
BUIZEN-VERSTERKER met ATP4 
 
 
MOTIVATIE 
 
Het bouwen van mijn eerste buislampen versterker (met ECL86) heeft eigenlijk zo’n dikke 20 jaar 
op zich laten wachten. Met het bouwen van deze versterker met ATP4  is 2,5 jaar daarna begonnen.  
De reden daarvoor is eigenlijk dat ik nog vier ATP4 lampen had liggen, welke er indrukwekkender 
uitzien dan een ECL86. Deze ATP4’s had ik ooit, toen ik een jaar of 12 was, gekocht op de 
rommelmarkt in Leijsdream. Ik hoor het mijn vader nòg zeggen: “Kopt al die’en rotzooi toch nie, 
want g’et er niks oan, ge kunt ‘er ommes niks mee.” 
Nu, 23 jaar later, staan ze te glimmen op mijn dressoir… 
 
 
MECHANISCH 
 
Omdat vooral deze buizen gezien mogen worden, is het ontwerp van het kastje ongeveer hetzelfde 
als de vorige. De buizen zijn wel wat groter, dus moest ook het kastje iets groter worden. Ik kwam 
uit op een factor 1,2. 
 
De bovenplaat is gemaakt van geschuurd aluminium van 15 cm breed, 24 cm diep, en 3 mm dik. 
De chassisdelen voor de ingang (Cinch), luidsprekeruitgang (Banaan), voedingsspanning (Euro), 
zekeringhouder (20mm glas) en natuurlijk de voeten voor de buislampen (Noval voor de ECC83’s 
en Mazda Octal voor de ATP4’s) zijn op deze aluminium bovenplaat bevestigd. 
 
Daaronder zijn latjes geschroefd van licht eiken van circa 4 cm hoog en steken rondom circa 5 mm 
buiten de aluminium plaat. De latjes zijn gezaagd uit een klein balkje, daarna geschaafd en in het 
verstek gezaagd. Machinaal dit keer, voor een strakker resultaat. De latjes zijn licht eiken 
geschilderd. De aan/uit schakelaar en de twee volumepotmeters zijn aan de voorzijde in het hout 
bevestigd. Hiervoor is aan de achterzijde van het voorste plankje het hout verdiept met behulp van 
een bovenfrees. Voor de schroeven aan de bovenzijde is gekozen voor M4 inbus en deze zijn, net 
als de uitgangstrafo’s en de ATP4 buisvoeten, zwart gemaakt. Dat staat lekker stoer. 
 
De onderplaat is eveneens gemaakt van 3 mm dik geschuurd aluminium en is op de houten latjes 
geschroefd door middel van 6 M4 schroeven. Op de vier hoeken zijn hiermee meteen de rubber 
voetjes gemonteerd. Er is ‘gewoon’ M4-draad getapt in het hout.  
De onderplaat is voorzien van ventilatiegaten ter hoogte van de ATP4’s en de voedingstrafo.  
 



ELEKTRISCH 
 
Voor het elektrisch schema heb ik wat ideeën opgedaan via internet. Een SRPP stuurtrap met twee 
triodes, gecombineerd in een ECC83. Een SRPP zou een hoge ingangs- en een lage 
uitgangsimpedantie hebben. Niet dat dat zo nodig is, maar het zou ook erg weinig vervormen.  
De eindtrap is een ATP4, een pentode. Omdat deze een direct verhitte kathode heeft kan geen 
wisselspanning worden gebruikt voor de gloeistroom. Dit zou veel brom opleveren. Er is wat getest 
met een zogenaamde ontbrom potmeter, maar dit werkte niet afdoende.  
Om deze reden is de voeding voorzien van een 7805 stabilisator IC. De gloeistroom voor de 
ECC83 is ook maar meteen achter een 7805 gezet. Hiervoor is nog wel een extra diode gebruikt, 
zodat de gloeispanning (bijna) 6 volt is.  
 
Omdat beide ATP4’s op dezelfde gloeispanning aangesloten zijn, is een auto-bias van de buizen 
niet mogelijk. Er moest dus gekozen worden voor een bias-instelling met behulp van een potmeter. 
Hiervoor is de 30 volt van de trafo in combinatie met een 7824 gebruikt. Door deze met de 
positieve kant aan de ground te leggen, krijgen we de benodigde negatieve bias-spanning. 
 
Er is ditmaal een potmeter van 200 Kohm lineair toegepast. Experimenteren met een laag-ohmige 
potmeter gaf geen verbetering of verslechtering.  
 
Aan de ingang (voorversterker) is de buis ditmaal direct aangesloten op de volumepotmeter omdat 
bij het nameten bleek dat er op de ingang slechts circa 0,003 volt gelijkspanning staat. Dit is zó 
weinig, dat hier best een condensator uitgespaard kan worden, hetgeen weer beter zou zijn voor het 
geluid.  
 
De kathode weerstand van de onderste triode is vrij klein gekozen. Volgens de datasheets zou er bij 
een spanning van circa 100 volt maar 0,5 mA moeten lopen. De weerstand tussen de twee triodes is 
ook vrij klein gekozen. Dit levert weliswaar minder versterking op, maar dat lijkt me geen 
probleem. Het voordeel is dan weer, dat het niet veel spanningsverlies oplevert, en dat zou wellicht 
wél een probleem zijn. Voor de terugkoppel weerstand is 10 Kohm genomen. Deze is echter 
opgedeeld in 2 maal 4700, waarbij bij één van de weerstanden een condensator parallel geschakeld 
is. Hierdoor ontstaat een verhoogde bass weergave van 6 dB tot 100 Hz.  
 
De condensator (in serie met een weerstand) parallel aan de kathode weerstand is om iets meer 
hoge tonen te krijgen. Dit levert een véél mooier stereogeluid op. De versterking hiervan begint bij 
circa 1Khz met 0,5 dB en zal bij 12 KHz ongeveer 4 dB zijn.  
 
De klankregeling is dus niet instelbaar, want het was de bedoeling een versterker te maken zonder 
verder andere toeters en bellen.   
 
De fabrieksgegevens van de gebruikte impedantie trafo zijn me niet bekend. De transformatie 
verhouding is ongeveer 1 : : 43.  Bij een speaker van 4 ohm ziet de buis dus een impedantie van 
4 x 432 = 7 Kohm. De ohmse weerstand primair is circa 500 Ohm. Er zit op deze trafo’s geen 
aftakking op de primaire spoel, dus het  tweede rooster van de pentode is verbonden met 
voedingsspanning U2. 
 
Omdat de gloeistroom voor de ATP4’s geen wisselstroom kan zijn, is toch maar besloten om 
enkele ‘moderne’ onderdelen op te nemen in de versterker. Er zijn dus halfgeleider gelijkrichters 
gebruikt, wat eveneens de voedingstrafo ontlast. Bovendien zijn er in dit geval 3 gelijkrichters 
nodig, waarvan 1 zelfs ongeveer 600 mA moet leveren. Probeer dat maar eens met een buisje… 



 
De voedingstrafo bevat 4 spoelen van 160 Volt, 20 mA. Deze zijn allen parallel geschakeld zodat 
het 160 Volt / 80 mA wordt.  
 
De waarde van de condensatoren voor de voeding zijn wederom 150 uF gekozen. De weerstand 
tussen de eerste en de tweede condensator gaf een verlies van circa 10 volt en geen verbetering of 
verslechtering wat betreft brom. Deze weerstand is verwijderd. De derde condensator is om het 
tweede scherm van de ATP4 en de SRPP trap aan te sluiten. Er is een weerstand van 1 Mohm 
toegepast opdat de buffercondensatoren hierdoor binnen een half uurtje ontladen wanneer de 
versterker uitgeschakeld wordt. 
 
Er is geen printplaat toegepast. Enkele onderdelen zijn aan de aansluitingen van de buisvoeten 
gesoldeerd, een paar onderdelen zijn opgenomen in de bedrading en afgeschermd door middel van 
krimpkous (niet authentiek maar het moet wel veilig blijven) en de buffercondensatoren van de 
voeding zijn tegen de aluminium bovenplaat gelijmd. 
 
De versterker kan prima aangesloten worden op een CD speler. 
 
 
 
CONCLUSIE 
 
De versterker is naar mijn idee uitstekend gelukt. Zowel het uiterlijk als de geluidskwaliteit. 
De versterker bromt slechts zeer weinig en ruist niet. Het uitgangsvermogen is zoals verwacht vrij 
beperkt, maar voldoende voor huiskamer gebruik. Het zal liggen rond 1 à 2 Watt (rms).  
 
 
Marco Loos, Oktober 2003 
 



Bijlage 1 Bovenaanzicht ontwerp 
 
 
 
 



Bijlage 2. Elektrisch schema voeding 
 
 
 
 



Bijlage 3 Elektrisch schema versterker 
 
 
 
 

 



Bijlage 3 Foto’s  
 
 

 
 

Testen en vergelijken… 
 

 
 

Het eindresultaat ! 
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