
HULLETm;

Uit den verderen inhoud: Een nieuw Bandfilter-ontwerp. Hoe 
meten we zelfinducties en capaciteiten? De Muiderkring-cursus 

is begonnen. Kristallen en Microfoons. Secundaire Emissie.
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rc4
r\e normale gang van zaken bij het onwer- 
^ pen van een versterker Is zoo, dat men 
zich tevoren een of ander beeld van de curve 
voor oogen stelt, hetzij de „rechte ' 
wel een speciaal aan een bepaald d<__. _ 
past verloop. Op grond hiervan zal me 
de meest geschikte onderdeden en de 
den daarvan gaan kiezen. Gereedgekomen za 
zulk een ontwerp dan ook aan de vooruit ge 

vold

bij 2S0 en 1500 Hz bereikt wordt en 11.5 db- 
t.o.v, de „kuil” In de curve, die 
Dit zou precies de juiste graL 
zijn voor een | 
gave curve, di 
geerd zou zijn voor het tekort aan iage tonen, 
dat de gramofoonplaat 
Aangezien dit bij de meeste pick-up 
wel in meer of minder sterke mate het ge

was het wenschelijk de sterkte van de 
tonen naar behoefte te kunnen drukken, 
ebroken curve toont in hoeverre dit met 

mogelijk is.
Merkwaa 
450 Hz. i

in 450 Hz. ligt.
eccle

met een rechte weer-IE ‘ dan
niet reeds zelf gecorrj-

's echter

stelde elschen 
gens iets hap1 
Ditmaal hebben wij 
wandeld. Al plaatje
piek - up as
vergelijken

de weergave de meest crlti- 
sche en verwende oor en be
vredigen kon, 
soort ver rassi r 
tie curve ■ 
deze lang 
zijn, viel n

val is 
lage 
De g 
behulp van

oen, tenzij

eens een andere beZB5 draaiend, scha gen
Is de val bij 

elde curven, in 
verschillende mate, vertoo- 

het gehoor beoor- 
de verzwakte weer

gave in dit frequentie-gebied 
volstekt geen verlies ; inte
gendeel blijkt de weergave in 
het geheel er bij te winnen, 
vooral bij grootere geluid s-

en luidsprekers 
d. is de T.C 4 tot 2t

ekomen en pas toen

/, werd als een 
ng de frequen- 

Dat 
recht zou

..atuurlijk 
ten, omdat in 

in de versterker correctle- 
sc hakefl n
aan lage en de overmaat aan 
hooge tonen te compensee- 
ren. We zien dat de laagste 
frequenties, met een maxl- 

" , aan-
aald In 

van de 
lage tonen regelaar, n.L 8,5 
db t.o.v. het nulnlveau dat

in alle opzichten!
Nimmer hebt U een vol
maakter 4 Watter gehoord! 
De „T.C. 4” stelt dlles in den 
schaduw wat tot nu toe Op 
dit gebied is gepresteerd.
„Dashboard-Control"

tusschen
Dit laat zich verklaren uit

feit,
derde harmonlschen van fre
quenties in dit gebied juist 
in dat deel van de toonschaal 
vallen, waarvoor ons oor het 
gevoeligst ls. Mogelijk zijn 

k nog andere, minder 
hand liggende oor- 

In eïk geval bewijst 
de praktijk dat een curve 
als die

het dat de tweede enngen 
ten ei ÏÏK

i bij ong. 60 Hz, 
Ijk worden opgeh;zienll 

de uiterste s

er oo 
voor devoor beter overzicht

Tegenkoppeling

voor betere kwaliteff van 4e T.C. 4 voor
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Hier is het bovenaanzicht. Let op de timbre-

g ra mofoon weergave zeer bepaalde voordeelen 
bezit.

hoogste frequenties verloopt deze 
Jgszlns In dalende richting, alt 

r de
bij belasting van de 
Ohmsche weerstand 

kheid vormt een

volumeregelaars.

geschakelde condensator — die aan een , 
demlddel” doet denken — dat doet (t 
de mog 
van een

nend voor het ontstaan 
antle in het

Naar de I 
curve een
in de omstandigheden, waaronde 
werd opgenomen, d.w.z. 
elndlamp met een zuiver 
van 7.000 Ohm. In werkeiij 
luidspreker, welks impedantie 
gere frequenties niet onbelangrijk toeneemt, 
de belasting voor de eind lamp.
Met filter, bestaande uit R 15, 
heeft ten doel de impedantie in de plaatkring 
te beletten een waarde aan te nemen, die 
ver boven 7.000 Ohm 
de wijze waarop een pa

elijkheld ope 
leelijke re'son

gebied) doch zuiver als Impedantl 
Een toonregelaar. in de plaatkring van de 

terker lamp arbeidend, biedt gelegen' 
behoefte de hooge tonen te 

kunnen verzwakken, b.v. bij het spelen van 
vaak gedraalde platen, die wat sterk ruischen.

rigens zal blijken, dat men deze toonre
geling niet noodlg heeft om het geluid wat 
„warmer” te maken, zooats zoo vaak het ge
val 15.

hoog 
e beg

ie tonen 
g renze r.

voorvers 
heid om

Ove
en C 9

kenmerkt de T.C 4 alsuitgaat, echter niet op 
ral lel aan de luidspreker

De input Schakeling 
„volwassen” veersterker ; twee ingangs-
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kanalen met individueels volumeregelaars bic- 
Dat hierdoor a

impedantie, die zich in de kathod«lelding 
van de elndlamp bevindt en een frequencle- 
afhankelljke tegenkoppeling tot stand b 
d.w.z. de bereikte tegenkoppeling 
de hoogere frequenties sterker i 
de lagere.
Die heeft het gewenschte oploopen van de 

laagste tonen tengevolge. De 
serie-schakelrng van R11 en C7 over dewlk- 
keling tusschen K en W heeft ten doel 
de impedantie in de kathodeleiding en daar 

tegenkoppeling te begrenzen en voor
at de versterking voor hoogere fre

quenties steeds zou afnemen.
--------- Overigens Is in de kachode

leiding v

khoid tot het mengen en 
-up's of pick-up c 
ardige mogclijkhc 

behoeft geen nader betoog.
Uiterlijk is de T.C. £ al even vlot en modern ;

elijk het over- 
ultkomen.

gelij
ie pick-

..faden"
m microfoon, 
den ontstaan.

rengt, 
l Is voor 
dan voor

dit toonen de foto’s die duid 
zichtetijke „ dashboard” doen 
Alfe aansluitingen bevinden zich 
terzijde; de onderdeelcn die op het chassis 
geplaatst worden harmonieeren met het ge
krist*! lakte
Het nuttig vermogen, dat de T.C. 4 maximaal 
zonder merkbare vervor
ming levert, kan op 4 Watt 
gesteld worden. Het is ver
wonderlijk hoeveel geluid 
een goede luidspreker uit 
4 Watt toegevoerde ene 
met een stevige, natuurl 
bas als fundament, een niet 
overheerschend midden- re
gister 
kan pr

curve voor de

oppervlak daarvan.

an de eïndl nogdT«Club-bijeenkomsten de normale katho
scand ft 12 geshunt door CO

lijke
opgenomen.
Het stuurrooster Is ge 
via ft 9 en krijgt de 

elspanning 
□evoerd vl

zijn zonder muziek vaak
„droge vertooningen”

sterkte wiss' 
de EF6 toeg 
koppelconden;
en C 5.
Van deze twee heeft C 4 
de normale waarde en draagt 
dus zelfs de allerlaagste fre

gen zoo be 
lagere fre

*
satoren C 4

hooge tonen, 
n. Menig zaal-oduccere 

er ruimscho
De „T.C, 4" helpt U 
over het doods punt

enig
>otsr;tje

te vullen.

enPRINCIPE-SCHEMA.

De ingangsscha keling, die 
reeds ter sprake 
vat twee poten tii 
elk hun spanning op het 

van de EF6 kunnen 
brengen, echter vla serie- 
weerstanden om de onder-

quentles 
C 5 is d 
meten, dat de 
quenties aanmerkelijk ver 
zwakc het rooster van de 
EL 3 bereiken. Met behulp 
van R 8 kan de verzwakking
die C 5 tewe 
wensch

BRENGT ------------
LEVEN 

IN DE
____  BROUWERIf!

kwam, ho
orneters

ïeg brengt naar 
eheven worden.

linge beïnvloeding zoo ge- --------------------------
ring mogelijk te maken. Het

r de hand, dat deze voor brom-induc- 
zoo gevoelige weerstanden 

schermd moeten worden. De 
gebruikelij 

ning en schei 
de plaat kring 
aan, de SI 10.

de verelschte hooge impedantie, die 
e h.f.

rtusschen de grenzen die 
Dc hooge-ton en 
brulkelijke series 
weerstand en een 
parallel aan de 
voorversterker.

curve laat zien. 
regeling bestaat uit de ge- 

chakeling van een regelbare 
capaciteit (C 3 en ft 7} 

tkring-lmpedantie van de 
allel aan de luidspreker 

bevindt zich een dergelijk fileer, echter met 
vaste (ft.)
Van het voedingsgedt 
held slechts te vermei

deugdelijk afge- 
EF6 wordt op 

roosters-'jke wijze van neg. 
rm roos terspann i n g 
treft men een nieuw onderdeel 

Dit bevat in transformator-

rt
vorm
achter een als l.f. versterker gebezigd 
penthode vereischt wordt benevens een tweede

eelte valt als 
,den, dat In ve

bijzo
rban<
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ALLE WEERSTANDEN ZUrt VAN H£T JWATTTyPC

I nrO

9 ORAADSTEUN
Je uitvoe . ... de versterker de voedings.- 

(P70 ch.) als liggend chassistype2ï montage de hoogste eischen stellen.
transform Voor zoover het de bedrij fszeke rheid bet reft, 

2 betrouwbare moois uitgevoerd. komt dit neer op stevige 
tage, het gebruikWanneer een luidspreker gebr 

iglng vereisd
uikt wordt die van veer ringen of contra- 

is, deugdelijkeeen veldbekracht ht, dan wordt moertjes waar dit noodig 
Jatle van spanning voerende leidingen en bo- 

brulk van kwalitelts-materiaal.
de P 70 Ch transformator vervang 

rekend op
door een

P 27 Ch. Hier is dan een 1800 Q 
E D1 luidspreker).

10 en C11

i ge 
roh ook: geo 

de klveld weerstand
poel word 
ma 8

einere artikelen, die voorDe vefds t tusschen C ledig welslagen
Bromvrijheid wordt verzekerd door — op de 

plaats — de aard verbindingen (verbin-

di kwijl s zooveel beteekenen.& 45 blz. 5) aangesloten, 
hiervoor een extra aan-chassis is gelegen hi 

sluiting te maken. eerste
dingi
de bouwteekening d 
niet meerdere

en aan het chasssfs) uit te voeren zooals 
It aangeeft 

tot één
BOUW en dus vooral
Bij de 
bedrijfszekerheid

bouw van een versterker zijn 
bromvrijheid» die

tc combineert de JEren of andere en te kiezen.
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ToongcHCralOr Cu Out- 
putmcter leveren /tel be
wijs, dat tt In deze fre

ttend riet; De 
in staat de lagere fre- 
t/nentle o o neren tijk te 
eorrigceren.
Hiertoe draait U slechts 

de lim brO- regeling 
voor de lage lonen f

Tc*

pick*up verplaatst, dan 
ïid worden, zoolang tot 

de brom zoo goed mogelijk opgeheven (s. 
Tijdens deze proef mag er geen ander mag
netisch wisset veld. b.v. van de versterker af
komstig. in de buurt van de pick-up aanwe
zig zijn.
Daarmede heeft men ook terdege rekening 
te houden bij 
van versterker
Dc motor kan zelfs nog weer 
brom induceeren in de SI 10.’

DE LUIDSPREKER.
Wil
exclusieve 
naast een
betere klasse wel zeer 
Men meene niet, dat het uitgebreide toon- 
regelingssysteem van de TC 4 alle tekortko
mingen van een luidspreker kan opheffen; 
tot op vrij groote hoogte gaat dit zeker op, 
doch een speakertje met een mi

behoeven.geen 
Voor
met metalen huis, d 
min-aansluici 
maken van • 
plaatse geboden.
Ten tweede 
gen en onderdeden, die 

het rooster van de

oog c 
electr■olytiische condensatoren 

zonder afzonderlijke 
is blank 

chassis ter
gebruikt, 
van hetae bovenzijde

het afschermen van alle feidin- 
in verbinding 

EF 6. van het gr
ïg. Dit slaat op de weerstanden R 1 
die geheel ingepakt kunnen worden 
koperblad, zoonoodig na voorafgaan- 

te met olie-buis of isolatieband. Deze 
ming moet zoo goed mogelijk aanslui- 

bij dc afschermingen van de leidingen 
dc potenciometers cn de leiding naar de 

dc EF 6. Laatstgenoemde moet bij 
citeit bezitten (een dun 
ermd isolatiekous ge

bet eventueel samenbouwen
staan
OOt-

en motor met

de isolat 
afscher 
ten 
naar

voorkeur

volle profijt trekken van de 
pen van de TC 4 dan &een weergey 

noodzakelijk.

draadje S&Z 
trokken).
Buiten de 
even,. zorgvuldig te 
mééste pick-up’s zij

afgeschermd kabeltje, 
Ideelen van hetsysteer

versterker dient de afscher 
worden voo 

n echter ree

niatuur trans
conus kan nu een- 
iceeren, en r 
de versterke

formatortje en een stug 
weg te nemen.

dsSvzet gge '
oorzien 

i waaraan dan 
m en eventueel

geen echte bas prod 
anties zijn ook doorvan een : 

de metaal 
de arm reeds verbonden zijn, 
Het aarden DOEL VAN DE MENGSCHAKELING.

gschakelfng
aardige mogelijkheden; men kan b.v. non- 
stop gramofoonp rog ram ma's samenstellen,

alhoewel 
pick-

elijke 
'ikke-

up. Dit geldt natuurlijk alleen, 
een eleccromagnetische pick-up 

ast. Alvorens een motor met een pick-up 
! bouwen is het gewenscht eenige proeven 

de gunstigste opstelling 
motorwikkeling vast

van*de gramofoon motor, 
lig bij een goed afgeschermde 
leen uit veiligheidsoverwegingen 

t th;
Inductie van de motorw

opent vele nuttige
up. is all 
gewenscht. Res 
brom oorzaak; 

g op de pick-

nog een mog
benoo-

omvang
waartoe twee motoren met pick-up's 
digd zijn. Muziekwerken van eenige 
die op meerdere zijden zijn opgenomen kunnen 
als één aansluitend geheel worden gespeeld. 
Comblneeren van twee plate 

b.v. muziek en de andei 
effecten bevat is ook mogelïjk. 
over een microfoon, dan kan men aankondi
gen of muzikale prestaties ten beste geven 
(of laten geven). In verband met de beschik

king is de koolmkrofoon het aan-

'in
wanneer

n, waarvan de
te nemen teneinde 
van de plek
te stellen- I

Befchfkt:-up
Men kan als volgt te werk 

met de versterker vepick-up wordt 
, die geheel open gedraaid moet zijn en 
steld voor grootste versterking van de 

tonen (dus ook van de 50 Hz. brom!) 
Men * laat j de pick-up dan, terwijl de 
draait, dc normale boog over de d 

ehrïj

De

bare verster 
gewezen type.
Tenslotte is het nog mogelij 
beide Ingangen met een radio-ontvangcr te 
verbinden (voor degenen die dit niet kunnen 
klaarspelen, geven we een volgende maal de

k een van dee motor 
raaitafel 

al de stand 
dan moet

bepaES"..»bes
voortdurend

7
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den en eventueel van eigen commentaarnoodige aanwijzingen). Radioprog 
eigen platen kunnen dan gecombir

iramma en 
neerd wor~

SCHEMA-SLEUTEL
25 l'F elcc.
0.1 /.F koker
0.001 /'F „
0.04 pF ,
0.0005 /iF „

/(F clec.
/(F koker 

50 /<F elec.
0.003 /«F koker

/iF clec.
/<F „

8 /<F

500..000
.000

Q 1IC 1

pol. meier
R 2 - 500. 
n 3 - 500.C 2 000
R 4 - 500.000

i: R 5 - 1.500
R 6 - 250.000C 5 I in eg. Q J; IJ:!j c 6 8 pul. meier

.000C 7 r! 400c
RU- 250
R 12 - 150
R 13 - 25.000

:i C 9 
C 10 
C 11 
C 12

8 14 - 200
R 15 - 15.000

SERVICE-PROBLEEM 
..........- — No. 11~

OPLOSSING PROBLEEM 
—No. 10

SSEÏEKÏÏK

mmmmmmrmsm
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Oplossingen 
tend per brief.

vóór 10 Nov., uitslul-

Bescbikbaar gesteld door

voor de juiste oplossing

STEL BANDFILTERSPOELEN

MU-CORE 503-513-533
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