie, afm.
ca. 22 cm breed, 8,5 cm hoog, 17,5 cm diep. Wordt geleverd
als BOUWDOOS inclusief kast en buis.
‘Deuteron II*
BOUWDOOS VOOR 4,5 WATT MENGVERSTERKER
Monorale 4,5 watt mengversterker met nieuw ontwikkeld chas
sis en kast in moderne vormgeving. Frequentiebereik 15-20.000
Hz + 2 dB, separate lage en hoge tonenregeling. Twee onderling
mengbare ingangen voor resp. microfoon en pick-up, ingangsgevoeligheden: microfoon 6,5 mV, pick-up 120 mV, uitgangsimpe
dantie 6-9 ft, door omsolderen ook 3-5 ft en 10-16 ft beschikbaar,
netaansluitingen voor 110 of 220 volt, buizen ECC 83 en ECL86,
lampje op de frontplaat voor aan/uit indicatie, afm. ca. 22 cm
breed, 8,5 cm hoog, 17,5 cm diep. Wordt geleverd als BOUW
DOOS inclusief kast en buizen.

(ei) De Muiderkring N. V. 1967
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op wel
ke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem
ming van de uitgever.
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Het boekje "Versterkers voor Teenagers" met de bouwbeschrij vin
gen van de versterkers "Proton" en "Deuteron" bleek een succes en
velen gingen dan ook over tot de bouw van een van deze apparaten.
Vandaar dat men op het ogenblik in veel huizen deze zelfgebouwde
versterkers terug vindt, in gebruik bij al degenen, die om tot een
goed compromis tussen kwaliteit en prijs te komen, zelf aan de slag
gingen. Het succes van die ontwerpen heeft ons er dan ook toe ge
bracht eens te onderzoeken wat er te bereiken valt met de moderne
combinatiebuizen.
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Uitgegaan werd daarbij van de buis ECL86, speciaal voor dit soort
schakelingen ontworpen met het grote voordeel dat men voor de
prijs van een buis in feite twee in een glasballon ondergebrachte
buizen heeft.
Bij velen zal inmiddels de vraag gerezen zijn, waarom wij bij het
ontwerpen niet van transistoren zijn uitgegaan, omdat die toch ook
al zeer veel in nieuwe fabrieksversterkers worden toegepast.
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Voor de gevorderde amateur kan dit inderdaad een punt van over
weging zijn, wanneer hij met plannen voor de bouw van een nieuwe
versterker rondloopt en reeds ervaring met halfgeleiders heeft
opgedaan. Voor hem zijn dan ook de bouwmappen "Robijn" en
"Robijn Stereo" verkrijgbaar, die resp. een 10 watt en een 2 x 10
watt versterker met transistoren en gedrukte bedrading beschrij
ven. Maar ja, deze beide liggen dan ook in een veel hogere prijs
klasse dan de versterkers in dit boekje. Vooral voor de beginnende
amateur, die bovendien nog over een beperkte hoeveelheid finan
ciën beschikt, zijn de "Proton II" en "Deuteron II" ideale ontwer
pen. Wanneer alle aanwijzingen en tekeningen worden gevolgd, zal
men na afloop van het bouwen de voldoening hebben in het bezit te
zijn van een goede versterker met als kenmerken kwaliteit en een
voud.

GEREEDSCHAP
Om met succes deze versterkers in elkaar te kunnen zetten, is
maar weinig gereedschap nodig. In de eerste plaats een soldeer
bout en wel een goede. Wij spreken echt uit ervaring, wanneer we

gf

Afb. 3. Het vereiste gereedschap. Van links naar rechts: Solon
soldeerbout, zijkniptang, platbektang en schroevedraaier.
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dit opmerken, want het is een ellende met inferieur gereedschap te
moeten werken. Begin niet met gasbout of een of ander goedkoop
elektrisch boutje met grote platte koperstift, maar schaf dadelijk
6

il

een goede kleine instrumentenbout aan van ongeveer 25 watt. Zo’n
"potloodbout" is inderdaad wat duurder in de aanschaf, maar ge
zien de enorme levensduur en het plezier waarmee gesoldeerd kan
worden, is deze uitgave (ongeveer f. 14,-) alleszins verantwoord.
Over het solderen later meer.
Een kleine platbektang is het volgende stuk gereedschap. Deze dient
om de bedrading mooi recht te maken en om de moertjes bij het
monteren vast te houden.
Ook een schroevedraaier is onontbeerlijk. Neem een klein model
met een bladbreedte van ca. 3 mm.
Bij het afknippen van montagedraad en snoer is een zijkniptang
wenselijk, maar wanneer men tegen de aanschaf hiervan opziet,
kan ook een oude schaar worden gebruikt.

HET SOLDEREN
Reeds opgemerkt is het belang van een goede soldeerbout. Wij
zouden het type instrumentmodel van Solon willen aanraden, aan
gezien wij deze reeds ettelijke jaren zonder enig mankement dage
lijks gebruiken (zie afb.3).
Van groot belang is, dat de punt van de bout goed vertind is. Dat
vertinnen gaat op de volgende wijze:
Wanneer de bout nog koud is, wordt met schuurlinnen voorzichtig
de punt goed blank gemaakt tot alle zwarte putjes en vlakjes ver
wijderd zijn. Dan de bout op temperatuur brengen en op de punt
een paar millimeter harskernsoldeer gelijkmatig laten smelten.
Voor het solderen van alle elektronische onderdelen wordt Superspeed harssoldeer aanbevolen, aangezien dit voor ons doel de juiste
hoeveelheid hars en in de goede mengverhouding tin en lood bevat,
wat het smeltpunt bepaalt.
Eerst zal de harskern smelten en de vloeibare hars over de punt
van de bout lopen. Onmiddellijk daarna smelt het tin en verspreidt
zich overal waar de hars de punt heeft voorbewerkt.
Het nut van het vloeimiddel is nu meteen aangetoond. Nooit en te
nimmer mogen vloeimiddelen als soldeerwater of soldeervet wor
den gebruikt, zoals die meestal in combinatie met massief soldeertin o.a. bij loodgieters te vinden zijn. Dit zou vernieling van de
onderdelen en verdere narigheden tot gevolg hebben.
Met een oud doekje wordt nu snel het vloeibare soldeer over de
punt uitgewreven. Er bevindt zich nu een dun laagje, mooi gelijk
matig verspreid tin op de stiftpunt. De foto's dienen ter verduide7
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Afb. 4. a. Met een vijl of liever met schuurpapier wordt voorzich
tig de punt van de soldeerbout goed blank gemaakt, b. Een beetje
Superspeed op de nu warm gemaakte bout voor het vertinnen van de
punt. c. Een paar vlugge streken met een doekje verspreiden het
tin en een mooi vertinde boutpunt is het resultaat, d. De soldeerlip
van een potentiometer wordt schoongevijld. e. Met een beetje Su
perspeed wordt de soldeerlip even vertind, f. Het maken van de soldeerlas kan nu niet meer misgaan.
8
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lijking van een en ander. Zeer belangrijk is verder, dat de te sol
deren plaatsen goed schoon zijn.
Wordt met nieuwe onderdelen gewerkt, dan is geen voorbereiding
nodig, want alle delen waaraan moet worden gesoldeerd, zijn reeds
vertind of verzilverd. Zo ook een nieuwe bout; deze behoeft ge
noemde voorbewerking niet te ondergaan.
Het solderen zelf is eenvoudig.
De beide met elkaar te verbinden delen worden tegen elkaar gehou
den, waarna de bout tegen de soldeerplaats wordt gedrukt om de
soldeerplaats op temperatuur te brengen. Dadelijk hierna de Superspeed er tegenaan houden, dat weldra gaat vloeien.
De bout wordt nu weggenomen en de soldeerplaats onbeweeglijk
gehouden tot het soldeer is gestold. Het stollen gaat gepaard met
het enigszins dof worden van het glanzende soldeeroppervlak. Het
te vroeg bewegen van de las heeft een slechte verbinding tot gevolg.
Moeten draadverbindingen aan soldeerlippen e.d. waarin gaatjes
zitten, gesoldeerd worden, dan gewoon de draadeinden in die gaat
jes steken zonder ze om te buigen. Na het solderen zitten ze vast
genoeg en ombuigen geeft moeilijkheden, wanneer later zo’n ver
binding eens losgemaakt moet worden.
Daar waar meerdere draden op een punt gesoldeerd moeten worden,
moet steeds getracht worden deze bewerking met e'en maal solderen
te verrichten door de afzonderlijke draden eerst zonder solderen op
die plaats aan te brengen. Er dient op te worden gelet, dat de bout
zo kort mogelijk de onderdelen verhit, daar anders blijvende be
schadiging kan ontstaan. Voor het afvoeren van overtollige warmte
kan de platbektang gebruikt worden, die daartoe tussen soldeer
plaats en onderdeel geknepen wordt; bij verstandig gebruik van de
bout is dit hier echter niet nodig.

!

DE VERSTERKER ‘PROTON II’
is bijzonder geschikt voor goede weergave van grammofoonplaten.
Verder kan op de ingang een kristalontvanger, afstemeenheid of de
draadomroep worden aangesloten. In al deze gevallen wordt een
bijzonder goede geluidskwaliteit gegarandeerd.

De schakeling
De versterking wordt verzorgd door een combinatiebuis, waarvan
het ene deel dient als voor- en het andere als eindversterker, van
waaruit via de uitgangstransformator de luidspreker wordt gevoed.
De stroom wordt betrokken uit de voedingstransformator T2, deze
bevat o.a. een wikkeling voor 6,3V, waarop de gloeidraden voor
Vi en het signaallampje V2 zijn aangesloten. Een andere wikkeling
9

I

levert 250 V, waarvan een gelijkspanning wordt gemaakt door een
selenium gelijkrichter G in brugschakeling. Deze gelijkrichter
bevat dus in feite 4 aparte gelijkrichtcellen die zodanig zijn ge
schakeld, dat de stroom alleen de weg, aangegeven door de punt
van de driehoeken in het schemasymbool, kan volgen. Wanneer
men nu een oscillograaf zou aansluiten op de + en de - van de ge
lijkrichter, dan ziet men een gelijkspanning, die honderd maal per
seconde tussen 0 en maximum varieert, m.a.w. een sinusvormige
wisselspanning, waarvan de negatieve zijde is "omgeklapt". Aan
sluiten van de reservoircondensator Ciq geeft al een behoorlijke
•verbetering, daar deze condensator zich ontlaadt gedurende de tijd
dat de spanning daalt beneden de waarde waartoe de condensator
zich had opgeladen.
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Daardoor zou de oscillograaf over Cio aangesloten, een gelijkspan
ning tonen met daarop gesuperponeerd een vorm, die enigszins op
een "zaagtand" met afgeronde hoeken lijkt. In een paar zinnen is
dat moeilijk helemaal duidelijk te maken, maar wie er meer van
wil weten, raden wij aan een "Leerboek Elektronica" van A. J.
Dirksen (b.v. deel 4 blz.8 e.v.) in te kijken.
Deze spanningsvorm, "rimpel" genoemd, zou in de luidspreker als
een 100 Hz bromtoon te horen zijn, ware het niet dat een extra afvlakfilter is opgenomen, bestaande uit R9 en C5. Dit filter verkleint
de rimpel zodanig, dat deze niet meer storend is.
Keren we nu terug naar de eigenlijke versterkerschakeling, dan
10

zien we, dat de te versterken spanning wordt aangesloten over R^.
Als potentiometer uitgevoerd verzwakt deze de ingangsspanning in
meerdere of mindere mate en doet aldus dienst als volumeregelaar.
De combinatie R2 - Ci garandeert een eenvoudige doch goede
"Treble-regeling"; het is m.a.w. een variabel frequentie-afhankelijk verzwakkernetwerk. Dit is van het integrator-type; voor hoge
frequenties is de reactantie van Ci klein, waardoor dan de ver
zwakking slechts wordt bepaald door de verhouding van de weerstandswaarden aan beide zijden van het glijcontact in de potentio
meter R2.
Voor lage frequenties is de reactantie van Ci zeer groot, zodat de
verzwakking dan praktisch wordt opgeheven en hoogstens een ge
deelte van R2 als weerstand in serie met de ingang fungeert. Ge-

c/o

220 V 'X,

0,0 5A

(opRI)

1*
T

fig. 1. Het principeschema van de "Proton IF.

bruik wordt gemaakt van de triode-pentode ECL86, die speciaal
voor versterkerschakelingen is ontworpen en als zodanig betere
eigenschappen bezit dan de ook wel toegepaste ECL82 in oudere
schakelingen.
Door voor Ri een waarde van 470 kft te kiezen, verkrijgt men juiste
aanpassing aan de meeste kristal pick-ups. De netschakelaar S be
vindt zich op Ri.
Het lampje V2 dient om te zien of de versterker in- dan wel uitge
schakeld is. De katodeweerstand van Via is in R3 en R4 gesplitst;
R3 wordt door C2 voor het gehele frequentiegebied ontkoppeld, ter
wijl R4 deel uitmaakt van de tegenkoppeling, waarin opgenomen C9,
Ril en R12. Via deze terugkoppeling wordt een deel van de wissel
spanning van de secundaire van Ti teruggevoerd naar de katode van
Via. Met R12, die als potentiometer is uitgevoerd, wordt aldus een
eenvoudige, goede "Bass-regeling" verkregen.
11

Parallel aan de roosterweerstand Rg van Vib is het filter Ce - R7
opgenomen. De bedoeling hiervan, evenals van het aanbrengen van
C7, is het tegengaan van genereren in de versterker bij hoge fre
quenties.
Voor Ti kan men zowel de uitgangstransformatoren 7044, U85NN
als U72N nemen, als de impedantie van de primaire zijde maar
ongeveer 7000 ft is.
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fig. 2. Vervorming aan de uitgang bij belasting van 5 ft.
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fig. 3. Frequentie-karakteristiek van de "Proton II" bij een belas
ting van 5 ft en een ingangssignaal van constante spanning.
De karakteristieken uit fig. 2 en fig. 3 zijn gemeten met de Muvolett
7044 in de versterker. Het uitgangsvermogen is dan 2,73 watt; voor
de U85NN is dit 3,36 watt en voor de U72N 3,87 watt. Dit alles bij
een frequentie van 1000 Hz en een vervorming van 10%. Past men
de U85NN toe,, dan dient C7 van 100 pF gewijzigd te worden in 180
pF. Het is natuurlijk zo, dat een grotere uitgangstransformator niet
alleen het uitgangsvermogen, maar wat nog belangrijker is, ook de
kwaliteit van het geluid bijzonder gunstig beïnvloedt.
12

Constructie
Mits men zich aan de bouwtekeningen houdt, zal het niet moeilijk
zijn, de versterker samen te stellen. Begonnen wordt met het 7delig montagebordje, waarop C2,6,8,9 en R3,6,7,10,11 worden
gesoldeerd zoals aangegeven.

..GRAM
INGANG

Fig. 4
t

Het gehele bordje wordt daarna met tussenvoeging van een mins
tens even groot plaatje pertinax of hardpapier op de hiervoor be
stemde plaats op het chassis bevestigd. Van de assen van de potentiometers wordt een stuk afgezaagd zodat er voor de knoppen
een lengte van 10 mm overblijft. Leg dan de losse frontplaat
"Proton ir* aan de voorzijde van het chassis over de gaten voor de
potentiometers.
Om de potentiometers zodanig te monteren, dat aan de voorzijde
voor de moer geen schroefdraad meer uitsteekt, moeten enige
13
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opvulringen worden gebruikt. Deze worden op de schroefdraad
geschoven, waarna de moeren aan de voorzijde met een passende
steeksleutel worden vastgedraaid. Let hierbij op de juiste volgorde
der potentiometers en draai de moeren niet al te hard aan. Wan
neer hiervoor een tang wordt gebruikt, dient men zeer voorzichtig
te werk te gaan, want beschadiging van de schroefdraad en frontplaat is dan niet denkbeeldig.

Afb. 5. De onderzijde van de "Proton ïï"
Daarna wordt ook de signaallamp bevestigd. Op de achterzijde van
de buitenkant van het chassis wordt de gelijkrichtcel G met 2 bout
jes van 15 mm lengte vastgezet. Let erop, dat de
aansluiting
rechts boven komt. Vervolgens wordt de huishouder van Vi aan de
binnenkant van het chassis gemonteerd met aansluiting 1 recht naar
beneden.
Aan de achterzijde eerst op de plaats van de boutjes de verf op het
chassis voorzichtig wegkrabben, zodat de soldeerlip, die tegelijk
vastgezet wordt, een goed aardcontact heeft.
De elektrolytische condensator C5 + C10 is daarna aan de beurt
met de ring voor de negatieve aansluiting. Bij de transformator T2
dient erop gelet te worden, dat de primaire aansluitingen aan de
buitenkant van het chassis komen en dat T2 zo ver mogelijk van de
buitenkant van het chassis wordt vastgezet door T2 naar binnen te
drukken voordat de bevestigingsboutjes geheel zijn vastgedraaid.
15

Anders bestaat de kans, dat de later te monteren kap contact maakt
met deze aansluitingen, met alle gevolgen van dien.
Wordt T2 te ver naar binnen gedrukt, dan kan sluiting tussen de
secundaire en de elco C5 + C10 optreden.

Afb. 6. Achteraanzicht
Oplettendheid is ook hier dus geboden. Het vastzetten van Ti aan de
onderzijde van de bovenkant is de volgende stap, waarna op de losse
aansluitstrip de 5-polige aansluitbus, luidsprekerentree en tule
worden bevestigd. De 5 aansluitingen van de aansluitbus moeten
worden omgebogen, omdat ze anders later het chassis raken. Pas
na het bedraden van de gehele versterker wordt de aansluitstrip
aan het chassis bevestigd d.m.v. bouten met afstandbussen. Over
het bedraden van het geheel valt verder weinig op te merken;
wanneer men de bouwtekeningen nauwkeurig volgt, is dit een een
voudige zaak.
Het inzetten van het lampje L2 (6V -0,05A) tenslotte dient te ge
beuren m.b.v. een stuk papier, dat om de ballon heen is gedraaid.

In bedrijfstelling
Na een laatste zorgvuldige controle op vergeten of verkeerd gelegde
verbindingen, overgeslagen soldeerpunten en vooral op achterge
bleven losse stukjes draad, druppels en slierten soldeer, is de
versterker voor gebruik gereed. Laat deze controle echter zwaar
wegen en streep in de bouwtekeningen elke verbinding, weerstand,
condensator, enz. aan, zodat de vergeten of verkeerde verbindin-

;

i

i
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Afb. 7. a. De punt van de schaar onder de buitenste plastic kous
steken, die dan over een lengte van ca. 2 cm wordt opengeknipt, b.
Voorzichtig de opengelegde plastic kous rondom wegknippen. c. We
derom met de schaarpunt de nu vrij gelegde gevlochten mantel van
fijn koperdraad lospeuteren, telkens met een paar draadjes tegelijk,
d. De losgemaakte koperdraadjes worden nu gebundeld en tot een
adertje in elkaar gedraaid, e. Dan komt de soldeerbout te hulp: op
1 cm van het einde met de warme bout de binnenste plastic mantel
rondom doorsnijden. De kabel dus ronddraaien langs de boutpunt.
f. Voor het plastic is afgekoeld het losse stukje er af schuiven.
17

gen na afloop zichtbaar zijn en niets over het hoofd wordt gezien.
Het is logisch dat men na het bouwen zijn nieuwgierigheid haast niet
kan bedwingen en dadelijk wil weten of de versterker werkt. Dit
heeft reeds menigeen op extra kosten gejaagd door het in rook op
gaan van een of meer onderdelen.
Wanneer kap en achterwand zijn aangebracht, wordt de versterker
op het net aangesloten en ingeschakeld met de MVOLUME"knop,
nadat ook de luidspreker is aangesloten. Het beste is, dat hierbij
het toestel "op de kop" wordt neergelegd, zodat men kan zien en
ruiken of er toch nog iets misgaat; in dat geval dadelijk de ver
sterker uitschakelen. Oppassen, dat de lak van de kap niet wordt
beschadigd. Gebeurt er niets verkeerds, dan na ca. 1 minuut de
volumeregeling in klokrichting draaien. Aanraken van de punten 1,
3, 4 of 5 van de pick-up aansluiting moet nu gebrom in de luid
spreker tot gevolg hebben. Is dat het geval, dan is alles waar
schijnlijk in orde en kan de bodemplaat ook worden bevestigd; de
versterker is gereed voor gebruik.
Treedt na het warm worden van de buis Vi een aanzwellend "gebrul"
op, dan is de tegenkoppeling verkeerd-om aangesloten en dient men
de draden E2 en Fi van de secundaire naar het weerstandsbordje
om te wisselen.
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DE VERSTERKER ‘DEUTERON II’
is behalve voor weergave van grammofoonplaten ook nog voor al
lerlei andere doeleinden zeer bruikbaar. Mengschakeling en klankregeling bieden de mogelijkheden van een eenvoudige klankstudio;
het aankondigen van platen en het meezingen of meespelen met
behulp van een microfoon; versterkte weergave van een bandrecor
der met de klankregelaars aangepast aan de akoestiek van de ruimte
waarin geluisterd wordt; radio-weergave van hoge kwaliteit bij
aansluiting op de draadomroep, een eenvoudige ontvanger of afstemmer.
Het toepassingsgebied is zo groot, dat we slechts enkele suggesties
willen doen: versterking van geluid voor vocale of instrumentale
solisten, gesproken toelichting bij muziek van grammofoon of band
recorder, gebruik als mengversterker bij bandrecorders, enz.
De opzet is zodanig, dat men op eenvoudige wijze de "Proton II"
later kan uitbreiden tot de "Deuteron H". In de "Proton II" worden
daartoe C9 en R12 uit de tegenkoppeling verwijderd; Ri, R2 en Cl
van de ingang en de luidsprekertransformator Ti. Ri en R2 kunnen
in de "Deuteron II" weer worden toegepast als Ri en R2, waarbij
de schakelaar dan niet meer wordt gebruikt. Ook de frontplaat*
wordt omgewisseld.
Het monteren van de nieuwe onderdelen geeft geen problemen, aan
gezien alle gaten reeds aanwezig zijn. Waar de "Proton IF echter
R9 S,6k

^ 275 V
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^385/
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232V^\
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fig. 6. Het principeschema van de "Deuteron II".
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wat de bouw betreft niet kritisch was, bij de "Deuteron II" is dat
anders. Vooral de bedrading rond de huishouder van V3 moet pre
cies worden overgenomen uit de bouwtekening. Wijkt men hiervan
af, dan is brom en/of genereren in vele gevallen het gevolg.

De schakeling
Daar het rechterdeel van het séhema praktisch gelijk is aan dat van
de "Proton II", willen we hiervoor verwijzen naar vorenstaande
beschrijving.
In de voeding is de ontbrompotentiometer R24 opgenomen, die van
wege de grote gevoeligheid van de versterker ingesteld moet worden
op minimale brom.
Ten opzichte van de "Proton IF is maar een buis toegevoegd: V3.
Deze is, evenals Vi een combinatiebuis, zodat men ook hier in
feite 2 complete buizen in e'e'n glasballon heeft. Omdat nu een zeer
grote versterking verkregen kan worden, is hier een groot gecom
bineerd klankregelsysteem toegepast. De verzwakking door dit
systeem veroorzaakt, wordt ruimschoots door de extra versterking
gecompenseerd. Verder is dit e'eh van de allerbeste systemen voor
klankregeling, met een groot regelbereik, zoals de grafieken laten
zien.
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Frequentie-karakteristiek van de "Deuteron II" bij een be
lasting van 7 S2 en een ingangssignaal van constante spanning.

Het geheel is opgenomen tussen V3b en Via. Het voordeel van deze
regeling is, dat de vaste verzwakking die elke klankregeling nu een
maal heeft, niet twee keer optreedt (eenmaal voor hoog en eenmaal
voor laag), omdat een combinatie is toegepast voor hoog zowel als
voor lage frequenties.
Rl9, &20> r21» Cl9 en ^20 dienen voor de lage kant van het frequentiegebied en C21» C22 en R23 voor de hoge kant. V3a doet
dienst als microfoonversterker. Door de hoge versterkingsfactor
van deze triode geeft reeds de geringste bromspanning een goed
20

hoorbare brom aan de uitgang, zodat Ri6 en C14 als extra filter in
de voedingsleiding zijn opgenomen om de bromspanning voor deze
trap nog verder te verkleinen. Het microfoonsignaal wordt ver
sterkt afgenomen van de anode van V3a via C12 en volumeregeling
geschiedt d.m.v. R^.
,

Ofof

CA) U.

?

13
12

r

11
10
9
9
j

7
6

I

5
A

3
2

1
0

0.75

I.S

2JS

3

375

AJ5
W

I!

!i

Fig. 8. Vervorming aan de uitgang bij een belasting van 7 Q.

Voor volumeregeling van het pick-up signaal dient R2. Het signaal
hiervan komt evenals het microfoonsignaal aan het rooster van V3b.
Scheiding vindt plaats door R14 en R15 terwijl de hieraan parallel
geschakelde C13 en C15 o.a. de verzwakking compenseren, die
veroorzaakt wordt door het produkt van versterking en capaciteit
tussen anode en stuurrooster van V3fc>. Het versterkte signaal van
microfoon en pick-up wordt aan de anode van V3b afgenomen via
C17 en aan de klankregeling toegevoerd.
Zoals reeds vermeld, is het verdere deel van de versterker iden
tiek aan de "Proton II".
Voor de uitgangstransformator is echter, terwille van een zo hoog
mogelijke kwaliteit, hier de U72N gekozen. Deze transformator is
zo ruim gedimensioneerd en zo goed geconstrueerd, dat alleen hier
door al de indruk wordt gewekt, dat men met een dure professionele
versterker te doen heeft bij het beluisteren van b.v. grammofoon
platen.

Constructie
De samenstelling van de "Deuteron II" is in grote trekken gelijk
aan die van de "Proton II", met dien verstande, dat er meer onder21
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delen gesoldeerd en nauwkeuriger geplaatst moeten worden, dus
eerst de constructie van de "Proton II" doorlezen. Nogmaals: dit
slaat vooral op de bedrading rond V3.

Begonnen wordt met het afzagen der potentiometer-assen tot er een
lengte van 10 mm overblijft. De potentiometers dan op goede volg
orde monteren met de losse frontplaat "Deuteron II" en de opvul
lingen niet vergeten.
Signaallamp, gelijkrichter, huishouders Vi en V3 monteren. Hier
bij de lak van het chassis wegkrabben op die plaatsen, waar in de
bouwtekening soldeerlippen staan aangegeven. Wanneer men dit
vergeet op een plaats, waar een aardcontact dient te zijn, geeft dit
later grote moeilijkheden en eventueel defect raken van onderdelen.
Om er zeker van te zijn, dat men alle plaatsen inderdaad heeft
schoongekrabd, kunnen b.v. de reeds schoongemaakte plaatsen
met potlood in de bouwtekeningen worden aangegeven.

ft, soldeerlassen aan afschermplaatje
A over V3

isoleren aan de
binnenzijde met
plakband

afscherming hier
aan de soldeerlip solderen

INGANG
..GRAM"
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Vervolgens worden montagebordje met tussenvoeging van isolatie,
ontbrompotentiometer R24, elektrolytische condensator C5 + C10
en transformator Ti gemonteerd. Tegelijk met T2 wordt de 5-delige
draadsteun voor C14 + Cis bevestigd. Daarna het 3-delige draadsteuntje aan de onderzijde van de voorkant d. m. v. een bout met
verzonken kop; tussen R20 en R23*
Opletten, dat de aansluitingen van Ti en T2 niet naar de buitenzijde
van het chassis uitsteken, opdat ze later geen contact maken met de
kap.
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van blik
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middenbus van
V3 solderen
tussen lip 3,C
20

solderen

afschermplaatje „A"
van blik

isolatiemateriaal
aan beide lijden
hv leukoplast of
plakband
maten in

Fig. 11. De afscherming van V3.
De losse aansluitstrip wordt voorzien van de 5-polige aansluitingen,
entree en tule. Dan het eigenlijke bedraden, waarbij begonnen wordt
met C14 + Cis.
Daarna de afgeschermde kabels; de einden dienen mooi afgewerkt
te worden (zie afb. 7) en de afscherming alleen daar aarden waar de
bouwtekening dit aangeeft.
Vervolgens komen alle R’s en C's aan de beurt en de rest van de
bedrading. Is dit alles klaar, dan wordt de 5-polige microfoonaansluiting omgeven met een rond stuk vertind blik, dat vooraf met
24

isolatieband is beplakt (niet vergeten de lippen van beide 5-polige
aansluitingen om te buigen). Aan de soldeerlip onder een van de
bevestigingsboutjes wordt deze afscherming vastgesoldeerd. Ver-

Afb. 8. Binnen-achterzijde van de "Deuteron F’.
volgens wordt van een stuk vertind blik van 86 x 20 mm de afscher
ming over de huishouder van V3 geknipt en gebogen volgens fig. 11.
Dit is in de montagetekening gestippeld aangegeven. Ook deze af
scherming beplakken met isolatieband op de plaatsen, waar sluiting
met de lippen van de huishouder kan optreden. Het schot moet tus
sen de lippen 3-4 en 8-9 door "lopen". Daarna wordt het tweede
schot over het eerste gelegd en daaraan ook vastgesoldeerd op de
aangegeven punten. Dan de knoppen bevestigen en alles terdege
controleren.

In bedrijfstelling
Lees hiervoor eerst "Proton II" na, aangezien het meeste ook voor
de "Deuteron II" geldt. Treedt er na inschakelen een aanzwellend
gebrul op, dan de primaire aansluitingen van Ti omdraaien na
eerst het toestel uitgeschakeld te hebben. Pas op, want ook dan
kan er nog een behoorlijke spanning op deze punten aanwezig zijn
door C5 en C10. Na deze handelingen weer inschakelen; als nu
alleen zwak gebrom hoorbaar is uit de luidspreker, dan is het
eindgedeelte in orde.
25

Rl op maximum zetten en in de microfooningang een losse 5-polige
steker plaatsen om deze ingang "af te dekken" tegen brom. De brom
daarna met R24 op minimum instellen. Soms helpt ook het om
draaien van de netsteker in de wandcontactdoos. Dan R2 geheel
"open” draaien met een 5-polige steker in de "Gram" ingang. De

vr'VOSS

Afb. 9. De achterkant.
bromtoename moet nu nauwelijks hoorbaar zijn. Het naar maximum
draaien van R28 doet de brom weer enigszins toenemen, wat nor
maal is. Daarna wordt een pick-up aangesloten en kan de werking
van de toonregelaars beoordeeld worden. Als alles goed functio
neert, de kap, bodem en achterwand aanbrengen. Wanneer de bo
dem is vastgeschroefd, wordt de brom nog minder door de afscher
mende functie van de bodem.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
‘Proton II’:
Maximaal uitgangsvermogen, gemeten in belastingsweerstand van
5 n, bij d = 10%, f = 1000 Hz en Vin = 226 mV:
: ca. 2,73 watt.
Met uitgangstransformator 7044
Met uitgangstransformator U85 NN : ca. 3,36 watt.
Met uitgangstransformator U 72 N : ca. 3,87 watt.
Gevoeligheid bij 1000 Hz:
Ingangssignaal voor maximaal vermogen is 226 mV.
Brom- en ruisniveau, t.o. v. 1,75 watt (Vjn = ca. 180 mV en d =
1,2%): Ri, R2 en R12 op min. < - 69 dB.
Rl, R2 en R12 op max. < -61 dB.

‘Deuteron II’:
Maximaal uitgangsvermogen, gemeten in belastingsweerstand van
7 ft aan de secundaire van Ti = U72N, bij d = 10%, f = 1000 Hz,
Vin aan P.U. ingang = ca. 120 mV of Vjn aan MICR. ingang = 6,2 mV:
4,25 watt.
Gevoeligheid bij 1000 Hz:
Ingangssignaal voor max. vermogen is 6,2 mV aan microfooningang.
Ingangssignaal voor max. vermogen is 120 mV aan pick-up ingang.
Tegenkoppeling via Rn:
bij
40 Hz : ca.-11,5 dB.
bij 1000 Hz : ca.-14 dB.
bij 14000 Hz : ca.- 2,5 dB.
Bromniveau (R20 en ^23 °P "recht”):
pick-up
- 67 dB Ri op min . , R2 op max.
microfoon - 51 dB Rl op max. , R2 op min.
Spanningen en stromen
Deze zijn gemeten met een universeel meetinstrument met een
spanningsgevoeligheid van 20.000 ft/V (AVO-8). Afwijkingen tussen
+ en -15% mogen voorkomen, vooral wanneer men een minder ge
voelige meter gebruikt.
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MICROFOON
Een goede kristalmicrofoon of een dynamische microfoon met hoge
impedantie voldoen prima voor de "Deuteron II". Het is vooral bij
eerstgenoemde belangrijk, dat een zeer goed afgeschermde kabel
wordt gebruikt, daar anders brom optreedt. De bruikbaarheid wordt
bepaald door de grootte van de mazen in de omvlechting; hoe dich
ter het metaaldraadweefsel is, hoe beter. Bovendien is de kabel
lengte belangrijk. Bij kristalmicrofoons geeft een grote lengte
wegens de capaciteit aanleiding tot verlies aan gevoeligheid; bij
dynamische microfoons tot verzwakking van de hoge tonen.

LUIDSPREKER
Een of meer goede luidsprekers zijn voor deze versterkers zeer
aan te bevelen, aangezien zelfs de kwaliteit van de allerduurste
versterker nog teniet gedaan kan worden door het toepassen van
slechte luidsprekers. Voor een goede weergave, ook van de lage
tonen, is een type met kleine conusdiameter niet aan te raden. Een
uitmuntende, doch ook duurdere oplossing is het toepassen van een
luidsprekercombinatie met scheidingsfilter in een kast. Wie hier
interesse in heeft, raden wij aan het boek "Luidsprekers" (bestel nr.704, Uitg. De Muiderkring N.V.) aan te schaffen, waarin aller
lei gegevens, tekeningen e.d. over kasten zowel als over enkelvou
dige luidsprekers zijn vermeld. Zelfbouw heeft ook hier weer het
voordeel, dat de prijs redelijk laag blijft.

Voor kleine, gesloten luidsprekerkasten worden speciaal aanbevolen
de Peerless luidsprekers B 65 FM (165 mm /rf) en de 610 FM (162 x
268 mm). Vermogen 5 watt, impedantie 8 Q, frequentiegebied 3015.000 Hz.
Speciale lage tonen luidsprekers voor gebruik in kleine kasten zijn
b.v. de Peerless 0 525WL (135 mm o) en de B65W (165 mm ff).
Vermogen resp. 10 en 8 watt, impedantie 8 fi, frequentiegebied
5000 resp. 4000 Hz.
Zo*n geheel gesloten luidsprekerkastj e met binnenwerkse afmetin
gen van nog geen 40 x 25 x 17 cm (inhoud 16 liter), met één lage en
één hoge tonen luidspreker én een scheidingsfilter vormt een ideale
geluidsweergever voor de Proton en de Deuteron.
Dit is de PABS 2-8 van Peerless, welke door Amroh n.v. in de han
del wordt gebracht.
Deze kit bevat de lage tonen luidspreker B 65 W, de hoge tonen
luidspreker MT 25HFC en een scheidingsfilter. Het geheel is ge
monteerd op een frontpaneel met plastic raster en is gereed voor
montage in een kastje van eerder genoemde afmetingen.
28

De foto geeft een duidelijk beeld van het gemonteerde paneel.
De PABS 2-8 kost compleet, zonder kast, f 98,-.
Kastafmetingen, maatschetsen enz. zijn vermeld in het eerder ge
noemde boek "Luidsprekers”.

De 2-weg luidspreker kit 2-8 van
Peerless (imp. Amroh).
Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden voor luidsprekerbehuizing: een en ander hangt echter mede af van verschillende fac
toren, zoals interieur, goede smaak, beschikbare ruimte en..........
de capaciteit van uw portemonnaie.
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