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VOORWOORD

HEEFT HET ZELF BOUWEN VAN EEN BANDRECORDER ZIN
Wanneer ge de grote sortering uitstekende bandrecorders, die in de vele
radio-etalages staan opgesteld, in ogenschouw neemt, bekruipt u als adspirant-

zelfbouwer het onaangename gevoel, als zou het zelf-maken tegenwoordig
geen enkel nut meer hebben.
Immers, fabrieksrecorders voldoen ook in de

goedkope

klasse

aan

hoge

eisen. Is de zelfbouwer, wanneer hij dezelfde resultaten wil bereiken, niet
veel duurder uit ? Heeft het wel zin dagenlang achter een niet al te zuiver

draaibankje te martelen met een onhandelbaar vliegwiel ? Schenkt een
weerspannige h f.-oscillator wel die warme voldoening die de moegezwoegde
experimentator toch eigenlijk wel verdient...?

Dergelijke vragen leiden gemakkelijk tot het negatieve antwoord : inderdaad
het zelfbouwen van een zo ingewikkeld instrument als de bandrecorder
is in deze tijd een nutteloos bedrijf.

Bij deze conclusie zouden we ons kunnen neerleggen, ware het niet dat

nog immer een groot leger zelfbouwers actief is, een leger, dat er in de
verste verte niet aan denkt zich kant-en-klare recorders aan te schaffen.

Wij zouden ons eveneens bij de verlammende „het heeft geen nut"-gedachte

neerleggen, indien er niet zo'n grote vraag naar recordergegevens bestond.
Vooral het overbekende geel-bruine-boekje „Magnetisch Geluid" van H. F.
Pit heeft wel een dermate groot aantal bouw-enthousiasten geruggesteund
(en dat doet het nog steeds!), dat de vraag of het zelfbouwen vandaag-de-

dag nog wel zin heeft, met een volmondig „ja!" beantwoord moet worden.
Goed beschouwd is dat ook zeer begrijpelijk : geen enkele fabrikant kan de
bandrecorder zó aanpassen

juist wijzelf.

aan onze persoonlijke smaak en

behoefte als

Bovendien kunnen we de bouw geleidelijk aan doen, zodat

de financiering eveneens geleidelijk verloopt, zonder dat we daarbij in een
of ander afbetalingssysteem vervallen.

Het geleidelijk opbouwen heeft tevens het voordeel, dat we kunnen beginnen
met een zeer eenvoudige opzet (vooral wat het electronisch gedeelte betreft),

een opzet, die we later kalmaan tot de meest perfecte recorder kunnen uit
werken.

5
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Deze voordelen echter staan nog maar in de schaduw van de veel grootsere,
veel edelere facetten ; kennis en voldoening.

Immers, op geen enkele andere wijze kunnen we ons zo doeltreffend ver
diepen in de ingewikkelde en daarom zo interessante recordermalerie. Het
is dit door de moeizaam verworven praktijkervaring verworven inzicht, dat
ons op een gegeven moment in staat stelt alles uit de recorder te halen

wat er in zit, reparaties snel uit te voeren en verbeteringen aan te brengen.
Het is dan ook geenszins verwonderlijk, dat het veelal de zelfbouwers zijn,
die hun recorder niet slechts als muziekautomaat gebruiken, maar hem tot
het „merg" uitpuren . luisterspelen, klankbeelden, truc-opnamen, echo- en

geluidseffecten,

ja zelfs metingen,

en nog vele andere wondere mogelijk

heden weten zij met hun schepping te verwezelijken.

Vooral in deze tijd van het min of meer volmaakte massaproduct is het goed
te beseffen, dat de intensieve, warme zelfvoldoening slechts ontstaat door
zelfwerkzaamheid In dit licht bezien is juist tegenwoordig het zelfbouwen
van een recorder meer dan verantwoord.

Moge dit in zijn beknoptheid zo uitgebreid mogelijk gehouden boekje tot
veel waarachtige recordervreugde bijdragen !
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DEEL 1

MAGNETISCH GEDEELTE

1

KORTE GESCHIEDENIS

1899

1904

De Deen Valdemar Poulsen legt het principe vast van de recorder.

De eerste recorder, „de Telegraphone" wordt door Poulsen vervaardigd.
Het is een draadrecorder met gelijkstroomvoormagnetisatie en grote
luchtspleet (0,16 mm). Daar de electronenbuis nog niet is geboren,
vindt dit apparaat weinig toepassing : de kwaliteit is minder dan van
de ook al niet zo beste grammofoon. Poulsen komt reeds op de ge

dachte van de bandrecorder met twee soorten band: massief staal
en papieren band met oxydelaag.

1907

Poulsen en

Pedersen verkrijgen in Amerika patent op het gebruik

van een gelijkstroom-hulpveld bij

1927

magnetische geluidsregistratie.

Aan Carlson en Carpenter wordt, eveneens in de U.S.A., patent verleend

voor het gebruik van een hoogfrequent wisselveld als hulpveld („bias-

current").
De Duitser Pfleumer en de Amerikaan O'Neill construeren gelaagde

banden

1935

(papier

en

plastic).

Lorenz (Duitsland) en Marconi

(Engeland) brengen bandrecorders in

de handel, die met ongelaagde massief-stalen band werken. Snelheid
150 cm per seconde, frequentiebereik tot 6000 Hz. Een half uur op
een spoel met een middellijn van 70 cm.

1936

Telefunken

1938

Toepassing van

vervaardigt de eerste apparaten, die met band werken.

de

hoogfrequent hulpstroom

op de wereldtentoon

stelling te New York voor stereofonische demonstraties op massief
stalen band.
Tijdens de komende jaren wordt in Amerika,

Duitsland en Engeland

veel geëxperimenteerd en verbeterd. Verscheidene band- en draad-

recorders zijn in gebruik op kantoren, bij de omroep (o.a. B.B.C.) en
het leger, de meeste nog met gelijkstroom-voormagnesatie. Frequentie
bereik en dynamiek zijn nog matig.

1939

De h.f.-hulpspanning wordt door AEG/Telefunken (Dr. Braunmühl en
Dr. Weber) wederom ontdekt en met succes toegepast: de eerste
werkelijk goede bandrecorder, de „Magnetophon" wordt geconstrueerd.
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Twee soorten band worden gebruikt : ongelaagde en gelaagde plastic
band. De methoden worden nog geheim gehouden.

1945

Confiskering der Duitse patenten, waardoor o.a. alle bandrecorderpa-

tenten vervallen. De Amerikaanse industrie werpt er zich onmiddelijk
bovenop met als gevolg dat de eerste draadrecorder en wat later

de bandrecorder (door Brush als eerste op de markt gebracht)
enorme vlucht neemt.
1958

Ontwikkeling

van

de

Telefunken „Ultra Tonkopf”:

met

een

een

band-

snelheid van 9,5 cm/sec. is thans een frequentiebereik van 40- 16 000
Hz mogelijk.

1960

De viersporentechniek doet haar intrede

i
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BAND INPLAATS VAN DRAAD

Zoals het korte overzicht van de historie laat zien, werkten de eerste
recorders met draad. Later pas is men voorgoed overgegaan op band.
Toch wordt tegenwoordig nog wel gebruik gemaakt van draad en wel
speciaal

op dicteermachines.

Vanwaar dit verschijnsel ?

Wel,

behalve

het

gemak van de kleine ruimte die draad in beslag neemt, heeft dit uitsluitend
nadelen. Vandaar, dat het alleen in aanmerking komt voor spraak.

Draad is te dun om goed te hanteren en te dik voor een goede frequentiekarakteristiek. Draad kan gemakkelijk langs zijn lengte-as draaien (torsie),
waardoor de plaats van de sterkste magnetisatie bij weergave niet meer
naar de kop is gekeerd, met als onvermijdelijk gevolg een afval van de

hoge tonen en vooral ook de wissellende energie-afgifte (figuur 1 ).
Zelfs met een drievoudige snelheid bereikt de draadrecorder het resultaat
van de bandrecorder niet.
Een verdere verhoging stuit op te hoge eisen, die dan aan de draadsterkte
worden gesteld, terwijl de kopslijtage
moeilijk hier een compromis te vinden.

Voorts is het echo-effect veel

ontoelaatbaar

sterker dan

zou

worden.

Het

is

bij band waar de magnetische

lagen immers gescheiden zijn door de grondlaag, zie figuur 2.

Een volgend moeilijk punt van de draadrecorder is het dreadtransport. Dit

geschiedt door

de opwikkeltrommel, die met constante snelheid draait.

Wat helaas niet betekent dat de draad met constante snelheid langs de
kop loopt ! De opwikkeldiameter wordt immers groter, naarmate het aantal
onderliggende lagen stijgt, zodat ook de snelheid groter wordt. Nu hindert

dat niets,

als elk stukje draad bij weergave ook precies zijn

bijpassende

snelheid krijgt — zoals dit het geval is bij de grammofoonplaat. Maar ondanks

de geleidende werking van de dansende kop, gelukt het nooit alle windingen
keurig naast elkaar te krijgen en de lagen vlak te houden.

De momentele tijdsverschillen (tussen de opeenvolgende windingen) blijven
bij een goed apparaat wel beneden enkele tiende procenten en behoeven
dus geen merkbare jank te veroorzaken, maar de totale speelduur van een
uur-rol, met vele duizende windingen, kan hierdoor bij opname en weergave

nog aanmerkelijk variëren

Tenslotte :

het lassen levert

meer

problemen, Waar een knoop

gelegd is

treedt spoedig opnieuw breuk op. Wie de eenvoudige proef neemt,

een

paar stukjes opnamedraad met knopen of knikken op trek te belasten, zal

merken,

dat de draad altijd op dié

plaatsen breekt.

Déér immers is het
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staal, door de sterke kromming reeds inwendig gespannen, zo zwak dat er
weinig extra kracht meer voor nodig is om breuk te veroorzaken. Nu is
het natuurlijk de vraag, of de draadrecorder, bij het in- en uitschakelen van

het loopwerk deze weinig extra kracht inderdaad uitoefent. Bij vele appa
raten scheelt dit maar heel weinig en is de geknoopte draad niet meer op

gewassen tegen eventuele ongustige omstandigheden, vooral als door slijtage
de kop reeds ingesneden is.
En 1ien meter draad op de grond vormen al spoedig een behaaglijk, maar
onontwarbaar vogelnest, terwijl een 100 meter band zich gemakkelijk weer
laat opspoelen.
Montagemogelijkheden zijn er, bij gebruik van draad, niet. Dit in tegen
stelling tot de band, die gemakkelijk zeer nauwkeurig geknipt en weer

band het voordeel

geplakt kan worden Bovendien heeft de
viersporenbedrijf mogelijk te maken.

dubbel- en

Over het lassen nog het volgende : gebruik altijd het speciaal hiervoor ver
krijgbare plakband ! Er bestaat namelijk ook cellophaneband, waarvan het
plakmiddel op den duur wordt weggeperst. Het gaat zich dan op eigen
houtje een weg banen over de aangrenzende bandwikkelingen en de kop

pen. Na korte tijd is de hele band kleverig en onbruikbaar, terwijl overal
stof aan vast zit geplakt. Origineel plaktape gebruiken dus !

Opgenomen signaal
\

Geïnduceerde ..echo"

•Opgenomen signaal

Opneem kop

Weergeef kop

Ondertaaglniet magn.1
Magn laag

w
3

*W4Ó67/2
W4067/1
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Draad op spoel

Fig 2

I

Band op spoel

3

MAGNETISME

Geluidsregistratie door middel van magnetisme, dat is het principe van de
bandrecorder. Willen we dan ook de werking van de bandrecorder volledig
begrijpen, of nog sterker : willen wij een recorder gaan bouwen, dan zullen

we ons allereerst vertrouwd moeten maken met magnetische verschijnselen.
Ferromagnetische stoffen, zoals onder andere ijzer en nikkel, zijn opgebouwd

uit een groot aantal zeer kleine magneetjes, de z.g. magneculen, elk met
een noord- en zuidpool. Nu is de richting van een magnecuul door uit
wendige invloeden (magnetische velden) te veranderen. In de neutrale,
dus niet magnetische toestand van het ferromagnetisch materiaal bevinden

de magneculen zich schots en scheef door elkaar. Er bestaat geen voorkeurrichting. (Figuur 3, waarin elke pijlpunt de noordpool aangeeft, laat dit
zien). Er
opheffen.

zijn

steeds weer

twee magneculen

te vinden,

die

elkaar

juist

Figuur 4 toont dit duidelijker. Ook hier is de resulterende magnetisatie van
het materiaal nul. Alleen is zo'n nette opstelling der magneculen niet erg

waarschijnlijk. Ter illustratie kunnen we ons de verstrooide voerman denken,

die het ene paard vóór en het andere paard achter de wagen spant : als

de dieren even hard trekken, blijft de wagen op zijn plaats ! Zodra nu het
magnetische materiaal in een krachtig magnetisch veld wordt geplaatst,
(van een permanente magneet of van een spoel waardoorheen een stroom

loopt), stellen de magneculen zich haastig in het gelid op, overeenkomstig

de door dit veld aangegeven richting.
Hoe

sterker

dit

veld,

hoe

meer

magneculen

bij de z.g. verzadiging allemaal gericht zijn

zich

zullen

richten,

tot

zij

(figuur 5). Figuur 4 toont een

gedeeltelijke magnetisatie.
Nu

zou

deze interne ordening ons weinig

belang

inboezemen,

als deze

uitwendig niet merkbaar zou zijn. De zaak is deze, dat het materiaal

Fig.3

Fig.4

Fig.5

(een

Fig.6
1136-1
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staaf ijzer bijvoorbeeld) nu zelf een magneet is geworden. De nieuwe mag
neet heeft helaas maar een tijdelijk leven Deze tijd wordt bepaald door de
duur van het oorspronkelijke veld. Zodra dit verdwijnt, vervallen de magneculen weer in hun wanordelijk bestaan. Toch zijn er altijd wel enkelen,

die weerstand weten te bieden aan deze verleiding en volhardend op hun
plaats blijven, waardoor enig „remanent" magnetisme overblijft en de staaf
een min of meer zwakke permanente magneet is geworden. Pas wanneer een
tegengesteld uitwendig veld wordt aangebracht lukt het ook deze remanentie
tot zwijgen te brengen en de staaf weer te neutraliseren.
De magnetische kracht die hiervoor nodig is heet coërcitiefkracht.

Het is duidelijk,

dat de remanentie de sterkte van een permanente

mag

neet bepaalt en de coërcitiefkracht de weerstand tegen ontmagnetisering.

HYSTERESISLUS
Een heel duidelijk overzicht van het magnetisatie-verschijnsel krijgen we aan
de hand van de z.g

die

hysteresis-lus of hysteresis-kromme, dat is een grafiek

het verband aangeeft tussen het opwekkend veld H en het nieuwe,

geïnduceerde veld B. De veldsterkte H wordt op de horizontale as uitgezet en

de inductie B op de vertikale as. Doordat de grafiek bestaat uit een z.g.
„assenkruis", kunnen positieve zowel als negatieve waarden worden uit

gezet. En dit is nodig, want we krijgen onder meer met een noord- en een
zuidpool te maken.

Uitgaande van een stukje materiaal,

dat volkomen vrij is van magnetisme,

zal bij H = 0 ook B = 0 zijn. Voeren we de veldsterkte H op ( door bij
voorbeeld een

geleidelijk sterker wordende stroom door een rondom het

stukje materiaal gewikkelde spoel te sturen), dan zal ook B gaan toenemen.

Doch wat zien we ? Deze toename is niet evenredig met de stroomtoename.
Integendeel :

in

het

begin

zal

B slechts

langzaam

toenemen,

vervolgens

heel snel om tenslotte op hetzelfde niveau te blijven staan : de verzadiging

is bereikt
Hadden

(figuur 7).

wij een spoel zonder ijzerkern gebruikt, dan zou de magnetische

inductie B recht evenredig zijn met de veldsterkte H. Maar nu er sprake is

van

een ijzerkern, die gemagnetiseerd wordt,

blijkt het magnetisatieproces

allerminst lineair verlopen : de magnetische geleidbaarheid of permeabiliteit
(aangegeven met /.<) van ijzer is aanmerkelijk groter dan die van lucht.

Deze // is niet constant, maar afhankelijk van de hoek, die een raaklijn aan

de kromme in een zeker punt maakt met de horizontale as. Zij is daarom

van punt tot punt verschillend. Zo is er mumetaal met een maximale per
meabiliteit van 200 000.
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(De permeabiliteit van lucht is 1). In de praktijk

rekent men met een gemiddelde waarde : men meet voor de kromme een
rechte lijn (stippellijn) en rekent met de hoek van deze lijn en de hori
zontale as.
Nu zou het voor de hand liggen, dat als we H weer tot 0 terugbrengen,
B eveneens tot 0 daalt. Maar zoals we al gezien hebben, gebeurt dit niet:
er blijft nog enig remanent magnetisme over (het stuk a-b in figuur 7).
Willen we dit remanent magnetisme persé weg hebben, dan blijkt, dat we
H aanzienlijk negatief moeten maken eer B weer tot de nullijn is gebracht
(Coërcitiefkracht : a - d !).

Gaan we echter verder met H in negatieve richting, dan stijgt B weer snel
(maar nu uiteraard omgekeerd), tot ook hier weer het verzadigingspunt wordt
bereikt. Brengen we H nu wederom tot 0, dan blijft B wéér achter. En zo
herhaalt zich het spelletje, zonder dat het uitgangspunt wordt bereikt, althans
niet op deze wijze. Het eerste deel van de kromme (die dus begint bij a),

de z.g. maagdelijke kromme, wordt pas weer gepasseerd, wanneer het mag
netische materiaal door ontmagnetisatie met een wisselveld (zie onder het
hoofdstuk wissen) in de neutrale toestand is gebracht.

Bij een symmetrische wisselstroom doorloopt B dus gedurende elke periode
Daar is een energie voor nodig, die

de buiten het nulpunt liggende lus.

B

▲

I

b

4

//
//
-H

d

— ► *H

0

Hysteresiskromme

H

= opwekkend veld

B

= geïnduceerd veld

a - d = coërcitiefkracht
W4067/3

Fig 7

a - b = remanent magnetisme
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bepaald wordt door het lusoppervlak en omgezet in warmte en des te groter

naarmate de frequentie stijgt (z.g. hysteresisverliezen). Bij een grotere stroom
wordt ook een grotere lus doorlopen.
Bij de verzadiging wordt de lus sterk vervormd : een verdere stroomtoename
geeft geen stijging meer van B.

PERMEABILITEIT EN KRACHTLIJNEN
De

aanduiding

permeabiliteit

wordt

ook

gebruikt

om

de

geleidbaarheid

voor het magnetische krachtveld aan te geven. Zo gaan de krachtlijnen, die

graag de weg van de minste weerstand volgen, liever door 10 cm mumetaal

dan door de luchtspleet van 0,01 mm.
Krachtlijnen zijn gesloten lijnen, lopend van de noord- naar de zuidpool en
die overal het veld bepalen naar richting (= richting van het stukje kracht
lijn ter plaatse) en grootte (= dichtheid der lijnen : aantal per cm2).

Op basis van deze

kennis is het mogelijk de verschijnselen bij opname,

weergave en wissen te verklaren
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4

HET SIGNAAL WORDT OPGENOMEN

Uiteraard ligt het in de bedoeling, dat de opnameband wordt gemagnetiseerd
in volkomen overeenstemming met de wisselstroom, die door muziek of
gesproken woord in de wikkeling van de opneemkop wordt veroorzaakt.
De wisselstroom veroorzaakt in het mumetaal

van de kop een wisselend

magnetisme, zodanig, dat in de luchtspleet tussen de polen eveneens een
wisselend veld actief is.
Figuur 8 illustreert dit. Het veld van de kop richt de magneculen zodanig,

dat de sterkte en richting der magnetisatie op elke plaats overeenkomen
met de stroom op het moment van passeren. Als voorbeeld nemen we een

sinusvormig signaal van 1.9 Hz.
Figuur 8-A toont één periode van deze stroom door de kop die dus 1/1,9
seconde duurt. In deze tijd is de band die met een snelheid van 19 cm/sec
passeert, 10 cm voorbijgeschoven: zie figuur 8-B.
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Eenvoudigheidshalve zijn op elk punt in de breedte slechts twee magneculen
getekend Op het moment, dat het stukje b zich voor de luchtspleet bevindt,
bedraagt de stroom r en richten de magneculen ter plaatse zich zodanig, dat
hun beider resulterende magnetisatiesterkte weergegeven kan worden door
de pijl m in figuur 8-C. Deze figuur toont telkens door één pijl, waarvan
de lengte de sterkte aangeeft, het effect van de magneculen uit 8-B.

■J

Zo zijn de magneculen bij a samen nul, bij b samen m bij c samen n etc,
Ter verduidelijking zijn in 8-D deze laatste pijlen nog eens getekend, doch

nu vertikaal, waaruit olijkt, dat de opgenomen magnetisatie eenzelfde vorm
heeft als de stroom. In het navolgende zullen wij voornrimelijk werken met
deze voorstelling volgens C of D en de eigenlijke onderverdeling der mag
neculen ter zijde laten
Wij gaan nu eens nauwkeurig na, wat er bij het passeren van de lucht
spleet geschiedt

Daartoe beschouwen wij de verdeling uit figuur 9-B, die

een sterke vergroting is van een onderdeel van 9-A.
De afmetingen zijn hier in de juiste verhouding getekend. De diepte van

band

A

i

b

Figuur 9

B

C
I
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spleet

i
I

de spleet is ongeveer dertig maal

de breedte,

zodat maar uiterst weinig

der beschikbare krachtlijnen door de bandemulsie lopen en daar hun werking
kunnen doen. Dit geringe rendement is overigens geen bezwaar, want de
band heeft maar heel weinig nodig.
De luchtspleet vormt een grote weerstand voor de krachtlijnen; vandaar dat zij
in de buurt van de emulsie de omweg hierlangs prefereren. — Wij merken,
dat het gebied waar de band magnetisatie ondervindt (ac), groter is dan
de eigenlijke spleet In dit gebied is de magnetisatie niet op alle plaatsen
even groot. Wij nemen aan, dat een constante gelijkstroom door de kopspoel loopt Bij a en c is de veldsterkte nul, naar het midden toe wordt deze
groter en bij b (waar de krachtlijnen alle horizontaal lopen) maximaal : zie
figuur 9-C. Een neutraal band-element dat van a naar c loopt, ondervindt
nu een magnetisatie overeenkomstig figuur 7 van a (nul) naar b (max) en

van b terug naar c (remanent magnetisme ac). Bij een grotere stroom past een
grotere topmagnetisatie (bij b) en ook een grotere remanentie (bij het ver

laten van de kop na c). Maken we de grafiek van dit verband tussen de
topmagnetisatie en de bijbehorende remanentie na het passeren van de
spleet, dan blijkt dit helaas (door de niet gelijkvormigheid der hysteresislussen) allerminst een rechte lijn te zijn : figuur 10 ! Het resultaat is een
grandioze vervorming............
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VOORMAGNETISATIE
Zonder de geniale vinding van de voormagnetisatie zou magnetische geluids

opname dan ook een zinloos bedrijf zijn. Wij behandelen hier direct de
methode met wisselstroom, omdat gelijkstroom te veel ruis en te weinig
dynamiek geeft en nog maar uiterst zelden wordt toegepast.
Het principe berust hierop, dat tegelijk met het gewenste audio-signaal een
constante supersonische wisselstroom (30—100 kHz) aan de opname toe
gevoegd wordt.

Beide stromen worden gewoon bij elkaar gevoegd (gesuperponeerd) en
moduleren elkaar dus niet. Figuur 11-A toont het op te nemen audio-signaal
(hier 500 Hz), figuur 11 - B de h.f-hulpspanning (50 kHz) en figuur 11 -C

de gesuperponeerde stroom door de kop.
Wij zullen nu trachten ons een voorstelling te vormen van het ingewikkelde
proces, dat zich in de emulsiedeeltjes afspeelt, wanneer de band met een
snelheid van 19 cm/sec de spleet passeert. De tijd gedurende welke elk
deeltje onder invloed van het kopveld staat is die, welke het nodig heeft
om van a naar c te komen (figuur 9-C), dat is ongeveer 0,0001 sec.

In deze tijd heeft de signaalstroom van 500 Hz nog slechts 1/20 periode
doorlopen en is dus vrijwel constant gebleven, de bijstroom heeft intussen 5

volle perioden doorlopen : zie in figuur 11-A en B de begrensde gebieden p
en q, elk van 0,0001 sec.
We bekijken nu wat een

emulsiedeeltje

ondervindt,

dat

passeert tijdens

de kopstroom p (figuur 11-C) en een ander deeltje, dat passeert tijdens q.
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signaal

In figuur 12 zijn deze stromen nogmaals getekend, nu vergroot (gemakshalve
A echter zodanig, alsof het audio-signaal bij p geheel constant nul was).
12-A : de signaalstroom is nul, de h.f.-hulpspanning schommelt symmetrisch

vijf maal heen en weer om de waarde nul.
12-B : door het signaal is de schommeling van het h.f.-signaal een stukje
„opgehesen", waardoor deze niét meer symmetrisch t.o.v. de nullijn ligt.

Aldus de stroom, maar niet aldus het magnetisch veld tijdens de spleetpassage ! We moeten immers rekening houden met de veldverdeling (figuur

9-C). Dit nu doen we door 12-A en B elk nog te vermenigvuldigen met de
voor elke plaats geldende veldsterkte, wat de grillige figuren 13 A en B
oplevert. Deze laten nu precies zien, wat een deeltje tijdens p en een ander

deeltje tijdens q krijgt door te maken.
Wat is, na al deze kronkels nu de remanentie, dus het vastgelegde signaal ?

Hiervoor

dienen we getrouwelijk achter elkaar tien halve hysteresislussen

te tekenen van telkens verschillende grootte. We laten dit in dit korte bestek

achterwege.

Hoofdzaak is, dat dan zal blijken, dat A weer netjes in nul

uitkomt en dat B een zekere remanentie krijgt. Wordt nu de grafiek, die

het verband tussen de signaalstroom en de (dank zij de h.f.-hulpspanning)
resulterende magnetisatie aangeeft, getekend, dan blijkt dit een bijna kaars

rechte lijn te zijn

(figuur 14). Een toegevoerde zuivere sinus komt er als

dezelfde mooie sinus weer uit !
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HOGE EN LAGE FREQUENTIES
Gaat deze theorie nu op voor signaalfrequenties boven 1000 Hz, waarbij
de signaalstroom gedurende de spleetpassage niet zo constant is !

Inderdaad treedt bij hogere frequenties een complicatie op, maar in principe

verandert er weinig, zelfs als het audio-signaal tijdens de passage een ge
hele periode doorloopt ( bij 10 kHz). Dit hangt samen met de in figuur 9-C
getekende veldverdeling, waarbij vooral een door de kopconstructie bereikte

steile afval ( het deel tussen b en c) voor de hoge frequenties van belang
is. Deze worden dus wel degelijk opgenomen, maar zwakker

EFFECT SPLEETBREEDTE
Welliswaar heeft een kleinere breedte een verbetering voor de hoge tonen,

maar de steile afval is belangrijker.

Verkleining geeft het bezwaar, dat de krachtlijnen niet diep genoeg in de
emulsie doordringen, waardoor de magnetisatie zwakker wordt. Wil men dit
laatste dan weer opheffen door signaal en hf.-hulpspanning op te voeren,
dan dreigt

vervorming door kernverzadiging.

Een

kwestie van compromis.

OUTPUT EN VERVORMING
Deze zijn sterk afhankelijk van het hulpsignaal : zie figuur 15.
Het beste instelpunt ligt bij b : de vervorming is bijna op zijn laagst en de
output bijna op zijn hoogst.

Dit geldt voor een modulatie-frequentie van 1000 Hz. Men kan ook de
hulpspanning zo instellen, dat bijvoorbeeld voor 400 Hz de output maximaal
wordt. Dit komt op hetzelfde neer. Een voor amateurs zeer gunstige in
stelling is die, waarbij 3000 Hz wordt

aangehouden.

Hierover kunt . u in

hoofdstuk 9 „de band" meer lezen.

De vervorming is voornamelijk afkomstig van de derde en de vijfde har
monische. Een verdere verhoging van de h.f.-hulpspanning geeft nog wel
enige verlaging van de vervorming maar tevens van de output en wel
vooral

van de hoge ionen.

Een verdubbeling van de hulpspanning geeft

voor 10 kHz een verzwakking van 10 dB l
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Verder gaat overmodulatie dikwijls gepaard met overbelasting van de kop
door verzadiging van de poolpunten die een kleinere doorsnede hebben dan
de kern zelf. Het gevolg is, behalve vervorming, een vergroting van de
effectieve luchtspleet (ac in figuur 9-C) en dus een verzwakking van de
hoge tonen.

Een vuistregel om te controleren of de voormagnetisatie van uw bandopnemer
juist is: U geeft juist voldoende voormagnetisatie-spanning om geen ver
vorming te laten optreden en dan geeft U nog een scheutje toe om zeker
te zijn, kwaad kan het niet !
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FREQUENTIE H.F.-HULPSIGNAAL
De frequentie

van het h.f -hulpsignaal dient zeker het vijfvoudige te zijn

van de hoogste signaalfrequentie, anders treedt intermodulatievervorming of
tweevoudige disproportie op.

Frequentieverhoging geeft een verlaging van de ruis. Een verhoging boven
50 kHz heeft echter geen zin bij apparaten met een bandsnelheid van 19
cm/sec of minder. Nu levert dezelfde oscillator ook het vermogen voor de
wiskop, waarvan bij hogere frequentie het rendement door ijzerverliezen
daalt en de impedantie — dus ook de benodigde spanning — stijgt. Een
geschikte waarde is 50 kHz. Van groot belang is voorts de zuivere golfvorm :

harmonische vervorming van het hulpsignaal geeft extra ruis.
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DE „BIBBERBAND"
Magnetische zaken, zijn net als electrische, vaak moeilijk voor te stellen.
Soms probeert men dan ook wel eens vergelijkingen te maken met mechanische

voorbeelden, Electriciteit wordt dan water, condensatoren worden voorgesteld
als reservoirs, smoorspoelen als dikke draaideuren en nog meer van deze
listige vondsten.
Meestal gaan deze vergelijkingen helaas mank op de duur, omdat het begrip

„massa" bij electriciteit en magnetisme van geheel andere orde is dan we ons
bij een mechanisch voorbeeld voorstellen. Desalnieltemin zou het aardig zijn
eens te proberen een eenvoudig mechanisch toestelletje te bedenken, waar

mee men duidelijk kan demonstreren hoe de invloed van de h.f. voormagnetisatie op een band is. Figuur 15a toont een dergelijk toestelletje.
Het vormt een interessante aanvulling op de hiervoor gegeven theoretische
uiteenzetting.
De geluidsband

komt overeen

met een

papieren

strook

met

fijne,

doch

ruwe korreltjes, bijvoorbeeld steenkolengruis, welke eerst gelijkmatig over de

band zijn verdeeld.
De opneemkop is een houten blokje met twee metalen strookjes, zodat de
band enigszins hol getrokken wordt De h.f.-voorspanning is een trilling,
opgewekt door een 50 Hz generator en de l.f.-spanning is een beweging
door een triplex malletje, dat langzaam voortschuift. Beide bewegingen wor

den mechanisch bij elkaar geteld
De korreltjes vertonen nu een hysteresisverschijnsel

Als ze netjes in het

midden van het papieren gootje liggen (A) en men laat de holle strook
enigszins kantelen (B), dan gebeurt er niets, want de korreltjes blijven door

de wrijving op hun plaats Laat men de strook echter kantelen, en tegelijk
trillen (aangedreven door de 50 Hz „h.f.-generator”) (C), dan vallen de
korreltjes allemaal naar het laagste punt. Draait men daarna de strook weer
horizontaal (D), dan blijven ze in hun stand liggen.
De band loopt door het geleideblokje (opneemkop)

gekanteld (juister gezegd :

en

wordt

daardoor

getordeerd) in het ritme van de lage frequentie.

Als er geen „h.f.-veld” is, omdat de telefoonschelp niet is aangesloten, dan

wordt er niets opgenomen van de l.f.-beweging. Misschien zakken hier en daar
wat korreltjes naar beneden (vervorming) maar voor de rest zal het patroon

niet veranderen. (De kritische waarde wordt niet bereikt).
Als er wel h.f.-veld is, worden de korreltjes in de buurt van de opneemkop
in trilling gehouden en vormen een patroon zoals aangegeven door de l.f.generator. Om werkelijk alle korreltjes goed in een gootje te krijgen, moet

de h.f.-trilling sterk genoeg zijn

(verzadiging). De band schuift verder en

op het punt, dat de trilling van de h.f.-generator plus l.f.-generator zo
zwak worden dat ze geen invloed meer hebben op de korreltjes (kritische
waarde),
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blijven deze liggen in

de stand die ze op dat moment

hebben

Figuur 15a

Punt van
"kritische waarde"
" Verzadiging"

Band met losse korreltjes
loopt door houten geleidingsblokje (opnamekop)

Contragewicht om de
"LF- generator" mecha
nisch niet teveel te
belasten

Houten geleidingsblokje voor de
band aangedreven door een pen
netje dat op membraam vande
'HF-generator "is gesoldeerd

"HF - generator "
(Telefoonschelp aangesloten
op 50 Hz)

Gehele’HF -generator”
en kop dra:iait om dit punt

"LF-generator"
(golfvorm uitgezaagd
in triplei) doet de
kop kantelen
Sleuf in bodemplankje
gezaagd als geleiding
voor de "LF-golf vorm^

Een poging om met een mechanisch model de invloed van h.f.-voormagnetisatie te demonstreren. De mechanische wrijving van de korreltjes op papierband komt daarbij overeen met de hysteresisverschijnselen van een mag
netisch gevoelig materiaal.
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Figuur 15b

en welke is bepaald door de stand van de papierstrook (de l.f.-spanning).
Wat in dit model natuurlijk niet juist is, is het feit, dat de h.f.-trilling om
praktische redenen

(rondvliegende stukken)

kleiner moet zijn

dan de l.f.-

trilling. Maar men kan zich voorstellen, dat er veel mee wordt verklaard.

Men kan bijvoorbeeld gemakkelijk inzien, dat het weinig uitmaakt hoe groot

de h.f -trilling is; mits hij maar in staat is om alle korreltje netjes in een
gootje te krijgen ( mits er maar verzadiging optreedt). Anders blijven er
groepjes naast het gootje liggen

(vervorming).

Als men de h.f. trilling sterker maakt dan strikt noodzakelijk is, zal men zien,
dat de korreltjes op grotere afstand van de kop nog in beweging worden

gehouden. Maar op die grotere afstand is de papierstrook ook bijna weer
„terug gewrongen" in zijn horizontale stand en zal er dus een kleinere l.f.uitwijking geregistreerd worden.

Dat klopt, te weinig h.f. voormagnetisatie geeft vervorming. Te veel ervan

veroorzaakt minder sterke opnamen Als men uitsluitend h.f.-spanning op de
opneemkop zet, wordt het een wiskop — mits er verzadiging optreedt —
en

alle voorgaande opnamen worden

mechanisch

model

geeft

het eigenlijke vastleggen

nog iets
van de

heel

ongedaan

gemaakt.

merkwaardigs

aan.

Dat

klopt.

Het

Het

blijkt,

dat

l.f.-informatie op de band maar weinig

uitstaande heeft met de luchtspleet

(het geleideblokje) zelf, maar dat dit

wordt bepaald op een plaats, welke afhankelijk is van bepaalde veldsterkte(bewegings-) veranderingen.
De magnetische deeltjes (de korreltjes) worden pas in hun definitieve positie
gebracht NA het verlaten van de luchtspleet.

Bij sterke h.f. voormagnetisatie zal
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dit punt verderaf liggen van de lucht-

spleet en waarschijnlijk verklaart dit, dat bij sterke h.f.-voormagnetisatie de
de hoogste opgenomen frequenties iets zwakker worden tengevolge van
een schijnbare luchtspleetverbreding.

Het is overigens opmerkelijk, dat dit kritische punt, ergens na het verlaten
van de luchtspleet niet vastligt, doch behalve van de h.f.-voorspanning nog
afhankelijk is van de Lf.-spanning welke men wil registreren.
Dit van plaats veranderende punt waar de „echte opname" plaats vindt,
ligt namelijk voor de deeltjes aan de oppervlakte van de band op een andere
plaats dan voor de deeltjes die dieper liggen.
A propos : Het mechanisch model bestaat niet echt. Het is alleen maar in
gedachten gemaakt. Want is het eigenlijk wel nodig om zo'n apparaat in

werkelijkheid te maken ? Hoofdzaak is, dat alleen al door het „in gedachten
werken" met het toestel een tipje van de sluier wordt opgelicht, welke de

zeer grote hoeveelheid
samenhangen, bedekt.

Geluid

op

de

band

3

problemen,

die

met

magnetische

geluidsopnamen
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DE WEERGAVE

Wat geschiedt er in de weergeefkop, wanneer de gemagnetiseerde band hier
voorbij wordt gevoerd ? Figuur 8-C toont een deel van de band, waarop
juist één periode van een sinusvormig signaal is opgenomen Wij kunnen ons
de band dus voorstellen als een reeks in eikaars verlengde liggende magneetjes
van verschillende grootte en richting. Uiteraard is hun aantal veel groter dan

getekend. Wanneer wij nu elk magneetje met zijn krachtlijnen tekenen, krijgen
we figuur 16. Ook hierin zijn de maatverhoudingen niet juist ! In deze figuur
zien wij, dat de krachtlijnen bij aanwezigheid van de kop anders gaan lopen

en wel zodanig dat het grootste deel de weg over de spleet volgt, waar zij
voor de weergave verloren gaan.
Een kleiner aantal gaat door de kern en de spoel. Zodra het volgende mag

neetje „voor" staat, loopt slechts één krachtlijn door de spoel. Vervolgens
geen enkele; daarna weer één, doch nu in tegenovergestelde richting. Het

wisselend verkeer gaat niet ongemerkt aan de spoel voorbij: zij reageert
heel sympathiek met een overeenkomstige electrische spanning aan haar
uiteinden. Tenslotte doet haar zuster in de fietsdynamo dat ook.

Wij begrijpen nu overigens ook, waarom de kern van mumetaal met zeer

hoge permeabiliteit moet zijn: opdat naar verhouding veel

krachtlijnen de

weg door de spoel zullen kiezen in plaats van die over de spleet.
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Figuur 16 — De bandmagneetjes met hun krachtlijnen en de invloed daar

van op de weergeefkop.
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FREQUENTIEKARAKTERISTIEK
Zoals de klemspanning van de fietsdynamo stijgt met de snelheid van de
draaiende magneet, zo stijgt de uitgangsspanning van de weergeefkop met

de

frequentie.

Er is

dan

snellere

eveneens een

afwisseling van

rechts-

en linkswijzende magneetjes. Een verdubbeling van de frequentie geeft ook
een verdubbeling van de spanning. Tot 1000 Hz geschiedt dit inderdaad
duidelijk merkbaar, maar daarboven doet
de gedeeltelijke zelf-magnetisatie van de

zich een ander effect gelden :
band, die onmiddellijk na het

verlaten van de opneemkop plaats heeft gehad. Waren de hoge tonen al
verzwakt tijdens de opname, direct na de opname zijn zij nóg eens afge
vallen door de intredende verzwakking van de pasgeboren serie-magneetjes.

Vooral de kleintjes die de hoge tonen vertegenwoordigen, blijken weinig tegen
het leven opgewassen te zijn. (In figuur 8-C zijn b.v. alle rechtswijzende
magneetjes samen op te vatten als één groter serie-magneetje, waarvan de
lengte bij hogere frequentie kleiner wordt).
Dit verschijnsel klopt met het bekende feit, dat een korte magneet — tenzij
afgesloten — sterker de neiging heeft zichzelf te verzwakken dan een lange,

door de z.g. ontmagnetiserende werking der uiteinden Deze dubbele afval
voor de hoge frequenties welke de opgenomen band reeds vertoont, kan
helaas slechts gedeeltelijk worden opgeheven door versterking bij weergave
(van 6 dB per octaaf). Temeer daar ook bij de weergave nog een derde ver

zwakking

van

de

hoge

tonen

optreedt door

een

te

grote

spleetbreedte

t.o.v. de golflengte.

Zodra de lengte die één periode op de band in beslag neemt even groot is
als de spleetoreedte, daalt zelfs de weergave geheel tot nul; met een goede
kop en 19 cm/sec bandsnelheid geschiedt dit bij ongeveer 16 è 18 kHz; met
grotere snelheid evenredig hoger.
Als de opname met constante stroom heeft plaats gehad,

wordt door

al

deze oorzaken de frequentiekarakteristiek als in figuur 17.
Door een extra versterking van het hoge en het lage gebied, kan de weer

gave weer ongeveer worden recht gemaakt.
Het opjagen van de lage tonen mag uitsluitend bij de weergave geschieden,
anders treedt te veel modulatieruis op. Dat der hoge tonen zo véél mogelijk

reeds tijdens de opname en wel tot de grens der overmodulatie en verder
iets bij de weergave.
Zouden de

hoge frequenties uitsluitend bij de weergave op peil worden

gebracht dan zou de bandruis daarvan profiteren.
Behalve

de

juiste

spleetstand

is

ook

een

goed

contact

tussen

kop

en

band voor de kortere golven van belang : een afstand van slechts 0,005 mm
tussen beide is fataal. De band dient daarom licht aangedrukt te worden.
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Uiteraard zeer licht, anders is de bandrecorder meer een slijpmachine ge

worden : binnen korte tijd zijn de hoge tonen ook niet meer dat wat ze waren.
Grotere bandsnelheid geeft een verbetering van de hoge frequenties.
Alle oorzaken van verzwakking berusten immers hierop, dat deze per

periode en dus per tijdseenheid te weinig bandlengte ter beschikking krijgen
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Figuur 17 — Zonder bijzondere voorzieningen is de weergavecurve aller

minst recht.
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DE BAND WORDT GEWIST

De hysteresislus uit figuur 7 laat ons wel heel duidelijk zien, dat eenmaal
gemagnetiseerd materiaal (de opnameband dus) altoos een zeker remanent
magnetisme zal willen behouden. Wil dat dus zeggen dat de band nimmer
meer is te ontmagnetiseren ? Nee, zo erg is het niet, want er staan ons
verschillende kunstgrepen ter beschikking, waardoor het mogelijk is het
eenmaal opgenomen signaal weer volledig te wissen.

WISSEN MET EEN MAGNEET
Een zeer eenvoudige wismethode is die, waarbij gebruik wordt gemaakt
van een magneet, of van gelijkstroom door de wiskop. Met deze magneet

worden de ijzerdeeltjes eerst verzadigd, zodat na het passeren een flinke

remanentie overblijft. Nu dienen we een tweede veld te veroorzaken om
deze remanentie tot nul terug te brengen. Hiervoor gebruiken we een
magnetisch veld, dat tegengesteld is aan het eerste. Bovendien moet dit
tweede veld zwakker zijn. Bij juiste uitvoering zal het remanent magnetisme,

na het wegvallen van het tweede veld, precies tot nul zijn gereduceerd.
Teneinde succes te verzekeren, paste men wel vierpolige magneten toe,

afwisselend noord en zuid en afnemend in sterkte

5»

s

sLnJ

Z

(figuur 18).

z

N

Fig 18

► Band

Helaas echter, de ^-waarde van de band is niet overal constant en zo kan

met deze methode het nulpunt over de gehele linie nooit worden bereikt.

Bovendien

is

het

volkomen zuiver

uitermate

moeilijk

de

afnemende

sterkte-verhoudingen

in te stellen. Het gevolg is, dat er altijd wel een zeker

remanent magnetisme in de band zal overblijven, hetgeen zich uit in een

hinderlijke ruis.
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WISSEN MET EEN WISSELVELD
Wissen we echter
gunstiger !

met

een

dan

wisselveld,

wordt

situatie

de

heel

wat

Het aantal om-magnetiseringen is dan n I. heel wat groter, waardoor de
band in hoog tempo afwisselend van de ene in de andere verzadigingstoestand geraakt Wordt de band daarbij gelijdelijk uit het veld getrokken, dan

zal de band geheel neutraal worden afgeleverd (punt a in figuur 7).
Bij gebruik van de oscillator, die het h.f.-signaal levert, geschiedt dus het

zelfde als bij de opname volgens figuur 13 - A, (uitsluitend h.f.-hulpspanning
op de kop). Er moet echler wel voor worden gezorgd, dat de wisstroom
aanzienlijk groter is, zodat de punten 6 en 7 ver in het verzadigingsgebied
komen te liggen.

Een reeds neutraal deeltje volgt de slingerweg van 1 lot 12, terwijl een
gemagnetiseerd deeltje ergens onderweg wordt opgepikt en tenslotte even
eens in 12 terecht komt.

Goed beschouwd is deze wijze van wissen het opnemen van een over
rompelend sterk constant signaal . een soort overschreeuwen en tot stille
dwingen van de aanwezige magnetisatie

Zo sterk

moet de band worden

gemagnetiseerd, dat alle magneculen zich laten verleiden hun vroegere
positie te verlaten en getrouwelijk de nieuwe machthebber te volgen, die
hen dan zonder aanziens des persoons gelijk

stelt

en op de plaats zet,

welke hem goeddunkt ! Het is duidelijk, dat het voor goed h.f.-wissen nodig
is, dat het aantal doorlopen om-magnetiseringen groot is (o a. om deze

reden is wissen

maximum,

met de

netfrequentie

uit

in het midden van de spleet,

den

vooral

boze)

dat zij

en

na

hel

geleidelijk tot nul dalen.

Daartoe wordt de spleet tamelijk groot gemaakt (o,1 mm) en een zo hoge
stroom toegepast, dat de pooleinden verzadigd raken. Hun magnetische weer

stand daalt daardoor met als gevolg, dat de effectieve spleetbreedte (a-c
in figuur 9-C) veel groter wordt dan de spleet zelf : de wisweg is dan langer.
Ter vermijding van ruis dient ook de wisstroom, evenals dat met de h.f.hulpspanning bij opname het geval is, onvervormd te zijn.

WISFREQUENTIE EN BANDSNELHEID
Uitgaande van een bandsnelheid van 19 cm/sec en
40 kHz zal
20

de band voor de 0,1

wisselvelden

ondergaan.

Een

een wisfrequentie van

mm brede spleet van
hogere

wisfrequentie

de wiskop ruim

zal

dan

ook

een

evenredig hoger aantal wisselingen tengevolge hebben. Nemen we daarbij

38

een lagere bandsnelheid, bijvoorbeeld 9,5 of 4,75 cm/sec, dan wordt de
toestand ook weer gunstiger. Hieruit zien we, dat een hoge bandsnelheid
ook een hoge wisfrequentie behoeft. Voor 19 cm/sec is een frequentie
van ±50 kHz alleszins voldoende. Dezelfde frequentie als bij de opname dus.
Voor lagere snelheden is deze frequentie zeker goed.
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NOG IETS OVER DE KOPPEN

Er zijn hoog- en laagohmige opneem- en weergeefkoppen en ook gecombineerde koppen.

Laagohmige koppen hebben het voordeel brom-ongevcelig te zijn.

Het nadeel van deze koppen is echter hun aanpassing : er is een aanpassingstransformator bij benodigd. Aangezien transformatoren niet bepaald bevordelijk zijn voor de kwaliteit, zijn de meeste koppen hoogohmig uitge
voerd.

Temeer gaat de laagohmige kop er steeds meer uit, omdat de brom-ongevoeligheid van hoogohmige koppen (dank zij meer symmetrisch uitgevoerde
spoelwikkelingen) steeds groter wordt

Hoogohmige koppen zijn bewikkeld met veel windingen van zeer dun draad
waardoor de zelf-inductie vrij hoog is: ±100 mH tot 1 H. De gelijkstroom-

weerstand kan daarbij betrekkelijk laag zijn Het is nuttig hierbij nog eens
te wijzen op het gevaar voor magnetisatie van de kop, wanneer hij wordt
doormeten met de ohmmeter !
Een prachtige ruis is het gevolg

SPLEETBREEDTE
Een verwarrend begrip

somtijas.

Er zijn mensen, die geneimzinning over

spleetbreedten van zo of zoveel miljioenste millimeter spreken

Onzin !

Spleetbreedten worden in microns uitgedrukt. Dat zijn duizendste millimeters
En dat is heus al geen afmeting waar ie gemakkelijk over struikelt.
De kleinste spleetbreedte die een opneemkop heeft is 2 micron (2 /ti). Spleet

breedten variëren van 2 tot 15/4.
Zoals we weten is een kleine spleetbreedte van zeer groot belang voor het

behouden van de hoge tonen, maar te klein mag de spleet toch ook weer
niet worden, daar anders de krachtlijnen niet diep genoeg meer in de band
dringen, waardoor de magnetisatie van de band onvoldoende wordt. Dit
zou weer te verbeteren zijn door het toegevoerde signaal te vergroten of

de voormagnetisatie wat op te voeren, ware het niet, dat daardoor kernverzadiging bereikt werd, met als gevolg : vervorming.
Een

goede

kop

heeft

derhalve een

zo

gunstig

mogelijk compromis.

Een

kleine spleet is voor de weergeefkop belangrijker dan voor de opneemkop.

Maar ook hier geldt : hoe kleiner de spleet, hoe meer krachtlijnen de kort-
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sluitweg over deze spleet prefereren en hoe minder door de spoel gaan
om aldaar emk op Ie wekken. Deze laatste weg moet zo aantrekkelijk
mogelijk worden gemaakt (o.a. door goed mumetaal en dunne lamellering

terwille van de hoge frequenties).

OPNEEMKOP

WEERGEEFKOP

De eisen gesteld aan de weergeefkop zijn vrijwel gelijk aan die voor de
opneemkop. Vandaar dat één kop heel goed afwisselend beide functies kan
vervullen. Daarmee vervalt dan tevens de noodzaak er voor te zorgen, dat
opneem- en weergeef-spleet beide piecies loodrecht op de lengterichting van
de band moeten staan (een onderlinge hoekafwijking van een 'h graad geeft

reeds afsnijding
alweer voor die arme hoge tonen), omdat hier slechts
één spleet is, waar de band bij opname en weergave op gelijke wijze
langs loopt.

Wordt deze band echter op een andere bandrecorder weergegeven, dan eist
de spleetstand weer alle aandacht.
Om verzameling van afgevallen ijzeroxyde-deeltjes en dus kortsluiting in de

spleet te voorkomen, wordt deze ruimte steeds met een magnetisch indiffe
rent materiaal (b.v.
spleet meer is.

koper)

Behalve de eigenlijke spleet

opgevuld — zodat

meestal

wordt

het eigenlijk

nog

een

geen lucht-

tweede spleet

aan

gebracht in de achterzijde van de kern, zodat deze in twee gelijke delen
wordt verdeeld met elk een spoel.
Ten eerste wordt hierdoor de remanentie van de kern zelf, dus de kans op

permanente magnetisatie van de kop, verminderd. Ten tweede kunnen hier
door uitwendige bromvelden (motor, transformator) vrijwel geëlimineerd
worden : in beide helften worden gelijke doch tegengestelde stoorspanningen
opgewekt die elkaar opheffen.

Koppen met een zelf-inductie van 1
voor opname en weergave.

weergave.

hl en hoger zijn buitengewoon geschikt

Ze worden gewoonlijk speciaal

Een gunstige waarde

voor een combi-kop

gemaakt voor

(opname/weergave)

is 400 — 500 mH.

WISKOP
Een zeer goede wiswerking wordt verkregen wanneer de wiskop dusdanig
is uitgevoerd, dat hij in de oscillatorkring moet worden geschakeld.

De

wiskop

energie.

Toch

fungeert

dus

als

oscillatorspoel.

wordt deze wijze van

wissen

Deze

niet

vergt

zeer

weinig

altijd toegepast, omdat
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men tegenwoordig een andere manier heeft bedacht om energie te sparen en
de kop koel te houden.
Men maakt de wiskop-kern namelijk van ferriet of van een ferriet-nikkelijzerlegering. Zeer hoge wisfrequenties zijn hierbij mogelijk.
De spleetbreedto van de wiskoppen ligt in de buurt van 100 a 200 p, (0,1 a
0,2 mm). Het is in de meeste gevallen wel wenselijk oscillator-spoelen te
gebruiken van hetzelfde merk als de koppen. Met name bij het wissen is dit
belangrijk omdat de zelf-inductie van de kop is afgestemd op de spoel.

ZELF MAKEN VAN KOPPEN
Ook een zéér belangrijk punt ! Er zijn nu eenmaal enthousiasten, die ALLES
zelf willen maken. Nu is net inderdaad mogelijk om met goed materiaal

maar is het economisch ?

ook werkelijk goede koppen te maken,

Inderdaad, het begrip ,,economisch" zegt de ware hobbyist niet veel, maar
het lijkt ons toe, dat er toch niet veel geestdriftigen zijn, die voor zo'n gulden

of zes materiaal gaan kopen en daarna avond aan avond gaan zitten vijlen
en polijsten om dan

tot de conclusie te komen, dat ze een kop hebben

waarvan ze zo goed als geen gegevens hebben. (Is de spleet wel zuiver ? Hoe
breed is de spleet ? Wat is het frequentiebereik ? Wat is het maximum
laagfrequentsignaal

bij opname ?

netisatiestroom zijn. .

Hoe groot

mag de maximum voor-mag-

?). En dat terwijl men voor een tientje al een heel

goede kop kan kopen, om nog maar te zwijgen van de dubbel-

of vier-

sporige dumpkoppen van zegge en schrijve drie en 'n halve gulden

SAMENVATTING KOPPEN
Opneemkop

± 100 V en 15 è 20 mA

h.f. hulpsignaal 50 a 100 kHz
± 100 V en 15 è 20 mA
l.f.-stroom ± 2,5 mA

Weergeefkop

± 500 mH en hoger

e.m.k. :

±2 mV bij 1000 Hz

Gecombineerde opneem/weergeefkop

± 400 è 1000 mH

Wiskop

1

è 5 mH

veldstroom ±150 mA bij 50 kHz

wisfrequentie ± 50 kHz

spanning ±100 volt
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RUIS

»
Dat irriterende ruisen kèn bij bandopname aanzienlijk zwakker zijn dan bij
plaatopname; maar het kan ook sterker worden, als geen bijzondere voor
zorgen zijn genomen !
Wat is bandruis eigenlijk ? Dit geluid, dat over een breed frequentiespectrum
is verdeeld en aan stromende regen doet denken, heeft met het regen-effect

dit gemeen, dat het op een ongelijkmatige verdeling berust. Hiermede doelen
wij niet op het verschil van de maand augustus in Nederland en aan de
Rivièra, maar op het feit, dat regen uit kleine elementen bestaat, druppels

genaamd, waarvan er de ene seconde meer vallen dan de andere, maar die
tesamen in enkele minuten uw zomercostuum prachtig-egaal bevochtigen.
Prachtig egaal vormen de gerichte magneculen tezamen het opgenomen

signaal, maar gedurende het éne honderdduizendste deel van een seconde
dragen méér van deze magneculen tot het signaal bij, dan gedurende het
volgende. We kunnen het beschouwen als een ongehoorzaamheid van enkele
koppige magneculen, die zich niet naar het uitwendige veld willen richten
Deze microscopisch

kleine verdeling maakt

zich hoorbaar

als

ruis.

Nu blijkt uit ervaring, dat deze ruis groter wordt naarmate de magnetisatie,

het opgenomen signaal dus, sterker is. Gelukkig is dit niet andersom 1 In de
meeste gevallen maskeert het signaal zelf de ruis wel, maar soms is deze
toch hoorbaar als een zachte korrelige achtergrond,
het geluid wat rafelig zijn : mcdulatieruis.

alsof de „randen" van

Tijdens de zachte passages of in de pauzen is de ruis zeer zwak

tenzij

door enige oorzaak de magneculen een voorkeursrichting hebben, dus be

halve de gewenste audio-magnetisatie nog een extra permanente magnetisatie.
Het duidelijkst is dit het geval bij gelijkstroom-voormagnetisatie of als tevoren

met permanente magneet is gewist.
In de praktijk blijkt permanent wissen wel
spanning

te

geven

dan

h.f.-wissen I

Maar

een tien maal

het

gebruik

van

grotere ruis
wisselstroom

als hulp- en wis-signaal is op zichzelf nog geen garantie tegen zo'n per
manente magnetisatie. Deze stroom moet namelijk
zodat de gemiddelde waarde nul bedraagt en

geheel symmetrisch zijn,
mag dus geen vervor

ming vertonen, want de evenharmonischen leveren bij faze-verschuiving een
gelijkstroom-component op 1 Het is reeds mis als de positieve en de negatieve
toppen van het h.f.-veld ongelijk zijn, omdat de band merkwaardigerwijze
juist op de hoogte dezer toppen reageert.

Is bij een goede symmetrie een signaal-ruisverhouding bereikbaar van 63 dB,

bij een asymmetrie van slechts 5% daalt deze al tot 40 dB.
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MAGNETISATIE VAN DE KOP
Een

zelfde

invloed heeft

een

toevallige permanente

magnetisatie van

de

koppen, die ondanks voorzorgen van de fabrikant kunnen optreden bij het
plotseling uitschakelen van het h.f.-hulpveld. Met goede koppen is dit

effect voor de amateur gelukkig te verwaarlozen; bij de omroep echter
worden de koppen minstens elke vier uur ontmagnetiseerd 1
Het plotselinge van het uitschakelen kan men voorkomen, door met een
condensator te zorgen dat de oscillaior-plaatspanning hierbij niet terstond
doch geleidelijk wegzakt. Ook kan door een schakelconstructie worden be
werkt, dat de verbinding van de koppen met de oscillator pas wordt ver
broken op het moment dat
seconde later.

de h f.-spanning tot nul

is gedaald,

b.v.

1/1(10

Een listige methode om automatisch geregeld het opneemkopje te ontmagnetiseren is die waarbij de opname-weergave-schakelaar een tussenstand

heeft,

waardoor

kortstondig over dit

kopje

een

uit

de

voedingsspanning

geladen condensator wordt aangesloten, die zich dan uitslingerend ontlaadt
(gedempte trilling). De waarde van deze condensator hangt van het kopje
af : ev. controleren met k.s.o op goede uitslingering. Voor laagohmige kopjes

gebruikt men wel 0,1

Maar de amateur behoeft zich om deze problemen

meestal niet te bekommeren, tenminste, als hij zo verstandig is geen mag
neten in de buurt van de koppen te houden of ze met
door te meten........ 1

een ohm-meter

DE BAND
Wanneer

de

i
verdeling der

ijzerpoederdeeltjes

op

de

band

niet

op

alle

plaatsen gelijk is en wanneer de laagdikte niet overal even groot is, ont
staat eveneens ruis. De tegenwoordige banden zijn echter dermate geper
fectioneerd, dat we ons hierover geen zorgen behoeven te maken.

ONVOLDOENDE WISSTROOM
Een mogelijke ruisoorzaak is ook een onvoldoende wisstroom : de opgehoopte

restanten van de vorige opnamen zorgen voor een smoezelige achtergrond.
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CONTROLE VAN HET H.F.-HULPSIGNAAL
Een heel eenvoudige methode om de h.f.-oscillator op onnauwkeurigheden,
die zich in ruis uiten, te testen is de volgende : zet de recorder op „opname"

en laat een nog nooit eerder gebruikte band met normale snelheid langs de
opneemkop lopen, zonder daarbij een extra signaal aan toe te voegen. Zorg
dat de band niet langs de wiskop loopt. Eventueel omleiden of een papiertje
op de wiskop plakken.

Na een tijdje wordt de kop op „weergave” geschakeld en het „opgenomen”
stuk beluisterd. Wanneer meteen daarna een stuk van de nieuwe band, dat
niét langs de opneemkop is geweest, A/ordt beluisterd, wordt een duidelijke

vergelijking verkregen.
Wanneer namelijk de h.f.-oscillator in orde is, zal de ruis van het opgenomen

stuk slechts heel weinig meer zijn, dan van het nog maagdelijke stuk.

Die geringe ruis is dan te wijten aan de versterker.
Is de ruis echter aanmerkelijk sterker, dan kunnen we aannemen, dat de

oscillator niet naar behoren functioneert.
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DE BAND

Het zal velen opgevallen zijn, dat over de diverse banden vaak zo verschillend wordt geoordeeld. Nu ligt dat zeer voor de hand, omdat het vrijwel
ondoenlijk is over magnetofoonband gegevens te verstrekken, waar ieder
een ook, wat aan heeft. Zo'n simpel bandje is in dit opzicht heel wat ge
compliceerder dan

de meest

ingewikkelde

radiobuis !

Over een

buis kun

je vaststaande feiten uitdrukken in getallen, die iedereen zelf kan verifiëren
met de benodigde meetinstrumenten
Bij magnetofoonband is zoiets heel moeilijk, omdat zijn prestaties afhankelijk

zijn van een respectabel aantal factoren ; de koppen
heid, de h.f -hulpstroom, etc.

de versterker, de snel

Extra complicaties geeft de omstandigheid, dat het aantal belangrijke eigen

schappen zo groot is, dat het soms moeilijk is zonder meer van een goede

of een slechte band te spreken

in bepaalde opzichten is een goede band

vaak minder fraai en een matige band soms goed. (Om 't u wat duidelijker
te maken !).

Zo zijn daar de frequentiekarakteristiek,

karakteristiek,

de

signaal-ruisverhouding,

de gevoeligheid, de disproportiede

dynamiek,

de

modulatieruis,

het vereiste l.f.- en h.f.-signaal, het echo-effect, de gelijkmatigheid in emulsie-

dikte (outputvariaties), de vereiste wisstroom en het he, inneringseffect. Dit
laatste is het verschijnsel, dat van een goed gewiste band het vorige signaal
— gelukkig aanzienlijk verzwakt — pleegt terug te komen, zodra opnieuw

wordt opgenomen En dan zijn we er nog niet, want er is ook nog zoiets
als de hoedanigheid in mechanisch opzicht 1
Sterkte, soepelheid, rek, gelijkmatigheid
voor temperatuur en vocht.

bij

overspoelen

en

gevoeligheid

Zo mag het wel haast een onmogelijke taak schijnen, in dit bestek nog iets
zinvols

te

zeggen.

Tenzij

we

ons

beperken.

Nu

gaat

het

hier

om

het

gebruik voor amateur-doeleinden en daarom kunnen vele facetten als on
belangrijk worden beschouwd Enkele andere, zoals de gevoeligheid, de

frequentiekarakteristiek en de dynamiek zijn voor de amateur echter dubbel
belangrijk !

De geringe snelheden stellen lagere eisen aan de mechanische

eigenschappen, maar hogere aan de zo juist genoemde. Terwille van de
hoge tonen, die door de lage bandsnelheid in het gedrang komen, wordt het

instelpunt van de h.f.-hulpspanning lager gekozen, wat enigszins ten koste
van de disproportie, die hierdoor van
het 1,5 pCt-minimum tot 3 è 4 pCt
stijgt; deze stijging is nog weinig bezwaarlijk.
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gevoeligheid, frequentiebereik en vervorming
De gevoeligheid van een band wordt bepaald door de magnetische eigen
schappen, zoals deze grafisch tot uitdrukking komen in de z.g. max. B-Hkromme of hysteresiskromme (zie figuur 7). Het stuk a-b was de remanentie
a - d de coërcitiefkracht.

De magnetogramsterkte wordt voor de lage en middentonen bepaald door
de remanentie, voor de hoge tonen door de coërcitiefkracht (t.g.v. de zelfontmagnetisatie).

De verhouding :
coërcitiefkracht

R =

remanentie

is kenmerkend voor de frequentiekarakteristiek. Wenst men een gevoeliger

band met behoud van frequentiekarakteristiek. dan dienen de coërcitiefkracht
en de remanentie in gelijke mate verhoogd, zodanig dat R gelijk blijft.
Vooral een langzaam lopende band vraagt een hoge R, terwille van de

hoge tonen
Een

tweede

manier

om

de

gevoeligheid

te

verhogen

is een

vergroting

van de emulsiedikte, maar dat geeft alleen een verbetering voor het lage
gebied. De hoge tonen dringen namelijk niet zo diep in de laag door, dat

een verdikking zin zou hebben,
Een hoge coërcitiefkracht is dus gunstig voor de hoge tonen. Maar tevens
gunstig voor het behoud van het magnetogram ondanks uilwendige mag

netische velden, want de weerstand tegen ontmagnetisatie is hoog. Wat dus

betekent,

dat banden

met

hoge coërcitiefkracht

moeilijker

te wissen zijn.

Ook de bijstroom heeft invloed op de frequentiekarakteristiek (zie figuur 14).

Afhankelijk van de bijstroom variëren de output en de disproportie dusdanig,
dat pas het tweede vervormingsminimum bruikbaar is ( althans in de meest
voorkomende gevallen). Figuur 15 geeft daar voor de bijstroom ongeveer 6.
Bij toenemende bijstroom daalt de output, vooral van de hoge frequenties.

Dit effect zou

men kunnen toeschrijven aan het uitwissen door de eigen

bijstroom, waarbij uiteraard de hoge tonen het eerst in aanmerking komen.

Bij

hogere coërcitiefkracht

treedt dit wiseffect

minder

op.

DE DRAGER
Het voorheen veel gebruikte papierband is thans volledig vervangen door

de moderne banden van cellulose-acetaat en polyester. Het ongeveer 0,05 mm
dikke acetaatband wordt gebruikt voor z.g. standaardbanden, dat zijn prak-
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tisch rekvrije banden voor algemene doeleinden met dezelfde dikte als het
vroegere papierband.

Polyesterband

is sterker.

In

tegenstelling

onbreekbaar, doch daar staat tegenover,

tot

dat

acetaatband

het

niet

is

het

helemaal

absoluut
rekvrij is.

Het wordt om deze reden door meerdere fabrikanten zowel in de lengte-

als breedterichting voorgerekt, waardoor het onverwoestbaar stabiel wordt.
Polyester wordt eveneens gebruikt voor standaardbanden. Aangezien het op
de rugzijde niet te beschrijven is, is het voor montagedoeleinden en dergelijke
beter

gebruiken

acetaatband te

Er

is

echter speciaal

langspeelband

op

polyesterbasis, waarvan de rugzijde een witte matte beschrijfbare laag heeft.
Mylar is de handelsnaam van Dupont en heeft vrijwel dezelfde eigenschappen
als polyester..

Polyester of Mylar banden zijn niet, of niet noemenswaardig duurder dan
banden van cellulose-acetaat of polyvinil-chloride. Het is daardoor dus niet
alléén aan te bevelen

bij

het nasynchroniseren,

doch zéér zeker voor

het

normaal gebruik. Hieraan willen wij gaarne het volgende toevoegen. Het
is niet alleen van belang dat de drager van polyester is gemaakt, doch
tevens is het van het grootste belang welke eigenschappen de laklaag bezit,
waarin de ijzeroxyde is opgenomen en hoe deze laklaag aan de polyester-

drager is verankerd.

Door de grote sterkte van polyester en Mylar heeft men dit materiaal onge
straft dunner kunnen maken, zonder dat de sterkte daaronder te lijden had.

Zo kennen we tegenwoordig banden waarvan de drager ongeveer 0,02 mm
dik is. Al naar gelang van deze dikte gaat er 50 of 100% meer band op

een haspel. Bij 50%

langere speelduur spreken we van langspeelband en

bij 100% langere speelduur van dubbelspeelband.
Daarnaast kennen we het uitzonderlijk dunne „Triple-Play"-band van Agfa,

BASF en Kodak, dat een drievoudige speelduur heeft! De drager meet slechts
0,018 mm, terwijl de emulsiedikte 0,006 mm bedraagt.

VERGELIJKINGEN
Vergeleken met cellulose-acetaat is Mylar 2 maal sterker bij continue trek-

belasting, 6 maal sterker bij scheuren en 15 maal sterker bij stootbelasting

(veel voorkomend,

bij in- en uitschakelen

van het bandtransport). Het is

30 maal minder hygroscopisch: acetaat neemt tot 9% vocht uit de omgeving

op Mylar 0.3 %; het eerste wordt daarbij 1 pCt langer, het tweede slechts
0,07 pCt. Wat de invloed van warmte betreft: acetaat begint reeds bij 50° C
zacht te worden,

PVC bij 70 — 100° C,polyester

en Mylar bij 240° C.

Bij voorgerekt materiaal worden deze getallen veel gunstiger.

48

DE EMULSIELAAG
De magneetlaag, ongeveer 0,01

mm dik, bestaat uit een emulsie van ijzer-

oxide-deeltjes (kleiner dan 0,001
een bindmiddel.

mm; toch bevat elk nog talloze EM !) en

Gelijkmatigheid van deze colloidale verdeling en van de laagdikte bepalen

de kwaliteit ten aanzien van de ruis.
Door allerlei wijzigingen in bewerking en chemische

samenstelling is een

grote variëteit mogelijk in het magnetisch gedrag.

Zoals we reeds zagen, geeft hogere remanentie een sterker opgenomen sig

naal, maar deze verbetering heeft alleen effect bij de lagere frequenties,
omdat een sterker veld (van de band zelf) voor de hoge tonen ook een
evenredig grotere demagnetisatie geeft.
De hoge frequenties vragen voornamelijk een grote coërcitiefkracht. Wij willen
dus liefst, dat remanentie zowel als coërcitiefkracht zo groot mogelijk zijn.
Helaas zijn deze wensen niet tegelijkertijd te vervullen: de grootte van de een
gaat ten koste van de ander (wat vaker zo gaatl) Hier moet dus een com
promis worden gezocht.
Bij het ene type vband ligt dit compromis elders dan bij het andere.
Door deze onderlinge verschillen is ook de vereiste wisstroom en optimale

h.f.-hulpspanning voor alle typen niet dezelfde.
mee houden, wanneer verschillende fabrikaten
worden

Daar moet men rekening
op een zelfde machine

gebruikt.

Overigens zal de amateur hier in de praktijk geen moeilijkheden ontmoeten,
als hij de wisstroom voldoende maakt voor de moeilijkste band (standaard

band) en de h.f.-hulpspanning (die binnen plus en min 25% weinig kritisch
is) instelt op de optimale waarde voor de band die hij het meest gebruikt.
Ook

de

laagdikte

heeft invloed

op de

frequentiekarakteristiek:

daar

de

hoge frequenties minder diep in de emulsie doordringen dan de lage, geeft
een vermeerdering van de dikte alleen verbetering voor de lage tonen.

LEVENSDUUR
Het aantal malen dat een band opgenomen en weergegeven kan worden, is
praktisch

onbegrensd,

tenzij

de

machine

door

foutieve

constructie

slijtage veroorzaakt. Zo meldt de Armour Research Foundation

teveel

(USA)

dat

een door haar beproefde band na 57 miljoen malen weergegeven te zijn....

nog 95%

van zijn aanvankelijke magnetisatie bezat I De weergave-energie

wordt namelijk uitsluitend door het drijfwerk geleverd, zoals in de
Geluid

op

de

band

4

fiets-
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dynamo, waar de magneet alleen door een zekere veroudering verzwakt.

Wat deze veroudering betreft, zowel van de magneetlaag als van de plastic
grondlaag : daar is nog niets met zekerheid over te zeggen; de tijd zal dat
moeten uitwijzen.
Onder goede condities verwacht men op zijn minst toch wel een levensduur
van 30 jaar.

Waarschijnlijk valt dit nog veel gunstiger uit, maar veiligheidshalve doet men
toch maar beter voor archieven platen te gebruiken.
Onder goede condities verstaan wij voornemelijk afwezigheid van magnetische
velden omdat het tegenwoordig alom gebruikte plasticband geen hinder
heeft van vocht- en temperatuurschommelingen, zoals het vroegere papierband.

OVERSPRAAK DOOR UITWENDIGE VELDEN
Uitwendige velden, zelfs als deze zwak zijn, eventueel gepaard aan hoge

temperaturen, werken het verschijnsel van de overspraak in de hand : zeer
sterke signalen op de band magnetiseren zelfs de twee dichtstbijzijnde lagen

op de spoel. Slechts hoogst zelden (en dan nog voornamelijk met het uiterst
dunne lang- of dubbelspeelband) zal men hier last van hebben.

De tegenwoordig toegepasle hogere coërcitiefkracht en iets lagere remanentie
werken het echo-effect voldoende tegen.

De doordrukdemping van een goede

band

bedraagt

na

24 uur minstens

50 dB
Op

het

feit

dat

een

uitwendig

veld

deze

overdracht

bevordert,

berust

zelfs een methode van copiëring : de te copiëren band en de blanco band
worden tesamen, met de emulsie tegen elkaar gedrukt, door een bekrachtigde

spoel gevoerd (uiteraard mag dit veld niet zo sterk zijn, dat het origineel
wordt uitgewist!).

INVLOED H.F.-HULPSPANNING
Om een voorbeeld te geven, hoe groot de invloed is die de h.f.-hulpspanning
heeft op de frequentiekarakteristiek, is in figuur 19 een voorbeeld van een
willekeurige grafiek getekend.

Hierop zien we, hoe de karakteristiek bij een h.f -hulpspanning van 100 volt

recht is, terwijl de hogere waarden

(130 en 155 volt) een ernstige hoge

tonen afval geven. De vervorming neemt daarbij evenredig af ! Een verlaging
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tot 68 volt daarentegen is zeer gunstig voor de hoge tonen maar nadelig
voor de lage, terwijl de disproportie stijgt. De juiste instelling volgt dus uit

een compromis.
Voor lagere bandsnelheden, bijvoorbeeld 9,5 en 4,8 cm/sec, kan men met
vermindering van de h.f.-hulpspanning het verlies aan hoge tonen nog

aardig compenseren, echter met het offer van een grotere vervorming.
Om nu zelf te bepalen hoe groot de h.f.-hulpspanning voor een bepaalde
band moet zijn, kan men het beste met 'n toon van 3000 Hz werken.
Wanneer voor deze frequentie bij een zekere h f.-hulpspanningswaarde een

optreedt,

maximum

is de

hulpspanning juist ingesteld.
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Figuur 19 — Invloed van de h.f.-hulpspanning op de frequentiekarakteristiek
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Wanneer een lagere disproportie van meer belang geacht wordt
hoge tonen, kan men het maximum beter bij 4000 Hz nemen.

dan

de

Men kan ook de gemiddelde regel aanhouden •_ een h.f.-spanning van 90 a
100 volt voor koppen met een zelf-inductie van ±400 mH en een spanning
van 100 è 150 volt voor koppen met een zelf-inductie van ± 1 H.
Met de frequentie van het h.f.-hulpsignaal hoeft geen rekening te worden

gehouden : ± 50 kHz is altijd goed.
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ZICHTBAAR MAKEN VAN HET MAGNETISCH SPOOR

Een ieder, die wel eens een geluidsband door zijn vingers heeft laten glijden,
heeft er ongetwijfeld bij gedacht: „vreemd eigenlijk...., of er nu wat op

staat of niet, je ziet er niets van". Doch deze gedachte werd dan meestal
wel aangevuld met een „maar je kunt het hoi en door de band langs een
weergeefkop te trekkenl"
Nu was in het verleden dit afluisteren voor praktisch iedereen voldoende
om te weten „wat" er stond.
Voor de amateur, die even de band heen en weer trok om precies de start

van een bepaald muziekje vast te stellen en ook voor de vakman, die mede
door de voor professionele doeleinden hoge bandsnelheid van 76 cm/sec
en de daardoor ver uit elkaar liggende registraties, precies het woord en
zelfs de letter kon terugvinden.
Doch inmiddels is de bandsnelheid op alle terreinen minstens gehalveerd

De

registraties

liggen

veel

dichter

bij

elkaar,

waardoor

van de juiste plaats moeilijker wordt. En zo wordt
van de registratie langzamerhand een eis.

het terugvinden

het zichtbaar maken

Welnu, dit zichtbaar maken is in wezen een zeer eenvoudige zaak: men
hoeft maar wat ijzervijlsel op de band te strooien en daarna legen de band
te tikken. Het ijzervijlsel zal zich dan volgens de bandmagnetisatie richten.

Deze methode is echter veel te ruw. De magnetische krachtlijnen zijn zeer
zwak en bovendien is ijzervijlsel veel te grof. Zeer fijn ijzerpoeder is dus
noodzakelijk.

IJZERPOEDER IN TETRA
De fijnheid van de registratie is afhankelijk van de spleetbreedte van de
opneemkop. De korrelgrootte van het ijzerpoeder moet gelijk zijn, of nog

beter iets kleiner zijn dan de spleetbreedte. Daar de hedendaagse koppen

soms spleetbreedten hebben van zo'n 4 a 5 p, is ijzerpoeder met een korrel
grootte van 3 p zeer geschikt.

Het strooien van dit poeder op de band zou nooit gelijkmatig kunnen ge
beuren. Bovendien zouden de korrels aan
bare plekken ontstaan.

elkaar kleven en zouden onlees

De oplossing voor dit probleem is de korrels te mengen met tetra in een ver
houding van

1

deel

ijzerpoeder op 100 delen tetra. Het poeder zal zich,

wanneer het mengsel wordt geschud, als een zwarte wolk in de vloeistof
verdelen.
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Het zichtbaar te maken bandgedeelte wordt nu in de tetra gedompeld, even

heen en weer bewogen, daarna uit de vloeistof gehaald en horizontaal vlak
vastgehouden De tetra verdampt snel en wat overblijft, is een zichbare
magnetische geluidsregistratie.
Zonder moeite kan nu een las worden gemaakt, of een stuk worden ingekort.
Vooral wanneer de band synchronisatiepulsen bevat (smalfilm!) biedt deze

methode aantrekkelijke perspectieven. De pulsen immers moeten ook op de
lasplaats een regelmatig karakter hebben.

Na het lassen kunnen de ijzerdeeltjes met een doekje worden weggeveegd,
eventueel met een weinig tetra.

BEWAREN
Om de te voorschijn geroepen registratie te bewaren, wordt nadat alle tetra
is verdampt een strook cellotape met de klevende zijde op de band gedrukt.
Daarna wordt het cellotape er voorzichtig afgetrokken, waarbij alle ijzerkorrels in dezelfde opstelling als op de band aan tiet cellotape blijven han
gen. Wanneer het cellotape vervolgens op een vel blanco papier wordt ge
kleefd, is de registratie duidelijk leesbaar

VASTSTELLEN VAN DE SPOORAFSTAND
Het zichtbaar maken van het magnetisch spoor is zeer nuttig om de juiste
plaats van het spoor of de sporen vest te stellen.

Bovendien kan worden bekeken of de wiskop het gehele ’ geluidsspoor wist

en of niet een gedeelte van het er naastliggende spoor wordt gewist.
Vooral bij viersporentechniek is dit zeer belangrijk. De sporen zijn veel smaller
en de instelling van de koppen luistert dientengevolge veel nauwer.

Als eindcontrole van de bandrecorder-fabricage wordt deze methode dan ook
toegepast.
Toen de eerste bandrecorders verschenen, waren ze allen uitgevoerd met
enkelspoorkoppen. Niet lang echter, want spoedig ontdekte men, dat de

bandbreedte rustig gehalveerd kon worden zonder veel aan geluidskwaliteit
te verliezen.

En zie, sinds enige tijd is het zo ver, dat die halve bandbreedte nogeens
gehalveerd is en wel in de z g. viersporen-recorder.

Een viersporen-recorder is dusdanig opgebouwd, dat twee sporen tegelijker
tijd kunnen worden beluisterd (figuur 20). Deze methode heeft het voordeel,
dat ook reeds opgenomen dubbelspoorbanden weer kunnen worden beluisterd.
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VIERSPOORTECHNIEK

De viersporentechniek

biedt interessante mogelijkheden.

Allereerst de dubbele speelduur met als gevolg : halvering van de band-

kosten en verkleining van de spoel-diameter bij gelijke speelduur (of uiter
aard dubbele speelduur bij behoud van dezelfde spoeldiameter). Zeer inte

ressant ook is de mogelijkheid van programmakeuze : aangezien de opneemweergeefkop van twee boven elkaar geplaatste spleten is voorzien (in
feite dus twee kopjes boven elkaar), kan zonder meer van het ene op het
andere spoor worden overgeschakeld.
Voor de smalfilmer opent de viersporen-techniek weidse perspectieven : op

spoor 1 wordt achtergrond muziek opgenomen, waarna synchroon met de film
spoor 3 (gelijke looprichting) wordt volgebabbeld.
Wanneer bij weergave beide weergeefkopjes worden doorverbonden komen
beide sporen keurig „gemixed" weer 1e voorschijn.
Foutieve opname is bij dit systeem niet fataal, zoals bij twee opnamen over

Beide aparte sporen immers kunnen onafhankelijk gewist worden.
elkaar.
Tot slot is daar nog de mogelijkheid van stereo-opnamen.
Figuren 21 tot en met 23 laten enige mogelijkheden zien.

•.
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50-pulsen-signaal v. 8 mm projector

• ..
4-sporen-techniek

9,5 cm/sec. Volspoor : het woord „ene"
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Figuur 20

VERMINDERDE DYNAMIEK
De medaille heeft ook haar keerzijde !
Zo is daar de onvermijdelijke dynamiekvermindering, die het gevolg is van
het ongelooflijk smalle spoor (nog geen millimeter breedte!). Een goede
dubbelspoorrecorder kan een dynamiek bereiken van ruim 50 dB, hetgeen
vrij veel is.
Een enkelspoor-recorder in diezelfde klasse haalt zo'n 55 dB. Dit prachtige
dynamiekbereik gaat bij de vierspoor-recorder weer gedeeltelijk teniet: het

maximum is hooguit 40 a 45 dB
De signaal-ruisverhouding wordt evenredig ongunstiger

het verschil tussen

een dubbel- en viersporen-recorder is voor de aandachlige toehoorder ab

soluut te horen door het verschil in ruis.

Bij sommige vierspoor-koppen heeft men de dynamiek nog iets welen op
te halen met enkele dB's door het aantal spoelwikkelingen te verhogen.
Men zou de dynamiek ook nog iets kunnen verbeteren door gebruik te

maken van speciaal band, dat dieper gemagnetiseerd kar. worden, alvorens

verzadiging en vervorming optreedt.

Het gevaar voor echo-effecten wordt

dan echter groter.

DROP-OUTS
Het geringste stofje op de band veroorzaakt bij de viersporen-recorder een
hiaat in de muziek, omdat de verhouding stofdeeltje-bandmagnetisatie veel
ongunstiger is dan bij enkel- of dubbelspoor.
Een viersporenrecorder is bijzonder gevoelig voor stof en de minste vouwtjes
of kreukels in de band wreken zich onmiddelijk. De eerste meters van een

rol band (zelfs al kan men er niets onregelmatigs aan ontdekken) zijn dikwijls
onbruikbaar voor een goede opname.

Een vereiste is dus, dat zo min mogelijk met de band wordt gemanipuleerd.
Wil men de band omdraaien, dan is het beter eerst even door te spoelen
zodat alle band op een haspel zit.

Is het voor iedere recorder, of het nu een enkel- of een dubbelspoor is
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aan te bevelen de kofferdeksel zo spoedig mogelijk te sluiten, voor een
vieisporen-recorder is dit een eerste eis. Nog beter is het een stofhoes te
gebruiken, eventueel van doorzichtig plastic.

Soms zijn de onderbrekingen het gevolg van magnetische ,,gaten" in de band
Deze onvolkomenheden komen bij de besle banden voor, hoewel tussen de
verschillende merken duidelijke verschillen kunnen bestaan.
Deze gaten zijn in normale productie niet te vermijden, hetgeen niet weg
neemt, dat de eigenschappen van de banden, vooral nu de viersporen
techniek in zwang is gekomen, gaandeweg beter wordt !
Teneinde de hinderlijke gevolgen van eventueel aanwezige gaten zo veel
mogelijk te vermijden, is het gunstiger om met een hogere bandsnelheid
te werken. De onderbreking duurt dan veel korter.

(bovenste spleet)
spoor 1.2
I

(onderste spleet)
spoor j.4

b

II

Figuur 21 — Viersporentechniek bij
opname en weergave - schakelaar
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PERFECTE BANDAANDRUK
Uiterst belangrijk is de bandaandruk, die voor de gehele lengte van de band
zeer constant dient te zijn. Zie hiervoor nadere gegevens in het mechanisch
gedeelte.

Vanzelfsprekend dient de gebruikte band uiterst soepel te zijn. Het is dan
ook beter het zeer dunne dubbelspeelband te gebruiken!

c::i
spoor k2J

I
6122

spoor 3.4

II

Figuur 23 — Uitluisteren van het eerste spoor tijdens het opnemen van het

tweede spoor - Schakelstand spoor 3 en 4.

i
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DE RECORDERVERSTERKER

Na deze rijstebrei-berg theorie en problemen is de lezer hopelijk nog niet

de moed benomen, de bandrecorder een aardig ding te vinden dat gerust
eens op het programma voor de lange winteravonden kan komen.
In de praktijk is al spoedig een redelijk resultaat bereikbaar (afgezien van

het

mechanische deel,

dat

een

onderwerp op

zichzelf

is),

terwijl

enige

toepassing van de vergaarde kennis zeker kan leiden tot een voortreffelijk
apparaat, waar men veel plezier van zal beleven.

Maar helaas, velen, die het hoffelijke besluit nemen zelf een recorder te

willen maken, komen vaak voor de moeilijke vraag : „welke of wat voor

een versterker zal ik bouwen ?" Daarna wordt meestal de kas nog eens diep
gaand onderzocht en vervolgens worden enkele avonden aan het doorsnuffe
len van bandrecorderlectuur besteed.

Het resultaat ? Dikwijls is de keuze nog moeilijker geworden dan ze al was.
De ene versterker heeft dit voordeel, bij de andere versterker is het net
andersom En het bouwontwerp, dat èlle mogelijkheden had, is net weer iets
te kostbaar.
We zullen dan ook

in dit recorderboekje niet slechts enkele kant-en-klare

ontwerpen geven, maar juist en vooral een overzicht van verschillende moge
lijkheden.
Moge dit overzicht uw keus vergemakkelijken en bij u
het besef doen groeien dat de bouw en de af regeling van een recorder-

versterker heus niet zo'n toer is als velen veronderstellen.

MOGELIJKHEDEN IN BLOKSCHEMA'S
Voor we de diverse onderdelen van de electronische apparatuur nader gaan
bekijken, zullen we aan de hand van een paar simpele blokschema's even
gaan

zien,

welke

functies deze

apparatuur

moet verrichten.

Dit om

een

duidelijk overzicht van het geheel te verkrijgen.

Uit het voorgaande weten we, dat voor een goede opname h.f.-hulpspanning
is vereist. Figuur 24 toont dat in de meest eenvoudige vorm : het microfoonof pickup-signaal

wordt versterkt

en

naar de opneemkop gevoerd.

Deze kop is tegelijkertijd aangesloten op de oscillator, die de h.f.-hulpspan
ning verzorgt. Deze hoge frequentie wordt tevens naar de wiskop gevoerd.
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Oscillator

Mier, trap

Wiskop

Voorversterker

Opneemkop

W4067/5

Microfoon

Fig. 24

Figuur 24 — Blokschema van een eenvoudige opneemversterker

Fig 25

Mier trap

Weergeefkop

Voorversterker

Eindversterker

W4067/6

L s.p

Figuur 25 — Blokschema van een eenvoudige weerqeefversterker

e

Fig 25a

Figuur 25a

— De voorversterker

versterker) bestaat meestal

Toonregel - of
corr. - systeem

3

W4067/8

(zowel van opneem-

regel- of correctiesysteem
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als van weergeef-

uit een dubbeltriode met daartussen een toon

De weergeefversterker (figuur 25) heeft de oscillator niet nodig. Deze ver
sterker is in wezen dan ook niets anders dan een gevoelige microfoonversterker Hierbij denken we gemakshalve maar even niet aan
correctieschakelingen, die aan het principe niets af doen.

de

nodige

Nu is het heel goed mogelijk de weergeefversterker als opneemversterker te gebruiken, hetgeen een flinke besparing aan onderdelen betekent.
Deze besparing is nog verder door te voeren door de oscillator omschakelbaar

te maken, zodat hij bij opname oscilleert en bij weergave als eindver
sterker fungeert. Figuur 26 laat zo'n gecombineerde versterker zien.

Op de voor- en nadelen van de beide systemen komen wij nog terug.

W O
W. Weergeven
0 — Opnemen

o

Microfoon

Wiskop

__ 1/1
Mier, trap

w

Oscillator

o?

eindversterker

of

voorversterker

Opneem - of
weergeef kop

F
|w4067/7

T

Oo

L.s p.

Fig. 26

Figuur 26 — Blokschema van een eenvoudige gecombineerde versterker, die
door middel van schakelaars (allen op één as) voor opname of weergave
wordt geschakeld.
Bij opname :

mier, op ingang versterker, opn./weerg.kop op uitgang voor-

versterker (via filter F) en eindversterker als oscillator geschakeld: h.f.-signaal
zowel naar opn./weergavekop als naar wiskop.

Bij weergave :

opn./weergavekop op ingang versterker. De oscillator is nu

uitgeschakeld en werkt als eindtrap, die het signaal

uit de voorversterker

versterkt en naar de luidspreker voert. De wiskop is buiten werking.
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2

DE OPNEEMVERSTERKER

De

moet

opneemversterker

het

op

te

nemen

signaal

van

radio, piekup

of microfoon, al of niet gemengd, voldoende versterken om de opneemkop
uit te sturen. Dat hoeft niet veel te zijn, want de opneemkop heeft niet
veel vermogen nodig: voor een normaal pickup-signaal is een tweetraps

voorversterker

(een

dubbeltriode

bijvoorbeeld)

ruim

voldoende.

Voor microfoonopname, of voor opnamen van een minder gevoelige piekup,
zoals de electro-magnetische, komt er nog een extra voortrap bij.
Veelal wordt hiervoor een penthode gebruikt, bijvoorbeeld de EF86. Ter
voorkoming van ruis kan hij echter ook best als triode worden geschakeld,

zoals ons figuur 27 laat zien.

EF86
Mier.

Fig 27

Ij I

J_W4067/9

JC~

5

o

1

Figuur 27 — Een als triode gescha

kelde penthode als microfoonbuis
(opneem versterker)

>v

t:

«H sp

Zoals we weten spelen bij opname zowel als bij weergave allerlei factoren

een

rol, waardoor een

rechte

karakteristiek

zonder bijzondere voorzorgen

ver is te zoeken. Welnu, die bijzondere voorzorgen moeten voor een deel

aangebracht

en

wel

vorm

van

een

In het blokschema zagen we reeds, dat
moet zijn voorzien van een h.f.-oscillator.

de

opneemversterker

ook

nog

in

de

opneemversterker

zijn

in

de

of meer correctieschakelingen.

Hiervoor zou met vrucht een normale Lf.-penthode kunnen worden gebruikt.
Immers de frequentie van zo'n 50 a 100 kHz kan zo'n buis nog wel aan.

De benodigde energie voor de voormagnetisatie is bovendien gering. Dat
echter in de meeste gevallen een forse eindpit wordt toegepast komt doordat

de

h.f.-hulpspanning

in

verreweg

de

meeste

gevallen

tegelijk

spanning wordt gebruikt. En de wiskop slobbert wel enige watts I
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als

wis

CORRECTIESCHAKELINGEN
Aan

een rechte karakteristiek

gewerkt.

Dat

de opname

bij

wordt

al

zoveel

mogelijk

komt er op neer, dat het hoog flink wat wordt opgehaald,

want zoals we weten zijn er verschillende verschijnselen, die juist de hoge
frequenties de kop trachten in te drukken.

Zo doet de toenemende frequentie de kop-impedantie toenemen. Verder
hebben we het spleet-effect, dat ook al niet bevorderlijk is voor het hoog

en daarbij komt nog eens de betrekkelijke hoog- en laagongevoeligheid van

de band. Daartegenover staat echter weer, dat de weergeefkop bij toe
nemende frequentie ook een evenredig toenemende spanning afgeeft (6 dB
per octaaf).
In principe zou de correctie dus zo ongeveer moeten zijn als in figuur 28
is aangegeven :
tegengesteld aan de karakteristiek van de weer

A een aflopende curve,

geefkop,

B het weer ophalen van het

hoog en C het resultaat.

dB

dB

dB

I
I
I
I

Fig 20
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Figuur 28 — Gedeeltelijke opbouw van de opneemkarakteristiek
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Figuur 29 — Globale voorstelling
van verschillende factoren bij op

name.
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100

Figuur

1000

30 — Het signaal

101

op

iHz

de

band : resultaat van de 3 curven uit
Figuur 29.
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Figuur 29 laat ons een aanvullend beeld zien. Hierin zien we hoe de
opneemkop van nature al een aflopende karakteristiek heeft en bovendien
zien we hier de ook een hartig woordje meesprekende bandcurve getekend.
Een en ander wordt gecorrigeerd door het hoog tijdens de opname nogal
stevig op te halen.
Wat er dan op de band komt te staan, toont ons figuur 30. Wanneer het

laag bij weergave wat wordt opgehaald (wegens gevaar voor overmodulatie
geschiedt dat niet tijdens de opname) en het hoog daarbij ook nog iets,
ontstaat uiteindelijk een keurig rechte weergave-karakteristiek.

Dank zij de oplopende karakteristiek van de weergeefkop hoeft het hoog
bij weergave niet veel te worden opgehaald, hetgeen uitermate gunstig is
in verband met de ruis !

In het kort : bij opname : hoog ophalen
bij weergave: laag ophalen

(4- iets hoog)

CORRECTIE KOP-IMPEDANTIE
Wanneer wij volgens figuur 31 een weerstand in serie met de opneemkop
schakelen, dan zal, indien deze weerstand groot is in verhouding tot de

impedantie van de kop. een veranderde kop-impedantie betrekkelijk weinig
invloed hebben op de totaalweerstand. Weerstandswaarden tussen 50 kQ en

100

kQ zijn

In figuur 31

gebruikelijk.
is R de voorschakel-weerstand ten overvloede overbrugd met

een condensator

(C,

a 1000 pF), waardoor de stroom door de kop

100

bij stijgende frequenties juist iets toeneemt

2e triode van [
voortrap^l^
R

Signaal

8

s

-

T

C

WO-IOOOp
HF
hulpspanning
Opneemkop

fw4067/13
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T

Fig.31

Figuur

31

Correctie kop-impedantie

INGANGSNETWERK
Een veel voorkomende methode is bovendien die, waarbij een hogetonen-

ophaal werkje tussen sterkte-regelaar en rooster van de voorversterker
(triode) is toegepast. Zulk een netwerkje (figuur 32) kan zowel bij op-

Fig.32

47p

PU.

Figuur 32 — Een vast netwerkje in

100

de ingangskring (zie ook fig. 51 ).

Mier.
W4067/14

II 220p

F

name als bij weergave worden gebruikt. Bij weergave verdient het boven
dien aanbeveling het laag wat op
,,de weergeefversterker".

te

halen.

Zie hiervoor

het

hoofdstuk

DUBBELZIJDIGE TOONREGELING
Zo'n

netwerkje is met succes uit te breiden tot

een dubbelzijdige toon

regeling, die uitstekend voldoet.
Het voordeel van zo'n toonregeling is, dat de mogelijkheid van bijregelen
altijd aanwezig is. Maar als nadeel staat daar tegenover, dat een dergelijk

niet vast-ingesteld filter weleens verkeerd kan

worden

bediend ! Van een

goede opname komt dan al heel weinig terecht.

ECC83

~J ft

o»|-*

3|§

Figuur 33 — Correctie d.m.v. toon
regeling. Beide pot.meters zijn logaFig. 33

w°

rithmisch.

W4067/15
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Bestaat er echter de mogelijkheid om tijdens het opnemen mee te luisteren,
dan is dit gevaar gering.

Het beste is de toonregeling op te nemen tussen de beide triodes
de voorversterker Figuur 33 toont de schakeling.

van

De potmeters, die beide logarithmisch zijn, moeten zo worden verbonden,

dat bij naar links gedraaide knop de glijcontacten zich bij — (min) bevinden.
Met indicatieplaatjes, genummerd van 0-10 komt de hogetonenregelaar ge
middeld op 6 en de lagetonenregelaar op 7,5. Daar 5 de middenstand is,
betekent dit een kleine versterking der hoge tonen bij opname en weergave

en een grotere accentuering der lage frequenties, die echter alleen effectief
is bij weergave,
bijgeschakeld.

doordat

bij

opname

de

weerstand

van

270

kQ

wordt

Deze schakeling is bij uitstek geschikt voor een gecombineerde opneemweergeefversterker. De gewenste correctie wordt immers zowel voor opname

als weergave automatisch verkregen, waarbij dan bovendien nog naar eigen
smaak kan worden bijgeregeld. Nu moet hierbij wel vermeld worden, dat

dit voor het hoog meer nodig zal blijken dan voor het laag.

Het zal dan ook in de meeste gevallen wenselijk zijn niet slechts deze
toonregeling toe te passen, doch verderop in de versterker het hoog nog
eens extra te bevoordelen. Dit kan geschieden door de RC-combinatie in
serie met de opneemkop, waarover we het hiervoor reeds hebben gehad.
Voor andere mogelijkheden: zie verder in dit hoofdstuk.

EENMAAL INGESTELDE TOONREGELING
_ ||Xhoog
0-30p
220k H-TÊ500k

*

'”9g
Fig 34

Figuur 34 — Vast ingestelde toon
regeling.

“ 10000p

W 4067/16

Wilt u het uiterst eenvoudig houden, dan kunt u een dubbelzijdige toon
regeling ook wel gebruiken als vaste toonregeling, die hoog en laag

onafhankelijk
(figuur 34).

Wanneer de

van elkaar ophaalt

hoog-

en

en

laagregelaars

die slechts éénmaal

wordt ingesteld

(de

vervangen door

potmeter is te

een vaste weerstand) zó worden ingesteld, dat hoog en laag naar behoefje
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worden opgehaald, kan na enig experimenteren een zeer gunstige stand
worden gevonden, die zonder wijziging bij opname en weergave kan worden
toegepast.
Maar ook hier geldt : elders in de versterker zal een extra hogetonencorrectie zeker nodig blijken.

CORRECTIE BIJ VERSCHILLENDE BANDSNELHEDEN
Nu hebben we het bij dit alles niet gehad over correctie bij verschillende
bandsnelheden. En dat is toch wel belangrijk, want nietwaar, de hogetonenweergave is o.a. direct afhankelijk van de bandsnelheid.

Het kantelpunt, dit is de frequentie, waarvoor de band bij een bepaalde
snelheid het gevoeligst is, is voor elke snelheid weer anders.
Aan dit kantelpunt dient een goede correctie te zijn aangepast.

Willen wij dus een recorder voor verschillende snelheden
zullen wij ook een omschakelbare correctie moeten maken.

hebben,

In het algemeen gezegd komt het hierop neer, dat

snelheid van

bij een

dan

19 cm/sec het hoog pas boven 12 kHz moet worden opgehaald, bij 9,5 cm/sec
boven 9,5 kHz en bij 4,75 cm/sec boven 6 kHz.
Absoluut vaste regels zijn hiervoor niet te geven, want de gebruikte band

spreekt ook een woordje mee.
Welnu, een aan de verschillende bandsnelheden
keling zien we in figuur 35.

aangepaste correctiescha-

ECC83 r~

W
!

Tic

----1__ bÏ5°/

Figuur 35

—

Correctiefilter, om-

Fig 35

schakelaar voor 3 bandsnelheden

470p

19

cm/sec stand 1 : kantelpunt 12-14 kHz

9,5

cm/sec stand 2: kantelpunt

4 75 cm/sec stand 3 : kantelpunt

7 kHz

330p |l500p
I2 3

9-11 kHz

6 -

460mH

F
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De eerste helft van de ECC83 is normaal geschakeld (anodeweerstand 220 kQ,

kathodeweerstand 2700 Q, overbrugd met een elco van 100 zzF).

De tweede helft is als frequentiekarakteristiek-corrector geschakeld.
Zonder spoel met zijn resp. condensatoren is de veisterkingsfactor 0,9.
Daar van een seriekring de impedantie op de resonantiefrequentie laag is,
vormt deze kring bij 12 kHz (het spoeltje resoneert met 470 pF in serie op

dB
20

IS
10
5

Figuur 36 — Frequentiecurve van

0

het correctiesysteem van figuur 35

■

(schakelaar in stand 1 ).

M
IS

20

Fig 96

12

1000

100

10

kHz)

een

zeer

W4067/18
10000 Hz

lage

weerstand van 50 kQ.
De versterking van de

weerstand
buis

zal

t.o.v

dan

ook

de

hieraan

bij

12

parallel

kHz

geschakelde

maximaal

zijn

en

bij lagere frequenties geleidelijk afnemen. Figuur 36 toont dit frequentie-

verloop.
Het spoeltje van 460 mH is in de radiohandel verkrijgbaar. Het is ook ge
makkelijk zelf te vervaardigen. Hiervoor wordt een ijzerkernhoudertje met
ijzerkern van 10 mm diameter gebruikt. Hierop wordt tussen twee flensjes
5500 windingen van 0,08 mm emailledraad gewikkeld.

Verschuiving van

het resonantiepunt is te bewerkstelligen door het ijzer-

kerntje te verdraaien.

Op zeer eenvoudige wijze is een

dergelijk filter voor een weergeefver-

sterker te gebruiken. Zie daarvoor onder het hoofdstuk „weergeefversterker

CORRECTIESYSTEEM PHILIPS EL 3516
Interessant is ook het zeer eenvoudige Philips-systeem, dat in de EL3516
wordt toegepast en dat in grote trekken met het voorgaande overeenkomt.
Figuur 37 toont het schema van de dubbel-triode-voorversterker.

Volgens dit systeem worden bij de verschillende bandsnelheden geen extra
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condensatoren bijgeschakeld, doch de spoel afgetakt, resp. uitgeschakeld.
Dat komt hierop neer, dat bij inschakeling van de gehele spoel (31 mH)

de resonantiefrequentie op 12 kHz komt te liggen. Deze resonantiefrequentie
wordt dus gebruikt voor 9,5 cm/sec (vrij hoog dus!). Bij 19 cm/sec wordt
een deel van de spoel uitgeschakeld. Het overblijvende deel (± 20 mH)
geeft met de seriecondensator van 5600 pF een resonantiefrequentie van
15 kHz. Bij een snelheid van 4,75 cm/sec wordt de spoel geheel
schakeld.

De serieweerstand van 680 Q verslechtert de Q van de kring
de hoogte van de piek precies kan worden ingesteld.

Dat

ook

dit

gemakkelijk tot weergeef-correctiefilter

systeem

uitge-

waardoor

kan

worden

omgeschakeld, ziet u onder hoofdstuk „weergeefversterker".
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Figuur 37 — Het opneem-correctiesysteem, zoals in de Philips EL
3516 recorder is toegepast.
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AANSLUITING VAN DE KOP
Aangezien de opneemkop aan weinig genoeg heeft, kan hij met succes
worden uitgestuurd door de tweede triode van de voorverslerker.
In figuur 31 hebben we het principe van deze schakeling reeds gezien,
Tot zover is het eenvoudig, maar pas op : er zit een addertje onder

het

gras I De kop dient immers tegelijkertijd op de vrij forse h.f.-hulpspanning
te worden aangesloten en zouden we dit eveneens volgens deze figuur 31
doen, dan zou het h.f.-hulpsignaal vrolijk via het seriefilter naar de ver
sterker doorlekken om aldaar de nodige verwarring te stichten.

Om dit nu te voorkomen, wordt een zeefkring tussen het seriefilter en de
opneemkop opgenomen (figuur 38).
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De parallelkring, die bestaat uit een h.f.-smoorspoeltje van 100 mH (F4
van Amroh bijvoorbeeld) en een variabele C van 100 a 150 pF, wordt
netjes afgestemd op de frequentie van het h.f.-signaal en heeft dan voor
deze frequentie een zeer hoge weerstand, terwijl de lagere spraak- en

muziekfrequenties ongehinderd kunnen

passeren.

Inplaats van een F4'tje van Amroh kan men ook een smoorspoeltje van
100 mH met regelbare ijzerkern nemen. Deze spoeltjes hebben een beduidend
betere Q-factor en dus ook een veel beier tiher-enect. bij gebruik van zulk
kan de 100 a 150 pF-condensator vast uitgevoerd zijn, daar

een spoeltje

met de ijzerkern wordt afgeregeld.
Soms wordt bovendien een extra condensator van ± 470 pF

(gestippeld getekend), om elke kans van h f-signaal

aangebracht

in de versterker te

ontgaan. Maar als het even kan, is het beier om deze condensator weg te

laten, daar bij een waarde van 470 pF en bij een serieweerstand van 47 kQ
teeds een verzwakking van 6 dB bij 7 kHz optreedt.

$
0.05/j

■•470p

ij

Figuur 38 — De aansluiting van de
opneemkop via een sperkring.
-150p

i bi

||# HF
711
hulpspanning

.1.

Fig 38
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UITSTURING DOOR EINDBUIS
Ondanks de effectieve filterwerking van

de

niet te onderschatten h.f.-spanning toch wel
wandelen

naar de voorgaande

buizen

zeefkring, wil

de waarachtig

terug

eens in geringe mate

en wel

het

in

bijzonder door

de

anode-roostercapaciteit van de triode. Een penthode is wat dat betreft heel

wat gunstiger I Vandaar dat men soms ontwerpen ziet, waarbij de dubbeltriode

nog

balanstrap.

eens
Hierbij

gevolgd

dient

wordt

door

natuurlijk

wel

bijvoorbeeld
gewaakt

een

eindbuis

te worden

of

tegen

een

over-

modulatie, want een eindbuis geeft heel wat meer energie, dan het kopje

verwerken kan.
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Vandaar, dat de serieweerstand soms extra groot wordt gekozen, of dat
gebruik wordt gemaakt van een spanningsdeler.
Zoals we nog zullen zien, kan de eindtrap tevens bij weergave dienst doen.
In figuur 39 zien we de kopaansluiting aan de anode van een EL84.
Let op : de zeefkring is nu rustig weggelaten I Toch neemt dat niet weg,
dat sommige zeer voorzichtige lieden het zeefkringetje toch maar opnemen,
onder het motto „je kunt nooit welen....!'' Het kost inderdaad slechts een
smoorspoeltje en een C'tje extra en bij nauwkeurige afregeling kan zoiets

nooit kwaad.

EL84
Sign
---- H 1000

Figuur 39 — Aansluiting van de
opneemkop achter de eindbuis.

----[ Wk

50/j
4 70p

0
Fig 39
W4067/21,

5

g
Opneemkop

I

OPNEEM-EINDTRAP MET EF50
Figuur 40 laat zien, dat de aansluiting op een balanstrap al even simpel is.

Het verdient aanbeveling de luidspreker tijdens

de opname te vervangen

door een passende weerstand.

♦•

EL 84
r[

HF

n
Opneem
kop
W4067/22

I

Fig. 40

Figuur 40 — De aansluiting op een

EL84

balanstrap is al even eenvoudig.

73

Het zij nadrukkelijk vermeld : opname met een dubbeltriode (veelal vooraf

gegaan door een microfoontrap) voldoet voor een normale recorder uit
stekend. De correctiemogelijkheid is voldoende en de versterking eveneens.
Er zijn nochthans lieden wie het niet gauw goed genoeg is.
zojuist beschreven eindbuisschakelingen.

Vandaar de

Het neusje van de zalm is echter een schakeling waarbij een zeer steile
penthode, zoals bijvoorbeeld de EF 50, wordt gebruikt (figuur 41).

De eindtrap voor opname moet aan een belastingsimpedantie, die met de
frequentie varieert tussen 35 en 105 kQ, een onvervormde spanning kunnen
leveren van 40 V (eff.) en daarbij tot 15 dB opjaging voor de hoge fre
quenties geven. Zoals de karakteristieken aantonen, is hier de EF50 beslist

de aangewezen buis. In de aangegeven schakeling en instelling (nauwkeurig
uitgezocht en nagemefen) levert deze buis, over de vereiste lage anodeimpedantie van 22 kQ, en een spanning van 30 volt bij 9 pCt vervorming en
60 volt bij 2 pCt (1,5 pCt 2e harm. en 0,5 pCt 3e harm.). Sommige ge

publiceerde schakelingen

Essentieel

voor

geven

goede

het

de stroomtegenkoppeling

die 60

resultaat

volt

zijn

bij

18....

pCt vervorming!

ook. de smoorspoelkoppeling

(door weglating van de

en

kathodecondensator, wat

voor deze situatie de juiste methode is).
De serie-impedantie, bestaande uit de weerstand van 4700 Q, de potmeter
van 50 kQ, de spoel van 400 mH en de C van 220 pF zorgt weer voor
ae gewenste hogetonencorrectie.

De kring, gevormd door de spoel en de condensator is namelijk afgestemd
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I 10 C50-Unitran
| C 40 TBR(v Reijsen)
250V

ECC 83
005,

33p

0

li

rJ

TL
zeer goede
isolatie

£

EF50

F

Vervangingsbuis EF50:EF91
f

f/"

/©

N©
\0

s

©

6

©J935
©/

F.fl.41

1

2

gl \

hoogfj

--J

mH'

220p
keram-

S(D
iü

y W4067/23

Figuur 41 — Het neusje van de
zalm : uitsturing van de kop door

opneemkop

T
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een EF50

(EF91).

op 12 kHz en heeft dus voor de hogere frequenties een dalende impedantie.
Het effect van deze kring is regelbaar met de potentiometer, die éénmaal
ingesteld wordt en dus geen knop behoeft. De zelfinductie in de
seriekring bestaat echter niet alleen uit de spoel, maar ook uit de kop:
de aangegeven waarde van de C van 220 pr geeft voor de kop van ±450 mH

de juiste resonantie. Deze correctie werkt krachtig : met de potmeter in de

stand + bedraagt de kopstroom bij 12 kHz ruim het drievoudige van die
bij 1 kHz. de werking begint bij 1500 Hz.
Maximaal is dus een versterking van 10 dB bereikbaar. Om nog 5 dB verder

te kunnen komen, bevindt zich in de roosterketen van de EF 50 de frequentieafhankelijke spanningsdeler, bestaande uit de weerstand van 1 MQ en 330 kQ

en de C van 39 pF. Mede door de smoorspoel van 40 H in de anodeleiding
en de parallelweerstand van 33 kQ, schommelt de anodebelasting met de fre
quentie slechts weinig om de gewenste waarde van 22 kQ.

HOOGOHMIG — LAAGOHMIG
Alles goed en wel, zult u zeggen, maar wat voor soort opneemkop dient nu
te worden gebruikt ?

Dat is eenvoudig : elke kop die een zelfinductie heeft tussen de 400 mH
en 1,2 H kan worden toegepast. Aan deze eis voldoen welhaast alle hoogohmige koppen.

50

F4
[Amroh

(blok)
opneemkop

W4067/24 i Fig 42

fa.ca)

Figuur

42 — De

aansluiting

van

een laagohmige opneemkop.

Wordt echter een laagohmige kop gebruikt, dan wordt de schakeling, als
mede de waarde van het correctiefilter enigszins anders (figuur 42).
Gebruik van een laagohmige kop

komt weinig voor. Weliswaar is hij in

hoge mate brom-ongevoelig, maar daar staat tegenover, dat een aanpassingstransformator moet worden gebruikt. En dit betekent kwaliteitsverlies.
Wanneer we nauwkeurig bouwen, behoeven we bij de toepassing van een
hoogohmige kop allerminst last van brom te hebben I
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DE OSCILLATOR VOOR DE HF-HULPSPANNING
Doel

van

signaal

de oscillator:

het opwekken

met een frequentie van ±

van

een

absoluut vervormingsvrij
voldoende sterkte om

50 kHz en van

opneemkop zowel als wiskop volledig uit te sturen.
Wat de opneemkop betreft, die heeft niet veel nodig: 1 a 10 mA, en soms

ietsje meer De wiskop daarentegen slikt heel wat meer : 60, 70 ja zelfs
wel 150 mA I Vandaar dat een eindbuis wordt gebruikt, al of niet vooraf
gegaan door een triode

SCHAKELINGEN
Als oscillatorschakeling wordt wel gebruik gemaakt van de serie- of parallelgevoede Hartley-schakeling waarvan de parallelgevoede het meest voor

komt

(figuur 43 A en B).

(a) Serie

(B) Parallel

Figuur 43 — Twee Hartleyschake-

lingen.

W4067/25

De Hartley-schakeling is te herkennen aan de spoelaftakking, in tegen
stelling tot de nog veel meer voorkomende Colpittsschakeling, waarbij de
aftakking is vervangen door een paar condensatoren.
Capacitieve — inplaats van inductieve aftakking dus (figuur 44). Door de

II
=T=C’

C2

Figur 44 — Principe van de veel

voorkomende Colpittsschakeling.

76

Fig.44
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Figuur 45 — Wiskop als oscillator-
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waarden van C1 en C2 te variëren, is de oscillatorfrequentie gemakkelijk te
wijzigen.
Deze schakeling wordt wel eens toegepast met een wiskop als oscillatorspoel.

Dit gaat alleen dan, indien de zelfinductie van de wiskop gunstig is (5mH).
Het voordeel is de veel gunstiger verliesfactor. Figuur 45 geeft een dergelijke,

geheel uitgewerkte schakeling.
De frequentie is ongeveer 50 kHz. De kathodeweerstand met condensator
dient ter beveiliging van de buis, bij eventueel uitvallen van de oscillatie.
De smoorspoel moet een zelfinductie van minstens 25 mH bezitten en een

hoge stroom kunnen voeren.
Heel gunstig werkt een primaire van een kleine uitgangstrafo (bijvoorbeeld
Muvolet),

maar ook een

h.f. smoorspoeltje zoals de Amroh F4 doet het
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Figuur 46 — De Philips EL 3516-recorder : ook hier is de wiskop als oscillatorspoel gebruikt
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heel goed op deze plaats alhoewel de gelijkstroom eigenlijk te groot is
voor de laatstgenoemde.
Via C1 wordt de bijstroom aan de opneemkop geleverd. Eventuele ver

andering

van

de

wisstroom

kan

met

R2

geschieden :

verhoging

hiervan

geeft verlaging van het geleverde vermogen en omgekeerd (R2 mag niet
lager worden dan 270 Q).
Verandering van de roosterlekweerstand (R1 ) — bijvoorbeeld tussen 15 en
100 kQ — heeft eveneens invloed op de oscillatiespanning.

In figuur 46 ziet u hoe Philips in de EL 3511-recorder iets dergelijks heeft
gedaan. Grappig hierbij is, dat als oscillatorbuis de ECL80 is gebruikt, al

thans het penthodegedeelte daarvan. De triode is als gelijkrichter geschakeld,
zodat in combinatie met het afstemoog, de EM34. een eenvoudige modulatieindicator is verkregen. Opmerkelijk
achter de eindbuis EL 84

is ook

de plaats van de opneemkop:

OSCILLATORSPOEL EN WISKOP
De meest voorkomende schakeling is die, waarbij een aparte oscillatorspoel

wordt gebruikt. Ook hierbij wordt de Colpittsschakeling het meest
gepast. Figuur 47 geeft een voorbeeld van een dergelijke schakeling.

toe

Het zelfmaken van de oscillatorspoel is mogelijk, maar de beste resultaten

zijn te bereiken door een kruiswikkeling toe te passen, iets wat door de

meeste amateurs niet is te verwezelijken.

De wiskop

wordt op de oscillator

aangepast

met een serie-capaciteit C1.

Voor laagohmige wiskoppen van 0 tot 5 mH, ligt de capaciteit tussen 4000 pF

en 1000 pF. Het resonantiepunt kan worden gezocht door een inductievrije

(kool)-weerstand van 10 Q in serie met de kop te plaatsen en over deze
weerstand een buisvoltmeter met een bereik van b.v 1 V. Bij volle uitslag loopt

r.
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Fig 47
signaal

Figuur 47 — De Colpittsschakeling
in de praktijk.

i

er dan een stroom van 100 mA door de kop. Voor koppen rond 1 mA is dit
ongeveer de max. waarde.

Voor meer hoogohmige v/iskoppen (5 mH en hoger), wordt de waarde
van C1 kleiner.
Het beste kan men voor C1 even een duo nemen van 2 of 3 x 500 pF.
Door deze twee of drie capaciteiten parallel te schakelen, wordt een C van
1000 of 1500 pF verkregen. Het resonantiepunt is nu gemakkelijk te vinden.
Door de variabele C in deze stand te meten, kan de waarde nauwkeurig
worden vastgesteld.
Inplaats van de 10 Q weerstand en de buisvoltmeter, kan ook een lampje
van 6 V 0,05 A worden gebruikt.

(Voor laagohmige koppen 2,5 V 0,1 A).

UITERST STABIELE SCHAKELING
Een volledig onvervormd sinussignaal is met een enkele zelfgenererende buis
moeilijk te verwezenlijken. Niet, dat dat zo'n ramp is (een normale recorder
kan immers best uitstekend functioneren met een enkel oscillatorpitje), maar

wil men het onderste uit de kan, dan kan men beter zijn toevlucht nemen
tot een twee-buisschakeling, waarbij bijvoorbeeld een triode het h.f.-signaal

opwekt en een er achter geschakelde penthode dit signaal
figuur 48 : een parallel gevoede Hartley.

versterkt.
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48 — Zeer stabiele

schakeling,

doordat de
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Fig 48
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oscillatorbuis

gevolgd

wordt door een eindbuis

Deze schakeling kan een vermogen van 3 watt leveren bij een spanning van
300 volt en een frequentie van 50 - 60 kHz.
Vrijwel dit gehele vermogen is vereist voor de wiskop, die door zijn verliezen
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een groot deel hiervan in warmte omzet. Deze warmte wordt gedeeltelijk
afgevoerd door de passerende band; reden waarom bij opname de band
niet langer dan 2-3 minuten mag blijven stilstaan, willen we oververhitting
van de kop voorkomen
Zoals gezegd de generator is in twee delen gesplitst . een zacht genererende
triode in Hartley-schakeling en een versterkertrap in A-instelling.
Daar de benodigde 300 volt boven de spanningsaansluiting van de EL 84 ligt,

wordt de in de anodekring opgewekte spanning opgetransformeerd door L4,

die zich op dezelfde kern bevindt als L3 en in dezelfde richting is gewikkeld.
De kringkwaliteit is hoog opgevoerd door het gebruik van micacondensatoren
en ijzerkernspoelen. Afregeling geschiedt met de regelbare ijzerkern.
Afhankelijk van de toegepaste kern, kan het nodig blijken de windingsgetallen iets te vergroten of te verkleinen, althans wanneer een wijziging
tussen 700 en 2000 pF geen juiste afstemming oplevert.
Als oscillatorbuis wordt een der secties van een ECC83 gebezigd.

De tweede triode blijft ongebruikt (zelfs de gloeistroom wordt uitgeschakeld)
en ter beschikking als reserve.
Met de potmeter van 50 kQ kan de h f.-spanning worden ingesteld.

EENVOUDIGE SCHAKELING VOOR FERRIETKOP
Een iets eenvoudiqer schakeling (althans van de eindbuis) is die van fig.. 49,
waarbij de spanning niet extra wordt opgetransformeerd De spoelen L3 en L4

uit figuur 48 kunnen dus vervallen
passen

in combinatie

minder

heet wordt
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doordat zo'n kop

minder.

4nJ^“

—I
kernen
J
voor af re - 2
geling
LJ
frequentie

verliezen

door voer C
voor koelinc
'9

’/2ECC40
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Deze schakeling is met succes toe te

met een wiskop met ferrietkern :

OPNEEMKOP

geschikt voor een

Het schema is uitgerust met ‘Z? ECC40 en EL41. Dit is met opzet gedaan,
voor diegenen, die deze buizen nog voorradig hebben. Zonder bezwaar
kunnen ze echter worden vervangen door de buizen ECC83 en EL84, waarbij
de R- en C-waarden uit figuur 48 moeten worden aangehouden.

De spoelen zijn van het fabrikaat Van Reysen.
De spoel in de anode van de EL41 dient er voor, de h.f.-spanning uit de
voedingsketen te houden. In de anodeleiding van de ECC40 is op eenvoudige
wijze, evenals in het schema van figuur 48, een spanningsregelaar op te
nemen.

HET AFREGELEN VAN DE H.F.-OSCILLATOR
Het afregelen van de h.f.-oscillator en het instellen van de opneem- en
wiskopcomponenten is een geduldwerkje, dat óf een goed ingericht meet
instrumentarium vergt, óf een groot aantal proefopnamen. En aangezien dat
meetinstrumentarium

niet

bij

iedereen

verwacht

mag

worden,

gaan

we

eens zien, hoe we het kunnen klaarspelen met behulp van die proefopnamen.

a

de frequentie

Wanneer u de oscillatorspoel (of een als osc.-spoel fungerende wiskop) koopt
krijgt u daar een schema'tje bij, waarop de juiste waarden van de diverse
componenten voor een bepaalde frequentie staan aangegeven. In dat geval
zijn er dus geen problemen

Moeilijker wordt het echter,

wanneer u een

willekeurige oscillatorspoel bij een stel willekeurige koppen gebruikt.
De ene kop werkt immers beter bij een hogere frequentie en de andere

kop weer wat beter bij een lagere. In zo'n geval zit er niets anders op dan

verschillende proefopnamen bij verschillende frequenties te maken.
Wanneer de spoel is uitgevoerd met een regelbare kern, dan geeft verdraaien
van deze kern frequentieverandering. Simpel dus !
Eveneens simpel is de frequentie-instelling van de veel voorkomende Col-

pittsschakeling, zoals die in figuur 47 is getekend. Hierbij hoeft C2 slechts
worden gewijzigd.

Dikwijls wordt een spoel van ongeveer 6,5 mH gebruikt. Met een condensator
van 1000 pF resulteert dat in een frequentie van 45 a 50 kHz. Vergroten

we de condensator, dan wordt de frequentie verlaagd: 1500 pF geeft een
frequentie van 40 a 45 kHz en 2000 pF : 35 - 40 kHz.

Een methode om de juiste frequentie te weten te komen, is de volgende :
Koppel de oscillator losjes met een radio-ontvanger welke is voorzien van
een afstemindicator. Dit losjes koppelen geschiedt het beste door een draad

in de antenne-ingang te steken en het andere eind vlak bij de oscillator te
Geluid

op

de

band

5
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houden. Oscilleert het gevalletje bijvoorbeeld op 55 kHz, dan reageert de

ontvanger op de derde, vierde en vijfde harmonische (en wellicht nog
verder), respectievelijk van 165, 220 en 275 kHz. Het verschil van twee
opeenvolgende harmonischen geeft ons dus de oscillatorfrequentie.

I

b

de wiskop

Houden we nog even figuur 47 aan, dan komt nu C1 aan de beurt. Zoals we
al onder het hoofdstukje „oscillatorspcel en wiskop" hebben gezien heeft

deze condensator

een

waarde

van

1000

a

4000

pF.

Deze waarde

moet

zo worden gekozen, dat het lampje van 6 volt 0,05 A zo fel mogelijk gaat
branden. Dit geldt voor hoogohmige koppen

Bij gebruik van een laagohmige wiskop moet het lampje zijn 2.5 V - 0,1 A.
Voor meer gegevens;

c

sla het zojuist genoemde hoofdstukje nog eens op I

de seriecondensator opneemkop

Nog steeds houden we ons voorbeeld, figuur 47 aan. C3 moet nu worden
ingesteld voor de juiste aanpassing van de opneemkop, hetgeen het best
kan geschieden door wat proefopnamen
Deze C 3 is een zeer kritisch

condensatortje, want hiermee valt of staat voor een groot deel de ge
luidskwaliteit.
Zoals we in het vorige deel van dit boekje onder het hoofdstuk „invloed

h.f.-hulpspanning" al hebben gezien, is het het beste een toon van 3000 Hz
op te nemen. Wanneer voor deze frequentie bij een zekere h.f.-hulpspanningwaarde een maximum optreedt, is de hulpspanning (te regelen door C3 uit
figuur 47) juist ingesteld.

d

maximum hoog

Zo, de oscillator is ingesteld

Nu

resten ons nog het eventueel aanwezige

correctiefilter voor de kop-impedantie (u weet wel het R-C-filter uit figuur
31 ), en het L-C-filter, dat er voor moet zorgen de hoge frequentie van de
oscillator uit de versterker te houden.

Via een proefopname stellen we de condensator van het R-C-filter nu zodanig
in, dat er zoveel mogelijk hoog op de band komt.

e

instelling h.f.-filter

En dan tot slot het L-C-filter.

Proefopnamen zullen ook hier weer de weg

wijzen. Wanneer de opneemversterker met een opneem-indicator is uitgerust,

zal doorlekkend h.f. deze indicator doen uitslaar .De condensator van het
L-C-fiter moet dan dus op minimum uitslag worden ingesteld.
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f

sinusvorm en kopmagnetisatie

Een eenvoudige controle, of de generator zonder vervorming werkt en de
kopjes vrij zijn van permanente magnetisatie, is de volgende.

Wij vergelijken de ruis van de nieuwe band, zoals

deze van de fabriek

komt, met die na de opname (zonder modulatie).
Bij het beoordelen van de maagdelijke band is het zaak, door omleiding te
voorkomen dat deze eerst de wiskop is gepasseerd en daar misschien mag

netisatie heeft opgedaan.

De opname mag slechts heel weinig ruis

(ver-

sterkerruis) toegevoerd hebben. Is deze ruis echter sterker, dan moet ergens
een storing in de generator huizen en een cscilloscoop er bij te pas

komen. Ook is het mogelijk dat de kopjes gemagnetiseerd zijn !
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3

DE WEERGEEFVERSTERKER

moet het signaal

De weergeefversterker
voldoende

van

vrij

vervorming

kunnen

dan

ook

met

effectief werkende

moet

halen

alleen

tevens de
en, zij het

(figuur 50). Elke goede

dubbelzijdige

toonregeling

is

als weergeefversterker te gebruiken

Gemakkelijker
dat

op te

kantelpunt moet op 1000 a 2000 Hz liggen

microfoonversterker

hij

versterken,

mogelijkheid bezitten het lagetonengebied extra
in mindere mate, ook het hogetonengebied.

Het

weergeefkop niet

van de

het

in

is echter

gebruik

een

vast

ingesteld correctiefilter,

eventueel voor diverse bandsnelheden omschakelbaar kan zijn en dat,

wanneer de versterker tevens als opneemversterker dienst moet doen, ook
automatisch als opneem-correctiefilter kan worden geschakeld.
Welnu, de in het vorige hoofdstuk gegeven opneem-correctiefilters (figuur
32 tot en met 37) zijn ook te gebruiken in de weergeefversterker, uiteraard
na enige wijzigingen !
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Figuur 50 — De karakteristiek van de opneem- en weergeefversterker, aangepast aan kop- en bandeigenschappen moet tezamen een rechte weergave-

curve bewerkstelligen.

84

L

VAST FILTER
Zo is het vaste filter van figuur 32 al zeer gemakkelijk tot weergeeffilter uit
te breiden : er wordt eenvoudig een extra serieschakeling van een weerstand
van 22 kQ en een condensator van 5600 pF aangebracht van rooster naar

B
Figuur 51 — Het netwerkje van figuur
32 uitgebreid met 'n R en 'n C : de
lage tonen worden extra opgehaald.

1 W4067/ 35

aarde (figuur 51 ). Wanneer in deze serieschakeling een schakelaartje wordt
aangebracht, is het filter gemakkelijk van opname naar weergave te scha

kelen !

TOONREGELING
Ook de toonregeling van figuur 33 is gemakkelijk omschakelbaar, zoals in de
betreffende figuur al is aangegeven.

Extra

accentuering

der

lage

frequenties

is

alleen

effectief

bij

weergave,

doordat bij opname de weerstand van 270 kQ wordt bijgeplaatst.

CORRECTIE VOOR VERSCHILLENDE BANDSNELHEDEN
Figuur 35

liet

ons

een

interessante

en

eenvoudige schakeling

zien,

die

speciaal bedoeld was voor correctie bij verschillende bandsnelheden.
Wanneer

wij

het daarin

gebruikte seriefilter

(L-C-kring)

vervangen

door

een parallelkring, (wederom L-C-kring, doch van geheel andere waarde),
dan krijgen wij een weergavekromme, zoals die in figuur 50 is getekend.

Deze kromme geldt voor 19 cm/sec. Zoals het schema van het weergave-

correctiefilter in figuur 52 laat zien, ligt het kantelpunt voor elke lagere
snelheid ook de helft lager.

De spoel heef een zelfinductie van 6 H en is bij de radiohandel verkrijgbaar.
Het zelfmaken van dit spoeltje is ook mogelijk.

Als kern wordt het MU-blik uit de kleine 19-set microfoontrafo gebruikt.

Deze blikjes zijn F-vormig. Het spoellichaam wordt vervaardigd van ivoor-
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karton en geïmpregneerd met verdunde Velpon of nagellak. Daarna vol
gewikkeld met 4000 windingen van 0,1 mm emailledraad. Voordat de twee
kernhelften tegen elkaar worden geperst, plakken we op de drie vlakken
van de ene helft stukjes papier met een dikte van 0,05 mm (blocknotepapier). Nadat de beide helften tegen elkaar zijn geperst, wordt de metalen

beugel, welke om de trafo zat, weer aangebracht en goed stevig aangedrukt.

W4067/36

Figuur 52
0.012/j SJ
Z5n |-------

—

Weergeef-correctiefilter voor drie

bandsnelheden.

|^6H JqOpP

stand 1:19

<cm/sec, resonantiefrequentie 1000 Hz
<
cm/sec,
resonantiefrequentie 2000 Hz
stand 3 : 4,75 cm/sec, resonantiefrequentie 500 Hz

stand 2 : 9,5

De aldus ontstane zelfinductie heeft met een parallelcondensator van 800 pF
een resonantiefrequentie van 1500 — 2000 pF

Daar van een parallelkring

de impedantie op de resonantiefrequentie zeer hoog is, vormt deze kring
bij 2000 Hz practisch een parallelweerstand aan de in de kathodeleiding
geschakelde 50
bij 2000 Hz.

kQ.

De versterkingsfactor van de buis blijft ongeveer 0,9

Voor het hoger en lager dan de resonantiefrequentie gelegen toongebied
neemt de impedantie van de kring geleidelijk af zodat de versterking van

de buis geleidelijk toeneemt.
Het

is duidelijk,

dat een

simpel

enkelvoudig-omschakelaartje,

aangebracht

in de leiding die aangeduid is met „S" de versterker voor opneem- zowel
als weergeefversterker geschikt maakt.

CORRECTIESYSTEEM PHILIPS EL 3516
Nogmaals de Philips EL 3516, doch thans het correctiesysteem als weergeeffilter (figuur 53).
In principe ook zeer eenvoudig, hoewel de omschakelaar vrij veel contacten

vergt
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De met het

L-C-filter in serie verbonden weerstanden van 8200 en

I

680 Q dempen de resonantiepiek (14 kHz bij 19 cm/sec)
De spoel is dezelfde als die voor opname werd gebruikt.

u

ISOk

2<

~33Ök~

3l

enigermate.

1M
uit

1 3 19 cm
2= 9.5 ..
3. 4.75..

Figuur 53 — Het voor weergave
omgeschakelde correctiefilter van

Fig 53

de Philips EL 3516 (zie fig. 37).

F

CORRECTIE - TEVENS RUISFILTER
Wanneer we over de uitgang van een penthode (de microfoonbuis bijvoor
beeld)

een

R-C-filter

extra opgehaald.
kantelpunt.

Een

plaatsen volgens figuur 54,

Door daarbij

de lage tonen

worden

de weerstand te veranderen, verschuift hel

zeer eenvoudig

weergeefcorrectiefilter

dus.

EC<^^

"I EF86
J

0.1 ju

22n

HF
Figuur 54 — Effectief correctie-filter
tevens ruisfilter.

y |tB é
W4067/38 |

Fig. 54

|_______ |

Het mooie is echter bovendien, dat door toevoeging van een enkele con(van ± 1000 pF) een effectief ruisfilter wordt verkregen, Deze

densator

condensator is gestippeld getekend, en kan het beste slechts bij lege snel
heden (4,75 c(n/sec) worden toegepast.
Bij hogere snelheden moet de waarde naar evenredigheid worden verlaagd.

Uitproberen is het beste.
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ENKEL RUISFILTER
Mocht u last hebben van ruis, dan kunt u met succes gebruik maken van het

in figuur 55 getekende ruisfiltertje, dat uit een voor diverse snelheden
omschakelbaar L-C-kringetje bestaat en dat het beste in de roosterkring
van de eindbuis kan worden geplaatst
Wilt u echter plezier van het ruisfilter hebben en niet mét de ruis tevens

alle hoge tonen kwijtraken, dan moet het filter scherp afsnijden, bijvoor
beeld boven 10 of 12 kHz. Dat lukt alleen met een zelfinductie, die ovei
een

Met een

hoge Q beschikt, bijvoorbeeld een pupinspoe! op ringkern.

condensator van 180 pF wordt een prachtige afsnijding verkregen, die hei
gewenste gebied onaangetasi laat

De andere waarden geven een lagere afsnijding.
Het zal blijken, dat dit filter in de meeste

gevallen

(gelukkig!)

niei

roodzakelijk is

EL84
0.05

Telefunken
"Ultratonkopf'

1000

.

I

f,

|
I

I

4 sporen

dB
•10

470p

1n

♦5
O

W 4067/39
Fig 55

200mH

50

100

200

500Hz 1

5

2

10

| 20kHz

Figuur 55a — Invloed van de
„afstemcondensator" parallel aan

Figuur 55 — Een simpel ruisfil
ter voor de weergeefversterker.

de weergeefkop.

PARALLEL CONDENSATOR
Aangezien de weergeefkop zich gedraagt als een zelfinductie, kunnen we,

door een Klein condensatortfe parallel te schakelen de kop „afstemmen" op

de

hoogste

frequentie,

die

we

willen

overbrengen.

Het

resultaat

moeite waard ! Vooral bij de hoogste frequenties wordt de
opgeslingerd, waardoor enkele dB's Ie winnen zijn.
Figuur 55a

laat het resultaat

kop (dump !).
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zien,

is

de

kopspanning

bereikt met een Telefunken 4 sporen

HOOGOHMIG — LAAGOHMIG
Normaal gesproken is een weergeefkop (of een gecombineerde opneem/
weergeef kop) altijd wel hoogohmig en kan dan zonder meer op het
rooster van de microfoonbuis worden aangesloten.

Is de kop echter laagohmig (een zelfinduclie van 75 mH in plaats van
de meest voorkomende waarde van ± 400 mH), dan dient een aanpassingstransformatortje te worden gebruikt.
wordt veel toegepast.

Een

verhouding van 1 : 50 a 1 :100

Doch hoe het zij, een hoogohmige kop is, ondanks zijn grotere bromgevoeligheid, uit kwaliteitsoogpunt te prefereren !
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4

MODULATIE-INDICATOR EN H.F.-METER

Weliswaar behoren

deze attributen

goed beschouwd onder het hoofdstuk

„opneemversterker", doch aangezien ze geen essentieel onderdeel van de
opneemversterker vormen, worden ze in dit hoofdstukje apart belicht.
Al naar behoefte kan men deze instrumenten in zijn versterker opnemen.

DE MODULATIE-INDICATOR
Hoewel een perfecte opname zonder modulatie-indicator zeer goed mogelijk

is, is het toch aan te bevelen dit instrument aan de opneemversterker toe
te voegen.
Dit geldt niet alleen voor een gecombineerde opneem/weergeefversterker,

maar ook voor geheel gescheiden versterkers, waarbij de mogelijkheid aan
wezig is het zojuist opgenomen signaal via de aparte weergeefkop te be
luisteren.

De

modulatie-indicator

vertelt

ons duidelijk,

ook

als wij

niet

in

de ge

legenheid zijn geluid continu door onze koptelefoon te beluisteren, of
op de juiste wijze wordt gemoduleerd. Of het nu een afstemoog is, of een
mA-meter, één blik erop vertelt ons boekdelen I

EENVOUDIGE SCHAKELING MET EM34
Een zeer eenvoudige schakeling toont ons figuur 56, waarin de EM34 is
toegepast.
Dit „oog" met zijn dubbele gevoeligheid, is buitengewoon geschikt om dienst
te doen als niveaumeter.

Het is het beste deze op te nemen achter de tweede triode van de voor-

versterker, dat is dus in de
opneemkop is verbonden.

meeste gevallen dat punt, waaraan tevens de

Het signaal, dat van deze triode komt, wordt vanaf de koppelcondensator

naar het rooster van het oog gevoerd.
In deze leiding is een weerstand van 150 è 500 kQ opgenomen. De grootte
van de weerstand bepaalt bij welke signaalsterkte het oog dicht gaat.
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De grootte moet dusdanig zijn, dat de ongevoelige kant van het oog juist
sluit bij het maximum signaal, dat de kop mag hebben. Uitproberen !
Een heel gemakkelijke methode is een potentiometer van 500 kQ te nemen,
dat bevordert een gemakkelijke instelling.
De condensator van 470 pF naar aarde dient om eventuele h.f.-restjes, die van
uit de oscillator door het filter gelekt mochten zijn, af te voeren. Wanneer het
filter echter goed is afgestemd (met C2) kan de condensator vervallen.
Door de OA85, een kristaldiode, wordt het signaal gelijkgericht en belandt
dan op het rooster van de EM34. De R-C-combinatie van 1000 pF en 0,5 MQ

zorgt er voor, dat het oog als niveaumeter werkt, omdat de snelle pieken
wat worden weggewerkt.
Het verdient aanbeveling om de juiste grootte van de R-C-waarden even
uit te kienen naar persoonlijke smaak.

HOOG-OP filt.

H F filter

HF

ECC
83

OPN

Q.05

KOP

rlh
100 a’

EM
34

HH
3 rs

ïft

I
Fig.56

-

o’

Figuur 56 — Eenvoudige modulatie-indicator met EM 34.

[W4067/4C

Indien de indicator in een gecombineerde opneem/weergeefversterker wordt
gebruikt, moet in de HSP-leiding een schakelaar worden opgenomen (opneem/weergeefschakelaar dus), die de HSP inschakelt, wanneer wordt op

genomen.

AFSTEMOOG GECOMBINEERD MET MEELUISTERTELEFOON
Een zeer interessante schakeling toont ons figuur 57. Ook hier wordt het
signaal weer van de anode van de tweede triode genomen.
Ter variatie is hier het moderne, voortreffelijke buisje, de EM80, tcegepast,

dat evenwel zonder bezwaar door een ander type kan worden vervangen.
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Gelijkrichling geschiedt door een als diode geschakelde helft van een ECC83.
Daardoor blijft de andere triode beschikbaar, waardoor de niet te onder
schatten mogelijkheid is geboren een meeluistertelefoon aan te sluiten.
De instelling van de EM 80 vindt plaats met een pot.meter van 100 kQ,

daarna die van de hoogohmige koptelefoon met een pot.meter van 5000 Q.

_l^

OPN KOP

i—r~5»r

—f—P-"oo P

ECC83(r) I

ex>/45ov

1

EM80
25/j
12V

ri
W4Q67/4 3

Fig 57

|

==J I

Figuur 57 — Modulatie-indicator met EM80,
luisteren.

Gebruik van een te gevoelige telefoon
verstoren. In dat geval óf de telefoon
betere nemen !

tevens mogelijkheid tot mee-

kan de EM80-instelling enigszins
steeds ingeschakeld laten óf een

De beide potentiometers worden slechts éénmaal ingesteld.

EM34 IN COMBINATIE MET ECL80
We willen niet nalaten hierbij nog even te verwijzen naar het in figuur 46

weergegeven

Philips-schema,

waarin

de

gelijkrichting

van

het

voor

het

oog bestemde signaal geschiedt met behulp van het als diode geschakelde
triodedeel van de ECL80.

mA-METER ALS MODULATIE-INDICATOR
Figuur 58 tenslotte geeft een eenvoudige schakeling voor gebruik van een

mA-meter. Het voordeel van deze schakeling is, dat niet alleen gevoelige,

maar ook ongevoelige meters kunnen worden toegepast en wel tot zo'n 50
mA toe.
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i
Figuur 58 — Schakeling van een
mA-meter als opneem-indicator.

► OPN KOP

i

azs/jgl
W4Q67/41Y

De gevoeligheid van de schakeling wordt bepaald door de pot.meter van
± 50 kQ. Hoe gevoeliger de gebruikte meter, hoe groter deze potentiometer
moet zijn. Kwestie van uitkienen. Ook de kathode-weerstand moet worden
uitgeprobeerd

H.F.-METER

5 tt

1

W4067/42

WIS
KOP
Fig 59

Figuur 59 Aansluiting h.f.-meter
(compleet schema oscillator, zie
figuur 48).

Voor

het tijdig

aantonen

van

eventuele ontregeling of uitvallen

van

de

oscillator is een h.f.-meter van grote waarde.

Zoals figuur 59

laat zien,

kan

zo'n

h.f.-meter gemakkelijk worden

aan

gesloten op een oscillator die wordt gevolgd door een eindpenthode.
Een dergelijke oscillator kan gemakkelijk met een extra mA-meter worden
belast zonder dat hij daardoor van streek raakt.

De

h.f.-meter bestaat eenvoudigweg uit een in brugschakeling opgenomen

mA-meter (dump-metertje van 0,5 of 1 mA) en een
weerstand. Het geheel wordt over de wiskop aangesloten.

regelbare

serie-
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NEONBUISJE ALS INDICATOR
Een enkelvoudige oscillator, die uit één oscillerende buis bestaat kan beter
niet continu door een meter worden belast. Toch bestaat er wel een een
voudige methode om aan de weet te komen, of hij naar wens oscilleert:
we hangen simpelweg een 220 V neonpitje over de wiskop. Zoals we weten,
is de weerstand van zo'n neonbuisje uitermate hoog. De belasting is dien

tengevolge ook uitermate gering (figuur 60).

WIS
KOP

Figuur 60 — Neonbuisje als l.f.-indicator
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APART OF GECOMBINEERD?
Enige complete schema's

Het is duidelijk, dat een gecombineerde versterker, een versterker dus, die
zowel voor opname als voor weergave kan worden gebruikt, voordelen biedt.
Er kan immers worden volstaan met betrekkelijk weinig onderdelen, het
voedingsgedeelte kan licht worden gehouden en er hoeft slechts gebruik te
worden gemaakt van een enkele opneem/weergeefkop.
Niet alleen is zulks buitengewoon economisch, ook het totaal gewicht van
de recorder ligt daardoor betrekkelijk laag, hetgeen van groot belang is,

indien

het

apparaat

nogal

eens

moet worden

versleept

(wat

veelal

het

geval is!). Maar deze economie heeft ook zijn nadelen! De versterker is
namelijk op de meest kritische punten voorzien van omschakelaars.
Dat op zich is, hoewel het de bedrijfszekerheid van een recorder niet direct

stimuleert,

nog

op één as zijn

niet

zo erg,

maar

minder

fraai

is,

dat

deze schakelaars

gemonteerd.

Dat houdt logischerwijze in, dat alle vitale ledingen van in- en uitgang op
één punt bij elkaar komen, met als gevolg : kans op genereren en hogetonen verlies.

eenvoudiger is de constructie van twee aparte versterkers!
Niet alleen, dat de kritische schakelaars zonder meer komen te vervallen
Hoeveel

en dat opneem- en weergeefkop door middel van korte, stabiele en vast

aangebrachte leidinkjes aan de twee versterkers zijn verbonden, maar ook
de mogelijkheden van een dergelijke recorder zijn veel uitgebreider.
Zo is een direct in het oog springend voordeel, dat het opgenomen signaal
via de weergeefkop reeds kan worden beluisterd tijdens de opname.
De meest ideale opnamecontrole dus.

Bovendien is de mogelijkheid aanwezig tot echo-opnamen.

Het weergegeven signaal

immers komt een fractie van een seconde later

dan het oorspronkelijke geluid. Voegen we beide signalen samen, dan krij
gen we een prachtig echo-effect, dat een verrassende diepte aan de muziek
kan geven.

Uit het eerste gedeelte van dit boekje herinneren we ons nog wel, dat de
eigenschappen van een opneemkop iets afwijken van die van een weergeef
kop. Welnu, het is duidelijk, dat bij toepassing van een speciale opneem-

en weergeefkop maximale resultaten kunnen worden geboekt !
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Wanneer we beide versterkers geheel apart uitvoeren, dus niet in één koffer
ondergebracht, dan zijn we ook niet gedoemd altoos met zo'n 20 kilo wegend
apparaat op sjouw te moeten.
Wilen we ergens anders een paar bandjes afdraaien, dan laten we de
opneemversterker netjes thuis.

COMPLETE SCHEMA'S
We laten nu hieronder enige interessante schakelingen volgen van complete

versterkers.
Zoals u ziet, zijn het allen gecombineerde versterkers.
Dit is met opzet gedaan : heeft u de voorkeur voor een gecombineerde
versterker, dan kunt u een van die schema's zonder meer aanhouden.
E wenst u een gescheiden versterker, welnu, ze zijn daaruit zonder meer

te distilleren.

HERX UNIVERSEEL VERSTERKER
Deze versterker staat gelijk aan een volwaardig fabrieksapparaat en is te
gebruiken voor alle systemen van bandrecording (figuur 61 ).
Deze versterker die door Herksen is ontworpen, is uitgerust met slechts

4 buizen. Ondanks zijn eenvoudige opzet, zijn de prestaties groot:
Recht van 70 Hz tot 11 kHz binnen ± 2 dB bij een bandsnelheid van 9,5

cm/sec en recht van 50 Hz tot 14 kHz binnen ± 6 dB bij een bandsnelheid
van 19 cm / sec.
Geluidscorrectie kan worden toegepast zowel bij opname als bij weergave.
Verder is de frequentiekarakteristiek door middel van een schakelaar zonder

meer te wijzigen voor bandsnelheden van 19 , 9,5 en

4,75 cm/sec.
De eerste buis welke als spanningsversterker dienst doet, is voor dit doel

de bijzonder geschikte EF86.
Deze buis is mechanisch zeer ongevoelig, zodat de buisvoet direct op het
chassis kan worden gemonteerd.
De aardpunten van deze buis, dus de onderzijde van de kathode-condensator,
kathodeweerstand, schermroosterontkoppeling, roosterlekweerstand en het
moedercontact van S2 en C3, worden alle op één punt geaard namelijk

op de aardzijde van de microfoonplug.
De gloeidraadleidingen twisten en uit de buurt van de roosterleidingen hou
den. De verbindingen van S2 naar L3 en C1 ook afschermen.
Van de anode van de EF86 via 20 000 pF komt het signaal op de pot.meter
voor de sterkteregeling van weergave en mcrofoon. Om deze regeling onGeluid

op de

band
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afhankelijk te maken van de pickup-sterkteregelaar, zijn twee weerstanden

van 500 kQ tussen de lopers van deze potentiometers en het rooster van de
volgende buis, een ECC 83, geplaatst.
Deze weerstanden, welke van het % watt type zijn, eveneens afschermen.
De eerste helft van de ECC83 is normaal geschakeld; via de koppel-C van
20 000 pF, bereikt het signaal dat zich inmiddels op een niveau van ± 5 V

bevindt, de tweede helft van de ECC83.
Deze helft is als frequentiekarakteristiekcorrector

geschakeld.

De

werking

hiervan is in de hoofdstukken 2 en 3 (opneem- en weergeefversterker) reeds
uiteengezet. Zie figuur 35 en 52.
Figuur 50 geeft de karakteristiek van deze versterker weer.
Na de frequentiekarakteristiekcorrector tippelt het signaal via een 0,5 ^uF
condensator, welke absoluut lekvrij moet zijn, naar de schakelaar S3.

Bij weergave gaat het dan
luidspreker terecht.

zonder

meer de

eindtrap in

en

komt in de

Bij opname gaat het signaal via S3 door 47 kQ met 1000 pF parallel (ophalen

hoge tonen!) en via

een h.f.-filter naar de opneemkop.

De oscillator bevat niets nieuws : in de voorgaande hoofdstukken is daar ge
noeg over uitgeweid.

Bij opname kan worden meegeluisterd. Normaal speelt de luidspreker mee.

Bij microfoonopnamen kan met succes de schakeling van figuur 2 worden
toegepast. De belastingsweerstand is 5 Q 2W.
Voor de tweede luidspreker-aansluiting is een

entree

met

schakelcontact

gebruikt. Zodra de tweede luidspreker wordt ingeschakeld, valt de belas
tingsweerstand uit, zodat de tweede luidspreker het volle vermogen krijgt
toegevoerd.

DE VOEDING
Kies als voedingstrafo in deze versterker een type met een klein strooiveld.
De trafo moet ongeveer een stroom van 80 mA kunnen leveren. De metaal-

gelijkrichter moet eveneens een stroom van 80 mA kunnen voeren.
Een smoospoel inplaats van een 1 kQ 5 W weerstand in het afvlakfilter, geeft

een bromvrij geheel. Met een weerstand is de versterker voor normaal ge
bruik bromvrij genoeg.
De gloeispanning wordt via een brom-potentiometer geaard. Het aarden
van één zijde van deze gloeispanning gaat soms ook heel goed. Dit hangt ook

van de buizen af; de ene buis is namelijk veel gevoeliger op dit punt dan
een andere van hetzelfde type.
Nog iets over de omschakelaar.

Gebruik een tweedeks schakelaar, De
drie schakelaars, aangeduid met S1, S2 en S3 komen op het ene dek en
de overblijvende schakelaars op het andere.
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GECOMBINEERDE VERSTERKER
MET APARTE OPNEEM- EN WEERGEEFKOP
Het aantrekkelijke van dit schema (figuur 62), dat ontworpen is door G. de
Bruin, is dat de opneem- en weergeefkop gescheiden zijn.
Een zeer eenvoudige omschakeling is daardoor mogelijk. Gebruikte schakelaar :
drie dekken en twee secties per dek.
Dit ontwerp leent zich wel bijzonder voor

uitbreiding I

paar buizen

Een

er bij en men heeft een afzonderlijke opneem- en weergeefversterker.

De volgorde der kopjes is uiteraard : wis-, opneem- en weergeefkop.
Het apparaat kan tevens op eenvoudige wijze ais normale versterker dienst
doen, door de extra stand „V" van de hoofdschakelaar
De oscillator werkt met één

buis.

(S-1, 2, 3, 4, 5).

De wiskop fungeert als oscillatorspoel,

de modulatie wordt op het gehoor beoordeeld via

de luidspreker of een

hoofdtelefoon. Een vast ingesteld filter zorgt voor de nodige correctie.

Over de Metz-koppen enkele gegevens.
I.

II.

Wiskop. L = 5 mH; R = 4 Q; spleet

Opneemkop. L

=

100 mH;

R

0,2 mm.

= 40 Q; spleet : 14 p. Impedantie bij

10 en 40 kHz resp. 6 en 24 kQ

L.f.-stroom 0,5 mA, bijstroom 1,6 mA

(dit hangt van de band af).
III.

1000 Q; spleet 14 //. Deze kop geeft door
Weergeefkop. L = 4 H; R
zijn groot aantal windingen een hogere spanning af dan de meeste
andere fabrikaten (10 mV met Scotch 120 A).

De

afgeschermde

leiding

naar

de

weergeefkop

(hoge

impedantie)

moet

dB
«6

•4
♦2
0

\

Figuur 63 — De
frequentie-

karakteristiek
van de verster

ker van
figuur 62.
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een zeer geringe capaciteit bezitten, anders blijft er niet veel van de hoge
tonen over.
Daar de wikkeling niet symmetrisch is uitgevoerd, behoort storing door
bromvelden niet tot de onmogelijkheden. In dat geval is een afdoende
remedie deze . een plaatje mu-metaal (1 cm vierkant, 0,5 — 1 mm dik)
op 1 mm voor de weergeefspleet te plaatsen : de band loopt dan tussen
de kop en dit plaatje, dat een magnetische kortsluiting vormt voor uitwendige
velden.
Het schema behoeft niet veel uitleg : het correctiefilter, het ruisfilter, de
oscillator, al deze zaken zijn in de voorgaande hoofdstukken reeds belicht.
De omschakelaar heeft drie dekken, te weten : I : S-1 en S-2. II •. S-3 en S4.

ill -. S-5 en S-6.

Wees voorzichtig met de bedrading van dek II : hier komen de ingang en de
uitgang van de penthode bij elkaar.

De oscillator dient, tezamen met S-5 en S-6, goed te worden afgeschermd.
Figuur 63 geeft de frequentiekarakteristiek weer.
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OPNEEM- EN WEERGEEFVERSTERKER
MET TRANSISTORS
Tot slot nog een recorderschakeling met transistors, die door Siemens is ont
wikkeld.
In het ontwerp worden 6 transistors toegepast. De schakeling is geschikt
voor bandsnelheden van 9,5 en 19 cm en levert een uitgangsvermogen van
0,8 watt.
Voor een bandsnelheid van 9,5 cm ligt de bovenste grensfrequentie bij
11 kHz en bij een bandsnelheid van 19 cm wordt een grensfrequentie van

16 kHz bereikt.
De onderste grensfrequentie is voor beide snelheden 50 Hz.
Als modulatie-indicator wordt een draaispoelmetertje toegepast met een ge
voeligheid van 500 /<A.

DE SCHAKELING

(figuur 64).

In het schema wordt een hoogohmig kopje met een spleetbreedte van 5 /.i
toegepast. De zelfinductie ervan ligt tussen 0,3 en 0,5 H. Het kopje is aangesloten om een tegengekoppelde emitterschakeling met TF65.
Om de frequentiekarakteristiek van het kopje aan de hoge kant wat te ver

beteren is de emitterweerstand van T1
een zelfinductie en een capaciteit.

ontkoppeld met een seriekring van

Voor de resonantiefrequentie van deze kring wordt de tegenkoppeling ten
dele opgeheven en wordt een hogere versterking bereikt.

Voor de gelijkstroom is de schakeling nog extra tegengekoppeld door de in
stelling niet rechtstreeks te betrekken uit de batterij maar via de collectorweerstand van T1.
De tegenkoppeling

wordt

door

de

wisselstroom

ongedaan

gemaakt

door

een aftakpunt op instelweerstanden te ontkoppelen naar aarde (C2).
De tweede transistor in de versterkerschakeling is eveneens in emitter
schakeling opgenomen. De schakeling wordt ingesteld met de potentiometer
R4. Deze potentiometer is aan de ene kant verbonden met de collector van
T1. Door de instelweerstand te verbinden met de collector van de vooraf
gaande transistor bereikt men, dat bij temperatuurvariaties de instelling van
T2 geen grote veranderingen kan ondergaan.
Immers wanneer door een temperatuurstijging de collectorstromen van de

transistors zullen stijgen, dalen de collectorspanningen.

Een daling van de collectorspanning van T1
basisinstelstroom

en

dus een

betekent voor 12 een kleinere

kleinere collectorstroom.

In de tweede versterkertrap is frequentie-afhankelijke tegenkoppeling toe
gepast door een serieschakeling van een weerstand en condensator tussen
de collector van T2 en de emitter van T1 op te nemen.
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wiskop

METZ

i i

dubbel
dubbel
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4
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38
19
9.5
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ca 350 bij

WOELKE „MINIFLUX
opn./weerg.kop
wiskop
MINIFLUX voor 16 mm smalfilm
opn./weerg.kop

dubbel
dubbel

I0 1)
200

10000 Hz 2)
0.9

2,2 mm 3)

10
14

350 bij
10000 Hz

BURKHARD MINION
opn./weerg.kop MAW 3
wiskop ML 3

dubbel
dubbel

7
200

1000
5

opn./weerg.kop 5RP
opn./weerg.kop 6RP
wiskop 6HF

dubbel
dubbel
dubbel
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7
200

opn./weerg.kop

dubbel

7

opn./weerg.kop ‘)
wiskop

enkel
dubbel
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enkel
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enkel
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7
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1.4

dubbel
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0,5 bij 1000 Hz

2x 10

ca 400

i

15

I

n

19

I6000
13000
9000
5000
i12000
9000

IHLE

AEG-TELEFUNKEN

opneemkop
weergeefkop
Wiskop met ferrietkern
opneemkop
type KL35
weergeefkop
type KL35
wiskop type KL35
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I9
I9

40 - 9500
•40 - II500

900

9.5

kso - ioooo

75

rz

hïi
1,6 mA

I

•ï
o

1

I

5 mV
40 - 50 kHz

0.15

9 mV
bij 1000 Hz

0.15

4,5 mV

I00 V bij
50 kHz

ca 60 mA

50 kHz

70 mA

20 -100 kHz

50 mA

50 kHz

2 - 3 watt
ca 30 mA

60 kHzs)

I50 mA
tot I00 kHz

*■

HO V bij
50 kHz

20 -100 kHz

4 mV
4 mV

9000 ohm
bij 50 kHz

40 kHz

60 kHz 5)

1.5

38, 19, 9,5

,40 - 16000
!60 - 11000

2x 115

9.5
4,75

30 - 12000
,30 - 6500

7

0,4 bij 1000 Hz

0,02

opn./weerg.kop

dubbel

4

200

90

BRENELL

opn./weerg.kop
wiskop

dubbel
dubbel

7.5

500
0.6

70
50

COLLARO

opn./weerg.kop

dubbel

7.5

GITZ type GSB

150
0.8

120 mA

19
9.5
19
9.5

450
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38. 19, 9,5

dubbel

dubbel

Q.
u»

U
'O

1.6

dubbel

wiskop

c
c

•40 - 15000

190
190

±- 25

2

0.5

10 - 10000

BRADMATIC

GRUNDIG

’l !22 _Z«ï1-

7.5 mA-126 kHz
5.5 mA-126 kHz

1.2

r
R

10 mV
bij 1000 Hz

63 kHz

0,6 W
275 mA

met parall.C
v. 30 pF 16 kHz

100 V
0,5 mA

5 mV

I mA
50 kHz

120 mA

0.6

blz. 108 en 109
Zie voor tekst:
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Bij opname is de schakelaar S, die zich in het tegenkoppelcircuit bevindt,
gesloten. De tegenkoppeling is dan voor alle frequenties vrijwel gelijk.

Bij weergave worden de lage frequenties minder tegengekoppeld
hogere.

dan de

Voor de hogere frequenties is de reactantie van een 30 nF condensator
kleiner dan voor de lagere frequenties.

In de collectorleiding van T2 is een potentiometer van 2 kQ opgenomen,
waarmede het geluidsvolume kan worden geregeld
De derde en vierde versterkertrap T3 en T4 zijn ook als emitterschakeling

uitgevoerd. Instelling van T3 geschiedt door een weerstand van 80 kQ op
te nemen tussen de basis en de collector van deze transistor.

Op deze wijze is dus tevens in een tegenkoppeling en temperatuurstabilisatie
voorzien.
Ook is met dit

doel een weerstand in de emitterleiding opgenomen.

T4 tenslotte is weer op dezelfde manier geschakeld als T2. Opvallend is bij

deze trap, dat in de emitterleiding van de transistor een secundaire wikkeling
van Tr1 voor tegenkoppeling in opgenomen
T4 is bij weergave als driver voor een balanstrap geschakeld.
In de balanstrap zijn twee transistors van het type TF78 opgenomen.
noodzakelijke instelling voor klasse B wordt verkregen met

De

de spannings-

deler R17/R18. Bij opname wordt de balanseindtrap geschakeld als h.f.-osciilator (balans oscillator). De bijstroomfrequentie 55 kHz wordt hier bepaald
door de trafo Tr3 en C14.

Het opneemkopje is met de versterker gekoppeld via een RC-netwerkje op

de secundaire van de trafo Tr3.
De modulatiespanning wordt omhoog getransformeerd, waardoor het moge

lijk wordt een hoge serieweerstand voor het lineariseren van de magnetisatiestroom toe te passen (n5).

Parallel aan de wikkeling n4 van de trafo Tr1

staat nog een seriekring van

een L en een C met het doel bevoorrechting van signaalfrequenties in de buurt
van de eigenfrequentie van het kopje te verminderen.
Op Tr1 kan de wikkeling nó dienen voor het afnemen van de signaalspanning.

Een tweede uitgang

(3,5 volt)

is de wikkeling n4. Er wordt op gewezen,

dat op de laatste uitgang ook gelijkspanning staat.
De modulatie-indicator is geschakeld tussen de collector van T4 en de — 6 V.

De meter dient te reageren op wisselspanning. Wanneer dus een draaispoelmeter wordt gebruikt, dan dient eerst de wisselspanning te worden gelijk

gericht, voordat ze op de meter kan worden aangesloten. Aanbevolen wordt
een Groetz-schakeling van diodes.

De weerstand Rv moet zo worden gekozen dat bij de hoogst toelaatbare
modulatiediepte de meter vol

uitslaat.

De voedingsspanning van de voorversterker wordt extra afgevlakt met behulp
van het filter R10 C3.
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Gegevens van transformatoren en filterspoelen

Transformator Tr1 — B65561 M25A60

Kern

M42/15

Dyn.

1V0,35 0,5

BI.

L

Cul 0,15 mm 0
Cul 0,2 mm 0
Cul 0,18 mm 0
Cul 0,09 mm 0

n1
n2, n3
n4

150 wdg
250 wdg
1500 wdg

n5

3000 wdg
(3 lagen van 1000 wdg)
Cul 0,15 mm 0
150 wdg

nó

9,5
R7

ca 70

C5

75
2
12

L1
fres
Kern

n

ohm
nF

25
2

mH
kHz

20

(L1) ferrietschaalkern

d

cm/sec

19

ca 150

(Siemens)

B65561 M25A60
0,28
0,28

180

180

mm 0
wdg

Transformator Tr2 Kern: M42/15 Dyn BI 1 V0,35 0,5 L

n1

= n2

n3 = n4

Cul 0,5

50 wdg (bif)

Cul 0,6 mm 0
Cul 0,45 mm 0

n5 = nó 140 wdg (bif)
Transformator

TR3

Kern:

n1 = n2 =
n3 = n4 =
n5

nó

mm 0

10 wdg (naast elkaar)

Ferrietschaalkern B65541M25A40

(14x8)

5 wdg (naast elkaar)

Cul 0,15 mm 0

„

Cul 0,35 mm 0
mm 0
Cul 0,1

9 wdg

70 wdg
= 210 wdg

Cul 0,1

mm 0
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OVERZICHT KOPPEN

ECC
82 II

Ih-nMD-r

Zie tabel blz. 104 en 105

Figuur 65 — Aansluiting van de
Woelke Miniflux opn./weerg.kop.

EF40 (86)(804)

Bij opname is het rooster van de
microfoonbuis kortgesloten. Inplaats

max 45V pLi
o

-U 20 a 100 p
7
hoog-correctie

l!
Fig 65

LF _

hiervan kan natuurlijk ook een mi
crofoon worden uitgeschakeld.

naar
OSCILLATOR

C1

4
0.1/J

II

naar»
ECC82 1

w

C2

opn/
weerg
kop
400mH

t"

Cl =250 pF, C2 = 300 pF.

MlOOLu

Voor bandsnelheid van 19 cm/sec of
16 mm film 24 beelden moet bij
opname
C1 + C24-schakelcapaciteit
van de kopleiding totaal 700 pF zijn.

40n

C3
W4067/46

X-—

Voor een bandsnelheid van 9,5 cm/
sec moet bij opname C1+C2 + scha-

kelcapaciteit
van
de
kopleiding
1500 pF zijn en bij weergave moet

C2 + C3 + schakelcapaciteit

van

de

kopleiding ook 1500 pF zijn.

O.lyu

1F

weerg kop
75mH - —

*

0.5/j

Figuur 66 — Aansluiting van de
laagohmige Bogen-Novaphon ste
reofonische

Fig 66
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0
16/j

weergeefkop

via

aanpassingstrafo van 1 : 62.5.

een

Figuur 67 — Aansluiting weergeefkop KL35

EF86

100/j

I

-

es.'

sper- (
kring <
63kHz'
2.7mH'

Figuur 68 — Aansluiting opneemkop KL35

X W4067/4I

2S00
P

0.1/J

Fig67

O
|

*160 V

|j—Indicator

lOk

Si n opn /w schak

|| 4Q0p

||1500p

—r~2Ök~

8

Sn

IM

Oscill
spanning

♦

Voetnoten bij tabel blz. 104 en 105

1) en 2)
Er worden koppen geleverd met ver
schillende eigenschappen. De afme

tingen van deze kopen zijn alle ge

lijk, doch een kleurcode geeft de ver
schillen aan. Deze code is als volgt:
Kleur van het huis:
rood = 6 fi, wit = 7 /.i,

zwart

10 f-i,

blauw = 20 /.i.

Kleur van de spoel :
rood = 800—1100 mH,

3)
Op aanvraag zijn verkrijgbaar pool-

breedtes tussen 0.8 en 3 mm.
4)
De vermelde gegevens gelden voor
een enkelspoorkop. Voor een dubbel-

spoorkop wordt de zelfinductie met
30% verminderd en het toegestane

maximum l.f.-signaal met 50%. Er
zjjn koppen verkrijgbaar met spleetbreedten van 10, 14, 20 en 28 /.i.

5)
zwart = 300—

400 mH, grijs = 60—75 mH, blauw =

7 mH.

De normale tapekop heeft als code
zwart—zwart.

250p

W 4067/49

Deze wiskop vormt tevens de oseiIIatorspoel. Om een wisfrequentie te
verkrijgen van 60 kHz, moet een con

densator van 1500 pF worden bijge
schakeld.
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DE BOUW VAN DE VERSTERKER

Wie op een zo klein mogelijk chassis een complete gecombineerde opneemweergeefversterker wil
groot zullen zijn.

bouwen,

Wie daarentegen op twee

weet

al

bij voorbaat,

dat de

problemen

aparte, enigszins ruirne chassis een gescheiden

opneem- en weergeefversterker projecteert, weet met vrij grote zekerheid,
dat de problemen niet groter behoeven te zijn, dan bij de bouw van elke
normale microfoonversterker.

Hieruit blijkt, dat men de moeilijkheden op prettige wijze in de hand kan
houden!

Het is de niet-doorgewinterde dan ook niet aan te raden een combinatieversterker in klein bestek te maken tenzij hij dat doet aan de hand van een
goed uitgewerkte bouwtekening.

EEN PAAR PUNTJES
De gemakkelijkste

bouwwijze is dus die van de gescheiden opneem- en

weergeefversterker. Waar moeten we daarbij op letten ? Hier volgen een paar

belangrijke punten.

TRAFO'S EN SMOORSPOELEN

Voedingstrafo's, uitgangstrafo's, smoorspoelen (vooral die van eventuele correctiefilters) moeten met de kernen haaks op elkaar worden opgesteld.

Ondanks deze voorzorgen kan toch nog brom optreden door onderlinge be
ïnvloeding.
In dat geval moet de schuldige transformator net zo lang verdraaid of ver
schoven worden tot de brom is verdwenen. Geen prettig karweitje met al die

draden en zo, maar een hardnekkige brom is altijd nog minder prettig....

KORTE LEIDINGEN

Ontwerp de versterker zo, dat de leidingen zo kort mogelijk kunnen worden
gehouden. Dat geldt voornamelijk voor de anode- en roosterleidingen.
Voedingsleidingen mogen wat langer worden.
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AFGESCHERMDE LEIDINGEN

Eigenlijk zou het het beste zijn geen enkele afgeschermde leiding te ge
bruiken. Elke afgeschermde leiding immers betekent een capaciteit tegenover
aarde en dus : pas afgeschermde leidingen toe, waar dat nodig is, maar ab
soluut ook niet meer !
Dat wil zeggen : van de kop naar de ingang (capaciteitsarm coax-kabel) van
ten hoogste enkele cm) en zo nodig de leidingen naar sterkte- en toon
regelingen.
Een goede methode is om deze laatste leidingen van normaal montagedraad
te maken en ze zo dicht mogelijk langs het chassis te laten lopen.
Pas wanneer zou blijken, dat ze werkelijk brom oppikken, kunnen ze alsnog
worden vervangen door afgeschermde leidingen.

GLOEI DRAADLEI DINGEN

Deze leidingen moeten het eerst in de in aanbouw zijnde versterker worden
gelegd. Twist ze, leg ze netjes in de hoeken van het chassis en aard één van
beide leidingen. Nog beter is het een voedingstrafo te gebruiken, waarvan

de gloeistroomwikkeling van een middenaftakking is voorzien.

Een zeer afdoende oplossing (indien de middenaftakking ontbreekt) is een
z.g. ontbrompot.meter : dat is een lineair pot.metertje van 100 Q, dat met
beide uiteinden mei de gloeistroomaansluitingen is verbonden en waarvan de

arm aan aarde is gelegd. Door verdraaiing van deze arm wordt het kunst
matige midden opgezocht, hetgeen te horen is aan het verdwijnen van de
brom.

AARDING

Verbind alle aardpunten die bij een trap horen, op één punt, dat geïsoleerd
is van het chassis. Verbind al deze punten met een stevige draad met elkaar

en maak een enkele verbinding tussen deze draad en het chassis.
Bromneigingen, die door een fout hierin ontstaan, zijn buitengewoon moeilijk

te achterhalen.
Vergeet ook nimmer de middenpoot van een Rimlock- of Novalvoetje
te aarden. Deze „middenpoot” zorgt meestentijds voor een afdoende af
scherming tussen de tegenoverliggende buisvoetaansluitingen.

ONTKOPPELING
Indien u geen uitgekiend kant-en-klaar schema gebruikt waar dit al
is aangegeven, zorg dan voor een goede ontkoppeling van elke buis.

op
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Dat betekent dus, dat elke anodeweerstand niet zo maar aan de hoogspanning
wordt gelegd, doch via een weerstand van 10 a 20 kö. Figuur 68a laat

—"T—f—|io-2Q>«F-^r—r—|w-2Qk|—*

Ot&E

l^ï r.g6e.

*

IEg'

®

Figuur 63a — Goede ontkoppeling
van eik© buis.

zien, hoe meerdere van deze weerstanden in serie komen te staan en hoe
ze door elco's van 8 /<F worden ontkoppeld.
Zulk een afdoende ontkoppeling voorkomt gemene genereerneigingen zoals

„motorboten” !

GESCHEIDEN IN- EN UITGANGEN
U weet het: de in- en uitgang van elke buis

mogen „elkaar niet zien”!

Tegen deze maatregel wordt nogal eens gezondigd, met alle gevolgen van

dien. Zorg dus, dat rooster- en anodeleidingen van elke trap zo ver mogelijk
van elkaar verwijderd zijn.
Soldeer eventueel bij zeer gevoelige voorversterkertrappen over het midden

van het buisvoetje een afschermschotje

VLAKGELIJKRICHTCEL

De vlakgelijkrichtcel voor de hoogspanning is langzamerhand wel geheel en
al ingeburgerd.

Inderdaad is deze cel beter toe te passen dan de gelijkrichtbuis, niet alleen

vanwege zijn eenvoud maar vooral door zijn lage inwendige weerstand.
Hierdoor is de spanning minder afhankelijk van de stroom.
Bevestig hem voor een goede warmte-afvoer vlak tegen het chassis.

WEERSTANDEN

Gebruik in de voorversterkertrappen uitsluitend opgedampte koolweerstan-

den, die ruisvrij zijn (o.a. Resista).
Zorg voorts, dat het wattage niet te gering is : anode- en kathodeweerstanden
1 watt en de rest zeker niet minder dan een half watt.
Bij twijfelgevallen omtrent de stroom, die er doorheen tippelt : 1 watt.
Op dit gebied is het niet goed al te zuinig te zijn !

112

CONDENSATOREN

Met de kwaliteit van de koppelcondensatoren valt of staat die van de hele
versterker. Gebruik dus condensatoren, die 100% lekvrij zijn en het ook
blijven !
De welbekende doopwikkelcondensatoren hebben wat dat betreft een uit
stekende naam.
Let bij deze condensatoren ook op de juiste montage : het rondom de con

densator getrokken streepje hoort aan de roosterkant.
De condensatoren die in de oscillator worden gebruikt,

»
moeten ook met

zorg worden gekozen I
Zo moet de condensator, die meestentijds over de oscillatorspoel is ge
schakeld en de oscillatorfrequentie bepaalt, een mica-condensator zijn, even

als de beide condensatoren, die de spoel verbindt met rooster en anode van
de oscillatorbuis (Colpittsschakeling).
De 100 a 300 pF condensatoren, die tussen oscillator en opneem- en wiskop

worden gebruikt, moeten keramisch zijn.
De noodzaak van deze maatregel is duidelijk : mica condensatoren kunnen de
nodige warmte

verdragen

en zijn

bovendien

inductievrij,

evenals de ke

ramische.

AFSCHERMING BUIZEN
Wanneer de versterker klaar is, verdient het aanbeveling tot slot de buizen
van de voorversterkertrappen van een afschermhulsje te voorzien !
DE GECOMBINEERDE OPNEEM/WEERGEEFVERSTERKER
Al

deze punten

nog

veel

moeten

bij

de bouw van

nauwkeuriger worden

een gecombineerde versterker

aangehouden.

Vaak

zal

het

daarbij

ook

noodzakelijk blijken bijvoorbeeld de oscillatortrap in zijn geheel af te schermen.
Tja, en dan de zoveeldeks-omschakelaar. Op deze schakelaar komen de in-

en uitgangen van de versterker bij elkaar. Hierheen loopt ook de h.f.-leiding.
Kortom, hier is hèt punt, waar onderlinge beïnvloeding uiterst gemakkelijk
kan ontstaan. Ergo : gebruik een schakelaar met minstens drie of vier dekken,

scherm elk dek apart af en ook de gevoelige leidingen, die er heen lopen !
En zorg uiteraard, dat de schakelaar op een dusdanige plaats wordt opgesteld,
dat de vitale leidingen zo kort mogelijk kunnen worden gehouden.

Geluid

op

de

band

7
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I
Agfa magnetoon
geeft ook

toon
aan!
De polyester voorgerekte
Agfa Magnetoon geluidsbanden
geven spraak en muziek - van hoog

tot laag - volkomen studio-zuiver weer.

AMATEURBAND

Voor alle bandrecorders. Door voorge
rekte Polyesterbasis speciaal geschikt
voor 4 spoors- en stereo-recorders. Ver
pakt in plastic zakken.
PE31
Langspeelband
PE41
Dubbelspeelband
PE 31 S Signeerband
PE 65 Het nieuwe Agfa Triple Record
Magnetoonband.
Voorgerekte polyesterfolie van
slechts 12/1000 mm „dikte”, met behoud
van de grootste trek- en rekvastheid.
Ideaal voor draagbare bandrecorders.

STUDIOBAND
FR 4 standaard studioband. FR 22 spe
ciaal voor platenindustrie. PE 22 speciaal
voor platenindustrie op voorgerekte polyester-basis.
INSTRUMENTSAND
Op voorgerekte polyester-basis. In nor
male, zelfklevende en warmte-plakuitvoeringen. Bestemd voor storingsschrijvers,
rekenmachines, stuurorganen, registratie
van radarbeelden etc.
VIDEO TAPES
Voor registratie van TV beeld en geluid.
ALLE TOEBEHOREN!

VRAAG FOLDER BIJ UW RADIO- OF FOTOHANDELAAR.

PI CILUIOSBAND

POLVClYf ■
VOORCiaiRT

ft

De geluidsband

mag net
met studio-zuiver geluid!

DEEL 3
MECHANISCH GEDEELTE
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Karakteristiek
voor
kwaliteit
Een luidspreker uit de Philips ’kroon’-serie

5
Basiskaraktcristick van dc 9710 M (met dubbele conus) opgcnomen zonder gebruik van klankbord Het regelmatige verloop
van deze curve is tekenend voor de uitstekende kwaliteit van
dc ■kroon’-luidsprckcrs.

Perfecte geluidsweergave bereikt u slechts met luid
sprekers uit de hoogste kwaliteitsklasse. Philips luid
sprekers, die voldoen aan de zwaarste eisen die bij
geluidsreproduktie worden gesteld, zijn samengebracht
in de ’kroon’-serie. Zij hebben een uitgebreid frequen
tiegebied en zijn zeer gevoelig. De vervorming is mini
maal, mede dank zij de speciale conus-uitvoering en
het lange homogeen-magnetische krachtveld. Boem- en
dopplerefTecten zijn uitgesloten.

lh

Ruime keuze
In dc Philips ’kroon’-serie kunt u een keuze maken uit
negen luidsprckcrtypcn.

Type

Type
Type
Type
Type

10
10
9710 A - 10
97I0AM - 10
97I0BM
10
4000 M - 10
4200 M - 20
4800 M - 6
5200 M - 20
9710
9710 M

Type
Type
Type
Type

AD
AD
AD
AD

watt
watt
watt
watt
watt
walt
watt
watt
watt

-

21,5 cm 0
21,5 cm0
21,5 cm 0
21,5 cm0
21,5 cm 0
26 cm0
31,5 cm 0
20,5 cm 0
31,5 cm 0

-

7 Q
7 Q

- 800 Q
- 800 Q
- 400 Q
-

7 n

-

7 Q
5 Q
7 Q

1 ,

B i1

h

Alle typen mei de aanduiding 'M' hebben een dubbele
conus. Alle typen 9710.. M hebben een frequentiegebied tol max. 20.000 Hz. Alle typen AD .... M
hebben een frequentiegebied tot max. 18.000 Hz.
Prijzen vanaf f 34.—.
Technische gegevens
Uitgebreide gegevens van het gehele programma
Philips luidsprekers (ook standaard-serie en speciale
typen) worden op aanvraag beschikbaar gesteld.
Adres: Philips Nederland n.v.
afd. Publiciteit
Eindhoven

PHILIPS luidsprekers

5

s
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HET MECHANISME : zware eisen

Men kan gerust zeggen, dat
van alle recorderproblemen.

het mechanische probleem het moeilijkste is

Zo langzamerhand begint dit geenszins prettige feit wel door te dringen
tot de schare zelfbouwers. Was dit tot voor kort te bemerken aan een groeiend
aanbod van kant-en-klare precisie-onderdelen zoals vliegwielen en dergelijke,

tegenwoordig is dit al niet eens meer het geval : losse onderdelen zijn vaak
moeilijk verkrijgbaar, om de eenvoudige reden, dat de vraag naar compleet
gemonteerde recorderdecks veel groter is.

Voor diegenen, die niet thuis zijn op het zo moeilijke instrumentmakersterrein,
is dit inderdaad een uiterst gunstige oplossing : zij kopen zo'n deck en maken
daar zelf het electronisch gedeelte bij, precies zoals zij het zelf willen.

Voor die lieden echter, die wél vlot met de draaibank kunnen omspringen,
bevredigt zo'n oplossing maar matig. Zij willen zélf bepalen, hoe het mecha
nisme zal worden opgebouwd, welke motoren er worden gebruikt en waar en

hoeveel koppen er zullen komen.

Voor deze actievelingen is dit derde deel bestemd, hoewel wij de instrumentmakertechnisch minder begaafden aanraden, dit deel ook nauwkeurig te be
studeren : elk recorderdeck immers is wel voor verbetering vatbaar en het

kan

nooit

kwaad eventuele fouten

te

kunnen

opsporen

en

zonodig

te

vei helpen 1

De mechanische problemen zijn dus zwaar. Doch pas er voor op ze té zwaar
te nemen I
Laat u niet afschrikken door de principiële eisen, die inderdaad hoog zijn,

maar in de praktijk vaak niet ten volle behoeven te worden gehandhaafd.
Tenslotte is de ene mens kritischer dan de andere. De fout die de een nog

hoort kan de ander ontgaan.

De een ergert zich aan eventuele tekortko

mingen, de ander maakt zich er niet druk over (een wijze houding, indien

tijd en geld slechts in beperkte mate beschikbaar zijn l).
En dan spreekt het doel waarvoor de bandrecorder bestemd is, ook een
woordje mee.
Hij wiens grootste vreugde gelegen is in het geregeld luisteren naar zuivere

sinusvormige fluittonen,

doet beter als medium

daarvoor

aan de bandre

corder niet eens te denken, want alleen de allerduurste doorstaat deze harde
proef.

De liefhebber van klassieke muziek zal hoge eisen stellen, maar daaraan kan
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worden voldaan
zeker.

Voor andere muziek wordt het eenvoudiger en voor spraak

In dit derde deel willen wij kort de verschillende facetten behandelen van
het mechanische probleem en daarbij speciaal op die punten wijzen, die
direct van invloed zijn op de kwaliteit.
Een uitgewerkt ontwerp geven wij dus niet.
Met enige fantasie kan men hiermee naar eigen wensen een apparaat ont
werpen of verbeteren.

DOEL VAN HET MECHANISME
Ons probleem in één zin samengevat : een grote lengte band met constante
snelheid zuiver langs de koppen te voeren.

Het algemeen principe is het volgende. De band, afkomstig van een spoel,
wordt voortgetrokken door een draaiende as, die deze door wrijving mee
neemt en af levert aan een tweede spoel welke apart wordt aangedreven.
Die draaiende as, de eigenlijke aandrijver, noemen wij de toonas, de linker

de afspoelhaspel, de rechter spoel de opspoelhaspel.

De afspoelhaspel nu moet tijdens het lopen van de band lichtelijk worden
afgeremd, waardoor de band zwak gespannen wordt en niet kan wapperen.

De opspoelhaspel moet zodanig worden aangedreven, dat het toerental zich
op soepele wijze aanpast aan de stijgende diameter van de opgewikkelde
band.
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1

2

DE INVLOED VAN ONREGELMATIGE BANDVOERING

Door verschillende oorzaken kan de bandvoering langs de koppen onregel
matigheden vertonen :

de toonas slingert;

b.

de toonas
snelheid;

draait

met

niet-eenparige

(ongelijkmatige)

de band wordt onregelmatig afgeremd door de afspoelhaspel of de bandgeleiders, waardoor elastische lengteveranderingen optreden;

d.

fouten

in

de

aandrukrol,

in

het

wrijvingscontact tussen

toonas en band (slip) of in de band zelf.

ad a. Slingering van de toonas kan plaats vinden, doordat

1.

hij niet zuiver rond is,

2.

de as in het lager (ev. kogellager) slingert,

3.

de as van draaiing niet samenvalt met de lichaamsas.

A
t

W4067/51

Fig 69

Al deze toestanden kan men veronderstellen door het in figuur 69 getekende
geval. De toonas, met straal r en lichaamsas a, draait om de as A : excentrisch

met een stukje e.
Stel: de toonas draait met een snelheid van n omwentelingen per seconde
(frequentie = n), dus de hoeksnelheid Qo = 2yrn. De excentriciteit wordt
aangenomen zeer klein te zijn t.o.v. r. Door deze toonas nu wordt een band

langs de weergeefkop gevoerd, welke opgenomen is op een andere recorder

zonder snelheidsgebreken.
Het magnetogram op de band is een zuivere frequentie f0, wat bij de bandVq

snelheid v0 overeenkomt met een geregistreerde golflengte op de band Ao=“
fo
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Wat krijgen we nu te horen bij deze weergeving ?
Wat optreedt is niets meer dan een rasechte frequentiemodulatie.
E

In de eerste plaats dus een toon die in frequentie n varieert tussen f0 + — fo
E

E

en f„
0 —-------- fo, dus met een frequentiezwaai
.
Af
for
r
In de tweede plaats komen de volgende zijbandfrequenties te voorschijn :
f0 ± kn (k = 1, 2, 3, enz.). De amplitude van deze zijbanden is niet
constant maar varieert met de frequentie n tussen de waarde nul en een
zekere maximale waarde.

2tie
Die maximale waarde is afhankelijk van de modulatie-index >; =

Af
n

2o

Bij grotere ?/ stijgt de disproportie, veroorzaakt door deze onplezierige zij-

banden. Voor ?; = 0,1 bedraagt de disproportie 7%. Voor het gehoor is deze
soort vervorming gelukkig wel minder hinderlijk dan die welke van harmonischen afkomstig is : de eerste is pas waarneembaar zodra de waarde van
7% wordt overschreden.
Niettemin is dit een factor om terdege rekening mee te houden, want het is

vrij moeilijk r] kleiner te maken dan die grenswaarde 0,1.

De zijbanddisproportie
karakter.

geeft

het

geluid

enigszins schor

een

en

korrelig

Een getallenvoorbeeld kan misschien bijdragen tot het begrip.

stel r = 3 mm,

e

= 0,03 mm, s/r = 1 %, f0 = 1000 Hz en n = 10.

Ten eerste horen we een toon, die in het tempo van 10 maal per seconde

varieert tussen. 1010 en 990 Hz.
Ten tweede de frequenties 1000, 1010, 990, 1020, 980, 1030, 970 enz. (fig 70).

De amplituden van deze laatsten zwaaien bovendien nog 10 maal per seconde

25

Fig 70
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tussen nul en de door hun lengte in figuur 70 aangegeven topwaarde.

De vraag rijst, in hoeverre deze ingewikkelde verschijnselen in de praktijk
ook werkelijk hoorbaar en eventueel hinderlijk zijn.
Nu hangt dit van verschillende factoren af : n, v0, f0, r, e, de kamerakoestiek
en de soort van geluid.

Wat het laatste betreft : lang aangehouden of zwak gedempte tonen zoals
van piano, orgel klok en klarinet zijn extra moeilijk t.a.v. toonhoogtevariaties.

De zuivere tonen van een toongenerator zijn het meest kritisch. Laat ons na
gaan wat men bij deze laatste waarneemt, om meteen het moeilijkste geval
bij de kop te nemen.

TOONGENERATOR
Om te beginnen valt het op dat de waarneming van de toonhoogtevariatie

sterk afhangt van de frequentie f0.
Bij hogere f0 wordt deze steeds opvallender, tot een maximum bij ongeveer
7 kHz. Dit hangt samen met het feit, dat in een gesloten kamerruimte door
reflecties aan de wanden staande golven optreden, met op verschillende

plaatsen maxima en minima („buiken" en „knopen"), waarvan de onder
linge afstand afhankelijk is van de golflengte. Verandert deze golflengte, dan
ook de plaats dezer maxima en minima.
Bij hogere frequenties bedragen deze plaatsverschuivingen door de boven
genoemde

frequentiezwaai

al

spoedig

enkele

centimeters,

zodat

het

oor

naast de eigenlijke frequentievariatie duidelijk een amplitudevariatie waar
neemt.

DRAAISNELHEID VAN DE TOONAS
Bij luisteren met hoofdtelefoon treedt dit secundaire verschijnsel uiteraard

niet op.
De hoorbaarheid der toonhoogteverandering hangt ook af van n, het toerental

van de excentrische toonas. Voor n groter dan 25 is deze nauwelijks meer
te horen : nu treedt het effect van de zijbandvervorming meer naar voren,
te meer daar de zijbanden door de grotere waarde van
komen te liggen en dus meer opvallen.

Men moet bedenken, dat normaliter de

n verder van f0

verschijnselen tweemaal optreden:

bij opnemen en weergeven.

De tabel op blz.123 geeft een overzicht.

Waar voor v0, f0, r en s/r een horizontaal

streepje staat, zijn deze grootheden niet zelf van invloed op het verschijnsel.

121

ad b. De invloed van een ongelijkmatige draaisnelheid van de toonas.
Deze kan worden veroorzaakt door fouten in het vliegwiel, de motor en
afremming.

Stel, dat de hoeksnelheid van de toonas een of meer malen per omwenteling
verandert met een kleine waarde A&- Het effect hiervan is eenvoudig terug
te brengen tot het vorige geval, door in de tabel i.p.v. e te lezen : rAÖ/w.

w is de hoeksnelheid van het variatieverschijnsel.

ad c en d.

Deze hebben alle een soortgelijk effect.

CONCLUSIE
De eisen liggen zeer hoog. Het meest bij een snelle toonhoogtevariatie van
minstens 25 maal per seconde, die optreedt óf doordat n zelf zo hoog ligt
óf doordat de snelheid van de toonas enige malen per omwenteling ver
andert

(b.v. slechte motor met onvoldoende vliegwiel).

In dat geval immers is niet meer e/r (die klein kan worden gehouden door r

groot te nemen)

het criterium, maar e zelf !

Met bijvoorbeeld r = 3 mm betekent dit, in de laatste twee gevallen van de
tabel, een e/v van 0,01 % ! Een lage snelheid van de toonas is inderdaad
gunstig, wanneer door een voldoende groot vliegwiel de hoeksnelheid con
stant kan worden gehouden.

DE PRAKTIJK
Over het algemeen is het bij een mechanische bewerking (draaien, slijpen)
beter mogelijk een as binnen een bepaalde tolerantie goed rond en centrisch
te vervaardigen, dan binnen diezelfde tolerantie ook nauwkeurig aan de voor
geschreven maat. Gelukkig is dit laatste ook niet zo belangrijk.

Op een zeer goede draaibank, kan men de excentriciteit wel beperken tot 2
a 1 /z (de maatafwijking slechts tot 10 p).

Met slijpen zijn veel hogere nauwkeurigheden te bereiken : centrisch gemakkelijk tot 0,05 p op maat tot 0,3 p. De vereiste nauwkeurigheden zijn met

slijpen dus wel te bereiken, maar deze bewerking is vrij kostbaar.
Internationaal wordt voor de omroep als eis gesteld, dat de maximale snel-

heidsvariatie 0,1%
bij 19 cm/sec.

bedraagt bij 76 cm/sec, 0,15% bij 38 cm/sec en 0,2%

Eigenlijk moesten deze waarden nog lager liggen, maar voor de in de praktijk
voorkomende samengestelde klanken zijn deze eisen wel hoog genoeg.
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TABEL
n
omw./sec

v0
cm/sec

fo
kHz

r

hoorbaar zodra
groter
of e/r

e

dan

mm

3

beneden 0,1

Geluidseffect

langzame toonhoogte

groter
dan

%

30

1

21

0,7%

variatie

4 tot 8

10 tot 20
boven 25

toonhoogtevariatie
+ zijbanddisproportie

0,5

3

1

3

6 p

0,2%

7

3

1,2 p

0,04%

7

6

2,4 p

0,04%

7

3

3 p

0,1 %

76

10

19

1

zijbanddisproportie

1,2 p

3

19

10

0,3 p

9,5

5

0,3 p
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HET BANDTRANSPORT

Hiervoor bestaan verschillende methoden. Bij al deze wordt de band mee
genomen door wrijving langs het oppervlak van de toonas. De wrijving dient
zo groot te zijn, dat geen slip optreedt.

De beste methode is wel die uit figuur 71. De band wordt met een verend
verschuifbare aandrukrol tegen de toonas gedrukt.
AANDRUK\
ROL

Fig 71

O
W4067/53

TOONAS

Figuur 71 — Principe van het Land
transport.

Naast deze voor het bandtransport zo noodzakelijke aandrukrol en toonas is

nog een derde precisie-onderdeel uiterst belangrijk : het vliegwiel.
Deze onderdelen gaan we eens nader beschouwen.

HET VLIEGWIEL
Het vliegwiel maakt de hoeksnelheid van de toonas constant, door de volgende onregelmatigheden op te vangen :

1

de van nature onvermijdelijke stoten in het

aandrijfkoppel van de

motor, ten gevolge van het eindige aantal polen, de slingeringen om

de evenwichtstoestand tussen de krachten van de aandrijving en be
lasting en allerlei electrische en mechanische onsymmetrieën;

2

de fluctuerende belasting door variërende wrijving in lagers en aan
drukrol, langs koppen en bandgeleiders en door de verandering in

afremming van de afspoelhaspel en aandrijving van de opspoel haspel,
zulke fluctuaties hebben invloed op de snelheid, vooral bij een asyn
chrone motor.
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4067/54

J

Fig.72

Figur 72
vliegwiel.

Doorsnede van het

Een vliegwiel smoort gemakkelijker snelle variaties dan langzame, maar de

laatste zijn gelukkig ook minder hinderlijk.
Welke afmetingen en welke massa moet het vliegwiel

hebben ?

Om hier iets over te kunnen zeggen, bekijken we aan de hand van figuur 72

de volgende formule :

ad DJ = 4a/<5 n2
Hierin is :
a = breedte van de velg in cm
b = hoogte van de velg in cm
D = middellijn van de cirkel door het midden van de velddoorsnede in cm
A = arbeidsoverschot in gramcentimeter

<5 = graad van oneenparigheid (<5 = AQ/^o)

n = toerental in omw. per seconde
Materiaal: messing of staal (geen ruw gietstaal).
Hoe groter D, hoe gunstiger. Bij een verdubbeling van D behoeft het gewicht

slechts een vierde te zijn ! Bij voorkeur b niet niet groter dan 'AD, anders

gaat de formule niet meer op en wordt het materiaal onproductief gebruikt.

Men ziet nog al eens vliegwielen die uitgevoerd zijn als een gladde schijf,
zonder de uitsparing bij p.
Aangezien het materiaal dicht bij de as heel weinig bijdraagt tot het doel
(het effect is immers kwadratisch evenredig met de straal), betekent dit alleen

maar een volstrekt overbodige verzwaring van het wiel

en een nodeloze

extra belasting van de lagers (en van degeen die met de recorder op stap
gaat).

VLIEGWIELFORMULE IN DE PRAKTIJK
Hoe werkt men nu met de formule ? Daartoe moeten we eerst iets weten
van het ,,arbeidsoverschot" A.

Stel, dat de belasting van de motor slingert om een gemiddelde waarde,

zoals in figuur 73 gestyleerd is weergegeven met een blokjeskromme.

De horizontaal

gestreepte blokjes duiden een belastingstoename aan, A is

nu het oppervlak van één zo'n blokje. Dit oppervlak wordt dus groter, wan-
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neer bij gelijke belastingsvariatie (hoogte) de lengte van de slingerperiode
groter is. Met andere woorden : kortstondige afwijkingen zijn gemakkelijker
de dempen dan langdurige.

Een voorbeeld ter verduidelijking. Stel we hebben een bandrecorder, die met
zijn toonas op de band een gemiddelde trekkracht uitoefent van 50 gr; met

variaties om dit gemiddelde van 20 gr; de kracht verandert dus tussen de
grenzen 30 en 70 gram.
De fluctuatie treedt op met een periodeduur van 1 seconde (figuur 74).
De straal r van de toonas is 3 mm, de omwentelingssnelheid Q0/2tt = n =

= 10 omw./sec. Hoe groot moet nu het vliegwiel zijn, opdat de snelheidsvariatie binnen het toelaatbare blijft ?

Uit de tabel uit het vorige hoofdstuk volgt, dat voor langzame snelheidsvariatie van 1 Hz het criterium geldt, dat s/r gemiddeld niet groter mag zijn
dan ongeveer 0,4%. Wanneer we hierin voor e stellen rAQ/w (vorig hoofd
stuk ad b) volgt daaruit dat AÖ/w = 0,004.

Nu is w de hoeksnelheid van de variatie (1 Hz), in ons geval gelijk 2tt . 1 =2?r.
AQ» de maximaal toelaatbare afwijking van de hoeksnelheid van de toonas is
dus gelijk aan 0,004.2tt.
Aangezien Qo = 2?r . n = 2^r.10, volgt hieruit tenslotte voor de graad van

oneenparigheid ö

=

AQ/Qo

=

0,0004.

Wat betreft het arbeidsoverschot A : arbeid = kracht x weg. De kracht is 20
gram, de weg bij een snelheid van 19 cm/sec gedurende een halve seconde

0,5.19 = 9,5 cm. Dus A = 20.9,5 = 190 gramcentimeter.
Nu dit alles in de formule :

4. .190
abD3

4A/<5n2 = ------------------- = 19 000

0,0004.100

Voor een middellijn D = 12 cm wordt ab = 11 cm’, dus bijvoorbeeld a

3,7

cm en b = 3 cm. De buitendiameter wordt 15 cm.

gram
70
o
*50
M

0

Si

<

i

2m 30
W4067/55

Fig.73

----- -- TIJD

Figuur 73 — Periodiek slingerende
motorbelasting.
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Fig .74

ZZ111I
W4067/56______

Isec.

Figuur 74 — Dezelfde curve als die
van figuur 73, doch met praktijkwaarden.

Voor D = 18 cm wordt ab — 3,2 cm2; bijvoorbeeld a = 2 cm en b

1,6 cm,

buitendiameter 19,6 cm.
Bij halve snelheid blijft het benodigde vliegwiel hetzelfde : weliswaar wordt

j/n2 vier maal kleiner, maar <5 wordt twee maal zo groot en A twee maal zo
klein.

(De halvering van A volgt daaruit, dat de afgelegde weg de helft is en de
trekkrachtvariaties vrijwel gelijk blijven ondanks het kleiner gemiddelde).
Bij een twee maal dikkere toonas (r = 6 mm) moet het vliegwiel ook twee
maal zo effectief zijn ( abD3 = 38 000), immers n wordt de helft en ö
het dubbele.

Uit dit alles kunnen wij de conclusie trekken, dat voor een belastingsvariatie
van 20 gram (boven en beneden een willekeurige gemiddelde waarde van

de trekkracht), met een frequentie van één maal per seconde, het vliegwiel
moet voldoen aan de eis :

abD3 = 31 60 . d
Hierin is d = 2r van de toonasdiameter in mm. De betrekking geldt alge
meen voor snelheden van 19 cm/sec en minder.

Het gemakkelijke is, dat men dus alleen maar de diameter van de toonas
behoeft op te meten, om te weten of het vliegwiel (met de afmetingen a, b
en D) voldoende is. Voor lagere eisen kan het getal 3160 wel worden ver

minderd tot 2000 of desnoods 1000.
Bij dit alles moeten we niet uit het oog verliezen, dat de waarde van 3160
alleen zinvol is bij motoren van een behoorlijk vermogen, anders wordt de
aanlooptijd te lang en het toerental herstel na een te grote schommeling

te traag.
Voor fluctuaties sneller dan 1

seconde voldoen de 3160-wielen zéker.

Dit geldt met name van schommelingen in het motorkoppel. Een motor (met
een toerental van minstens 1000) kan bijna niet zo slecht zijn, of een dergelijk

vliegwiel corrigeert zijn fouten.
Natuurlijk moet het vliegwiel uit homogeen materiaal bestaan en volkomen
zuiver radiaal symmetrisch afgedraaid zijn om de toonas. Bij enige twijfel

hieromtrent kan men de statische balans controleren op zogenaamde balanceerstaven. Dynamisch uitbalanceren is met de gebruikelijke lage toerentallen

niet nodig.

DE TOONAS
Deze kan eenvoudig het boveneinde zijn van de vliegwielas. Voor deze as
neme men chroomnikkel-zilverstaal (ter geruststelling : zilver zit er niet in),

dat in staven van alle maten verkrijgbaar is. Het materiaal is hard genoeg, om

na bewerking niet extra gehard te worden.
Het draaien en polijsten late men niet over aan een ,,draaier", maar uitsluitend
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aan een goed instrumentmaker. Liefst zuiver rond tot op
binnen 4

1 p., in elk geval

Hoewel de magneetlaag van de band direct met de toonas in aanraking komt,
heeft het geen nadelige gevolgen dat deze van staal is. Tenzij de as per

manent gemagnetiseerd zou zijn, aantoonbaar met een kompas, waarvan in dat
geval de ene naaldpool zich sterker aangetrokken zal voelen tot de as
dan de andere.

Het zal dan nodig zijn de as te ontmagnetiseren in een krachtig wisselend
magneetveld, dat langzaam tot nul wordt verzwakt (een spoel om de as,
een flinke wisselstroom hierdoor en dan de spoel van de as afschuiven).
De dikte van de toonas ligt gewoonlijk tussen 4 en 12 mm. Lagere en hogere
waarden zijn niet aan te raden. Lagere hebben het bezwaar van een minder
goede greep op de band en een snellere slijtage van de as; hogere van de
daardoor noodzakelijke grotere
a 10 mm.

Het verband tussen toerental,

Het

vliegwiel-afmetingen.

gunstigste

is

6

bandsnelheid en asdiameter wordt gegeven

door: n = 10Vo/^rD, waarin n het aantal omwentelingen per seconde. V0 de
bandsnelheid in cm/sec, D de diameter in mm en

= 3,14.

DE LAGERING VAN DE TOONAS
Bij horizontale montageplaat is de constructie het eenvoudigst, omdat het
gewicht van het vliegwiel wrijvingsarm op een kogeltje kan worden opge
vangen.
Bij verticale opstelling moet de as op twee plaatsen met een schijfje worden

geborgd tegen verschuiving.
De zwaartekracht trekt

de as naar één

richting,

waardoor, als tevens de

TOONAS
MONTAGEPLAAT

'z/z////////^^^
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Steunplaat

Fig.75

Figuur 75 — Lagering van vliegwiel

en aandrijfas.
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aandrukrol
optreden.

naar

beneden drukt,

niet spoedig

een

hinderlijke speling zal

Horizontaal is dit ook bereikbaar, als rol en motor in één richting drukken.

E

-

L^W 4067/ 58

Figuur 76 — Verdunning topeind
van toonas.

Figuur 75. De lagers (brons, geen messing) moeten zonder enige speling
en zonder veel wrijving om de as passen. Ze moeten nauwkeurig in eikaars

verlengde liggen, waartoe het raadzaam is het onderste lager zodanig op de
steunplaat te monteren, dat het enigszins horizontaal verstelbaar is, bijvoor
beeld door de gaten groter te maken dan de boutjes.
Het kogeltje wordt in het midden gehouden door een centergaatje in de as.

Het bovenlager moet minstens 10, liefst 20 mm lang zijn.
Zo nu en dan smeren. Voor geregelde smering is het z.g. sinterbrons nog
mooier.
Men zou het bovenlager, dat het gevoeligst is voor slijtage, ook als kogel
lager kunnen uitvoeren, mits dit van het type is met niet meer dan 1 a 2 p,

excentriciteitsspeling. Een zware eis, want normale kogellagers hebben hier
een bedrag van 15 a 20 /z.
Behalve duur en moeilijk verkrijgbaar zijn ze spoedig te beschadigen door
onvoorzichtige montage, door stoten en zelfs door stof (tenzij in stofdichte
uitvoering).
Het verdient uiteraard aanbeveling het gedeelte van de toonas, dat in de
lagers zit wat dikker te nemen dan het topeind, dat met de band in aan-

raking komt.

Fig.77

TOONAS

W 4067/59
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Figuur

I

77 — Robuste constructie,

die echter niet veel wordt toege
past (zie hoofdstuk 11).
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1
ren goede constructie toont figuur 76 : een as van een millimeter of tien,
twaalf die via een schuin verloopje eindigt met een dikte van ongeveer 4
mm. Het schuine verloopje zorgt als het ware voor een ondersteuning
van het dunne gedeelte.
Figuur 77. Voor horizontale montage is dit een mooie robuste constructie, die

echter het bezwaar heeft duur en bewerkelijk te zijn. Vliegwiel en toonas
worden uit één stuk brons gedraaid Het lagergat moet zorgvuldig worden
nageslepen, tot de as er zuigend in past.

De in het steunblok vastgeklemde es mag vanwege de sterkte niet dunner
dan 7 mm zijn, wat met zich meebrengt, dat de toonas minstens 13 mm wordt,
zodat een zwaarder vliegwiel nodig is. Het boveneind van de toonas is

dikker, met het oog op de dekplaatboutjes die immers het gehele gewicht te
torsen krijgen. Smeren is ook hier niet overbodig.
In de buitenomtrek wordt een snaargroef aangebracht, tenzij de overbren
ging met een drukwiel plaatsvindt.

MOTOR MET GESLEPEN AS
De gemakkelijkste construktie is wel die, waarbij gebruik wordt gemaakt van
een aandrijfmotor met geslepen as. Dikwijls is een dergelijke motor al voor

zien van een vliegwiel (of dient de rotor als vliegwiel, zoals bij de befaamde
Papst Aussenlaufer-motor), zodat alle vliegwiel- en toonas-proplemen zonder
meer van het toneel verdwijnen.
Het omschakelen van de ene snelheid naar de andere kan daarbij ook zeer
eenvoudig in zijn werk gaan : óf de as wordt aan het einde trapsgewijze
dunner (lagere bandsnelheid door de motor in zijn geheel iets te laten

zakken), óf de motor is electrisch van het ene toerental op het andere over
te schakelen (AEG).

DE AANDRIJVING VAN DE TOONAS
Men zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar de zojuist geschetste

constructie van motoras = toonas heeft niet alleen maar voordelen.
Op de eerste plaats worden aan de motor hoge eisen gesteld : constante
hoeksnelheid, mede door een goede vliegwielwerking van de rotor (even
tueel nog een extra vliegwiel op de as) en voortreffelijke lagering.
Het toerental van zulke motoren is echter bezwaarlijk zo laag te maken,

dat de

gewenste

bandsnelheden

bereikbaar

zouden

zijn

met een toonas

dikker dan 4 mm, een waarde die voor feilloos bandcontact aan de krappe
kant is. Een tweede bezwaar is de noodzakelijke kleine afstand van motor
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tot weergeefkop, waardoor het moeilijker wordt deze tegen
af te schermen.

inductiebrom

De andere manier is : de motor zijdelings te plaatsen en te koppelen met de
toonas, die van een flink vliegwiel wordt voorzien. De motor kan dan een

voudiger zijn, omdat deze met hogere snelheid kan lopen en eventuele fouten
door de koppeling en het vliegwiel worden opgevangen.
Het vermogen moet echter iets groter zijn vanwege de extra wrijvingsverliezen in de koppeling.

Het meest voor de hand ligt het gebruik van een snaar tussen de motorpoelie en een groef in het vliegwiel (aan de buitenzijde). De snaar moet
mooi homogeen zijn, lassen of andere onregelmatigheden mogen er niet
voorkomen. Goede rubber is nog het best geschikt. Zowel voor de substantie
als voor de spanning geldt dat ze niet te slap en niet te stijf mogen zijn.
In het eerste geval wordt de koppeling onvoldoende en kan het vliegwiel

te veel oscillerend voor- en achterlopen bij de motor. In het tweede geval
worden de wrijvingsverliezen te groot.
Een tweede koppelingsmethode is de motorpoelie direct aan te drukken tegen

7
TOONAS

RUBBER
-
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Figuur 78 — Kop
peling motor met
W4067/60

vliegwiel via

|

Fig.78

poelie.

het vliegwiel, overeenkomstig figuur 78. De poelie is aan de omtrek voorzien

van rubber en goed rond geslepen.

De afstand van de motoras tot de vliegwielomtrek moet gefixeerd worden,
opdat de snelheid van de toonas volkomen bepaald zij door de motor en niet
mede beïnvloed door rubberfouten. De afstand wordt zo ingesteld, dat het

rubber juist voldoende tegen

het wiel

aandrukt. Dit is een

nauwkeurige

methode.

Een andere manier is het plaatsen van een derde wiel

(met rubber omtrek)

tussen motor en het vliegwiel.

Op de motoras komt een metalen bus; eventueel met delen van verschillende
diameter, om de snelheid te kunnen veranderen door verplaatsing van het

tussenwiel (zie figuur 79).
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Figuur 79 — De zeer veel
voorkomende
constructie
met tussenwiel.
Verschillende bandsnelheden zijn hierbij gemakke
lijk te verwezenlijken (in
dit geval : 2 snelheden)

W4067/61

Het tussenwiel wordt verend aangedrukt tegen

bus en vliegwiel.

Daarbij

moeten de bevestiging en de lagering tri11ingsvrij zijn, wat een moeilijke
constructie kan betekenen.
Uiteraard is bij dergelijke overbrenging de toerentalverhouding van motor
en toonas gelijk aan de verhouding der diameters van vliegwiel en motorpoelie; de grootte van een eventueel tussenwiel heeft hier geen invloed op.

DE AANDRUKROL
Meestal

maakt

men

de

aandrukrol

breder

dan

de

band,

omdat

deze in

hoogte wel eens slingert (figuur 80). Deze methode heeft echter een nadeel,
waar men niet vaak aan denkt. De vraag is namelijk, welke van beide nu
eigenlijk de band meeneemt: de toonas of de rol.

132

De wrijving van de rugzijde van de band met het rubber is immers ook niet
gering. Nu wordt die aandrukrol zelf reeds aangedreven door de toonas

tengevolge van het directe contact boven en onder de band.
De

van

oppervlaktesnelheden

beide zullen door de ongelijkheid van

het

rubber soms iets verschillend kunnen zijn. Dit wordt een conflict voor de band
welke van beide heren hij zal dienen.
Dus alweer mogelijkheid voor fluctuaties. Gelukkig vallen deze in de praktijk
wel mee vooral als het rubber homogeen en niet te zacht is.
; TOONAS

: TOONAS

I

AANDRUKROL
W4067/62

jt

BAND

BAND

i

AANDRUKROL

)

W4067/63
Fig.81

Fig 80

Figuur 80 — Wanneer de aandrukrol breder is dan de band, mag het

rubber niet te zacht zijn !

Figuur 81 — Aandrukrol even breed
als de band. Een goede methode,
die een zuivere lagering vereist.

Een mooiere oplossing geeft figuur 81 : de aandrukrol even breed als de
band en iets tonvormig (bol) geslepen. Wel moeten de bandgeleiding en de

lagering van de rol zeer precies zijn, zodat band en rol niet noemenswaard
ten opzichte van elkaar kunnen dansen.

De diameter van de aandrukrol is meestal 2 a 3 cm. Glijlagering en kogellagering zijn beide goed bruikbaar (figuur 82).

De uitvoering met kogellagers is wel prettiger, vanwege het lichte lopen en
het feit, dat geen slijtage optreedt. Vooral bij het monteren vragen zulke
lagers een voorzichtige behandeling. Het rubber moet homogeen glad en

n

m
RUBBER

W4067/64

Fig 82

Figuur 82 — De lagering van de aandrukrol. Zowel glij- als kogellagers zijn
te gebruiken.
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goed rond geslepen zijn. De as moet evenwijdig lopen aan de toonas, anders
wordt de band niet gelijkmatig aangedrukt.
Het voorttrekken van de band vraagt een kracht van ongeveer 30 — 100 gr
bij een snelheid van 19 cm/sec. Veiligheidshalve moet de rol daarom zo
sterk aandrukken, dat de band bij een trekkracht van b.v. 400 gr nog niet

slipt (dit is na te gaan met een weegschaal, eventueel brievenweger).
Veel sterker moet de rol niet aandrukken, anders wordt het wrijvingsverlies

te groot.
Bij het mechanisch in werking stellen van het bandtransport mag de door
veerkracht gespannen aandrukrol niet plotseling worden losgelaten en met
een klap op de toonas stolen. Daar kan het rubber niet tegen ! Het aanschuiven moet met enige consideratie en dus geleidelijk geschieden.

De zeer kritische mens, die ook de laatste resten snelheidsfluctuatie wil be
strijden, doet goed de aandrukrol nog van een klein vliegwiel te voorzien.
Dit vliegwiel moet liefst een grotere diameter bezitten dan de rol zelf, bij
voorbeeld 5 a 6 cm.

!

I
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4

DE MOTOREN

Voor een groot deel hangt de kwaliteit van de recorder af van de gebruikte
motoren. Vooral de hoofdmotor, dat is dus de motor, die het bandtransport
verzorgt moet aan hoge eisen voldoen.
De eisen gesteld aan de op- en afspoelmotoren zijn wat lager.

Het is duidelijk, dat wanneer de recorder wordt uitgerust met slechts één
motor, deze wel heel bijzonder moet zijn, wil men tenminste kwaliteitopnamen
maken. De éénmotormethode is alleen daarom al af te raden. Ook de tweemotormethode verdient geen aanbeveling. Het mechanische immers wordt
nodeloos ingewikkelder, vooral wat betreft het op- en afspoelen. (Let wel :
het gaat hier om zelfbouw-recorders !)
Gebruikt men drie motoren dan verzorgt één motor het bandtransport, een
ander het afspoelen, resp. het strakhouden van de band en de derde het
opspoelen resp. het strakhouden bij terugspoelen. Al deze werkzaamheden
zijn op eenvoudige wijze electrisch 1e regelen.
Apparaten met één of twee motoren laten we dus zonder meer achterwege.

DE HOOFDMOTOR
Het is duidelijk, dat de hoofdmotor een absoluut constante snelheid moet
bezitten, volkomen geruisloos moet draaien en ondanks een hoog rendement

niet warm mag worden.
Bovendien moet hij zijn krachtlijnen zoveel mogelijk in zijn binnenste houden !
De tegenwoordige merkmotoren zijn wat dat betreft wel ie vertrouwen, het
geen begrijpelijk is als men bedenkt, dat men zo langzamerhand op een
steeds grotere ervaring kan bogen.
Er zijn echter niet alleen merken maar ook soorten motoren.

Dit wil

nog

wel eens moeilijkheden geven.

Immers wat voor type motor moeten we nemen ? We zullen de belangrijkste

de revue laten passeren.

135

MOTORTYPEN
Een collectormotor komt niet in aanmerking vanwege de vonkstoring. Wel
wisseislroom-inductiemotoren van de volgende typen :

1 asynchrone motor met kooi-anker
De statorwikkeling is voor twee of drie fazen uitgevoeid, zodat een draaiend
veld wordt opgewekt. Afhankelijk van het aantal poolpaien heeft dit draaiveld bij 50 Hz een snelheid van 3000, 1500, 1000, 750, 600, 500 (of nog minder)
omwentelingen per minuut. Door inductie wordt in de kortgesloten rotorstaven

een magnetisch veld opgewekt in de rotor, waardoor deze tracht het veld van
de stator te volgen en dus zelf gaat draaien. Maar niet precies met dezelfde
snelheid van het draaiveld doch iels langzamer: bijvoorbeeld 1400 in plaats
van 1500. Er treedt een slip op, die afhankelijk is van de belasting. De

werking is immers asynchroon, wat betekent dat de motor pas arbeid kan ver
richten dank zij deze slip. Hoe groter de slip, hoe groter het rotorveld en
hoe sterker het aandrijfkoppel.

Al naar gelang van de rotorweerstand kan men de motor een verschillende
toerenkarakteristiek geven. Bijvoorbeeld zo, dat het koppel (de kracht) blijft
toenemen tot het toerental tot nul is gedaald : de motor heeft dan een sterk
aanloopkoppel.

Een andere mogelijkheid is deze, dat het aanloopkoppel kleiner is en het
maximum ligt

bij % of % van het nominale toerental, zodat de karakteris

tiek in het hoge gebied steiler loopt en het toerental dus minder sterk beïn
vloed wordt door een belastingsvariatie.

Meestal heeft men geen twee- of driefazen-net ter beschikking maar slechts

het gewone 1-faze-net. Op twee manieren kan men hieruit een tweede faze

te voorschijn halen : met een faze-verschuivingscondensator en met hulppolen
waar een kortgesloten winding op is aangebracht. De eerste methode geeft
een hoger rendement.
De stator kan desgewenst zo worden uitgevoerd dat de snelheid omschakel-

baar is : bijvoorbeeld 3000 en 1500 toeren.
Om het

aandrijfkoppel zoveel mogelijk continu, vrij van stoten tijdens het

draaien te maken, moeten de rotorstaven scheef lopen, dus niet evenwijdig
aan de poolschoenen van de stator.

2 asynchrone wervelstroommotor
De stator als voren. De rotor is glad, er bevinden zich geen staven of
groeven in. Het aandrijfkoppel is hierdoor in elke rotorstand gelijk, dus prach
tig continu. Het toerental regelt zich soepel naar de belasting.
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3 synchrone motor volgens het reluctantieprincipe
De kortsluitmotor heeft ingefreesde groeven, waardoor zich tijdens het
bedrijf vaste magneetpolen gaan vormen. Deze rotor volgt het draaiveld
zonder slip. Zulke motoren kunnen alleen arbeid verrichten zolang ze nauw
keurig met het synchrone toerental lopen. Zodra door te grote belasting
slip zou optreden, stopt de motor. De motor start ook niet uit zich zelf
(b.v. eleclrische klok).

4 synchrone motor volgens het hysteresisprincipe
De rotor is glad en van een staalsoort met een zeer groot hysteresisverlies,
waardoor zich tijdens de statorbekrachtiging magneetpolen op de omtrek
vormen, die niet van plaals veranderen, zolang de synchroon draaiende rotor
niet te zwaar wordt belast.
Het aardige is dat deze motor, zodra hij uit de synchronisatie valt, door
loopt als asynchrone wervelstroommotor. De motor start dus ook uit zich zelf,
waarbij het aanloopkoppel groot is.
Het rendement van al deze motoren

is niet het sterkste punt. Afhankelijk

van voeding (frequentie en aantal fazen), toerental, grootte en kwaliteit
varieert dit van 60 tot 4%. Bij hoger toerental stijgt het rendement, doordat

het koppel vrijwel gelijk blijft maar de „afgelegde weg" groter wordt.
Voor een bepaald vermogen

kan een 3000-toerenmotor

(het maximum bij

50 Hz daardoor veel kleiner zijn dan een voor 500 toeren.

HOOFDMOTORKEUZE
Als hoofdmotor zijn de typen onder 1 en 4 (asynchrone motor met kooianker en synchrone hysteresismotor) het meest geschikt.

De

asynchrone

motor

heeft

het

nadeel,

dat

het

toerental

afhankelijk

is

van de belasting, de netspanning en de netfrequentie. Het type is echter soepel
in

het

gebruik

en

de eventuele

fluctuaties

zijn

meestal

klein.

De synchrone motor heeft een toerental dat alleen van de netfrequentie af
hangt, wat in vele gevallen een voordeel is. Voor professionele doeleinden
wordt vrijwel uitsluitend deze gebruikt. Soms schakelt men ook nog de in

vloed van de netfrequentie uit, door te voeden met een electronische generator

van constante frequentie.
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VERMOGEN
Welk vermogen moet de motor aan zijn as kunnen afgeven ? Dit hangt af

van de bandsnelheid, de bandloop en de grootte van het vliegwiel.
Bij 76 cm/sec is 15-30 watt nodig, bij 19 cm 2-4 watt en bij 9,5 cm 1-2 watt.
Slechts een klein deel van dit vermogen is gemiddeld nodig voor het eigen
lijke voortrekken van de band. Een groter deel wordt opgesoupeerd door
de lagers en de overbrenging.
Verder moet een belangrijk deel beschikbaar zijn als reserve voor het op
vangen van belastings- en netspanningsvariaties en voor het snel op gang

brengen van de vliegwielmassa.

Het aandrijfkoppel

(-moment) van een motor wordt meestal opgegeven in

gramcentimeter, grcm. Dat is de kracht in gr aan de omtrek van de as met
een straal van 1 cm (2 cm middellijn).

Op een tweemaal dikkere as is die omtrekskracht de helft. Er is verbar.d
tussen dit koppel met bijbehorend toerental en het af gegeven vermogen, in
watts.

Stel het aandrijfmoment op x grcm. Gedurende één omwenteling levert de
motor dan een arbeid van 2;t x grcm. (in dit geval is grcm een eenheid van
arbeid: die arbeid welke nodig is om 1

gr 1

cm op te hijsen).

Bij een toerental van n omw/sec levert de motor in 1 sec dus 2tt . n grcm.
Dit komt overeen met een vermogen van

I

x n . 98 . 10-6 watt.

Volgens deze omrekening heeft bijvoorbeeld de populaire Collaro-S motor
een vermogen van 1,4 watt (bij een opgenomen vermogen van 30 watt

waarvan dus 28,6 watt in warmte wordt omgezet).
Het aanloopkoppel (bij stilstand) van de motor kan men

gemakkelijk zelf

bepalen met een brievenweger of andere weegschaal. Bevestig op de as een

armpje, bijvoorbeeld van ijzerdraad, met een lengte van enkele centimeters.
Laat dit met het uiteinde op de schaal drukken en vermenigvuldig de uitkomst
met het aantal centimeters van het armpje.

MOTORVLIEGWIEL
Veel motoren zijn, zoals reeds gezegd, met geslepen as uitgevoerd, zodat

directe bandaandrijving mogelijk is.
De vliegwielwerking van de rotor zelf zal in sommige gevallen onvoldoende
zijn, maar het is niet moeilijk op het dikke deel van de as nog een vlieg

wiel aan te brengen.
Dit vliegwiel mag niet te klein zijn : zaken als een stoterig aandrijfkoppel,

onbalans

en

lageringsfouten

moeten

effectief worden

gesmoord.

Afdoende is een wiel met de afmetingen: D=12cm, a = 2cm, b = 3cm (fi

guur 72).

De

stevig aan

de montageplaat verbonden
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motor moet

dan enkele centimeters naar beneden,

bevestigingsplaat.

op een

■

OP- EN AFSPOELMOTOREN
Deze motoren moeten aan geheel andere eisen voldoen dan de hoofdmotor!
Zo moet het toerental zich op soepele wijze aanpassen aan de belasting,
waarbij ook. bij een gering aantal omwentelingen niet te veel warmte mag

optreden. Afspoel motoren moeten bovendien een volkomen regelmatig koppel
hebben. Wat het vermogen betreft, kan voor de afspoelmotor eventueel worden
volstaan met een iets zwakkere motor, dan de opspoelmotor. Het terugspoelen

gaat dan niet zo snel als het vooruitspoelen. Op de geluidskwaliteit heeft
deze zwakkere motor uiteraard geen invloed.
Op eenvoudige wijze is te constateren, of aan de eis van een regelmatig
koppel

wordt voldaan. Houd, terwijl de motor aangesloten is (ev. op een

lagere spanning), de as vast en draai deze langzaam heen en weer;
regelmatigheden zal men dan direct voelen.

on

Zeer geschikt als op- en afspoelmotoren zijn de reeds genoemde asynchrone

motoren met kooi-anker, althans die, welke een sterk aanloopkoppel bezitten

(± 600 grcm).
Zonder meer ideaal is de asynchrone wervelstroommotor, waarvan het koppel
vrijwel lineair verloopt met het toerental.
Sommige motoren zijn dusdanig gedimensioneerd, dat de ventilerende wer
king van de rotor onmisbaar is voor de noodzakelijke koeling.
Voor op- en afspoelwerk, waarbij de rotor meestentijds zeer langzaam draait,
zijn die dus minder geschikt.

Verlaging van de voedingsspanning vermindert wel de verwarming, maar ook
de trekkracht.
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5

HET OP- EN AFSPOELMECHANISME

Dit mechanisme krijgt de volgende functies te verrichten :

1

I

OPSPOELEN
Soepel opwikkelen tijdens opname en weergave.
Snel opwikkelen bij vooruitspoelen.

■

Krachtig remmen bij het stopzetten van de handloop, en bij beëindigen van
het terug- en vooruitspoelen.
Licht afremmen bij het terugspoelen.

AFSPOELEN
Licht afremmen tijdens opname en weergave.
Snel opwikkelen bij het terugspoelen.
Krachtig remmen bij stopzetten van de handloop, en bij beëindiging van het

terug- en vooruitspóelen.

Licht afremmen bij het vooruitspoelen.
Het krachtig afremmen kan eventueel met de hand geschieden.

DRIEMOTOREN-SYSTEEM
Wie met één of twee motoren wil werken, vervalt wat het op- en afspoelsysteem betreft in allerlei lastige slipkoppelingen. Onnodige ellende, die
met ietsje meer kosten

goedkoop

wil

doen,

(een extra motor)

kan

altijd

nog

is te vermijden. En wie het toch

experimenteren

met

oude

78-toeren

grammofoonmotoren, die zeker niet behoeven onder te doen voor speciale
terugspoelmotoren !
We gaan dus uit van het drie-motorensysteem.
De haspeldragers worden direct (klemmend) op de motorassen gemonteerd,

waardoor geen afzonderlijke lagering nodig is (fig. 83). De ene motor moet de
tegenovergestelde draairichting hebben van de andere, zodat bij gelijktijdige
aansluiting de band tussen de beide spoelen gespannen wordt. Het hangt nu
alleen van de electrische schakeling (figuur 84) af, wat er nu gaat gebeuren.

De motoren staan in serie op de netspanning Un. Door de bedieningsschakelaar worden de motoren met verschillende weerstanden zó geshunt, dat
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Fig.84

OPSPOELMOTOR

AFSPOELMOTOR
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Figuur 83 — Directe be
vestiging van de haspeldragers

op

1. vooruit
2. opn./weergave
3. terug

de

motor-as.

Figuur 84 — Electrisch bediende functies van
op- en afspoel motor. Men zij er op geattendeerd,

dat in deze tekening de opspoelhaspel links zit
en niet rechts zoals algemeen gebruikelijk is.

de gewenste spanningsverhouding optreedt : een kwestie van proberen.
De condensatoren (0,1 /<F) dienen voor ontstoring.

In de stand ,,opname-weergave" krijgt de opspoelmotor meer spanning dan
de afspoelmotor, omdat voor het goed opspoelen meer vermogen nodig is
dan voor het afremmen.

In de stand „vooruit" gaat de spanning grotendeels naar de opspoelmotor;

de andere hoeft slechts heel licht af te remmen (voor het strak opspoelen).
Bij „achteruit" omgekeerd.
Heeft men voor Un uitsluitend 115 V beschikbaar (of 220 V bij gebruik
van 220 volt motoren), dan moet men een andere schakeling toepassen, met
serie-weerstanden, die echter veel te dissiperen krijgen.

PROFESSIONELE SCHAKELING
Een schakeling, die ook zeer goed voldoet en ook wel in professionele appa

raten wordt toegepast is deze, waarbij de hulpmotoren over een regelbare
weerstand op de volle spanning worden aangesloten (figuur 85).
De spanning over de op- en afspoelmotor kan hier met de knop van de

potentiometer worden geregeld en daarmede de snelheid van vooruit- en
terugspoelen,

terwijl

steeds

over

de

opspoelende

motor

een

bepaalde

spanning blijft.
Deze motor zorgt dus, ook wanneer een gehele haspel op volle snelheid
wordt omgespoeld met de potmeter geheel naar één zijde gedraaid, dat de

band strak wordt opgewonden.
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De wisselstroomweerstand is blijkens zijn 22 W ongeveer 2200 Q. Met de
potentiometer (4400 Q) in de middenstand krijgen beide motoren 110 volt.
Met de potentiometer aan één kant, krijgt de éne 220 V en de andere ca 73 V.
Een zeer aantrekkelijke schakeling, vooral wanneer we nog iets zwaardere
motoren zouden gebruiken.
Wel zijn er een paar bezwaren. Ten eerste moeten we een plaatsje zoeken
voor de potentiometer met de regelknop.
Ten tweede zal de warmteontwikkeling van deze draadgewonden potentio
meter (die hier minstens 22 watt dient te zijn) slechts van pas komen in een
geheel gesloten recorder.
Vindt men deze bezwaren te groot, dan kan men de schakeling van fig. 84

aanhouden. Figuur 86 geeft iets dergelijks, alleen in een andere variatie.
Gebruikte motoren : 220 V. Bij een parallelweerstand van 2200 Q komt over

de opspoelmotor 146 volt en over de afspoelmotor 73 volt.
Deze weerstand krijgt slechts ± 2.5 watt te verwerken. Een draadgewonden
weerstandje van 6 watt is ruim voldoende en de warmte-ontwikkeling is te
verwaarlozen.

Door de weerstand in waarde te verminderen, krijgt de opspoelmotor wat

meer spanning dus meer kracht, hetgeen in de meeste gevallen wel niet
nodig zal blijken

De vijfstanden-schakelaar heeft het voordeel, dat tussen de drie bedrijfsstanden twee stopstanden kunnen worden opgenomen.

220
voonurrsPOEL
MOTOR

T

!•*’

oSj

r

I
I______________

o£-

1/-LJ i**-

________

[___

_J

B = bedrijf

(opn/weerg);

schik.- 2 dikt 4x5 itandxn

Figuur 85 — Professionele schake
ling met potentiometer.

TERUGSPOEL
MOTOR

s

stop;

V = versneld vooruitspoelen;
S = stop; T = versneld terugspoelen.

Figuur 86 — Een variatie van fig. 84

Hierbij is slechts één weerstand ge
bruikt, terwijl de schakelaar 5 stan

den inplaats van 3 standen heeft.
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REMMEN

Weliswaar kan het krachtig afremmen met de hand geschieden, maar het
is altoos prettiger dit automatisch te laten doen.
Een geschikte uitvoering is de volgende. Op de as van de op- en de afspoelmotor wordt een remtrommel (schijf) gemonteerd. Een halfcirkelvormige

remschoen (rubber) wordt aan één einde op de montageplaat bevestigd en
aan het andere einde aangetrokken : electrisch (met gelijkstroom bekrachtigde
electromagneet) of mechanisch (Bowden-kabel).
Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van het feit, dat zulke remmen in één
draairichting sterker werken dan in de andere. Wil men de band steeds strak
houden, dan moet de spoel waar de band van afgewikkeld wordt immers

iets sterker geremd worden dan de andere. Hieraan wordt geheel voldaan,
(figuur 87).

De remmen mogen niet te snel werken, anders krijgt de band te grote
krachten te verwerken en kan blijvend rekken of zelfs breken.
De remschoenen moeten bestand zijn tegen de hoge temperatuur, die men
boven de motor kan verwachten.

OPSR.MOTOR'

Fig.87

'AF SP MOTOR

Figuur 87 — Mechanische remmen
van eenvoudige consctructie

/ BAND,
W 4067/67"”

EFFECTIEF REMSYSTEEM
Hoe een zeer effectief remsysteem kan worden gerealiseerd, een remsysteem,

dat

voor

100%

remt

zonder te slippen

en

ook zonder banden

te ver

nielen, gaan we thans bezien.
In figuur 88A, ziet u de gebruikelijke spoeldrager van een 3-motorendek,
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waarvan er een op elke hulpmotoras is gemonteerd. Deze dient gewijziga
te worden volgens figuur 88B.
Het materiaal dat wij anders wegdraaien, wordt nu benut. De diameter wordt
groter en er wordt een groef ingedraaid, waarin we een stevige rubberring
van ca 8 mm klemmen. Tegen deze rubberring komt straks de remschoen. Als
de spoeldrager klaar is, en voorzien van de rubberring, monteren we hem
op de motoras en laten deze draaien.

Zo kan de snel ronddraaiende rubberring gemakkelijk met een vijl zuiver
rond worden gemaakt (vijl ergens tegenaan steunen en goed stilhouden).

De vijl heel weinig aanzetten en zo lang doorgaan, dat iedere oneffenheid
is verdwenen, anders wordt het remmen straks ongelijkmatig en is zuiver
afstellen niet mogelijk.

8

I

/////A

uO

B:

wijziging

rubberRING

ï
CD

Figuur 88 A - B
spoeldrager A

Fig 88
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DE REMSCHOENEN
In figuur 89 zien we, dat de remschoen segment-vormig is. De binnen-straal
van dit segment is echter ongeveer een kwart tot een halve millimeter groter

dan de straal van de buitenkant van de rubberring.
En dit is nu eigenlijk het kardinale punt. We monteren de remschoen zó,

dat aan één kant (in figuur 89 dus de bovenkant), deze halve millimeter
ruimte ontstaat bij aandrukken en de onderzijde precies aangrijpt.
Draait de spoeldrager nu rechtsom, en we drukken de remschoen er tegen
aan, dan zal deze enigszins blokkeren, zodat het remmen automatisch zal
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DRAAIPUNT

REMGAFFEL MET
SEGMENTVORMIGE
REMSCHOEN

IETS RUIMTE
RUBBERRING

W4067/69

Fig 89

REMVEER

REMMEN "VRIJL00P—*

Figuur 89 — De binnenstraat van de remschoen moet iets groter zijn dan de
buitenstraal van de rubberring

worden bekrachtigd. Draait de drager echter linksom, dan blokkeert de schoen
niet, maar remt alleen door de kracht van de veer waarmee deze tegen de
rubberring wordt gedrukt.
Door de schoenen zo te monteren, dat bij de afspoelende drager tijdens het

remmen de schoen blokkeert, zal deze sterker remmen dan de opspoelende
drager.

Laten we de band de andere kant uit lopen, dan keert ook het

blokkeren van de remmen om.
Geluid op de

band 9
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AANDRIJVING REM-MECHANISME
De aandrijving

van

het

rem-systeem

kan

zeer eenvoudig

zijn.

Gaffel

a,

(figuur 90), wordt bewogen door de schijf op de as van de motoren- (aan-

drukrol)-schakelaar.
In de stand stop komt de afgeplatte kant van de schijf tegenover gaffel a,
waardoor de linker remschoen, die deel uitmaakt van de gaffel a door de
remveer tegen de rubberring wordt getrokken.
Het rechter remsegment wordt zó aan de linker gekoppeld, dat we met een
stelboutje (bijv. 3 mm), de kracht van het drukveertje kunnen instellen
en zo de remkracht van de beide remsegmenten aan elkaar gelijk kunnen
maken.

In de andere standen van de schakelaar
Dan staat dus het linker remsegment vrij.

wordt

de

gaffel

a

weggedrukt.

BANDLOOP

DRAAIPUNT

SCHIJF OP
SCHAKELAAR

DRAAIPUNT

Fig.90

RECHTER SEGMENT

LINKER SEGMENT
SPOELÓRAGER

SPOELDRAGER

RUIMTE BIJ STAND „STOP"
ZèQ REMVEER

VERBINDINGSSTANG c

STELBOUT REMKRACHT
DRUKVEER

W4067/70

RECHTER SEGMENT

Figuur 90 — De aandrijving van het remsysteem
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DRAAIPUNT

De dubbele stelmoertjes b drukken de aan het linkereinde haaks omge
zette verbindingsstang C naar rechts, zodat ook het rechter segment vrij
van de spoeldrager komt.
De stand van deze beide moertjes b moet zo zijn, dat tijdens het remmen
een geringe speling tussen b en c aanwezig is. De spanning van de beide

veertjes bepalen we proefondervinderlijk.
In figuur 91 geven we nog een schetsmatige suggestie voor de opstelling.
Laat de remsegmenten over minstens één derde van de omtrek van de rubberring aangrijpen, maar niet over meer dan 160°
Gebruik als materiaal voor de segmenten dun stalen strip, ongeveer 6 mm
breed, dik 1,5 mm. Er moet wel enige vering in zitten met het oog op
blokkeren. Dus géén stug materiaal gebruiken I

STOP>
BEDRIJF •ƒ

SCHIJF OP
SCHAKELAAR

\ \

O’
DRAAIPUNT

W4067/71

AANORUKROL

GAFFEL a

TOONAS

Fig 91

- DRAAIPUNT

Figuur 91 — Schets van de opstelling
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BANDGELEIDERS

Deze dienen om de weg en de hoogte van de band vast te leggen. Men
onderscheidt vaste en draaiende bandgeleiders
Van de eerste is een voorbeeld gegeven in figuur 92. Materiaal: messing of
brons. De kerndikte d zij bij voorkeur niet kleiner dan 7 mm. De breedte
van b (6,25 mm) moet zeer nauwkeurig zijn: eigenlijk mag deze niet meer

dan 0,02 mm groter zijn dan de breedte van de band, aangezien anders bij
de kop een te grote afwijking ontstaat van de loodrechte richting t.o.v.

de spleet.
De groefjes s voorkomen, dat de kern bij lang gebruik hol zou worden, door
dat de slijtage aan deze kanten nu eenmaal geringer is dan in het midden.
Een grote rol zal deze slijtage niet spelen, doordat de band meestal met de
gladde rugzijde er langs loopt.

EMULSIE ZIJDE

VILT
^~^--\BE VE STI GING

:

Fig .93

BASIS ZIJDE

BLADVEER^\
(STAAL)

W4067/73<O^

W4067/72

Figuur 93 — Draairol als band afremmer.

Figuur 92 — Vaste bandgeleider.
D

Het beschreven type is ook draaibaar uit te voeren, door het zuiver maar
zeer lichtlopend te lageren. De diameter D moet dan wat kleiner worden

genomen, omdat

de

flanken

anders te veel

tegen de band schuren. Het

valt niet mee een glijlager zo lichtlopend te maken, dat de rol werkelijk met

de band meedraait.
Er zijn uitvoeringen met kogellagers in de handel. Draaiende bandgeleiders
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en vooral die met kogellagering mogen

nooit worden gebruikt voor het

gedeelte tussen de koppen en de toonas, omdat daar elke excentriciteit zich
gaat wreken in toonhoogteschommelingen.
Een goede bestemming voor de draairol
haspel

en

koppen,

vooral

wanneer

is die als afremmer tussen afspoelde

moeilijkheden

spoelafremming

oplevert. De band loopt dan met de oxydezijde tegen de rol, waar hij min of
meer krachtig tegenaan wordt gedrukt met vilt op een eindje klokveer
(figuur 93). De band wordt daardoor aan de rugzijde afgeremd, de enige
toelaatbare methode gezien de levensduur van de band.

HET ZELF MAKEN ZONDER DRAAIBANK
Bandgeleiders kunt u, zo u geen draaibank bezit, kopen. Doch u kunt ze
ook zonder draaibank maken !
Ook bandsteuntjes, die niet zo zeer dienen om de band te geleiden, als

wel om de band mooi strak te houden (zie figuur 94) zijn zonder draaibank
eenvoudig te maken.
Figuur 95 laat zien, hoe u zo n bandsteuntje gemakkelijk kunt maken van een
stukje messing pijp en een boutje met moer. De beste maat voor het pijp is
6x4, dat wil dus zeggen ■. een buitenmaat van 6 mm en een binnenmaat
van 4 mm. Dit is een normale gangbare maat.
.

Fig.95
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Figuur 95 — Bandsteuntje van een
stukje messing pijp.
AFWIKKELSPOEL

BANDSTEUN

Figuur
DRAAIBARE
\
BANOGELEIOER

W4Q67/74

94 — De functie van

de

bandsteun.
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De hoogte van het steuntje hangt natuurlijk af van de hoogte van de band
zelf. Een goede bandsteunhoogte is 20 mm Zorg ervoor, dat het goed vlak

is gepolijst met een stukje polijstpapier.

VASTE BANDGELEIDERS (instelbaar)
De vaste bandgeleiders zijn prima te maken van een stukje 6x4 messing pijp
en een stukje 8x6 messing pijp. Ook deze laatste maat is normaal gangbaar.
Zaag van het dunne 6x4 pijp een stukje van 20 mm af en vijl de uiteinden
mooi vlak bij.

Zaag nu uit hel 8 mm pijp een 4 mm diep stukje weg ter breedte van de
band (figuur 96). Dit is zoals we weten, 6,25 mm.
Wanneer u tevreden bent over uw vijlresultaten, vijlt u onder- en bovenkant
van het 8 mm dikke werkstukje netjes bij, zodat de lengte 12 mm wordt.
Er blijft dus krap 3 mm onder en boven het gevijlde gat over. In de achterkant,
dus tegenover het gat, boort u tot slot een 2,6 mm gaatje, waar u M3 draad

in tapt, zet er een klein M3 madeschroefje in. en zie : de bandgeleider is klaar.
U kunt n.l. het 20 mm lange pijpje door middel van een boutje en moertje
cp het recordeidek vastschroeven, waarna u het uitgevijlde stukje 8 mm
pijp er over heen kunt schuiven en het op hoogte kunt stellen. Met een M3-

schroefje wordt het pijpje dan vastgezet. Zie figuur 97.

Fig.96

dÊS

M3 MADESCHROEF

|"

W«|67/76

Figuur

96 — Maatschets van het

instelbare

gedeelte

van

de vaste

bandegeleider.
N.B.: De maat 6,35 mm moet 6,25

mm zijn!

Figuur 97 — Een duidelijke beeld

van de vaste bandgeleider.
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DRAAIBARE BANDGELEIDERS (al of niet instelbaar)
In de handel zijn kogellagers, die een breedte hebben van 6 mm. Deze zijn
ideaal om er draaibare bandgeleiders van te maken 1
Veel heeft u er niet nodig : hoogstens één of twee. In figuur 98 ziet u zo'n
geleider. Wanneer er één vlak bij de wiskop wordt geplaatst en één tussen
toonas en opwikkelspoel, loopt de band bij snel vooruit- of terugspoelen
over twee kogellagers. Pracht systeem I
Er zijn verschillende manieren om zo'n geleider te maken.

Laten we allereerst die uit figuur 99A (een instelbare) eens bekijken.
Wederom is gebruik gemaakt van het onvolprezen 6 4 en 8 x 6 mm messing

pijp.
U begint weer met afzagen en afvlakken van een stukje 6x4 mm pijp ter
lengte van 20 mm. Verder zaagt u twee stukjes ter breedte van 6 mm af
van het dikke pijp en tapt daar 2 M3 schroefdraadjes in. U ziet het al :

tussen deze twee klemringetjes wordt het kogellager vastgeklemd. Het lagertje moet een gat hebben van 6 mm.

Verder heeft u nog nodig twee ringetjes, die een gat hebben van 6 mm en
een buitendiameter van 21 mm. Het lagertje dat we gebruiken, heeft namelijk
een buitendiameter van 19 mm. De ringetjes, waartussen het lager komt mogen
er niet meer dan 1 mm uitsteken, anders worden de zijkanten van het tape

*21,

È
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Figuur 98 — Zelfgemaakte draai
bare geleider (kogellager).
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Figuur 99 A en B — Twee syste

W

W4067/77

men
Ook

<§)■

6,34

van
hier

draaibare bandgeleiders.
geldt weer: de maat

moet zijn 6,25 mm.
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te veel beschadigd. Zo u niet bij machte bent een paar ringen van de hier
opgegeven maat te bemachtigen, schroom dan niet er een paar uit een
stukje aluminium te vijlen.Dit hoeft allerminst precisiewerk te zijn !
Zouden we het lagertje nu zonder meer tussen de ringetjes klemmen, dan zou

het prompt vast blijven zitten. Bovendien zou de 6 mm te smal blijken voor
de 6,25 mm brede tape. Van 0,2 mm dik papier knipt u dus een paar 10-11
mm brede ringetjes (weer met een gat van 6 mm) en legt die aan beide
kanten tussen .léger en ringen Het lager heeft dan precies de juiste dikte
en draait soepeltjes rond.

Door middel van twee klemringetjes met madeschroefje is het samenstel van
ringen en lager op het 6 mm pijpje op elke gewenste hoogte in te stellen.
Simpel dus !
In figuur 99B ziet u een andere oplossing, waarbij het lager niet op hoogte
is in te stellen, maar dat het voordeel biedt, dat het bovenaanzicht van de
geleider iets fraaier is. De bovenste instelring is hier namelijk vervallen. Daar
voor in de plaats is een net boutje gekomen. Het 6 mm pijpje moet in dit

geval dus wel precies op maat worden gevijld.
Wanneer dat eenmaal

is gebeurd,

wordt het

pijpje met het boutje vast

gezet, waarna de Iwee ringen-mei-lager door midoel van het 8 mm brede
klemringetje omhoog wordt geschoven en vastgezet.

Zo is ook een manier : een paar groefjes in het 6 mm pijpje steken, waarin
een paar borgringetjes passen. Verder kunt u in plaats van pijp ook staf

nemen, daar aan de onderkant een 2,6 mm gaatje in boren en er M3-draad

in tappen. U kunt er dan vanaf de onderkant van het tapedek een schroefje in
draaien, waardoor aan de bovenkant niets van een schroef of bout te zien is.
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BANDAANDRUKKING

Meestal blijkt het noodzakelijk te zijn, met een aandrukker het contact van de
kop met de band te verbeteren, wil men profijt trekken van de beschikbare
hoge tonen. Nog afgezien van een mogelijk wapperen door onregelmatige
afremkrachten is de band zelf soms niet geheel vlak.

Verschillende constructies zijn mogelijk. Een zeer eenvoudige is afgebeeld
in figuur 100. Als asje wordt een boutje genomen; als lagering twee moeren,
opzij op het koperplaatje gesoldeerd. De aandrukkracht, die zeer gering
moet zijn, is instelbaar door het draaien van het soldeerlipje. Het lichten

O|W KOP

band.

kSPLEET
VILT

Fig.100

GESOLOEERI

r
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EIND VAN
DE VEER
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TÉr
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PLAAT
\
"T-SOLDEERLIPJE
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Figuur

100

Verende

bandaandrukking

van

eenvoudige

constructie.

kan met de vinger geschieden tegen een uitstekend deel van het plaatje, of

automatisch

gekoppeld

aan

de

bedieningsschakelaar.

Het

vilt

moet

goed

vlak tegen de kop komen. Denk om de plaats van de as in verband met

de bandrichting, zoals aangegeven in de figuur.
Voor de wiskop is meestal geen aandrukker nodig, vanwege de bredere spleet.
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ALLEEN BIJ OPNAME
Eigenlijk zijn de aandrukviltjes uit den boze : het zijn meestal de koppen,
die het eerst aan de beurt zijn om vernieuwd te worden. Soms al na enkele
honderden bedrijfsuren. Een aandrukviltje kan deze levensduur gemakkelijk

terugbrengen tot een derde van deze tijd. Het is nuttig te weten, dat het
aandrukviltje belangrijker is bij opname dan bij weergave.
Aangezien men in het algemeen meer weergeeft dan opneemt, zou men
kunnen overwegen het aandrukviltje zó te construeren, dat het alleen legen
de kop wordt gedrukt, wanneer men opneemt. Tijdens het weergeven wordt

het aandrukviltje buiten gebruik gesteld.

„STICK-SLIP''-VERSCHIJNSEL
Niet alleen kan een aandrukviltje aanleiding geven tot overbodige kopslijtage, het kan ook een vreemd bijgeluid op de band geven. Dit bijgeluid,

dat met „stick-slip" wordt aangeduid, heeft een ietwat trillend karakter.
Het is hetzelfde verschijnsel als dat, wanneer we een vochtige vinger snel
langs de bovenrand van een half gevuld wijnglas wrijven : door de wrijving

ontstaat een toon. En zo is er eenzelfde wrijving tusen band en viltje.
In professionele recorders past men ook dikwijls draaiende bandgeleiders

met vliegwiel
een

toe.

De bandgeleider vóór de koppen wordt voorzien van

(onder het deck aangebracht)

vrij zwaar vliegwiel, terwijl tussen de

opneem- en weergeefkop een zeer lichtlopend en ook vrij zwaar vliegwieltje
wordt toegepast. Vooral dit tweede vliegwieltje werkt de „stick-slip" meestal

volledig weg.
Inmiddels is al wel gebleken, dat het ,,stick-slip"-effect niet alleen van het
viltje afhangt : ook de oppervlakte-gesteldheid van de band spreekt een
hartig woordje mee. Zo gaf het extra vliegwiel bij BASF-banden indertijd
nauwelijks verbetering, terwijl bijvoorbeeld bij Agfa-FR de kwaliteitwinst be
duidend was. Inmiddels zijn de bandoppervlakken allerwege veranderd en ver

beterd, zodat het „stick-slip" verschijnsel steeds minder voorkomt.

154

9

DE BOUWWIJZE

Na alles wat daarover reeds gezegd is, zal het niet nodig zijn nog verdere
aanwijzingen te geven voor de bouw aan de onderkant van de monatge-

plaat. Er moet iets overblijven voor de eigen fantasie ! Bij de bovenkant
is het anders gesteld. Met name over de bandloop moeten nog enkele opmerkingen worden gemaakt.

Zo is het noodzakelijk het een en ander te weten van bandloop, opstelling
van koppen en geleiders.

DE MONTAGEPLAAT
Het beste is hiervoor een stalenplaat te nemen van 4 è 5 mm.
Vergeleken met aluminium heeft staal het bezwaar van een groter gewicht,
maar het voordeel van de magnetische afscherming tussen de motoren en
de koppen.

De plaat kan zowel horizontaal als verticaal worden opgesteld. Allerwege
treft men tegenwoordig de horizontale methode aan: er is gemakkelijk mee
te werken en de haspels hoeven niet te worden vergrendeld.

DE KOPPEN
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Nogmaals :maak ze niet zelf, maar koop ze, en van een goed merk.
Voor de hoogte van het spoor in verband met de bandrichting zie figuur 101.

Om de stand van de spleet te kunnen instellen, is het wenselijk dat de opneem-weergeefkoppen enigszins kantelbaar worden gemonteerd. Hoe groot

de invloed is van een fout in de spleetstand,

blijkt wel

uit de volgende

getallen. Bij 10 kHz lieedf een spanningsvol op van 6 dB (50%), indien de

155

spleethoek een afwijking heeft van % graad (bij 19 cm/sec) of Vs graad
(bij 9,5 cm/sec). Bij een tweemaal groter afwijking is van die 10 kHz
niets meer te horen !

ZUIVER INSTELLEN VAN OPNEEM/WEERGEEFKOP
Het zuiver instellen van de opn/weergeefkop is een eenvoudig werkje.
Neem een stukje muziek op, waarin veel hoog voorkomt. Na de opname
verwisselt u oe beide haspels, zonder echter de band om te keren ! De band
loopt nu dus met de rugzijde langs de koppen. Wanneer u de recorder nu op

weergave zet, krijgt u het oorspronkelijke geluid achterstevoren te horen en
bovendien veel zachter. Ga nu aan het stelschroefje, dat de opn/weergeef

kop doet kantelen, draaien, net zo lang tot u maximum hoog hoort. Tel het
aantal slagen. Figuur 102 laat zien, dat u vervolgens slechts het halve aantal
slagen behoeft terug te draaien om een haarzuivere kopinstelling te krijgen !

Figuur 102 — Instellen opn./weerg.-

kop

i

BAND

A

oorspronkelijke

B

instelling na beluisteren omge

[w4067/80

stand

keerde band

c
Fig 102

scheve

terugdraaien van het halve aan
tal slagen van de stelschroef

geeft een 100% zuivere instelling.

BROM
Ook met een symmetrisch uitgevoerde kop zal

men bij weergave nog last

kunnen krijgen van het bromveld der zo nabije motoren. Deze verspreiden
echter niet in alle richtingen evenveel brom : bij draaiing van de motor om
zijn as kunnen grote verschillen optreden. Men bepale proefondervindelijk

de juiste stand. Het zal echter niet lukken de brom totaal kwijt te raken.
Om de resten ook nog weg te werken, zal enig experimenteren nodig zijn.
Wellicht blijkt een mumetalen kapje over de weergeefkop afdoende te zijn.

Bij de Bradmatic-kop is de volgende manier zeer effectief: neem een stukje
mumet<_al of desnoods ander ijzer Ier grootte van enkele vie; kante centimeters

en beweeg dit vlak achter de kop (bij de achterspleet), tot een stand ge
vonden is, waarbij de brom verdwijnt.
Precies in deze stand (het kan een vreemde scheve zijn)
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moet het stukje

dus bevestigd worden. Hierdoor wordt het bromveld bij de achterspleet
zodanig gewijzigd, dat de laatste resten onsymmetrie verdwijnen.
Bij de Metz-kop helpt vaak reeds een klein plaatje mumetaal, ongeveer 1 mm
vóór de speet : men zou dit in de aandrukker kunnen aanbrengen, door het

tussen het koper en het laagje vilt te plakken.

DE OPSTELLING
Zie figuur 103. Daarin is T = toonas, ar = aandrukrol, terwijl de rest voor zich
zelf spreekt.

De richting waarin de motor trekt (met snaar)
bij voorkeur gelijk zijn aan de richting van
figuur aangegeven met pijltjes.

of drukt

(met wiel)

de aandrukrol :

moet

dit is in de

Voor alle constructies geldt de belangrijke regel dat de afstand tussen de
toonas en de opn/weergeefkop kort moet zijn, niet meer dan 5 cm.

De reden is, dat de elastische lengteveranderingen t.g.v. de afremfluctuaties
kleiner zijn over een korte dan over lange afstand.
Een andere afstand moet juist niet te kort zijn (liefst minstens 5 cm) : het
stuk tussen de eerste geleider (a of b) en de buitendiameter van de spoel :
dit met het oog op eventuele slingeringen van de spoelflanken.

Drie (bij gescheiden opneem- en weergeefkop : vier) bandgeleiders zijn altijd
nodig. Wie het

met minder doet, loopt

de kans dat de sporen over

de

band gaan slingeren.
Figuur 103 toont er vier : a dient om de band steeds goed om b geslagen te
houden, zodat deze de band behoorlijk blijft sturen, ook wanneer de

diameter op de spoel afneemt. Geleider a is de enige waar de band met

Fig.103
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Figuur 103 — Opstelling van de onderdelen op de montageplaat
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de emulsiezijde langs loopt. Hier kan een draairol voor worden genomen,
eventueel met afremvilt (figuur 93).

Bij vooruit- en terugspoelen wordt de band ter voorkoming van slijtage, los
genomen en over het staafje S gelegd.
Een soortgelijk effect is natuurlijk ook automatisch te bereiken, maar de
constructie wordt tamelijk gecompliceerd. Na enige oefening gaat het met
de hand vlot genoeg.
Om overbodige wrijving langs de koppen te voorkomen, late men de band
slechts een klein stukje (ongeveer 4 mm) langs de poolschoenen van de kop

lopen De band wordt slechts licht .gebogen door dit contact, zoals uit de
figuur blijkt.
Bij horizontale constructie verdient het aanbeveling, alles wat zich aan de
bovenkant bevindt dicht op de plaat te monteren. De onderkant van de
spoelen komt dan slechts enkele mm boven het oppervlak van de plaat,
waardoor het de band onmogelijk wordt gemaakt om zich bij eventueel
loswikkelen onder de spoel vast te klemmen.

Vergeet bij de bouw niet dat, vooral als de versterker is ingebouwd, een
respectabele hoeveelheid warmte wordt ontwikkeld, vanwege al die slechte

of matige rendementen. Wie ventilatie als luxe beschouwt, zal spoedig wat
gaan ruiken of zelfs zien ! Enige vorm van koeling zal zeker moeten worden
toegepast. Hetzij natuurlijke
hetzij geforceerde

(flinke gaten boven en beneden in de kast),

(kleinere gaten met mechanische ventilatie, waartoe wel

licht de hoofdmotor nog energie beschikbaar heeft).

ONDERHOUD
Nog iets over het onderhoud. Zo nu en dan een druppel olie op de daar
voor in aanmerking komende punten. En vooral : geregeld de kopjes schoon
houden, benevens de geleiders, de toonas en de aandrukrol.
Menige opname is reeds bedorven, doordat men stapels vuil over het hoofd

zag, die zich op deze plaatsen plegen te verzamelen. Vooral als dat vuil wat
kleverig is, krijgt men een aardige karikatuur te zien van wat men onder
constante

handloop verstaat.

Vóór elke

belangrijke opname even nagaan,

of alle vlakjes nog mooi glimmen I Zo niet, dan even een lapje met spiritus

er langs.

NOG IETS OVER DE VIERSPORENRECORDER
De moeilijkheden bij het vervaardigen van een viersporenrecorder zijn enorm.
Het geschikt maken van een normale recorder voor vier sporen door alleen
maar de kop te vervangen en wat te rommelen in het electronische gedeelte
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zal slechts bij weinig exemplaren succes hebben.

De minste verschuiving van de band, dwars op zijn bewegingsrichting, maakt
onmiddellijk het naburige geluidskanaal hoorbaar en dan. nog wel in spiegel
schrift.
In deel I (hoofdstuk 11) hadden we het reeds over de zo gevreesde „dropouts”. Vele van deze onderbrekingen zijn te verklaren door zuiver mechani
sche oorzaken.
Viersporenrecorders zijn bijzonder gevoelig voor stof en de minste vouwtjes
of kreukels in de band wreken zich onmiddellijk. De eerste meters van een

rol band (zelfs al kan men er niets onregelmatigs aan ontdekken)
meestal onbruikbaar voor een goede viersporenopname.

zijn al

Een vereiste is dus, dat men zo min mogelijk met de band gaat manipuleren.
Wil men de band omdraaien, spoel dan liever eerst even door zodat alle

band op éne haspel zit en draai dan pas om.
Een recorder mag niet zonder deksel blijven staan en een stof hoes is mees

tal geen luxe. Geldt di tal voor enkel- of dubbelspoorrecorders, voor vierspoorrecorders is het een dwingende eis !
Zeer belangrijk is het, dat de band strak tegen de kop wordt gedrukt.. Zie
hiervoor het hoofdstuk „bandaandrukking”.

En natuurlijk is het belangrijk dat de band soepel langs de koppen loopt.
Daarom is het dunne dubbelspeelband aan te bevelen !
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HET OPZUIVEREN VAN VLIEGWIEL EN TOONAS

Een van de pijnlijkste ervaringen, die een recorderbezitter ondervinden kan
is het onzuiver raken van de toonas. Een erbarmelijk janken is het gevolg.
Wat te doen? Nieuwe onderdelen of een nieuw deck kopen? Niet nodig,
want er bestaat een methode om de belangrijkste onderdelen van de

recorder : vliegwiel en toonas, op te zuiveren en wel zodanig, dat er nau
welijks verschil is te bemerken met het (dure!) werk van een rondslijpbank.
In dit hoofdstuk wordt dit beschreven. Uiteraard is deze methode ook toe
te passen door diegenen, die een draaibankje bezitten en zelf hun vliegwiel
met toonas wilen vervaardigen ! Zij zullen daarmee heel wat geld uitsparen.
Alleen, het kost wel wat tijd en ook geduld !

Om te beginnen slijpen we van een 6"-vierkante vijl een z.g. voorsnijbeiteltje,

zoals figuur 104 laat zien.
Meestal is het vliegwiel in een U-vormige beugel of tussen twee montageplaten met afstandbussen gelagerd. Monteer dit geheel met een klembeugel
of iets dergelijks stevig op uw werkbank, spijker een klosje hout vlak in de
buurt van

het vliegwiel

bij wijze van

leunspaan en

laat

een of andere

motor het vliegwiel met een snaartje of een tussenwiel aandrijven. Het nu
snel ronddraaiende vliegwiel kunt u met het voorsnijbeiteltje heel nauwkeurig
nadraaien.

Denk erom : stevig vasthouden en opletten, dat de beitel niet hapt !
Eventueel kan het vliegwiel nog fijn glad worden nagedraaid met een half
rond beiteltje, dat te maken is van een oud driekant vijltje (figuur 105).
U mag er pas mee ophouden, wanneer u niet meer kunt zien of de zaak
draait of stilstaat. Doe er maar gerust een paar uur over !

BOVENAANZICHT

BOVENAANZICHT

[
_______ VOORAANZICHT
Fig 104 \w 4067/82

Figuur 104 — Van

wordt
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een

beiteltje

een oude vijl
geslepen.

Figuur 105 — Van driekant vijltje
tot halfrond beiteltje.

I
I

HET SLIJPEN VAN DE TOONAS
i

Monteer beugel met vliegwiel + motor (dit kan de hoofdmotor zijn) onder
het recorderdeck of voorlopig op een stuk plaat en laat het gevalletje draaien.
Om nu te controleren of de toonas wel zuiver is, houdt u er een blokhaakje
naast en een lamp er achter. De lichtstreep mag niet variëren. We nemen echter

Fig 106
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Figuur 106 — De slijp-opstelling.

aan, dat hij wél variëert en om dit nu te verhelpen is een kolomboormachine

met niet te veel lagerspeling noodzakelijk.
We kopen nu een mooi rond amarilsteentje met een diameter van 60 è70 mm.
Door deze slijpsteen komt een bout met zeer platte kop. Aan weerszijden

een sluitring en dan een moer. Zo kunnen we de steen vastzetten aan de

bout. Deze bout klemmen we in de kop van de kolomboormachine.
We stellen nu net zo lang, tot het steentje zo zuiver mogelijk draait. Daarna

moer vastzetten (figuur 106).
Nu het recorderdeck er horizontaal onder, dus met de toonas verticaal. We

Geluid

op de band

II
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laten de toonas draaien cp 19 cm/sec en de boormachine met slijpsteen
op de grootste snelheid Onze slijpbank draait.
Het komt er nu op aan, de recorder zo te plaatsen, dat de slijpsteen de toonas
net even raakt. Met de handgreep van de boormachine de snelror.ddraaiende

slijpsteen langzaam heen en weer bewegen langs de toonas en dit net zo
lang volhouden, tot de steen niets meer raakt. We kunnen als de toonas nog

niet overal geraakt is, de recorder nog een tikje geven, zodat de steen weer
heel licht pakt. Slijpen tot er niets meer te horen is.
De toonas is nu zuiver rond, alleen misschien nog wat ruw. Het naslijpen
geschiedt echter ook op onze bank.
Plak om de steen het allerfijnste waterproof polijstpapier dat is te bemachtigen,

of nog beter : we maken een ander schijfje waarop het polijst papier wordt

geplakt. Op dezelfde wijze als de toonas is geslepen, wordt hij nu nage
polijst. Als alles secuur is gedaan, hebben we een toonas, die klinkt als
een klok !

!

DE LAGERING
Voor diegenen die zelf het vliegwiel draaien, kan onderstaande betreffende
het pasmaken van de lagers in de beugel van belang zijn.
Met behulp van een verstelbare ruimer kunnen de lagers binnen de 1/100 ste

millimeter worden pasgemaakt en wel als volgt : draai een ringetje met een

dikte van ± 4 mm. Gat precies passend om de pen van de ruimer en buiten
werks conisch (A in figuur 107).

A

RUIMER

in
CD

g5

Fig.107

Figuur 107 — Het opruimen van de
vliegwiellagers.

De maat van dit conische gedeelte is afhankelijk van de maat van het vóórgedraaide lager (meestal ± 10 mm).
Steek de ruimer met de pen van links naar
rechtse

rechts,

zodat deze door het

lager steekt, schuif vervolgens de conische ring er over en druk

deze klem in het rechtse lager.
De pen van de ruimer zit nu nauwkeurig in het hart van het rechter lager,
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zodat we het linker kunnen ruimen. Ruimer op deze maat laten staan, de
zaak cmdraaien en het rechter lager ruimen Ruimer iets dikker maken (héél
weinig) en dan weer van voren af aan beginnen.
Na de lagers ruimen we ook het vliegwiel Zorg, dat dit tamelijk stijf op
de as past, dus zonder enige speling. Monteer de zaak. Klaar !

SNAAR ALS JANKBRON
Snaren, of ze nu van rubber of plastic zijn, zijn in een bandrecorder niet altijd
aan te bevelen. Beier is een directe aandrijving (motor met geslepen as) of
een aandrijving met behulp van een tussenwiel.
Mocht u reeds een recorder, of een gedeelte daarvan, bezitten en wordt
daarin met snaren gewerkt, dan kan het geen kwaad daar iets vanaf te weten !
Snaren namelijk kunnen een bron van jank zijn.

SNAAR
Q

WANDJE KAN LAGER
GEHOUDEN WORDEN
ZIE STREEPLIJN

co

£
o

Fig 108

Figuur

108 —

De

juiste snaargroef.

Allereerst: de snaar moet overal even dik zijn. Maar wat welhaast even
belangrijk is en wat dikwijls over het hoofd wordt gezien, is het model der

snaargroeven. Halfronde groeven zijn uit den boze : aan de kant die niet
trekt, zal de snaar meestal iets doorzakken waardoor het snaartje de neiging
krijgt tegen de groefwanden op te lopen. Gevolg : gejank. Verhoging van de

snaarspanning is met het oog op slijtage van de lagers niet aan te raden.
De snaargroef moet dan ook het model hebben zoals in figuur 108 is aan
gegeven : tamelijk stijle wanden en een platte bodem.
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FIETSDYNAMO ALS SYNCHROONMOTOR

Een buitengewoon aardig ontwerp, dat de heer van Herksen enige jaren
geleden ontwikkelde, was de bandrecorder, die een fietsdynamo als hoofd

motor voerde

Velen lachten, toen ze er voor het eerst mee werden ge

confronteerd. „Een fietsdynamo..! Dat móet janken!"
Toch jankte dat niet en dat was eigenlijk wel logisch, want een fietsdynamo

werkt, als motor geschakeld, niet zo maar zonder meer als motor, maar als
synchroonmotor.

i

I
|

Een bijzondere eigenschap derhalve, die hem dan ook geschikt maakt als
aandrijfmotor van vliegwiel-met-toonas.
Het nadeel, dat hij met de hand moet worden gestart, wordt afdoende onder
vangen door boven op de toonas een radioknopje te monteren. Een draaitje

en hup, daar loopt het geval.

Bij vooruit- en terugspoelen wordt de aandrukrol

losgeschakeld, zodat de

toonas vrolijk blijft rondtollen.

In dit hoofdstuk geven we in vogelvlugt even de belangrijkste bijzonder
heden van deze constructie weer.

DE DYNAMO, DE POELIE EN DE VOEDINGSSPANNING
In het ontwerp is een 8-polige Philipsdynamo geprojecteerd. De voedings

spanning wordt betrokken van de gloeistroomwikkeling (6,3 volt) van de
voor de versterker gebruikte voedingstrafo. De opgenomen stroom bedraagt
1.8 amp.
De poelie is kant en klaar te koop en wel in
Het is namelijk de meccanopoelie nr 123,

....

de speelgoedwinkel ! !

prijs ƒ 2,80. Er zit een

4 mm

gat in. Wanneer daar met een M5 tapje draad in wordt getapt, past hij
precies op de dynamo-as. Er zijn dan drie snelheden mogelijk: 8, 13 en 22

cm/sec. Weliswaar zijn dit geen officiële snelheden, maar voor eigen gebruik
is dat geen bezwaar. Het is trouwens aan te bevelen om de lagere snel

heden niet voor muziek te bezigen : De toonas heeft een nogal grote dia

meter, waardoor de omwentelingssnelheid te gering wordt voor een jankvrije
weergave. De hoogste snelheid voldoet aan hoge eisen.

HET VLIEGWIEL
Het vliegwiel met toonas moet uiteraard met grote zorgvuldigheid worden
gemaakt (zie figuur 109).

De benodigde materialen voor het vliegwiel zijn een stuk stafstaal of messing
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van 125 mm rond en 22 tot 25 mm dik en een stukje brons of messing staf
van 22 mm rond, lengte ongeveer 90 mm. Verder een plaatje messing van

1 mm dik en ongeveer 25 mm in het vierkant plus 3 verzonken boutjes M 2,6.
Als eerste spannen we het stuk stafmessing in de draaibank en boren
hierin een gat van 9,5 mm door en door.

Dit wordt nu met een binnenbeitel op 9,95 mm gedraaid en vervolgens
met een 10 mm ruimer nageruimd.
Boven- en onderkant worden vlakgedraaid. De lengte moet nu 80 mm zijn.
Tussen de centers wordt een stukje zilver- of gereedschapsstaal van 12 mm
rond gezet. Dit wordt nu afgedraaid tot 10 mm, zodat een nauwe schuifpassing ontstaat met het geruimde gat van 10 mm in de messing staaf van
22 mm.
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Figuur 109 — Het vliegwiel

voor dynamo-aandrijving.

Nu schuiven we de messing staaf om de 10 mm as, zetten er een meenemer
op en draaien (tussen de centers) de messing staaf af tot op 20,3 mm. Aan

de ene zijde ervan draaien we een klein facetje om straks de staaf gemakkelijk
in het viegwiel te kunnen persen.
We leggen de 10 mm as met de messing staaf ter zijde en spannen de

stalen of messing „plak" in de klauwkop. Eén zijde wordt vlak gedraaid. We
keren het stuk om, dus met de vlakke zijde tegen de kop aan, draaien

deze vlak en het wiel op de juiste dikte (20 mm).
Vervolgens boren we een gat van 10 mm en draaien dit uit tot iets minder
dan 20,3 mm. De messing staaf van 20,3 mm wordt nu ingeperst door middel
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van het vaste center, dat in het gat van 10 mm wordt gedrukt en aangedraaid.

We persen de staaf zover, tot deze aan de onderzijde gelijk ligt met de
vliegwiel-onderkant. Het geheel wordt op de 10 mm as geschoven en tussen
de centers gespannen. Het vliegwiel aan de kant van het draaiend center.

In dit vliegwiel wordt op het ondervlak even een gaatje geboord van
ongeveer 3 tot 4 mm Hierin wordt een pennetje getikt (voorzichtig), dat
als meenemer dienst doet en laler wordt afgezaagd. Het vliegwiel draaien
we nu op 120 mm af en steken hierin een groef van 2,5 mm.
Als laatste komt het bovenstuk van de messing pen aan de

beurt.

Dit

moet nauwkeurig en glad worden afgedraaid op 20,17 mm. De slingering van
dit vlak t.o.v. het binnengat mag maximaal 0,005 mm bedragen.
De as van 10 mm wordt op maat gemaakt volgens figuur 110. De laatste
bewerking is het pasmaken van de as in het vliegwiel. De passing moet zo
zijn, dat het wiel soepel om de as draait, maar absoluut geen speling heeft.
Rammelt de as in het vliegwiel, dan wordt dit later bij de weergave als „stom

melen" waargenomen.

Fig 110
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Figuur 110 — De as voor het vliegwiel.

Voor het ,,honen" van de as in het vliegwiel kan „parijs rood" en voor het
laatste een beetje gewone poetspommade worden gebruikt. Het asgat en de
as moeten na deze bewerking zeer goed worden gereinigd.
De 10 mm pen schroeven we op een kleine montageplaat

(10x15 cm)

die op zijn beurt met behulp van afstandsbussen (± 60 mm lange) of bussen
or.de. de grote montageplaat wordt bevestigd. Het boveneinde van de
toonas steekt nu door deze montageplaat

(het „deck") heen.

Wat betreft de montage van de aanrukrol, bevestiging van de dynamo en
systeem van vooruit- en terugspoelen zij verwezen naar wat in de voorgaande

hoofdstukken

hierover

reeds

is

geschreven

(behalve dan

dynamobevestiging, doch dit wijst de weg vanzelf!).
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wat

betreft de

I
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GELUID BIJ SMALFILM

Sinds de verschijning van de smalfilm in 1928 gingen ook vele filmamateurs

er toe over om het experiment te wagen om hun zelfgemaakte film van een
— al of niet — passend achtergrondgeluid te voorzien.

De grote mogelijkheden voor de geluidsfilmamateur kwamen echter pas na
de laatste we.eldoorlog.
Het principe van de magnetische bandopnemer werd toen algemeen bekend
en het bleek dat hiermee mogelijkheden konden worden geschapen welke
tot dan toe onbereikbaar waren. Wat nu echter nog moeilijkheden geeft,
is het probleem hoe men het geluid kan laten samenvallen met het bijbe
horende filmbeeld.

ieder, die wel eens iets heeft geprobeerd in deze richting zal moeten beamen,
dat dit inderdaad een probleem is. Wil men tijdens de gehele vertoningsduur van de film verschillende geluiden op precies het juiste moment bij
het filmbeeld laten klinken, dan zal het noodzakeijk zijn, dat film en ge

luidsband van begin tot einde met een constante snelheid worden
bewogen.

voort

Filmprojector en bandspeler volkomen onafhankelijk los van elkaar te laten

werken is praktisch uitgesloten. Beide toestellen lopen weliswaar met een
constante snelheid, doch in werkelijkheid bestaat er altijd een onderlinge
snelheidsvariatie, welke door vele onzekere factoren worden bepaald.

Als men geluid bij een film maakt met een aparte en onafhankelijke band
opnemer, zal men bij het afspelen bemerken, dat problemen als bijvoorbeeld

het al of niet gevuld zijn van voorraad- of opwikkelhaspels, variaties in de
luchtvochtigheid, omgevingstemperatuur, spanningsvariaties e.d. de zaak in

de war gooien.

KOPPELING VAN BEELD EN GELUID
Filmprojector en geluid moeten dus gekoppeld worden. Dat het construeren

van een goed en betrouwbaar koppellingssysteem niet eenvoudig is, wordt

langzamerhand,

na

alle enthousiasme van een

algemeen aanvaard.
Desalniettemin bestaan er

(nog)

aantal

jaren

geleden,

wel

vele methoden, waarvan de belangrijkste

in dit hoofdstuk worden besproken.
Waarschijnlijk bestaan er zoveel verschillende systemen, omdat men eigenlijk

nog steeds zoekt naar het ideale middel om op eenvoudige manier amateur-
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films van geluid te kunnen voorzien, hetgeen geenszins betekent, dat het
voor amateurs onmogelijk zou zijn om zelf hun smalfilm tot een goede ge
luidsfilm te maken.

FILM MET MAGNETISCHE GELUIDSSTROOK
7en behoeve van filmamateurs, die zelf geluidsfilm willen opnemen, bestaat
de mogelijkheid om de 8 mm 1ilm te laten vooizien van een geluidsstrook

welke bestaat uit een smalle opgespoten magnetische laag.
Deze magnetische „rand" waarvan het gevoelige materiaal overeenkomt met

dat van de normale geluidsband, bevindt zich aan de uiterste rand aan de
buitenzijde van de geleidingsgaatjes („sprocket holes").
Dit systeem vereist een speciale projector of een extra toestel waai op een

bijzondere voorziening is aangebracht om deze geluidsband op te nemen of
af te tasten.
Voordelen hiervan : geluidsbanden en film kunnen onderling niet verwis
seld worden of zoekraken en de synchronisatie is perfect.

Een belangrijk nadeel is de minder goede geluidskwaliteit van het systeem.

De snelheid van de magnetische laag is gering, want hij is immers afhan
kelijk van die van de film. Bij 16 beeldjes per seconde is de snelheid van de
film ca 6 cm/sec I

Men kan aan dit bezwaar iets tegemoet komen, door de projector sneller te
laten

draaien,

bijvoorbeeld

18

of

20

of

zelfs 24

beeldjes

per

seconde.

Dat dit echter een grote opoffering betekent, vooral voor de filmamaleurs,
is duidelijk.
Het magnetische spoor kan helaas maar smal zijn omdat er zo weinig ruimte

is, namelijk ca 0,7 mm. Dit is slechts weinig breder dan de helft van de
spoorbreedte

zoals die

voor

een

viersporenbandrecorder

wordt

gebruikt 1

Een film breekt nog wel eens. Afgezien van het feit, dat het lassen altijd een
paar beeldjes kost, hetgeen ook een geluidsonderbreking veroorzaakt, worden
bestaande lassen ook hoorbaar. Niet op het moment dat men van scene ver

andert, maar op een ander tijdstip. De plaats van de geluidskop is namelijk
volgens de gangbare internationale normalisatie enige afstand ten opzichte
van het beeld verschoven : 54 beeldjes.

Tenslotte een overweging, die ook voor vele andere systemen geldt: men
betaalt voor een vrij kostbare geluidsopneem- en -weergeefinstallatie, waarop
alleen film gebruikt kan worden en die dus voor de meeste tijd ongebruikt

dreigt te blijven bestaan.
Het opbrengen van

de

magnetische strook

geschiedt

na het ontwikkelen

van de film en kost ongeveer een kwartje per meter film.
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FILM MET APARTE MAGNETISCHE FILMBAND
Om de moeilijkheden te vermijden, welke het gevolg zijn van de geringe
breedte van het magnetische geluidsspoor, kan men met de projector een
soort magnetische bandopnemer construeren welke door dezelfde motor
wordt aangedreven.
Een mooi zij het niet goedkoop systeem is het volgende : het geluid wordt
opgenomen op een band van normaal 8 mm filmmateriaal — compleet met
gaatjes — waarop een magnetische laag is aangebracht (figuur 111).

Film zowel als geluidsband wordt aangedreven door getande aandrijfrollen
en door dezelfde motor.
De magnetische band houdt bovendien een constante en regelmatige snel
heid welke wordt gewaarborgd door een vliegwielsysteem. Jengelen en zwe
ven is minder dan 0,5% (gebruikelijke standaard voor normale bandspeler).
Omdat de spoorbreedte hier geen probleem is, is de dynamiek van het
geluid hier beter dan bij een film met opgebrachte geluidsstrook. Bovendien
kan men twee sporen opnemen (hoewel daarvoor niet uitgevoerd, is zelfs

stereofonie mogelijk), waardoor mengen van spraak en muziek vereenvoudigd
wordt.

De synchronisatie is

ideaal.

De

geluidskwaliteit

gebonden aan de geringe bandsnelheid
en onmerkbare lassen te maken.

is echter

ook

hier weer

en de moeilijkheid om geruisloze

MAGNETISCH SPOOR—

r

Figuur 111 — Stukje 8 mm film met
magnetische rand voor geluidsfilm.
(Afbee'Jing op ware grootte.)

zr

FILM MET GESYNCHRONISEERDE BANDOPNEMER
Er bestaat ook een speciale losse bandspeler, welke met een korte dikke
mechanische koppeling verbonden is met de projector. Deze bandopnemer

bezit geen eigen motor doch wel een vliegwiel, dat door de mechanische

koppeling wordt aangedreven.

Men gebruikt gewoon geluidsband met een snelheid van 9,5 cm/sec met
genormaliseerde sporen. Het voordeel hiervan is de goede geluidskwaliteit
van het betrekkelijk snel lopende geluidsband, doch de synchronisatie heeft
natuurlijk niet de perfectie van de
hij

bijzonder goed is

hierboven beschreven systemen, alhoewel

Evenals bij het vorige systeem

kan

men ook hier

twee sporen opnemen.
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SYNCHRONISATIE VAN BANDOPNEMER EN
FILMPROJECTOR
Om een goede synchronisatie van band en film te verkrijgen zonder directe

aandrijving zijn vele methoden uitgedacht en geprobeerd. Doch meestal berust
het grondprincipe op hetzelfde idee : men past de snelheid van de film aan
bij die van de geluidsband

De

snelheid van

de

en niet omgekeerd.

bandspeler

kan

men

namelijk

niet

wijzigen

zonder

onmiddelijk hinderlijke jank- en toonhoogtevariatieverschijnselen op te
wekken. De snelheid van de projector daarentegen kan vrij ongemerkt ge
varieerd worden tussen redelijke grenzen.
Meestal

wordt

de

van

geluidsband

de

bandspeler over

geleid, waarvan de snelheid of mechanisch via een

een

stel

rollen

flexibele as of elec-

trisch door middel van pulsen vergeleken wordt met de snelheid van de film.
Mocht er verschil bestaan, zodat de synchronisatie verloren dreigt te gaan,
dan wordt de snelheid van de projector automatisch bijgeregeld.

FLEXIBELE KABEL
naar PR0JECT0RM0T0R

RUBBER AANDRUKROL

BEWEEGBARE
REGELARM

MAGN. GELUIDSBAND

G
REGEL WEERST

8119.15

110/220V

PROJ. MOTOR

Figuur 112 — Vereenvoudigde voorstelling van een mechanisch systeem voor
synchronisatie van band en film. Als de handloop afwijkt van die welke nodig

is voor de synchronisatie, dan wordt automatisch de arm van de regelweerstand bijgecorrigeerd.
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HET MECHANISCH SYSTEEM
De band van de bandspeler wordt geleid over een beweegbare rol (zie
fig. 112). Deze rol is gemonteerd op een beweegbare arm welke verbonden
is met een regelbare weerstand.
De weerstand is dusdanig geschakeld dat de stand van de beweegbare arm
bepaalt hoe snel de projectormotor loopt.
De geluidsband wordt tevens geleid over een andere rol, welke
middel van een buigzame as gekoppeld is met de filmprojectormotor.

door

Draait de motor te snel ten opzichte van de bandspeler, dan zal de toevoer

van band langzamerhand iets te weinig worden. De beweegbare arm wordt
dan iets omgetrokken.
Op deze manier wordt automatisch iets meer weerstand in serie

met de

projectormotor geschakeld dan aanvankelijk en de film vermindert iets in snelneid. Op deze manier blijft de zaak in evenwicht.

Het systeem is niet ideaal. Ten gevolge van het grote verschil in aanloopsnelheid tussen de projector en de bandspeler vormt zich direct al een bandlus
welke kan uitgroeien tot grote afmetingen en waardoor de boel nog al
eens in de war wordt gestuurd.

Een bezwaar kan ook zijn, dat de opstelling van de verschillende onderdelen
voor een vertoning nogal kritisch is.

HET ELECTRISCH SYSTEEM
De band wordt van de bandspeler geleid over een soortgelijk apparaatje als
beschreven bij het mechanische systeem
De snelheid van de projector wordt nu echter niet ter vergelijking overgebracht
met een soepele as, docht via een ingenieus electrisch systeem.

Het voordeel

van deze electrische overbrenging is, dat de opstelling van

bandspeler en filmprojector minder kritisch is, terwijl in principe een elec
trisch kabeltje gemakkelijker te hanteren is dan een (toch altijd vrij stugge)
flexibele as.
Een zeer bekend electrisch synchronisatie-systeem is dat van de Bauer „Syn-

chro-Kopplung". Een vereenvoudigd schema'tje geeft de indruk van de scha
keling (figuur 113).
Aan de projector

is een inrichting gemaakt waardoor een collectorcontact

synchroon meeloopt. Dit contact wordt 16 x per seconde geopend en gesloten.
De geluidsband loopt over een rol welke eveneens een collectorcontact 16 x

per seconde doet openen en sluiten. Als op een gegeven moment
collectors

gelijktijdig

contact

maken,

draait

de

projectormotor

op

beide

volle

toeren, want de regelweerstand staat immers kortgesloten.
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Op alle andere momenten staat de regelweerstand tussen de projectormotor
geschakeld

Mocht de projector in

snelheid

gaan

afwijken,

dan treedt er

als het ware een soort faze-verschuiving op tussen de beide collectors,
Loopt de projector te langzaam, dan worden de tijden (16x per seconde treedt
dit op) dat de projector-weerstand wordt opengelaten kleiner en de gemiddelde stroom wordt dus groter.
Daardoor gaat de projector weer iets sneller lopen, tot het evenwicht weer is
hersteld.

Het resultaat is dus, dat de projectormotor synchroon blijft lopen met de

Figuur 113 — Schematische voorstel
weerstand
110V

ling Bauer „Ton-Koppler". De collectorcontacten van de „zender" worden

door de geluidsband meegedraaid, de
in’sj^ro.

koppeling

ProJec,orm°'^

(electrisch) projector

8121.5

contacten in de „ontvanger" lopen syn
chroon met de filmprojectormotor.

!
rol waarover de geluidsband wordt geleid. Men kan natuurlijk ook bandsnelheden

toepassen

welke

groter

of

kleiner

zijn

dan

gebruikelijk;

men

behoeft dan slechts de overbrenging naar de collectors te wijzigen.
Het systeem is zeer ingenieus bedacht. In principe (hierover straks meer)
blijft de synchronisatie goed binnen één beeldje van de film (1/16 sec).
Men kan bijna iedere bandspeler gebruiken die men wil, de bijbehorende
hulpstukken zijn betrekkelijk eenvoudig en één draadje vormt de gehele
verbinding tussen film en band.

LIP-SYNCHRONISATIE
Zoals bleek, is het dus mogelijk een redelijke synchronisatie te verkrijgen

met het electrisch koppelsysteem tussen film en bandspeler.
De synchronisatie is echter niet volkomen.
Voor commentaar en wat achtergrond-muziek gaat alles heel goed en in aan
merking nemende, dat de geluidskwaliteit praktisch onbeperkt goed kan zijn
zullen in de meeste gevallen het Bauervoldoen.

Doch

de

gevordere filmamateur

of soortgelijke systemen prachtig

is hiermee

niet tevreden.

Hij wenst

lip-

synchronisatie, een synchronisatie die zelfs bij langdurige films geen groter
afwijkingen toelaat dan een fractie van een seconde.
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Wij zijn in dit opzicht verwend door de bioscoop, waar synchronisatie geen
probleem meer is !
Welnu in dit verband is het prettig te kunnen schrijven, dat er een systeem
van electrische koppeling tussen band en film bestaat, welke deze „lipsynchronisatie'' waarborgt.

Dat dit systeem nederlands is en ook in ons land gemaakt wordt, is ook
nog een prettige bijkomstigheid.
In principe zou men het Metaf synchrobox-sysleem kunnen vergelijken met
dat van Bauer. Er wordt hier echter gebruik gemaakt van geperforeerde mag
netische band (figuur 114). Deze perforatie kan op iedere magnetische band
worden aangebracht tegen een geringe vergoeding (Metaf brengt ook ge

perforeerde banden

van een bekend

merk

in

de handel)

en beïnvloedt

het geluidsspoor noch bij gewoon dubbelspoor noch bij viersporen-opname,
aangezien de heengaande sporen (die men alleen gebruikt bij film) vrij
blijven van de gaatjes.

o

o

ó

B’

o

82
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Figuur 114 — Stukje „Perfo-tape" ge
luidsband van Metaf.

Figuur 115 — Principe van het Metaf
„Synchro-box" systeem. Zowel de film

als de (geperforeerde) geluidsband lo
pen over een getande rol, welke ieder
resp. de nokkenschijf BI en B2 doen
meedraaien. Het schakelaartje „—" en
dient om lijdelijk de projector-motor iets sneller of langzamer te laten

lopen t.o.v.
♦I
8118-5

geval

men

de bandspeler, voor het
de synchronisatie op een

ander moment wenst.

Zowel in de synchro-box welke aan de bandspeler gemonteerd wordt als in

de projectorbox welke op de projector wordt vastgezet, bevindt zich een

nokkenschijf (A) met een contactinrichting (B) (figuur 115).
Deze nokkenschijven maken bij normaal gebruik ca 1 omwenteling

per

seconde. Uit het schetsje blijkt, dat er een toestand mogelijk is waarop het
stroomcircuit van de projectiemotor gesloten is. Immers, het contact B1 in
de projectormotor is nog niet gesloten en contact B2 in de recorder-box staat

op het punt gesloten te worden.
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Bij een constante synchoonloop worden deze contacten B1 en B2 dus beurte
lings geopend en gesloten en het stroomcircuit blijft gesloten.
Mocht de projector — door warmlopen bijvoorbeeld — lichter en dus
sneller willen gaan lopen, dan zal als gevolg hiervan de nokkenschijf A1 vóór

gaan lopen op de nokkenschijf A2,
gaat Iepen op de geluidsband.

hetgeen

betekent,

dat de film vóór

Op een gegeven moment ontstaat dan dus de toestand : contact B1 in de
projectorbox reeds geopend, contact B2 in de recorderbox is nog niet gesloten.
De projector is hierdoor dus een moment stroomloos, met gevolg dat ook
de draaisnelheid zal afnemen.

Door het periodiek onderbreken van de stroomtoevoer blijft de synchroonloop
dus gehandhaafd.

Voor het geval dat de projector te snel gaat draaien, worden de stroomonderbrekingen te lang. De projector zou dan onregelmatig gaan lopen en een
controlelampje op de synchrobox begint heftig te flikkeren.
Omdat de geluidsband evenals bij de film geperforeerd is en langs een
getande rol loopt, is de mogelijkheid van slip uitgesloten en kan men spreken
van ,,lip-synchronisatie" tussen beeld en geluid.

De perforatie op de geluidsband is weloverwogen. Op iedere 23,75 mm is
een gaatje aangebracht, dus vier gaatjes op iedere 9.5 cm. Bij een filmsnelheid van 16 beeldjes per seconde betekent dit dus 4 filmbeeldjes tussen
iedere twee gaatjes op de geluidsband. Over de gehele band bestaat dus een

vaste verhouding filmbeeldjes/bandperforatie, hetgeen de montage, reparatie
en uitwisseling bijzonder ten goede komt.
Het synchrobox-systeem werkt in al zijn eenvoud uitstekend en is betrekkelijk
goedkoop.

Omdat de synchroonloop als het ware iedere seconde gecontroleerd wordt en

niet

tijdens

ieder

filmbeeldje,

is

het

instellen

van

kritisch dan bij andere systemen en blijft langer goed.
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synchronisatie

minder

=

Zie ook de achterkant van deze pagina.

Zend mij de Scotch brochure ‘Zo... houdt u de tijd vast’
naam

adres

3EY1

woonplaats

I

i
Scotch geluidsband voor perfecte weergave
In de Amerikaanse aardsatelieten en in de ruimtecabines
der astronauten vangt Scotch geluidsband de „stemmen”
uit het heelal op.

Precies ditzelfde, bijna onvoorstelbaar gevoelige Scotch
geluidsband, kunt u kopen voor vrijwel dezelfde prijs
waarvoor u ander geluidsband kunt krijgen.
Waarom zoudt u zich de vreugde onthouden te luisteren
naar de volmaakte weergave van alles wat u op band
wilt opnemen. U hoeft slechts „Scotch” te zeggen !

I
i

Vraag d.m.v. onderstaande kaart de gratis voor u beschik
bare brochure „Zo houdt u de tijd vast”. Er staat alles in
wat u met Scotch geluidsband kunt doen.
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