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VEnSCHlJNT MAANDELlJKS 

• MODERNE VERSTERKERS 
H ET is zeker belangwekkend voor d~ 

RB lezer die geen toegang heert tot 
buitenlandse tijdschriften, om eens 'n 
overzicht te krijgen van wat er op de 
wereld op het gebied van moderne kwa
Iiteitsvcrsterkers te koop is. In de laat
ste jaren heeft in het bijzonder één ont
werp grote vermaardheid verworven: de 
"wilUamson". De eerste publicatie in 
"Wirclcss WorJd" dateert van April '47 
en is van de hand van D. T. N. William
son, die v el"bonden is aan de Fcrranti
fabrieken. Het beste bewijs voor de bui
tengewone kwaliteiten van dit ontwerp 
is waarschijnlijk wel het fei t dat cr in 
Amerika een groeiende vraag bestaat 
naar het door de Engelse fabrieken ver
vaardigde materiaal vol.gens de Willi
amson-spcci h eatie! 

Toch is e r in de gehele WiUlamson
versterker niets werkelijks nieuws te 
vinden - het is qua schakeling ,,slechts" 
een logisch en goed in elkaar passend 
geheel. Zecr terecht is de grootst mo
gelijke zorg besteed aan de uitgangs
transform ator en deze is het, waar al
les eigenlijk van afhangt: zonder p!'ima 
transformator is geen zware tegenkop
pe lIng mogl'iijk en zonder deze tegen
koppeling geen groot t:requentiebereik, 
lage d is~orsie en goede dcmpingsfac
tor, 

De schakeHng is a ls volgt opgezet. Aan 
de inga ng bevindt zich een triodevoor
verste rker, die met de daaropvolgende 
triode-Caseomkeerbuis direct gekoppeld 
is volgens de ,kangeroe"-sehakellng (zie 
ook RB 12-'49). 

De daarop volgende balans van twee 
trioden dient als tusscnversterker naar 
de eindtrap, waarin als triode verbon
den straalbundel-telroden van het type 
KT66 zijn toegepast. Dit is een Engelse 

versic van de bekende- 6L6. in een iets 
verzwaarde uitvoering, waardoor een 
dissipatie van 24 W toelaatbaar is. In
gesteld met 400 V netto anodespanning 
(450 V voeding) en 125 mA totale anode
stroom voor de eindtrap, wordt"' d ie 
dissipatie ook werkelijk bereikt. Daar
bij wordt 15 W audiovermogen geleverd 
met een llarmon ische vervorming van 
de orde van 1 t/o zonder- en van 0,1 tlt 
met 20 dB tegen koppeling. 

Het handhaven van de stabiliteit bij 
een dergelijke tegenkoppeling vergt ecn 
uitgangstranslormator met grote pri
maire zelfinductie en lage: spreidingsin
duclie, ergo met zware kern en sterk on
derverdeelde wikkelingen. Uiteraard 
wordt dit 'n kostbaar onderdeel (j 60.
à / 80.-) en de benodigde voedings
transformator (2 X 42~ V- ISO mA) met 
bij behorend a[vlakmateriaal maakt het 
geheel v r ij prijzig, waar na tuurlijk te
genover staat, dat men ~n versterker 
bouwt die in alle opzichten "ruim aan 
de maat" is. 

Het volledige Williamson-onlwerp om~ 
vat ook nog een VOOl'versterker met uit· 
gebreid toonregelsysteem en ruisfilte r. 
een specialc gramofoon-voorvers\erkc r 
en een radio-eenheid. In totaal zijn daar 
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- als geen dubbcllrioden worden ge
bruikt - zestien buizen bij betrokken. 

Met passende sluitstukken - gramo
foon enerzijds en luidspreker aan het 
andere einde - vergt een dergelijke 
Installatie een knap burgermans spuar-

OPZE'r v. d, "WILLIAMSON'· VERSTERKER 
A _ voorversterker 
B _ fase<1raaler 

C _ lussentrap 
D _ clndtrap 

duitje, maal". .. . men is dan ook dege
lijk ingespannen. 

--- Een tweede versterker, eveneens van 
' Britse oorsprong. die ook wel'eldver
maardheid geniet, is de Leak "Point
one", 

Deze wordt als gemonteerd en be
proefd geheel in de handel gebl'aeht en 
bestaat uit twee eenheden, Evenals bij 
de WiUiamson is er een .,rechte" ver
sterker met eindtrap plus voeding, ter
wijl de voorversterker als afzonderlijke 
eenheid daarmee gekopp<!'ld wordt. Ook 
hier worden twee KT66's als triode toe
gep<lst, in een instelling waarbij ze bij 
0,1 -/, vervorming 12 Watt audio leve
ren, De stuurspanning voor de eindtrap 
wordt hier direct door een Imthode-

een kwaliteilsvergelijking met de Wil
liamson ontbreekt het ons aan voldoen
de gegevens, doch dat er veel verschil zal 
zijn lijkl onwaarschijnlijk. Het is op
vallend hoeveel kleiner de uitgangslrans
formator bij de "Leak" is uitgevallen, 
alhoewel dit gedee:telijk aan het iets 
geringere vermogon kan worden toege
schreven. 

De voorversterker bevat een dubbel
triode, waarvan elke sectie op zichzelf 
is tegengekoppeld. Door frequentie-al
hankelijke elementen in deze tegenkop
pelcircuits is dubbelzijd ige, in trappen 
instelbare loonregeling, benevens karak
teristiek-aanpassing voor de diverse 
soorten gramolooonplaten bereikt. 

Om jn Engeland te blijven, vermelden 
we tenslotte nog ecn versterkerontwerp 
dat in April j.l, in "Wircless World" 
verscheen en waarin de auteur ,(K. A. 
Exley) een zeer on-conventionele weg 
inslaat. Uit later in dat blad opgenomen 

HET EXLEY-Ol\--rWERP 
A _ voorversterker 
B = Re !IJter 0,1 MO en 0,1 p.~' 

C = toonregelIng 
D ~ Itnealre tU$.$cnversterker 

(lage p. met n.r.s.) 
F = v(>fvormendc ld. (hoge JA' geen n.r.s,) 
l: _ eindpenthode 

correspondentie is inmiddels wel geble
ken dat er "wat inzit". In elk geval is 
het een economische oplossing en alleen 
daarom al aant rekkel ijk. Uitgegaan 

LEAK "POINT-ONE" wordt van een zeer normaal voorver-
A _ pentho-de-voorversterker sterkerlje met ecn EL33 (EL3) in de 
B _ dubbel-triode fusc-omkccrtr3p eindtrap, tegenge1wppeld uil de sccon-
D .. eindtrap daire van de uilganstransformator naar 

gekoppelde dubbel-triode fase-omkeer- de kathode van de triode-voorverster-
trap geleverd, waaraan een penthode- keI'. Wat hierafm nog voorafgaat (nog 
spanningsverste:ker vooraf gaat. Over een voorversterker en een toonr'egel-
deze drie trappen, inclusief de uitgangs- schakeling) doet minder ter zake. Nu is 
transformator, ligt tegenkoppeling. Voor par<lllel aan eCl'Stgenoemde triode nog 

~~ 

Hier een informatief overzicht van een vijftal in het buitenland op de 
voorgrond gekomen kwaliteibversterkers, n.r. de " Williamson" en "leak ~
versterkers, alsmede de minder kostbare EJtley-schakeling, waarover 
wij van bevriende zijde veel goeds hoorden. In het tweede deel van dit 
artikel dan nog een inleidende bespreking van het "F.A.S. ~ -systeem en 

de ~Cathamplifier-
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