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Bandrecorder-materiaal
van „ ACOUSTICAL”
COLLARO MOTOREN
1400 toeren per minuut
Standaard model
Heavy duty model

f 30.ƒ35.-

Dit is een motor van bijzonder goede kwaliteit uit een
fabriek met wereldreputatie, waar specialisten, door
kneed in d:t werk, deze motor bouwen.

RONETTE MICROFOONS
j.Acoustical”, de Nederlandse Ronette Verkoop Orga
nisatie,

heeft

vanzelfsprekend

het

gehele

Ronetto

Microfoon programma in voorraad.
Vraagt uw handelaar om inlichtingen over het reeds
wereldberoemde

Ronette

TO-284

pick-up

element.

Fantastisch mooie weergave!

„Metz" dubbelspoor bandrecorder koppen zijn thans
OOK LOS EN UIT VOORRAAD LEVERBAAR!
METZ—RONETTE KRISTAL MICROFOON
met ingebouwde twee-lamps voorversterker, waardoor
direct aansluitbaar aan uw radiotoestel. Voeding met
twee platte zaklantaarnbatterijen van 4V6 volt. Uitste
kend gschikt als Baby-alarm.

TRIOTRACK, de ideale platenspeler,
voorzien van het nieuwe RONETTE pickup element
TO-284.
Drie

snelheden

(33V6 — 45 — 78

tpm).

Automatische

uitschakelaar en volkomen verend opgehangen motor.

WICO LUIDSPREKERS, DE BESTE DUITSE SPEAKERS

ACOUSTICAL
AMSTEL 252 -AMSTERDAM-C
Telefoon K2900 89466
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— 45 en 78 omw./inin. Elke snelheid
afzonderlijk regelbaar. Tril- en bromvrije precisie motor voor
110-125-150-220 V. wisselstroom. Ook leverbaar voor 220 V wisselstr.
Automatische schakelaar.
Nieuwste Ronette TO-284 „turnover” pick-up met twee saffieren
(normaal en langspeel).
EEN BETROUWBAAR INSTRUMENT VOOR EEN PERFECTE
WEERGAVE VAN ALLE SOORTEN GRAMOFOONPLATEN
Prijs compleet met snoeren en stekkers:
Voor inbouw............................................................ f 78.Gemonteerd op blank berkenhouten standaard,
geheel spcclklaar.................................................. ƒ ÏO.- extra
Vraagt demonstratie bij de Radio- en Gramofoonplatenhandel.

Technisch Constructie- en Handelsbureau JOBO” N.V.
Leidsegrachl 90 - AMSTERDAM - Telefoon 30705-33153 (K2900)

KLEINE ELECTROMOTOREN

Voor diverse doeleinden geschikt. Vermogen 30 Watt, zelfaanlopend.
Leverbaar voor 20, 125 of 220 Volt. 2600 toeren per minuut.
Rustige geruisloze gang.
Bruloprijs f 19,—.
Vraag prospectus!
Tevens fabriceren wij TAFELVENTILATOREN en alle soorten
TRANSFORMATOREN tot een vermogen van 3 K.V.A., o.a. voor
radio-apparaten en versterkers, Electr. miniatuurtreinen, Electr.
Houtbrand-apparatcn etc. etc.

APPARATENFAB RIEK

„LUXOR”
HAARLEM
Korte Pocllaan 23

Tel. 2500-12305
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rn MA TEUR - BANDRECORDING
door ERPE Sr.

Illustr. JAC. WIGMAN
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Alvorens de techniek van „Bandrecording” te bespreken en
dieper in te gaan op de verschillende mechanische uitvoe
ringen, geven we een zeer beknopt overzicht van de korte
ontwikkeling van de bandrecorder.
Voor 1940 werd er in de laboratoria van de grote fabrieken
gezocht naar een apparaat voor het electrisch registreren van geluiden
op staaldraad en geluidsband.
In Amerika en Duitsland werden verschillende modellen ontworpen,
echter in hoofdzaak voor opname en weergave van spraak.
Gedurende de oorlog is de ontwikkeling zeer voorspoedig gegaan, vooral
in Duitsland. De resultaten bleven echter diep geheim. Na de bezetting
van Duitsland door de Amerikanen werd een tipje van de sluier opge
licht. Het bleek dat de omroep reeds gebruik maakte van de band
recorders met een verbluffende weergavekwaliteit. De staaldraad en
papierband waren vervangen door plasticband met een zeer dunne
metaalbespuiting. De opnametechniek was echter grondig gewijzigd.
Tegelijk met de variërende spreekstroompjes van de versterker werd
een hoogfrequentwisselstroom naar de opnamekop geleid. Hierdoor
werd een veel betere weergavekwaliteit verkregen en vooral de ruis
geluiden tot een minimum beperkt. Door een toeval werd dit ontdekt.
De gebruikte versterker ging door een verkeerde schakeling oscilleren
en dit bleek een gunstig effect te hebben op de kwaliteit. Deze hoogfrequentvoormagnetisering werd in 1927 door een Amerikaan, W. L.
Carlson, gepatenteerd. Het eerste apparaat met hoogfrequentvoormagnetisering werd in 1939 ontwikkeld in Duitsland door Dr. Braunmühl
en Dr. Weber. Na 1945 is de ontwikkeling zeer snel en voorspoedig
gegaan, niet alleen de apparatuur maar ook de band werd belangrijk
verbeterd, waardoor de weergavekwaliteit op een zeer hoog peil is
gekomen. De radio-omroep maakt dan ook een zeer ruim gebruik van
bandrecorders en het moet al een zeer geoefend oor zijn dat onderscheid
hoort tussen de band en directe uitzending.
De ontwikkeling van de bandrecorder is geweldig gestimuleerd door
het vrije gebruik van de Duitse patenten.

DE AMATEUR ONTDEKT EEN NIEUWE HOBBY
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Toen de eerste bandrecorders op de Nederlandse markt verschenen, was er bij de amateurs direct grote belangstelling
voor deze nieuwe apparatuur, die zo nauw verweven is met
radio- en versterkertechniek. Een bandrecorder is echter
vrij kostbaar. Een versterker bouwen is voor de amateur
maar een kleinigheid; alle onderdelen, voor zover hij ze niet bezit, zyn
in de handel verkrijgbaar. De recorder leverde meer moeilijkheden op.
Deze geheel zelf maken is vrijwel onmogelijk, tenzij men beschikt over
een goede draaibank en bovendien de techniek van ’t draaien meester is.
Een nieuwe verschijning, de opzetbandrecorder, bracht uitkomst. Deze
bevat het recordermechanisme en de koppen, gemonteerd op een metalen
plaat. Het geheel wordt op een gramofoonmotor gezet. De gramofoonmotor verzorgt dus de aandrijving van het mechanisme. Dit recordertype
werd in Oostenrijkse en Duitse radiotijdschriften beschreven. De
koppeling geschiedde door een aan de recorder bevestigd vliegwiel te
plaatsen op het gramofoonmotorplateau. Dit voldeed niet geheel o.a.
wegens de geringe adhesie tussen plateau en recordermechanisme. De
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recorder volgde niet altijd de ronddraaiende beweging van het plateau.
Men is toen op de gedachte gekomen de recorder direct door de motoras
aan te drijven, hetgeen een belangrijke verbetering was. Het werd nu
mogelijk bij het gebruik van een sterke motor 360 M.- en 500 M. spoelen
te gebruiken. De opname/weergaveduur werd daardoor gebracht van
een kwartier op een half uur en drie-vierde uur. Door het toepassen
van dubbelspoorkoppen, waarbij de band in twee helften besproken
wordt, werd dit nog eens verdubbeld.
Met deze apparatuur werd de amateur in staat gesteld opnamen te
maken met een .weergavekwaliteit die niet behoeft onder te doen voor
gramofoonplaten, terwijl de hinderlijke „ruis” geheel en al ontbreekt.
Naast de „Opzet-bandrecorder” verscheen al spoedig het „Recorderdeck”, in uiterlijk meer gelijkend op de handelsapparaten en bestemd
voor inbouw. Er zijn er met 1, 2 en 3 motoren, met automatisch versneld
vooruit- en terugspoelen, met twee snelheden etc. Vooral de Duitse
fabrieken brengen prachtige uitvoeringen.
Ook in Nederland worden de „Recorder-decks” gemaakt, die 200—400
gulden kosten.
Toch maakt de amateur zijn apparaat liever zelf uit onderdelen en die
zijn nu in allerlei uitvoering en voor lage prijzen te koop. Hij behoeft
geen grote bedragen ineens uit te geven, maar kan zijn recorder in
gedeelten bouwen.

PRINCIPE VAN BANDRECORDING
In fig. 1 is op eenvoudige wijze een bandrecorder met versterker voorgesteld. De band wordt door een motor voortrVy J bewogen door middel van de aandrijfrol C en komt eerst
langs de wiskop A. Deze bestaat in zijn eenvoudigste vorm
uit een op speciale wijze gemonteerd magneetje. Deze „Wis
kop” maakt de band geschikt voor de opname, ontmagnetiseert de band.
De band, die van dun plastic gemaakt is, bevat aan de zijde die naar
de koppen gekeerd is een.zeer dun laagje zeer fijn verdeeld ijzerpoeder,
dat niet magnetisch moet zijn als er een opname op moet worden vast
gelegd. Even later komt de band langs de opnamekop B, die met een
versterker D en een microfoon E is verbonden. Als er voor de microfoon
wordt gesproken
wordt het gespro
kene versterkt; er
worden stroomp
jes van gemaakt,
n
o
die door de draadspoeltjes van de
opnamekop lopen
en de daarin aan
wezige kerntjes
c
magnetisch ma
3
ken. De metalen
D
laag op de band,
<
die langs de op
namekop B loopt,
wordt gemagnetiseerd en het gesprokene daarop dus vastgelegd. Om
het gesprek terug te horen wordt de band teruggewikkeld en op dezelfde
wijze weer langs de kop B, thans weergavekop, geleid.
Vanzelfsprekend mag de band dan niet langs de wiskop A lopen,
anders zou de band gedemagnetiseerd worden. Dezelfde versterker
wordt weer gebruikt. E is dan natuurlijk een luidspreker. De band met
de gemagnetiseerde laag, die langs de kop wordt geleid, veroorzaakt
in de spoeltjes weer stroompjes, die door de versterker D worden ver
sterkt en weer als spraak en muziek hoorbaar zijn uit de luidspreker E.
Zo eenvoudig als hier verklaard is ’t in werkelijkheid natuurlijk niet,
doch men krijgt enig begrip van de werking.
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OPNAM E-/WEERGA V E- EN WISKOP.
Het meest belangrijke onderdeel van een bandrecorder-installatie is de
opname/weergavekop.
In fig. 2 is zo’n opname/weergavekop schematisch afgebeeld. Deze
bestaat uit twee kernhelften van metaalplaatjes die op elkaar gestapeld
zijn. Om iedere kernhelft is een draadspoeltje gewikkeld. De beide
kernhelften worden dicht tegen elkaar geschoven en wel zodanig dat
er twee luchtspleetjes overblijven, één vóór- en één achterspleet. De
voorspleet is zeer nauw, n.1. 0,05 tot 0,1 mm., de achterspleet kan wat
wijder zijn, b.v. 0,2 mm. Om enig idee te geven hoe nauw de luchtspleet
moet zijn geven we de dikte van een sigarettenpapiertje, dat iets dikker
is dan 0,1 mm.
De band loopt met de gemetaliseerde zijde langs de voorspleet. Bij een
hoogohmige kop (Perfect Sound) zijn de beide spoeltjes, die om de
kernhelften zitten, gewikkeld met draad van 0,05 mm. met 3000 win
dingen op elk spoelvoetje. De gelijkstroomweerstand be
Uzerkcrnen
draagt dan per spoel
± 600 Ohm. Beide
r!
spoeltjes moeten abDraad soluut precies gelijk
l
(L
wikkeling
zijn. De voorspleet is
V
JT"
het belangrijkste, een
\.

Plastic

Q

weergave laag is, hoe
c
nauwer de spleet hoe
hoger de weergave. De luchtspleet moet liefst precies haaks op de hand
loop staan en volkomen recht zijn. De band moet vlak tegen de kop
liggen, dus de ijzerkernen volkomen vlak gepolijst.
Zelf maken van de opname-/weergavekop is mogelijk, maar het is o
zo moeilijk en vereist vakmanschap en.... zeer veel geduld. Als expe
riment is het interessant zelf een kop te maken, maar practisch slaagt
men vrijwel nooit. Het maken van de luchtspleet is het moeilijkste. Hier
voor is een materiaal nodig dat niet magnetisch kan worden, dus tin,
koper, zilver en goud. Het materiaal moet uitgewalst worden tot ±
0,1 mm. dikte, waardoor het moeilijk verkrijgbaar is. De kerntjes zijn
verkrijgbaar zowel in plaatjes als complete kerntjes met spoeltjes.
Daarmede heeft men nog geen goede opname-/weergavekop.
Het gebruikte kernmateriaal is van een bijzondere legering, genaamd
Mu-Metaal, met bijzondere magnetische eigenschappen.
De beschikbare ruimte laat niet toe dat zelfbouw van een kop volledig
besproken wordt; bij de kerntjes, die men in de handel koopt, bevindt
zich een uitgebreide handleiding.

DE WISKOP
*

L
■

Er zijn meerdere methodes om de band schoon te wissen, dus om het
magnetisch veld te verwijderen. Men kan wissen met hoogfrequentstroom en met een magnetisch veld. Het eenvoudigste is te wissen met
een magneet-wiskop. of d.m.v. gelijkstroombekrachtiging. Het laatste
kan men b.v. bereiken door de spoeltjes een weerstand te geven die
ongeveer gelijk is aan de kathodeweerstand van de oscillatorbuis en
deze in opname-stand te schakelen i.p.v. de kathoderweerstand. De
versterker blijft eenvoudig van opzet en het is even doeltreffend. De
wiskop is dan ook zeer eenvoudig te maken. Men heeft een zeer klein
magneetje nodig en twee kernpakketjes, die van transformatorblik
gemaakt kunnen worden. De luchtspleet kan hierbij veel breder zijn,
b.v. 0,2 mm.
5
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Om deze zelf te bouwen gaat men als volgt te werk: We nemen twee
stapelkerntjes, of kernplaatjes van transformatorblik. Ook is nodig
een klein krachtig magneetje, liefst een blokmagneetje. In de bekende
dump-keelmicrofoons zitten deze, maar elk ander magneetje is bruik
baar. De kernplaatjes worden in 2 gelijke hoeveelhelden verdeeld en
op elkaar gestapeld tot een totale hoogte van 6,5 mm. Ze worden in een
hand- of bankschroef geklemd en hier en daar voorzien van een
soldeertje, om te voorkomen dat ze weer los van elkaar gaan.
Vervolgens wordt van ieder stapeltje een stukje afge
zaagd aan één zijde, waartussen het magneetje moet
Jierkern
passen. Tussen een van de kerntjes en het magneetje
wordt een plaatje pertinax of eboniet geklemd (1 mm.
diam.) om de 2e puls te verzwakken. Daarna worden
de beide kernhelften aan de voorzijde zover afgesle
pen, dat ze volkomen haaks zijn en tegen elkaar
sluiten. Het blokmag
neetje wordt stevig tus
(ÏFlóèlje koper
sen de afgezaagde ein
den geklemd en tussen
de beide andere einden
komt een klein plaatje
f '. 'D
koper van c.a. 0,2 mm.
dikte. Dit koperplaatje
Blokmotjrteetjè^
is net zo groot als de
kerneinden en moet er
precies tussen passen. Vervolgens wordt het koperplaatje met de kern
plaatjes aan elkaar gesoldeerd en meteen zo stevig geklemd, dat het
magneetje vast blijft zitten tussen de kernhelften. Daarna wordt de
voorzijde van de kerntjes geslepen op een snel ronddraaiende schuurschijf en glad gepolijst.
De wiskop is nu klaar en kan worden ingebouwd, b.v. in een buissokkel.
De buissokkel wordt eerst voorzien van een groef van 6,5 mm. breed
en 1 mm. diep. In het midden van de groef wordt een venstertje gevijld
ter breedte van c.a. 11 mm. en 6,5 mm. hoog. Het kernpakketje wordt
zodanig in de sokkel geplaatst, dat het precies voor het venstertje zit.
De spleet met koperblaadje precies in het midden. Het kernpakketje
wordt vastgezet met stukjes kurk en stevig geklemd. Vervolgens wordt
de sokkel met parafine of harde was gevuld en afgedicht met een
stukje pertinax of carton.

DE VERSTERKER
De versterker voor bandrecording wijkt af van de normale microfoonof gramofoonversterker. Men kan met een microfoonversterker geen
opname maken, wel weergeven. Voor de opname is nog een „Oscillator”
toegevoegd. Men kan óf een aparte „Oscillator” bouwen en in combinatie
met een versterker (of versterkerdeel van het radiotoestel) opnemen,
dan wel een speciale opnameversterker bouwen, waarbij de „Oscillator”
is ingebouwd. Ook kan men een aparte oscillator bouwen, die zeer een
voudig kan zijn en met slechts één buis voorzien.
In combinatie met het radiotoestel kunnen daarmede opnamen van de
radio gemaakt worden. Wil men ook met een microfoon opnemen, dan
is er een tweede buis nodig, omdat het versterkerdeel van het radio
toestel niet gevoelig genoeg is voor microfoonweergave. De anodespanning en gloeidraadvoeding kunnen onttrokken worden aan het
radiotoestel of de versterker. Dit brengt mede, dat er van de oscil
lator naar het radiotoestel draden gemaakt moeten worden om de
spanning af te takken. Daar de voedingstransformator van de diverse
handelsapparaten hierop' niet berekend zijn, zal deze extra belasting
tengevolge hebben dat de spanning zakt, de plaatstroombuis overbelast
wordt en de voedingstransformator heet. Beter is het dus om de oscil
lator ook te voorzien van een voedingstransformator en plaatstroombuis.
6

De kosten worden dan wel wat hoger, maar het is veel practischer.
Hoewel men als regel spreekt van een voorversterker is dit niet geheel
juist. De voorversterker bestaat uit een buis met bijbehorende oscillatorkring en een microfoonversterkerbuis. Indien geen microfoonopnamen gemaakt worden, kan volstaan worden met alleen een
oscillatorbuis (in comb. met een radiotoestel). Is men in het bezit van
een microfoonversterker, dan kan, ook voor microfoonopnamen, vol
staan worden met de oscillator alleen. Er zijn schema’s voor oscillators
met en zonder voeding. Het mooiste is om onafhankelijk van het radio
toestel of versterker te kunnen opnemen of weergeven. Zo’n versterker
bevat min. drie versterkerbuizen en één plaatstroombuis.

DE MOTOR EN AANDRIJVING
Indien men in het bezit is van een goede gramofoonmotor (voor
78 toeren of een regelbaar toerental) met wormwielaandrijving,
is het eenvoudigste om een opzetrecorder te gebruiken. De motor
moet echter volkomen regelmatig lopen en voldoende trek
kracht bezitten om de recorder aan te drijven. Vooral voor het opnemen
van serieuze muziek (symphonie-piano-orgel) moet de motor zeer goed
zijn.
Op tetrc. cordcr
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Motoren met randaandrijving zijn als regel minder geschikt. Er worden
hierbij meestal kleine zwakke motoren gebruikt en de overbrenging
geschiedt met een gummi-aandrukrol aan de binnenkant van het
plateau, waardoor slip kan ontstaan. Voor spraak en amusementsmuziek
komt het er niet zó op aan en kan dit motortype gebruikt worden als
men het toch reeds bezit.
Een voordeel van de opzetrecorder is, dat men gramofoonplaten kan
draaien en copieeren op de band. De gramofoonplaat wordt op het
plateau gelegd en de pickui? op normale wijze hierop geplaatst. Op
de motoras wordt de opzetrecorder geschoven. De pickup wordt ver
bonden met de recorderversterker en de plaat wordt op de band vast
gelegd. Indien men een motor heeft met continu-regelbare snelheid,
kan de bandsnelheid binnen wijde grenzen geregeld worden.
Op deze wijze kan men een serie operaplaten tot één geheel verbinden
en de gehele opera zonder hiaat beluisteren. Voor het recorderdek
wordt gebruik gemaakt van een sneldraaiende motor, die b.v. 1400
toeren draait. Om de juiste aandrijfsnelheid van de band te verkrijgen
moet er dus een overbrenging gemaakt worden. Zelf maken is alleen
maar weggelegd voor hen die over een draaibank beschikken. Men
kan echter alle benodigde onderdelen kant en klaar kopen. Nodig zijn:
de motor, motorpoelie, vliegwiel, aandrijfrol, capstan,
, bandsteunen, opwikkel- en afwikkelspil. Het vlieg
wiel is nodig om de snelheid te stabiliseren. Het ge
wicht dient 1—2 K.G. te zijn en de diameter zo groot
i als de ruimte toelaat. De aandrijfrol is voorzien van
- een rubberlaag, die tegen het vliegwiel
wordt gedrukt. De capstan drijft de band
aan en heeft ook een rubberbekleding.
Deze capstan moet volkomen rond zijn,
en haarzuiver en licht lopen. Als regel
zijn er twee kogellagers in verwerkt.
De bandsteunen kunnen van een eenvou
»
Kogellager
dig model zijn en bestaan uit een metalen
bandsteun
stift van circa 1 c..m diameter, waarin
een groef is gemaakt ter breedte van de
band, om deze op de juiste hoogte te houden en te geleiden.
Omdat de band enige bochten maakt wordt van de trek
kracht van de motor meer geëist. Vandaar dat bij betere Bandsteun
constructies geheel of gedeeltelijk kogellagerbandgeleiders
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worden toegepast en wel daar waar de band scherpe bochten maakt.
Tenslotte de afwikkelspil, die gemaakt kan worden volgens onder
staande tekening. De bandhaspel wordt voortgetrokkon door de
capstan, waardoor slijtage ontstaat van het middengat van de plastic
haspel en bovendien de spoel kan gaan resoneren, d.w.z. plotseling in
trilling geraakt, hetgeen de opname doet mislukken. Beter is de afwik
kelspil te maken met een frictieplaat, zoals fig. 2 aangeeft. Hier blijft
de plastichaspel op de bovenkant van de afwikkelspil liggen en wordt
de loop van de band juist voldoende afgeremd door het kurkplaatje, dat
zich tussen boven- en onderplaat bevindt. Slijtage van de bobine is
hierbij uitgesloten.
De opwikkelspil fig. 3 kan volgens dezelfde constructie gemaakt worden,
echter wordt in het onderplaatje een groef gemaakt waar de aandrijfsnaar in loopt en is het onderschijfje ook draaibaar om het asje. De
noodzakelijke slip geschiedt hier op het kurkplaatje tussen boven- en
onderkant. Indien het oppervlak van ,de opwikkelspil wat groter
gemaakt wordt, bevordert dit de regelmatige gang van de band. Nor
maal is dit circa 3 c.m., beter is 4—5 c.m., vooral wanneer 500 M.
spoelen gebruikt worden. De aandrijving kan het beste met soepele
metaalsnaar geschieden, hoewel rubber of plastic ook bruikbaar zijn.
De slip kan ook via de aandrijfsnaar geschieden. De opwikkelspil wordt
dan volgens fig. B. Het spilletje draait rond op een asje dat in de
montageplaat bevestigd zit. Bij opname en weergave moet de haspel
dan geblokkeerd worden, waartoe aan de bovenzijde een gleuf is
gemaakt. Hierin past het plaatje C. Een slippende aandrijfsnaar vormt
echter een intermitterende belasting voor de motor en is daarom af
te raden.
De band wordt bij het opwikkelen strak gehouden door de opwikkelspil.
Deze wordt voortbewogen door de capstan, waarin — onder de rubber
aandrijfrol — ook een groef zit. De diameter van de spoel met band
op de opwikkelspil wordt steeds groter naarmate er meer band op
gewikkeld wordt, dus is ’t nodig dat de haspel slipt. De bandloop is
constant, meestal 19 c.m. per sec. langs de kop. In ± 30 minuten is een
360 M. spoel dus geheel opgenomen.

BAND EN BANDSNEL HEID
Over band is een heel boekwerk te schrijven; wij zullen echter volstaan
met enkele wenken.
Opnameband bestaat uit een drager, die van papier of plastic gemaakt
is en een metaalbespuiting waarop het signaal wordt vastgelegd. Voor
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opnameband wordt sterk papier gebruikt ter dikte van 0,00375 mm.
Om het papiervlak, dat nog al ruw is, glad te maken, worden de poriën
gevuld met poeder. Beter materiaal is plastic, waarvan de dikte gelijk
is aan het papier, daar \t oppervlak volkomen glad is, waardoor de
metaalbespuiting ook meer gelijkmatig. Bovendien is plastic sterker en
scheurt niet gauw. Plastic laat zich beter hechten, omdat papier op
elkaar geplakt moet worden. Op de breukplaats van papierband wordt
de band 2 maal zo dik en is dat hoorbaar als deze de kop passeert.
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De bespuiting is ijzeroxyde, waarvan de kleur als regel bruin is. Er is
Amerikaanse band met zwarte bespuiting. De zwarte oxyde wordt
chemisch gemaakt (ieder deeltje is een % millioenste mm.). De rode
oxyde wordt weer verkregen door de zwarte oxyde een warmteproces
te doen ondergaan. De meeste banden zijn van plastic met een metaalpoederbespuiting. Er zijn ook bandsoorten waar het metaalpoeder in
de plastic is verwerkt. Tengevolge van het zeer gladde oppervlak geven
deze banden een geringere modulatieruis. Deze bandsoort is aan beide
zijden gevoelig. Het komt er dus niet op aan hoe de band bij de opname
wordt ingelegd.
Er kan niet genoeg op gewezen worden, dat de juiste bandsoort van het
grootste belang is. Lang niet alle band is geschikt voor amateurbandrecording. Men gebruike alleen de bandsoorten die speciaal ge
maakt zijn voor amateur-apparatuur, dus voor een snelheid van 19 c.m.
en minder, en bovendien geschikt voor magnetisch wissen (althans
indien men een magnetische wiskop gebruikt).
Dit is lang niet het geval met alle bandsoorten en -fabrikaten. Men
late zich hier adviseren door een deskundig handelaar.
Zeer goed zijn de AGFAband Type FS., GEVASONOR, BASF, Type
L.G.H., ANORGANA Type Z., IRISH TAPE, „GERMAN-TAPE” (aan
beide zijde gevoelig) en „PYRAL”-plastic.
Indien de band breekt kan deze het
beste op de volgende wijze geplakt
worden. Er is een speciaal kleefmiddel in de handel, dat voor het
plakken gebruikt wordt. Men kan
eenvoudig de beide einden op elkaar
leggen en aan elkaar plakken. Op
de kleefplaats is de band dikker en
de metaalbespuiting wordt aangetast
door de bandlijm. Wanneer de aldus ge
plakte band langs de kop loopt, hoort men
even een hiaat in de weergave. Dit is niet
nodig als men als volgt te werk gaat.
Als de band gescheurd is worden de beide
einden een c.m. over elkaar geschoven
en met een scherpe schaar (die niet mag
netisch moet zijn) schuin afgeknipt. De beide
bandeinden passen dan precies tegen elkaar.
Men neemt nu een stukje wit zelfplakkende
aanloopband van 1 cm. lang en plakt het ene
einde van de band er op. Daarna wordt het
andere bandeinde er precies tegen aan geschoven en ook geplakt. De
witte band tegen de glanzende zijde (onbespoten kant) plakken. Op
deze wijze hoort men geen hiaat en kan men ook de band normaal
weer opnemen. De witte band kan ook gebruikt worden om de ver
schillende opnamen van elkaar te scheiden en er op aan te geven
welke opname het is. Het kost heel goedkoop, circa 8 cent per meter.
De zelfplakkende tape heeft precies dezelfde breedte. Dit is practisch
11
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en goedkoop. Er wordt een „Plakbankje” bijgeleverd met een sleuf
waarin de band precies past. Een band lassen is hiermede zeer eenvoudig
en het geschiedt prima.
Indien men bepaalde opnamen bewaren wil kan dit het beste geschie
den op kleine haspels. Hierin is thans ruime keuze; er zijn plastic
haspels voor 45—90—180 en 360 M. Philips brengt ook 500 M. haspels.
Gelukkig zijn de afmetingen van de haspels over de gehele wereld
gelijk.
In Duitsland wordt naast de normale haspels ook een ander model
in de handel gebracht, die echter buiten Duitsland en zeker niet door
amateurs gebruikt worden. Deze kunnen dus hier onbesproken blijven.
Als norm voor amateur-apparatuur en tevens voor de meeste handels
apparaten is als bandsnelheid 19 c.m. per seconde aangenomen, hetgeen
mogelijk gemaakt is door de sterk verbeterde kwaliteit van de banden.
Een paar jaar geleden was dit nog 38 en zelfs 76 c.m. per seconde, zodat
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men inplaats van de tegenwoordige 30 minuten toen slechts 15 of 1/
minuut met een band van 360 M. deed. Men kan zelfs nog met kleinere
snelheden bevredigende opnamen maken. Dit geldt in ieder geval
voor spraak, waarmede men tot 914 c.m. kan gaan. Muziek, althans
serieuze muziek, kan niet met lagere snelheid worden opgenomen
zonder een ernstig verlies aan kwaliteit, vooral van de hoge frequenties.
Hoe kleiner de snelheid hoe lager het geluid. Indien de snelheid opge
voerd wordt boven de 19 c.m. per sec. hoort men direct een winst
aan hoge tonen. De opzetrecorders en recorder-dekken zijn berekend
voor 19 c.m. De opname/weergavekoppen zijn ook voor een bepaalde
bandsnelheid gemaakt en dienen voor lagere snelheden nog fijnere
luchtspleet te hebben. Logischerwijze heeft een kop voor b.v. 38 of 76
c.m. per sec. een wijdere luchtspleet.
De bandsnelheid wordt groter, door bijvoorbeeld de capstan van grotere
diameter te maken. Met opzetrecorders kan de snelheid wel kleiner
gemaakt worden dan 19 c.m. indien men een motor gebruikt die, hetzij
continu of in trappen geregeld kan worden met 33—45 en 78 toeren.
Indien men de bandsnelheid berekent op 19 c.m. bij b.v. 45 toeren van
de motor door de diameter van de capstan groter te maken dan normaal,
heeft men de mogelijkheid met grotere en kleinere bandsnelheid op
le nemen en weer te geven. De speciaalzaken op dit gebied leveren
capstans in alle gewenste diameters.
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Frequentiekarakterlstiek van magnetische band, gemeten met constanten
stroom door de opnamekop, zonder compensatie ln de weergaveversterker.
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Amerikaanse plastic opnamc-band,
rechtstreeks geïmporteerd

irish tape
Het hoogst in kwaliteit, het laagst
in prijs
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irish
Geschikt voor elk merk bandrecorder
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Domcstic Brand: 3” — 45 M. — op plastic
5” — 180 M. — op plastic
7” — 360 M. — op plastic
720 M. op „N.A.B. Hub”
1440 M. op „N.A.B. Hub”
Program dividcr tape (voor markering)
op 3” plastic
Splicing tape (tape plakband) per rolletje

reel ƒ 3.60
reel „ 9.90
reel „ 15.50
m 31.—
„ 62.—
reel

„ 2.40
„ 1.50
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ENKEL- OF DUBBELSPOOR
Practisch alle moderne bandrecorders zijn voorzien van dubbelspoorkoppen. De band wordt dus bij de eerste opname slechts over de halve
breedte gebruikt. Is de gehele band langs de kop geweest, dan wordt
hij omgedraaid en nog eens langs de kop geleid, waarbij de andere
helft gebruikt wordt. Een band van 360 M. duurt nu twee maal zo lang,
dus een uur (bij 19 c.m. bandsnelheid). Er komen dus twee opnamen
onder elkaar (twee sporen). Om te voorkomen dat bij een enigszins
onregelmatige handloop de beide opnamen (sporen) elkaar raken, is er
nog een neutrale zone van 1 m.m. tussen beide opnamen gelaten. Met
dubbelspoor bespaart men zich de helft van de bandkosten. De gedachte,
dat de kwaliteit van de weergave bij dubbelspoor minder wordt, is niet
juist. De kwaliteit van de opname/weergave spreekt hierbij natuurlijk
ook een woordje mee. Men zou de bandsnelheid met dubbelspoor kun
nen opvoeren tot 38 c.m. per sec. en dan toch nog een half uur met de
band doen (2 x 15 min.). Bij gebruik van dubbelspoorkoppen vermijdt
de noodzaak van een terugspoelmotor. De beide opnamen (onder- en
bovenzijde van de band) liggen tegengesteld aan elkaar, zodat men
zowel bij het opnemen als weergeven zonder terugspoelen kan door
gaan. Met enkelspoor moet natuurlijk teruggespoeld worden om de
opname te kunnen horen.

CONSTRUCTIE VAN EEN
B ANDRECORDERDECK,

DE „TAPE-O-DECK”

Speciaal voor de „FONOLINT”-versterker
Met de beschrijving van dit bandrecorderdeck brengen wij de eerste
amateurconstructie van een volwaardige bandrecorder, geheel met
onderdelen op te bouwen die in de handel verkrijgbaar zijn, of zelf
gemaakt kunnen worden. Er kunnen zowel enkel- als dubbelspoorxoppen gebruikt worden. De wiskop is van het magnetische type, doch
Kan ook van het H.F. type zijn, indien de versterker in de voeding
hiervan voorziet.
Magnetisch wissen is echter veel eenvoudiger en even doeltreffend,
mits de juiste bandsoort gebruikt wordt. Er worden 2 motoren gebruikt,
1 voor aandrijving van de band en 1 voor terugspoelen (K minuut).
Het recorderdeck wordt ingebouwd bij de versterker of voorversterker.
Naar eigen ontwerp is daarvoor een kleine cassette te maken. Indien
deze beplakt wordt met leerpapier heeft men een recorder, die niet
onder behoeft te doen voor de veel duurdere modellen die in de handel
zijn.
Technische gegevens
Sporen: Naar keuze enkel- of dubbelspoor.
Speelduur: half uur enkelspoor, twee maal half uur dubbelspoor.
Terugspoelen: circa 30 seconden.
Frequentiebereik: circa 60—8000 Hz. (Perfect sound koppen).
Opn./weergavekop: Hoogfrequentspanning: circa 120 Volt. Weerstand',
circa 1000 Ohm. Zelfinductie: circa 1 Henry.
Wiskop: Magnetisch. Netspanning: 125/220 V. voor aandrijf- en terug
spoelmotor. Stroomverbruik: circa 30 Watt.
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Onderdelen

-

Montage-onderdelen voor tussenwiel.......................................
Poeli voor aandrijfas..........................................................................
Montageplaat (deck), gespatlakt, compleet geboord 40 x 30 cm.
Opwikkelspil met frictie................................................................
Afwikkelspil, passend op terugspoelmotor..................................
Aandrijfrol met rubberbekleding, voorzien van kogellager .
Recordermotor 125/250 V., 1400 toeren COLLARO . . . .
Terugspoelmotor
...............................................................................
3 Bandsteunen.....................................................................................
1 Kogellagerbandsteun.....................................................................
2 Kopvoeten..........................................................................................
Capstan, compleet met rubberbekleding, as, 2 kogellagers .
Aandrijfsnaar
....................................................................................
Vliegwiel (15 cm. diam.— 1% K.G.), precisie gedraaid . . .
Netschakelaar en knop......................................................................
Klein materiaal.......................................................................... . .
Coaxial kabel met plug......................................................................
Stel opname/weergavekoppen Perfect Sound..............................
Montagebeugel voor aandrijfmotor.............................................

/ 2,—
„ 2,50
„ 12,50
„ 5,50
„ 4,50
„ 10,—
,, 30,—
„ 17,50
„ 4,50
,, 4,—
» 1—
„ 30,—
„ 0,75
„ 12,50
„ 3,—
„ 1—
„ 2,50
„ 49,50
„ 1,50
ƒ 194,75
Deze prijzen gelden als regel alleen dan wanneer al deze onderdelen
tegelijkertijd worden aangekocht.
Onderdelenmontage
Boven- en onderzijde van het recorderdeck zijn duidelijk aangegeven.
De onderdelen worden gemonteerd als op beide tekeningen. Waar het
deck al geboord is zullen er geen moeilijkheden zijn met de montage.
De bandloop staat hierop ook aangegeven. Indien de band opgenomen

1

is wordt deze van de bandsteunen, capstan en koppen afgenomen en
dan teruggespoeld. De schakelaar staat naar links. Men kan iriet de
hand de rechterhaspel afremmen en als de band bijna teruggespoeld
is de schakelknop naar rechts draaien (Bedrijf) om de snelheid wat
af te remmen. Voor weergave wordt de band weer ingelegd, echter
dan niet langs de wiskop. De wiskop is zwart, de opnamekop wit.
15

Inbouw.
Bij inbouw van het recorderdeck met een versterker of voor-versterker,
moet een en ander eerst provisorisch opgesteld worden. De plaats van
de versterker moet zodanig zijn dat geen „Brom” optreedt door inductie
van de voedingstransformator op de opname/weergavekop. De kop moet
dus zoveel mogelijk uit het magnetisch veld liggen. Door verplaatsing
van de versterker zal men de „Brom” horen toe- of afnemen. Indien
zulks niet geheel lukt wordt de voedingstransformator losgenomen van
het chassis en met langere draden gemonteerd. Door het kantelen van
de transformator is veelal een goed resultaat te bereiken. Eventueel
kan de transformator buiten de kast blijven, veilig gemonteerd in een
klein bakje met een 8-aderig snoer.
TRUC-BANDOPN AMEN
Behalve dat men met de bandrecorder alle muziek van radio en gramofoon kan opnemen en weergeven, kan deze ook nuttig zijn voor het
onderwijs. De spraakleraar kan het gesprokene op de band vastleggen
en zo vaak herhalen als nodig is. Hij kan de leerlingen voor de micro
foon laten spreken en aan de hand daarvan hun uitspraak verbeteren.
Hetzelfde geldt ook voor zang- en muzieklessen.
Maar er is nog meer amusement mogelijk. We geven hier nog aan hoe
een truc-opname verzorgd moet worden, b.v. voor de St. Nicolaas-avond.
Veel hebben wij kunnen leren van de hoorspelen van de radio-omroep.
Nodig zijn een paar gramofoonplaten en een microfoon.
Eerst wordt de gehele band voorzien van straatgeluiden. Daartoe wordt
de microfoon voor het open raam gezet en neemt men alle geluiden op
van passerende trams, auto’s, motorfietsen, voetgangers etc. Dit is de
achtergrond waartegen de opname gemaakt wordt. Dit geeft de indruk
dat de „reportage” inderdaad op straat gemaakt is. Natuurlijk moeten
de geluiden niet te krachtig zijn, maar net even hoorbaar. Eerst laat
men de band dan een tiental seconden langs de opnamekop lopen
(opnieuw dus) zonder iets te zeggen. Vervolgens begint men te spreken
in de trant van een omroeper, b.v. „Goedenavond dames en heren, hier
is de AVRO-VARA-NCRV-KRO (men noemt maar een omroep op)’
We bevinden ons met de reportagewagen daar en daar, waar St. Nicolaas
zijn intocht zal houden”. Er wordt een beschrijving gegeven van wat
16
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men daar in zijn fantasie ziet. Men laat een kinderkoor voor St. Nicolaas
zingen, laat een fanfarecorps langs trekken etc. Dit geschiedt als volgt:
Nadat men gezegd heeft dat die en die muziekkapel er aan komt wordt
de band stop gezet en een gramofoonplaat met een pittige mars opgezet.
Deze draait men op een platenspeler af en verbindt de pickup met de
opnameversterker, of wel draait men de plaat op dezelfde motor af
waar de recorder op staat. Door de volumeregelaar langzaam op gelei
delijk krachtiger wordend geluid te zetten en dan weer afnemend
geluid, wordt de indruk verkregen van een voorbijtrekkend muziek
corps. Er kunnen tussendoor zelfs door de microfoon, die aan dezelfde
versterker is verbonden, nog een paar woorden gezegd worden om het
geheel net echt te doen schijnen. Als de gramofoonplaat is opgenomen
wordt de microfoon weer ingeschakeld en ziet men in de verte Sint
Nicolaas aankomen. Een kinderkoortje gaat zingen (weer een gramo
foonplaat) etc. etc. Er kan zelfs een gesprek tussen de Sint en Zwarte
Piet worden gefantaseerd. Wil men de schimmel van de Sint ook nog
imiteren dan gaat zulks met een paar notendopjes op een glazen plaat.
De opgenomen band wordt afgedraaid via de luidspreker van het radio
toestel om het geheel „net echt” te maken. Zo kan men voor elke
gelegenheid een reportage verzorgen.
Ook als gezelschapsspel kan de bandrecorder goede diensten bewijzen.
Ieder van de aanwezigen geeft een onderwerp op waarover een of
twee minuten gesproken moet worden voor de microfoon. Als alle
onderwerpen bekend zijn moet no. 1 het onderwerp van no. 3 nemen
en daarover spreken. Hij gaat daartoe met de microfoon buiten de
kamer en vertelt een en ander. Achtereenvolgens gaan alle sprekers
de kamer uit en zeggen iets voor de microfoon. Ondertussen worden
al de sprekers op de band opgenomen. Daarna wordt de band in bijzijn
van alle sprekers afgedraaid. Als regel is dit spelletje een groot lach
succes.
Er is op dit gebied nog veel te bedenken.

IETS OVER FREQUENTIEBEREIK
Het oor is in staat geluiden waar te nemen die een frequentiebereik
hebben van circa 20—20.000 Hz. Indien men dus alle geluiden die het
oor kan waarnemen wil weergeven, zou de bandrecorder ook een
frequentiebereik van 20—20.000 moeten hebben, maar niet alleen de
recorder, ook de microfoon, de versterker en de luidspreker. Maar zover
is de techniek nog niet gevorderd, het zou ook niet nodig zijn. Het
gaat toch alleen maar om de weergave van spraak en muziek. Voor
muziekinstrumenten ligt het hoogste frequentiebereik van de grond
tonen bij circa 4000, niet echter van de boventonen (harmonische), die
liggen veel hoger, n.1. 10.000 en zelfs 11.000 Hz (Hobo-bekken-trommel).
De weergave van een radiotoestel komt niet hoger dan 4500 Hz, althans
van de omroepsuper. De recht-uit ontvanger, b.v. met kristaldiode kan
aanzienlijk boven de 9000 Hz. uit komen, bij gebruik van een goede
versterker en luidspreker. Ondanks het feit, dat radiotoestellen (Supers)
meestal niet boven de 4500 Hz. weergeven, wordt als regel de „Toon
regeling” nog op „Donker” gezet, d.w.z. dat men de weergave nog
onnatuurlijker maakt dan zij al is. Het publiek is zo gewend aan het
diepe zware geluid, dat een natuurlijke hoge weergave eenvoudig geen
kans krijgt. De diepe zware bastonen moeten aanwezig zijn, maar de
hoge fluittonen mogen ook niet ontbreken. Wij duven gerust te zeggen,
dat er practisch geen radiotoestellen zijn die een enigszins natuurlijke
weergave bezitten, kunnen dat ook niet hebben, omdat de omroepstations slechts tot 4500 Hz. mogen moduleren, in verband met inter
nationale overeenkomsten. In de praktijk komt daar echter niets van
terecht en gaat men veel hoger met de „hoogste” frequentie. De modu
latie van de Lopikzender komt ver boven de 4500 Hz. uit.
Zij die wel eens F.M.-zenders (Frequentie-modulatie) beluisterd heb
ben zullen het verschil in weergave wel opgemerkt hebben. Hier kan
18

MAGNETONBAND
U kent het reeds lang,
alleen wist U het niet!
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MAGNETONBAND
reeds dikwijls
gehoord
MagnetonSpcciaal geschikt voor AMROH-Apparatuur.

Magnetonband

FS voor 9,5 cn 19 cm. bandsnclheid. Thans ƒ 26,50 per
spoel van 360 m.

Bij belangrijke uitzendingen wordt de AGFA-Magnctonband
om zijn goede electro-acoustische eigenschappen bij voorkeur ge
bruikt. Zij zijn het resultaat van jarenlange ervaringen van Agfa in
de giettechniek.
De zuiverste klankschakeringen worden door de Agfa-Magnetonband
F en FS in de vohnaakste zuiverheid weergegeven.
Verrassend is de natuurgetrouwe weergave van alle opnamen met
de Agfa-Magnetonband.
Een ragfijne magnetische laag van slechts 0,012 m.m. wordt bij de
fabricage gelijkmatig op de onderlaag van acctylccllulose aange
bracht.
AGFA-BAND is rek- en krimpvrij.
Geen band verlaat de fabriek, voordat hij grondig beproefd is.
Daarom: Waar U een Agf a-Magiietonband mocht kopen — de éne
is net zo goed als de andere!

N.V. AGFA-PHOTO
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men tot ± 15000 Hz. gaan. Indien men een paar weken onafgebroken
de F.M.-zenders beluistert, is het middengolf-omroepprogramma totaal
ongenietbaar geworden. Helaas zijn deze zenders niet overal in Neder
land goed te ontvangen. Wij beschikken nog slechts over een paar
zwakke proefzenders, zodat „Werkelijkheidsweergave” nog niet voor
iedereen mogelijk is.
Men benadert dit al aardig met een „Kristaldiode-voorzetapparaat”,
„ eigenlijk een gemoderniseerde kristalontvanger, waarmede de beide
Nederlandse omroep-middengolfzenders ontvangen kunnen worden.
De kristal-diode, geschakeld voor een bandrecorderversterker, geeft de
programma’s door met een groot frequentiebereik. De kwaliteitswinst
is opvallend; de weergave wordt ruimer. Indien dan nog een basreflexkast met een F.M. luidspreker wordt gebruikt, is de weergave ideaal.
Deze programma’s op de band geregistreerd geven volledig muziek
genot, geen ruis, geen bijgeluiden, alleen de muziek. Niet alleen dat
de bassen aanwezig zijn, ook het hoge register wordt weergegeven.
Volledigheidshalve dient nog vermeld te worden, dat de recorderversterker gecorrigeerd dient te worden zowel voor opname als weergave. Dit
wordt ook gedaan in de bekende „Fonolint”-versterker van Amroh.
Deze correctie maakt, dat voor de hoge frequenties een oplopende
karakteristiek wordt verkregen en onder de 1000 Hz. moet deze vol
komen recht verlopen. Bij weergave worden weer hoog èn laag opge
haald. Door keuze van condensatoren en weerstanden kan men binnen
grenzen de curvevorm beïnvloeden. Bij de versterkerbouw wordt hier
mede terdege rekening gehouden.

i

f

HOE EEN BANDOPNAME GEMAAKT WORDT
Indien men het radio-programma wil opnemen wordt de laagohmige
uitgang (extra luidsprekeraansluiting) van het radiotoestel verbonden
met de Pick-up ingang van de bandrecorderversterker. Voor opname
van gramofoonplaten wordt de pickup verbonden met de p.u. ingang
van de bandrecorderversterker. De opname/weergavekop van de band
recorder wordt verbonden met de kopaansluiting van de recorderversterker. Voor microfoonopnamen wordt de microfoon verbonden met
de microfoon ingang van de recorderversterker. Als microfoon kan
gebruik gemaakt worden van een band-, dynamische- of kristalmicrofoon. De bandmicrofoon is één van de mooiste, doch hij is vrij kostbaar
(circa ƒ 125,—). De eenvoudige kristalmocrofoon is ook zeer goed bruik
baar en zeker de moderne typen met filtercel. Er is in dit type keus
uit 3 verschillende filtercellen met een verschillend frequentiebereik en
karakteristiek.
Type 9 met een frequentiebereik: recht tot 1000 Hz., oplopend tot
16db. bij 3000 Hz.
Type 7 met een frequentiebereik: recht tot 1000 Hz. oplopend tot 8 db.
bij 3000 Hz., met geleidelijke daling tot 7500 Hz.
Type 5 met een frequentiebereik: rechte karakteristiek ± 2 db.
Type 5 met een frequentiebereik: rechte karakteristiek ± 20 B.
Voor spraak wordt type 9 gebruikt, voor muziek is type 7 beter. De
grote gevoeligheid van dit microfoontype maakt het mogelijk dat deze
op groter afstand opgesteld kan worden van de muziekinstrumenten.
Ook voor sprekers is dit beter, ter voorkoming van het hinderlijke
„blazen” in de microfoon.
De meercellige kristalmicrofoon is vrijwel zo mooi als de band- of
dyn. microfoon.

KATHODE-W1SSEN MET
FONOLINTVERSTERKER

17

Behalve de eenvoudige methode van magnetisch wissen kan ook gewist
worden met de kathodestroom van de oscillatorbuis.
De wiskop wordt bij „Opname” geschakeld in de plaats van de kathodeweerstand, waarvoor op de opn./weergave schakelaar nog contacten
20
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beschikbaar zijn. In de stand „Weergave” blijft dus de kathodeweerstand ingeschakeld.
De wikkeling van de wiskop moet een gelijkstroomweerstand bezitten
ongeveer gelijk aan die van de kathodeweerstand. Maakt men de
kathode-wiskop zelf, dan moet de luchtspleet nogal breed genomen
worden, b.v. 0,1 mm.—0,2 mm. De achter-luchtspleet vervalt hierbij.
Het aantal windingen bedraagt circa 1000 op de ene en 1200 op de andere
kernhelft. Draaddikte ±0,1 emaille. De totaalweerstand moet ± 180
Ohm worden. Vanzelfsprekend moet er rekening mede gehouden wor
den dat het aantal draadwindingen (totaal draadweerstand) anders
wordt als de mu-metaalkerntjes andere afmetingen hebben. De gege
vens zijn een gemiddelde.

H.F.JV ISSEN MET F O N O L IN T V E R ST E R K E R

.
:
?
:■
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Het is mogelijk met de Fonolintversterker H.F.wissen toe te passen.
Een hoogohmige wiskop wordt verbonden met tussenschakeling van
een mica-condensator van c.a. 2200 Pfd (Precise waarde experimenteel
vast te stellen) aan aansl. 6 van de B O 4-oscillatorspoel. In de stand
„Weergave” wordt deze verbinding verbroken, waarvoor op de opn./
weergave schakelaar een vrije sectie aanwezig is. De tweede aansluiting
van de wiskop dient vanzelfsprekend geaard te worden. Voor „Bradmatic”-koppen gelden dezelfde verbindingen, doch C.5. van de Fonolint
versterker wordt vergroot tot 10.000 Pf. en R.13 tot 0,1 Meg.
ENIGE WENKEN
Bij sommige merken opname/weergavekoppen komt het voor, dat na kort
gebruik de kop gemagnetiseerd wordt
en ruis op de band veroorzaakt. Zo’n
kop wordt gedemagnetiseerd door de
magnetische wiskop vlak boven de
opname/weergavekop heen en weer te
bewegen en tegelijkertijd deze er van
te verwijderen. Er zijn opname/weer
ga vekoppen waar een klein magneetje
ingebouwd is in het dekseltje. Dit is
draaibaar en men kan daarmede de
ruis tegengaan. Beter is een kop te
kopen die met Mu-metaal kernen ge
maakt is en minder kans op ruis geeft.
—o—
Het afspelen van banden, die op een
ander apparaat zijn opgenomen, is niet
altijd mogelijk. Indien een band opge
nomen wordt met recorder X, de
Demagnetiseren van de opnamekop. weergave daarop prima is, en deze af
speelt op apparaat Y, zal de weergave
veelal te dof zijn, het hoge register
ontbreekt. Dit wordt veroorzaakt door de spleetstand in de kop. Indien
beide spleten niet volkomen dezelfde stand hebben (loodrecht op de
richting van de band) valt een gedeelte van de hoge frequenties vol
komen weg. Indien de kop verstelbaar is opgesteld kan men door ver
schuiven van de kop de weergave instellen. Dit is niet altijd mogelijk.
—o—
Controle van het geluid tijdens de opname is alleen mogelijk met
een extra afluisterkop. Vlak achter de opnamekop wordt de extra-kop
geplaatst. Deze moet verbonden worden met een extra versterker,
waaraan een contröle-luidspreker of -koptelefoon verbonden is. Ook
kan een contröle-indicator of magisch oog worden aangebracht, dan
wel een milli-ampèremeter. Men kan het echter bij radio opnamen
ook zonder stellen. Na enige tijd heeft men voldoende routine om de
sterkte in te stellen.
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GEVASONOR
»•

■

'
VOOR

MAGNEETUNT

!
:

taalstudie
Het GEVASONOR lint heeft niet alleen
dans- en
turnonderricht

toneel- en
voordrachtkunst

prima electro-magnetische eigenschap
pen, het is ook sterk, soepel en duur
zaam. Bovendien is de magnetische laag
van het lint goed bestand tegen wrijving
en tevens zeer glad; voordelen die hij
het gebruik van groot belang kunnen
zijn. Ze betekenen immers: geen slijtage
van het magneetlint zelf en geen slijtage

IN
de huiskring

het bedrijf

van de magneetkoppen.
Muziek en spraak worden perfect ver
tolkt, zowel de hoge trillers van de
sopraan als de diepe tonen van de bas.
Al deze eigenschappen maken het
GEVASONOR lint onmisbaar in de
moderne samenleving, want vocïr bet

het onderwijs

\

onderwijs en in het bedrijf biedt liet
t

ongekende voordelen.
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OPZETRECORDER ALS RECORD ERDECK
Zij die in het bezit zijn van een „Opzetrecorder” en deze met de ver
sterker willen inbouwen, kunnen er een recorderdeck van maken.
De montageplaat vervalt en wordt vervangen door een rechthoekige
plaat. De gramofoonmotor wordt met een beugel of met stevige lange
bouten onder de montageplaat aangebracht en wel zodanig dat de
motoras stevig in de capstan zit. Alle onderdelen, zoals bandsteunen
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en spillen worden weer op dezelfde wijze gemonteerd. Bruikbaar is
alleen de gramofoonmotor met wormwielaandrijving. Heeft men een
gramofoonmotor met randaandrijving, dan kan deze ook worden ge
bruikt. Als regel hebben deze motoren 1400 T. snelheid. Deze motor
wordt met een aandrijfwiel, poeli en vliegwiel gemonteerd, zoals in de
beschrijving van het recorderdeck staat aangegeven.
Omdat het plateau van de 78-toerenmotor vervalt, wordt onder de
montageplaat een vliegwiel aangebracht.

Indien de bandrecorder met versterker in een kast tezamen ingebouwd
worden, kan een hinderlijke „brom” optreden. Deze wordt meestal
veroorzaakt door
inductie van de
Stopcontact
voedingstransformator op de kop.
I
Door gewijzigde
montage van de
voedingstransfor7 oder/g snoer
mator is de ,brom’
/
soms al op te hef
fen.
De
brom Voeding
wordt reeds min
de Trafo
der indien
stand van de voeQ'
dingstransformator wordt gewij
zigd. Afscherming
van de opname/
weergavekop met
______________________
een huls van Mu- Recorder m.inqeb. voorversterker of versterker
metaal (minstens

u.
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1 mm. dik) kan helpen. Afdoende is het verwijderen van de voedingstransformator uit de kast en plaatsing er buiten, b.v. in een metalen
kastje waar de snoeren uit komen. Al deze zorgen worden volkomen
vermeden indien de versterker niet wordt ingebouwd in dezelfde kast,
doch op enige afstand wordt gehouden. Bij opzet recorders kan men
als regel volstaan met een stukje Mu-metaal, dat tegen de opnamekop
wordt geplaatst.

RUIS BIJ WEERGAVE
Gewoonlijk wordt „ruis” bij bandweergave veroorzaakt door een opname
met onvoldoende volume. Vooral bij gebruik van een kwaliteitsweergavevesterker valt de ruis op en kan zeer hinderlijk zijn. Door krach
tiger op te nemen kan de ruis tot een minimum of geheel teruggebracht
worden.
Men late zich vooral niet verleiden deze ruis weg te werken met een
toonregeling, die het hoge register afsnijdt.
Een ongeschikte bandsoort kan ook ruis veroorzaken. Niet alle bandsoorten zijn geschikt voor amateurapparatuur.
Kop en band moeten volkomen stofvrij zijn en schoon.
Met dubbelspooropnamen kan ruis optreden indien de bandvoering
niet precies is. De band moet zodanig langs de bandsteunen en koppen
lopen dat het spoor van de opnamekop precies zo breed is als het
gewiste spoor van de wiskop.
Tussen onder- en bovenspoor is een neutrale zone van 1 mm. op de
band. Is de bandvoering niet precies, dan kan het voorkomen, dat een
gedeelte van deze neutrale 1 mm. zone bij het weergeven mede langs
de weergavekop loopt. En dat veroorzaakt ruis, althans bij magnetisch
wissen. Een ander verschijnsel is het „knetteren” tengevolge van
statische electrische ladingen op de band. Er zijn bandsoorten die deze
statische'ladingen reeds bezitten bij aflevering door de fabriek; deze
banden zijn volkomen onbruikbaar. Ze kunnen echter ook tijdens het
gebruik op de band komen tengevolge van wrijving langs ebonieten
bandsteunen of isolatiestof van de koppen. Dit moet voorkomen worden,
daar statische ladingen niet te verwijderen zijn.

Een „jankende”- of „zwevende” weergave wordt
veroorzaakt door een ongelijkmatige handloop. Dit
kan worden veroorzaakt door de motor, die niet
volkomen constant draait. Ook wel door de capstan
(bandaandrijving), die niet absoluut rond is. Deze
kan bijgeslepen worden op de volgende wijze. Van
een houten blokje wordt de kop voorzien van een stukje schuurpapier.
Dit blokje moet volkomen haaks, zijn waar het schuurpapier zit. Men
drukt dit teen de gummilaag van de capstan aan en zet het met een
klem stevig vast. Als de capstan nu met de hand rondgedraaid wordt,
voelt men dat er sommige plaatsen bij het ronddraaien meer of minder
weerstand is. Na een poosje gedraaid te hebben wordt dit beter. Het
blokje wordt dan wat verder geschoven en weer draait men de capstan
rond, net zo lang tot deze gemakkelijk loopt. Het rubber wordt op deze
wijze precies rond geslepen.
Ook de bandaanvoer moet gelijkmatig geschieden. Het gebruik van
een aanvoerspil met frictie en bandsteunen met kogellagers bevorderen
dit. De opwikkelspil moet de band, als deze de aandrijfrol is gepasseerd,
enigszins strak houden en ook gelijkmatig worden aangedreven door

i
i

I
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de motoras. De bandsteunen en
koppen bezitten een groef, die iets
di
breder is dan de band, opdat deze
er niet in knelt of vastloopt. Men
lette er ook op dat deze groef overal r
even hoog zit.
Het regelmatig lopen van de motor
wordt ook bevorderd door het plateau dat als
vliegwiel functioneert. Een vliegwiel van
kleinere afmetingen doch minstens hetzelfde
gewicht (IK* K.G.) maakt de gang eveneens
stabiel. Dit vliegwiel moet precisie-draaiwerk
zijn. Een slechte motor wordt van een vliegwiel
ook niet beter. Bij gebruik van motoren met
randaandrijving, die minder ge
dondso/ode f
schikt zijn, is verbetering wel
mogelijk, indien het motor-randaandrijvingswiel beter wordt
afgewerkt. Veelal is het rubber
te hard, of zit het asje te ruim.
Z) Deze
speling moet er uit gehaald
worden. Het rubber, dat er door
__ de fabriek opgeperst wordt
(massawerk) moet in een preci
sie draaibank worden bijgeslepen en liefst een kogellagertje gebruikt.
In de speciaalzaken op dit gebied kan zulks gedaan worden.

t:
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Bij gebruik van een opzetrecorder kan de „Zwevende” weergave soms
verbeterd worden door het verzwaren van de rechter bandhaspel, of
door het vergroten van het vlak (waarop de band rust) van de opwikkelspü.
Bij gebruik van een recorderdeck met aandrijfwiel tussen poeli en
vliegwiel hoort men veelal enig gestommel, dat hinderlijk kan zijn.
Indien het aandrijfwiel vervalt en vervangen wordt door een eind
loze plasticsnaar, is dit gestommel opgeheven. Als regel is de gang
dan niet meer zo zuiver als voorheen. Men kan beide methoden proberen.

Bij gebruik van een terugspoelmotor, die de spoel met band van 360 M.
in 30—40 seconden terugspoelt, is het afremmen van de snel rond
draaiende haspels een probleem. Bij uitschakeling van de terugspoel
motor blijft de ongeremde haspel ronddraaien en ontstaat er een bandwirwar, in vakterm „Bandsalade” geheten, of de band wordt stuk
getrokken. Bij de prof. recorders zijn er vernuftige remmethodes be
dacht, zoals viltstroken of magnetische remmen. Voor amateurrecorders komen deze ingewikkelde systemen niet in aanmerking. Het
eenvoudigste is de haspel met de hand afremmen, of wel een schakelaar
aanbrengen waarmede direct van de terugspoelmotor op de bandmotor
geschakeld kan worden. Als de band bijna teruggespoeld is doet men
dit, zodat de bandmotor, die in tegengestelde richting wil draaien, als
rem fungeert.
De aandrijving van de opzetrecorder geschiedt als regel door de capstan,
die op de motoras gemonteerd wordt. Deze is gegroefd voor de aandrijfsnaar die de opwikkelspil doet ronddraaien. De snaar kan van rubber,
metaal of plastic zijn. Indien er een frictie-opwikkelspil is, kan elke
snaar er voor dienen. Heeft men echter een vast opwikkelspil, en gaat
dus de slip via de snaar, dan kan alleen maar metaalsnaar gebruikt
worden. Men maakt deze snaar liefst „eindloos”, d.w.z. de beide einden
worden aan elkaar verbonden door een stukje veerstaal van iets
25
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kleinere diameter, dat binnen de veer past. Plasticsnaar wordt gehecht
door de einden te verhitten met een soldeerbout en dan stevig tegen
elkaar te drukken.

'

Platen spelen met de opzetrecorder is ook mogelijk door eerst de plaat
op het plateau te leggen en dan de opzetrecorder te plaatsen. Wil men
de recorder permanent op de motoras houden, dan kan een capstan
geplaatst worden waarop een conische as is aangebracht. Hierop
komt het plateau. De capstan draait 78 toeren, zodat dit dus mogelijk
is. Deze capstan is in de handel verkrijgbaar.
—o—

Het kan voorkomen, dat men bij het afdraaien van dubbelspooropnarhen zacht op de achtergrond de weergave van het tweede spoor hoort.
De oorzaak hiervan kan alleen liggen in een verkeerde handloop. De
dubbelspooropname/weergavekop is zo gemaakt, dat er tussen de op
namen van beide sporen een ruimte is van 1 m.m. De opnamen van
beide sporen blijven dus goed gescheiden indien de handloop goed is.
Men contrólere dit als volgt. Er wordt een gedeelte van de gehele
bandbreedte gewist. Op deze onbesproken band wordt een opname
gemaakt op één spoor. Vervolgens keert men de band om, zodat het
onbesproken spoor langs de weergavekop loopt. Men mag dan absoluut
niets horen. Hoort men toch iets, dus de zo juist gemaakte opname in
omgekeerde richting, dan is de handloop niet goed. Of de bandsteunen
(geleiders) zitten te hoog of te laag, of de opname/weergavekop. Dit
controleert men dan terdege en wijzigt het.
Het zou ook nog mogelijk kunnen zijn, dat de wiskop een te smal spoor
heeft, of dat de band niet goed langs het wisspoor loopt, zodat de opname
niet geheel wordt gewist, doch een klein gedeelte staan blijft. Dit is te
controleren door de zo juist gemaakte opname van één spoor te wissen
en de band dan opnieuw af te draaien.

»

.

De „78 Toerenmotor” voor L.P. platen (33 T.)
Er zijn continu regelbare gramofoonmotoren met wormwielaandrijving die geschikt gemaakt kunnen worden voor het draaien van L.P.
platen (33 T.). Normaal kan niet onder de 45 toeren geregeld worden
met regulateur. Door het aanbrengen van een weerstand van 1000 Ohm
in een van de 220 V. aansluitingen wordt het toerental verlaagd en
slaagt men er als regel in tot 33 toeren te komen.

,
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VOORDELEN VAN DE BANDRECORDER
De band heeft een onafgebroken speelduur van minstens 30 minuten.
De band kan onbeperkt gebruikt worden indien deze een opname bevat.
De band slijt practisch niet bij regelmatig gebruik en de opname blijft
de oorspronkelijke prima weergave behouden.
De band kan onbeperkt van nieuwe opnamen worden voorzien.
De sterke ruisgeluiden van 78-toeren platen en de knetterruis van
langspeelplaten ontbreekt bij de band geheel. (De allernieuwste L. P.
platen zijn nagenoeg vrij van bijgeluiden).
De onderhoudskosten zijn practisch nihil.
De bewaarbaarheid van de band is onbeperkt.
De band kan voorzien worden van de mooiste en nieuwste muziek
zonder kosten.
Behalve spraak en muziek kunnen ook telefoongesprekken op de band
geregistreerd worden.
Direct na de opname kan de weergave van de band beluisterd worden.
Bij een mislukte opname ‘gaat geen bandmateriaal verloren.
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MODULATIECONTROLE MET MAGISCH OOG
Hoewel men heel goed kan opnemen zonder enige controle op de
sterkte; kan het toch nuttig zijn een modulatiecontróle aan te brengen..
De versterker krijgt daarmede tevens een aardiger aanzien. Hiervoor
wordt gebruikt een EM 4 in bijgaande schakeling.
Benodigd zijn:
C.24 = 2000 Pfd. koker.
C.25 = 470 Pfd. Keram.
34 M. afgeschermd draad.
E.M. 4.
Buissokkel.
Plaatje aluminium 934 c.m. bij
5,7 c.m.

R.24 = 3900 Ohm 34 W.
R.25 = 100.000 Ohm 34 W.
R.26—R.27 = 1 Megohm 1 W.
R.28 = 2,2 Megohm 34 W.
R.29 = 3300 Ohm 34 W.
R.30 = 220.000 Ohm (Potentiometer) KV. 11, zonder schakel.

Op het bouwschema staan de verbindingen aangegeven, zoals deze in
het bouwschema van de „Fonolint-versterker” passen.

6,3 v

O

i
.
.

— S?

■

3 Z
•o

. I

Oo

S /\U
70

a

■

. i

?=5
55

fO
CD

éH voomt
"25

§

'

i

lp]

?

ca»-47OpP

*

/

\
25

L

■;

C2*

r\)

C
(Mo)

D

B

(Mo)

o

■

De potientmeter R.30 wordt éénmaal ingesteld en is voor het regelen
van de oog-uitslag. Het chassis met het gemonteerde oog wordt rechts
op de versterker gemonteerd.
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STEREOFONISCHE OP NAME/WEERGAVE
Men kan met een bandrecorder ook stereofonische opnamen maken.
Hiervoor zijn nodig: twee opname/weergave versterkers, een recorder
met twee dubbelspooropname/weergavekoppen en twee microfoons.
De microfoons worden zodanig geplaatst, dat deze elk één of meer
muziekinstrumenten opnemen. Bijv.
wordt microfoon no. één geplaatst bij
de piano en viool en microfoon twee
bij de saxofoon en accordeon. Het ge
luid van de piano en viool mag niet
doorklinken tot microfoon no. twee en
omgekeerd, anders gaat het effect
verloren. Iedere microfoon is verbonden met een aparte opname/
weergaveversterker. De band wordt vooraf geheel gewist, zodat deze
volkomen schoon is.
De recorder kan zeer eenvoudig zijn, bijv. een opzetrecorder met uit
wisselbare koppen. De voeten, waar de koppen in komen, worden vlak
naast elkaar gemonteerd en in ieder komt een opname/weergavekop.
De koppen moeten van het dubbel spoortype zijn, doch zodanig, dat
de ene kop de bovenhelft van de band opneemt en de andere kop de
onderhelft. Bij de ene kop ligt het opnamespoor dus aan de bovenkant
en bij de andere aan de onderkant. De figuren geven dit duidelijk aan.
Met iedere kop wordt een opname/weergaveversterker verbonden. De
ene kop registreert dus de piano- en vioolmuziek, de andere tegelijkertijd
de saxoproon- en accordeonmuziek.
Mooier is om met
een spec. stereofoni
sche opn./weer-gavekop te werken. Hier
in bevinden zich de
2 opname-elementen
onder elkaar. Ook
deze worden ieder
met een versterker
verbonden. Ook deze j
stereofonische kop- c
pen zijn in de handel
in Nederland. Het weergeven gaat met de twee versterkers en twee
luidsprekers, die met een tussenafstand van enige meters geplaatst
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worden. De ene geeft de piano- en vioolmuziek weer en de andere de
saxophoon- en accordeonmuziek. Hiermede wordt een weergave ver
kregen d-ie meer diepte heeft en de werkelijkheid meer benadert. Als
experiment is het interessant.

AMATEUR-CONSTRXJCTIE VAN
OPN AM E/W EERGAV EROP VOOR
BANDRECORDER
Om een enkelspoor opname/weergavekop zelf te maken wórden de
mu-metaalkernplaatjes in twee gelijke hoeveelheden verdeeld. Hieruit
worden twee kernpakketjes gemaakt. In elk kernplaatje zit een gaatje,
zodat men alle plaatjes keurig op elkaar kan stapelen. Om de plaatjes
op elkaar te houden worden ze eerst bestreken of gedompeld in lak
of vernis, daarna nat op elkaar gestapeld en door het gaatje een stukje
precies passend koperdraad gestoken. Dit wordt zodanig opgevouwen,
dat het pakketje keurig op elkaar blijft zitten. Nu worden de beide
pakketjes stevig ingeklemd in een bankschroef of handschroef en
moeten ze volkomen droog worden. Zijn ze volkomen droog, dan wor
den ze er voorzichtig uitgenomen en het koperdraad aan beide zijden
even op het ijzer gesoldeerd. Ook wordt er een weinig soldeer aan de
zijkanten gedaan, doch vooral niet te heet
achtarzijde
maken. Hoe minder men er aan doet, hoe beter,
/uchts&eet o,imm
want de voortreffelijke eigenschappen van het
mu-metaal verdwijnen door de hitte. Men moet
nu twee luchtspleten ma---------ken en wel een voorspleet
en een achterspleet. De:—vvoorspleet met de puntjes
moet precies worden afge
werkt. Daartoe worden de
beide pakketjes op een
voorzijde
polijstschijf volkomen vlak
Juchisp/cet 0,01mm
geslepen of met schuur
papier, zodat de beide kanten volkomen tegen elkaar passen en dat
het gevormde luchtspleetje volkomen recht is.
Als de kernpakketjes in orde zijn moeten de spoeltjes worden aange
bracht. Dit is ook al lastig, omdat de haspeltj es waarop de draad wordt
gewikkeld, krom moet worden gemaakt. Dit kan het beste met gegomd
papier geschieden. Het kerntje wordt gedeeltelijk met dit gegomde
papier omwikkeld en aan de einden een schotje van wat steviger papier
aangebracht. Dit flink met Velpon insmeren en goed laten drogen. Het
aldus gevormde spoeltje is o.a. IY\ c.m. breed. Hoe langer hoe beter,
als er maar voldoende ruimte blijft om de kerntjes op elkaar te krijgen.
Zijn de haspeltjes droog dan worden ze met draad van 0,05 of 0,06 vol
gewikkeld. Op ieder haspeltje circa 3000 windingen, een heel geduld
werkje. Men kan het kerntje ook inspannen op een wikkelmachientje,
doch omdat het halfrond is wordt de draad steeds gerukt en moet dit
met het dunne draad wel heel voorzichtig gebeuren. Hoe minder lassen
in het draad hoe beter. De windin
gen gelijkelijk over de lengte van
het haspeltje verdelen en beide
begin
winding spoeltjes precies gelijk maken,'an
!3
ders zou er brom kunnen ontstaan.
Als de spoeltjes gewikkeld zijn gaat
r
er een stukje cellophaanband om,
de beide kernhelften worden nu
[
tegen elkaar geklemd en flink gepo]
lyst, zodat ze glanzend zijn en er
Begin'
f
bijna geen luchtspleet met het blote
Winding
oog zichtbaar is. De voorspleet
wordt 10 micron gemaakt, dat is

ni
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0.01 m.m., de achterspleet 0,1 m.m.Om 10 micron te kunnen bereiken
moet gebruik gemaakt worden van uitgewalst koperblad of van goud
blad. Men zou het met een sigarettenpapiertje kunnen doen, doch als
regel prikt men door het papier heen en is de kop waardeloos. Ook
kan men er wat soldeertin aansmeren, doch dan is de dikte meer dan
10 micron, veel meer zelfs. De achterspleet kan gevuld worden met
koperblad van 0,1 m.m. Als beide spleten voorzien zijn van het blad,
worden ze zeer stevig op elkaar gedrukt en worden ze zeer goed
gepolijst. De beide kernhelften kan
men desnoods aan de achterkant
(binnenkant) van de luchtspleten Brede luchLsp/eeé
voorzien van een soldeertje om te
Kern
voorkomen dat ze uit elkaar vallen,
maar denk er om, dat men het muSpoeltjes
metaal niet overmatig verhit. Ver
volgens worden de beide spoeltjes
met elkaar verbonden. Het begin
van de ene aan het einde van de
andere wikkeling. Beide spoeltjes
zijn in dezelfde richting gewikkeld
en staan dus in serie.
Smalle luchtspleet
Het inbouwen van het kerntje moe
voor
ten wij aan de fantasie van de bou
wer overlaten. Men kan ze in een
buissockel zetten, waarin een venstertje wordt gemaakt, waaruit het
kerntje komt kijken, of opstellen in een doosje of metaalplaatjes. In
een buissockel is wel het gemakkelijkste.. Hierin wordt dan tevens een
groef gemaakt waar de band in geleid wordt, deze groef moet precies
zo breed zijn als de band is. Als voorbeeld kan men de bestaande
koppen nemen.
Men denke vooral niet dat men direct een prima kop kan maken. Veel
teleurstelling zal men daarbij ondervinden. Is men volkomen leek op
het gebied en bezit men niet de nodige handigheid en ervaring, dan
zal het moeilijk zijn om enig resultaat te bereiken. Men stelle zijn eisen
daarom niet zo hoog. Zelfs de fabrieken hebben heel veel uitval bij de
fabricatie en het maken van een opname/weergavekop, waaraan men
hoge eisen stelt, is het werk van een volleerd vakman.

7

DE BANDRECORDER VOOR GELUIDSFILMS
De hartewens van alle filmamateurs is het „Sprekend” maken van
hun „Stomme” films. De bandrecorder brengt ook hier de oplossing van
het probleem. De opgenomen films worden op eenvoudige wijze „Spre
kend” gemaakt door op een bandrecorder de gewenste achtergrond
muziek en geluiden op te nemen.
Een vereiste is natuurlijk, dat filmprojector en bandrecorder vol
komen synchroon lopen, hetgeen bereikt kan worden indien èn projec
tor èn bandrecorder een regelbare snelheid bezitten. De projector heeft
dit vrijwel altijd, de bandrecorder zelden, tenzij men een „Opzetrecorder” heeft met een continu regelbare gramofoonmotor. De projector
moet minstens 16 beeldjes per seconde draaien, mag een paar beeldjes
meer hebben, doch in geen geval minder. Indien film en band op
hetzelfde moment starten kan men het beeld met beide regelingen vrij
aardig bijhouden. Is het een film waar ook in gesproken wordt en de
mondbewegingen zichtbaar, dan is het al heel erg oppassen en ontbreekt
er aan de synchronisatie wel wat.
Een betere oplossing is de koppeling van de bandrecorder aan de
motor van het projectieapparaat. Als regel zijn deze motoren sterk
genoeg om ook nog de bandaandrijving te verzorgen. Op deze wijze
is elke bandrecorder bruikbaar te maken. Opname, weergave, wissen en
30
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opwikkelen wordt gedaan door de bandrecorder. Een extra apparaat,
dat aangedreven wordt door de motor van de projector, verzorgt de
aandrijving van de band. Het aandrijfwerk, schematisch weergegeven
in figuur 1, wordt gekoppeld met de projectiemotor. De band loopt
tussen de aandrijfas en een rubber aandrukrol. De snelheid van het
projectieapparaat is dus volkomen gelijk aan die van de bandaandrijving. Een zwaar metalen vliegwiel stabiliseert de snelheid. De maten
van tandraderen en diameter van de aandrijfas worden berekend naar
de snelheid van de as van het projectieapparaat. De koppeling van as
projectieapparaat en hulpapparaat kan geschieden met een gummidop.
Het vliegwiel moet 2Vz kg. wegen en een diameter hebben van 15 cm.

Ih

I

]

l ïi

ip
44
Projector

Ir
flttibe/e
Koppeling

'

tl

=c

De verticale aandrijfas kan van onderen gelagerd worden met een
metalen kogeltje. Van boven wordt de as door een kogellager gevoerd.
Het apparaat voor de bandaandrijving wordt naast de bandrecorder
gezet en de band op normale wijze langs de koppen geleid. De aandrijfas
of capstan van de recorder worden echter niet gebruikt, maar de ,band
verder geleid naar de aandrijfas van het bijzetapparaat en vandaar
weer naar de haspel op de opwikkelspil van de recorder. De foto geeft
een en ander duidelijk aan.
De band wordt voorzien van een stukje witte kleefband waar de start
moet plaatsvinden. Het stukje kleefband bevindt zich dan precies voor
de opn./weergavekop. De film wordt eveneens bij het startpunt voor
zien van een stukje kleefband, waar het eerste beeld de lens gaat
passeren. Is het projectieapparaat aangezet wordt begint op precies
hetzelfde moment ook de bandrecorder te lopen en dit is het sein voor
de „Amateur-geluidstechnicus” om te beginnen.
Voor het weergeven worden band en film op dezelfde plaats gestart.
Wil men de film voorzien van achtergrondmuziek dan wordt de band
opname gemaakt als zo juist omschreven. Het is ook mogelijk, nadat
de band van muziek is voorzien, later gesproken tekst toe te voegen.
De band wordt ten tweede male langs de opnamekop gevoerd en via
de microfoon opnieuw besproken. De muziek blijft ook hoorbaar. De
band wordt bij de tweede bewerking natuurij lk niet langs de wiskop '
geleid.
Hoewel het geheel vrij eenvoudig te maken is, komt er toch nog wel
zoveel metaalbewerking aan te pas, dat voor verschillende onderdelen
toch de hulp van een instrumentmaker zal moeten worden ingeroepen.
Bovendien zijn de belangrijkste onderdelen verkrijgbaar in kino- en
radiohandel.
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BAN DRECORDERV ERSTERKER VOOR
SERIEVOEDlNG
Aansluiting voor gelijkstroom- en wisselstroomnet
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Hoewel er in Nederland vrij
wel overal een wisselstroom
S
net is, bestaat er toch belang
y.
stelling voor een bandrecorderversterker, die ook op een
Ég
gelijkstroomnet kan worden
aangesloten, b.v. aan boord
van schepen. Het principeschema zal geen moeilijkheden
o* .
£
geven. Bij het bouwen neemt
men dezelfde voorzorgen in
acht als met een versterker
voor het wisselstroomnet.
Men moet er echter wel aan denken, dat het chassis van de versterker
onder spanning staat en daarvoor maatregelen nemen. De recorder zelf
moet natuurlijk voorzien zijn van een universele motor voor gelijk- en
wisselstroom.
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VOORZET AP PARAAT MET KRISTALDJODE
Voor bandopname van de beide/Nederlandse zenders kan men met
voordeel gebruik maken van een eenvoudige ontvanger met kristaldiode.
Deze is zeer goedkoop en geeft een veel mooiere weergave dan de omroepontvanger (Super). Het gebruik van een dakantenne is echter
vereist. Ook mag men niet verder van de zenders afwonen dan 50 km.
Iedere versterker wordt wordt een radiotoestel door voorschakeling
van dit eenvoudige en goedkope apparaatje. De selectiviteit is natuur
lijk gering en kan het gebeuren dat bij afstemming op de 402 m. zender
ook de 300 m. zender zwak op de achtergrond door komt. Door gebruik
te maken van een eenvoudige zeefkring is dit euvel ook te verhelpen.
Op plaatsen waar storingen van lichtnet en tram de ontvangst onmo
gelijk maken, geeft dit apparaatje uitkomst. Indien het L.F.versterkergedeelte van het radiotoestel van goede kwaliteit is, kan het kristaldiodeapparaatje aangesloten worden aan de „Pick-up”-bussen. Voor
de verbinding met versterker of radiotoestel wordt afgeschermd snoer
gebruikt.
Lijst van onderdelen: Spoel 503,533 of 402 Amroh ƒ2,90. Plaatje alumi
nium van 17 x 22 cm. ƒ 1,—. Aan/uitschakelaar ƒ 0,75. Kristaldiode / 4,75.
Stekkerbus ƒ 0,25. Trimmer 2 x 250 Pf. ƒ 0,70. Trimmer 250 Pf ƒ 0,40.
3 draadsteunen (3- en 5-lips) ƒ 0,26. 2 Keram. condens. 100 Pf. ƒ 0,50.
Weerst. 0,5 Meg. en 0,05 Meg. ƒ 0,26. Cond. 10.000 Pf ƒ 0,28. 1 m. afge
schermd draad ƒ 0,55. 2 Banan. stekkers, mont. draad, kous en 4 boutjes
ƒ 0,72. TOTAALKOSTEN ƒ 13,32.

Kristal

+
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TONFUNK 1 De „TONFUNK’-Violetta Serie
IS EEN UNIEKE PRESTATIE VAN
DE DUITSE RADIO-INDUSTRIE
Keuze uit zeven verschillende type’s

Een goedkope, doch volwaar
dige SUPER met vocdingstransformator
W. 201 / 332.—
W 101 ƒ 198.—
i

W.301 — W.311
F.674.—
P.481.
W.253 F.399.—

8 buizen en gelUkr. cel (EF
80 . EC 92 - ECH 81 - EF 41 - EF
41
EU 4
EABC80 - EL 41
Druktcetsschakcling,
F. M.
(UKW) - SUPER met ratiodetector, ingebouwde antenne.
variabele bas- en hoogrcgistcrs,
2 dynam. concertluidsprekers,
prachtige notenhoutenkast.
4 Banden: Korte., Midden-,
Lange golf en F. M. Band.

*
CrK-i

.

pi

i

iil

Type W. 311- ook leverbaar met EXTRA TELEVISIEBAND.
i

PORTABLE BATTERIJ
ONTVANGER

-f
‘i

Zeer gevoelige fraaie batterij
ontvanger van klein model.
Gewicht: 1,5 kg. MET batte
rijen. Buizen: DK 92- DF91 —
DAF 91 — DL 94.-. Met lngeb.
FERRITSTAAF-antcnne.
ƒ 149,50 excl. batt.
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IMP.: MARTYN & VAN DIGGELEN, Spoorsingel 80, Rotterdam
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DONESTIC GRADE
Plastic Base - Brown Band
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The best Tape

jor magnetic
sound rccording
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Tvoo sides scnsiHve
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Sold by the tfclusive
distributor:

GERMAN

TAPE

1200 Ftxft inch» 560 M.x 6.25mM.

DE BESTE TAPE, DE GOEDKOOPSTE TAPE
360 M. PLASTIC TAPE OP PLASTIC HASPEL
In stevige doosverpakking

F 12.50

F 12.50

F 12.50

De BESTE TAPE voor amateur- en prof. Recorders
STEVIGE PLASTIC BAND, AAN BEIDE ZIJDEN GEVOELIG, DE GEVOELIGE
OXIDELAAG IS IN HET PLASTIC VERWERKT EN NIET OPGESPOTEN.
GEEN SLIJTAGE VAN DE GEVOELIGE LAAG DUS
Rek- en krimpvrij
Zeer gevoelig
Volkomen ruisvrij
Gefabriceerd voor 19 cm. snelheid en minder.
In alle Radio- en Kinozaken verkrijgbaar, alsmede in de Kantoormachinehandel
1000 m. (zonder haspel) ƒ 33.95
180 m. ƒ6.95
360 m, ƒ12.50

German Tape Manuf. Comp. Greenborougb
IMP. VOOR WEST-EUROPA:
Firma de Bruin, Reigerstraat 39, Badlioevedorp (Haarlemmermeer)
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SCHEMA VAN BANDRECORDER-OSCILLATOR
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Indien men volstaan wil met het opnemen van radioprogramma’s en
geen microfoonopnamen , maakt, kan men in combinatie met ieder
radiotoestel of versterker deze oscillator gebruiken. De tekening is
voldoende duidelijk. Het geheel bouwt men voor circa ƒ 50,— aan
onderdelen. Bij gebruik van een microfoonversterker kan men natuur
lijk wel met de microfoon opnemen.
V
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VOOR TAPERECORDING:

RONETTE-FILTERCEL
MICROFOONS
TYPE HM — De elegante handmicrofoon.
Kan ook op standaard worden geplaatst.
HM-5 rechte

karakteristiek

30 — 7500 Hz

pl.m. 2db.

HM-7 oplopend tot +8 db bij circa 3000 Hz
HM-9 oplopend tot +16 db.

TYPE 0-88

—

De rondom gevoelige microfoon

0-88/5 rechte karakteristiek 30 — 7500 Hz pl.m. 2 db
0-88/7 oplopend ot +8 db bij circa 3000 Hz
0-88/9 oplopend lot +16 db

Voor hen, die het beste op microfoongebied wensen maakt RONETTE de
beroemde Cel-Microfoons met een frequentiebereik van 30 — 16000 Hz. Typen
S 742, R 572 en R 474; prijzen vanaf f65.— tot ƒ130.—

RONETTE TURNOVER PICKUP ELEMENTEN
i

„TO —284”

¥<

t

i.

'X

De beste weergave, ooit met pickups bereikt! Uiterst
geringe intermodulatievervorming. Loopt niet uit de
groef.

Plaat-

standaardarm

en saffierslijtage nihil.' Past in
of

-kop (%”

montagegat-afst.)

iedere
zoals

b.v. de laaste typen Collaro en Garrard.

Probeer een TO-284 element met Uw bestaande installatie of radio en let op de grote
kwaliteitsverbetering. Hoort de Polydor opname „Südseetraume”, LPH 45013 en de
Decca-opname ..Farnous Ouvertures” (Rossini) LXT 2733, gespeeld met de TO-284.
Een openbaring voor de meest verwende liefhebbers!
.

.

.

ƒ 20.-

Professional element voor hi-li installaties.................................

.

.

f 20.-

TO-284-OV Turnover-element voor aansluiting aan normale radio's
TO-284-P

.

Vraagt Uw handelaar om inlichtingen!

TO-284 elementen betekenen een wel
daad voor Uw oren èn Uw platen!

Een wegwijzer
op electronisch gebied!
RADIO BULLETIN, het actuele en goedverzorgde radiomaandblad, is een ware gids op electronisch

gebied.

Interessante nieuwtjes, schakelingen, complete ontwerpen
met bouwtekeningen, recordertips, serviceproblemen en
vele andere belangwekkende onderwerpen worden weten
schappelijk en begrijpelijk behandeld door een staf van
deskundigen — Vraag eens een gratis proefnummer aan.
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