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De electrische weergave van gramofoonplaten is, dank zij
de snelle opkomst der radio, in betrekkelijk korten tijd
algemeen populair geworden, en terecht. Een electrisch op
genomen en langs denzelfden weg weergegeven plaat waar
borgt immers een veel beter resultaat dan met het oude
mechanische systeem ooit mogelijk was ! In No. 165 der
Weten en Kunnen-serie zal de lezer alles over de electrische
gramofoon kunnen vinden, veel van de in dit boekje te
behandelen stof sluit aan bij het daarin reeds gegevene.
Dank zij de vorderingen der techniek is het nu mogelijk
geworden, zelf gramofoonplaten te vervaardigen, een arbeids
veld voor den amateur, dat geheel nieuw is en vele mogelijk
heden biedt ! Het zelf-opnemen was reeds eerder mogelijk,
de tamelijk naieve methode die toen werd gevolgd en de
verre van uitstekende resultaten van destijds stonden de
uitbreiding dezer ,,sport” toen echter in den weg. Met
gebruikmaking van de tegenwoordig in den handel zijnde
materialen kan de amateur zich langs electrischen weg echter
zelf gramofoonplaten vervaardigen die vergelijking met han
delsplaten met glans kunnen doorstaan !
Natuurlijk is hiervoor de noodige handigheid en kennis
noodig, de eerste is ieder knutselaar aangeboren, terwijl de
laatste zal kunnen worden geput uit dit boekje.
Verschillende te gebruiken materialen en methode’s zullen
worden beschreven, elk kieze voor zich die methode, die hem
persoonlijk het meest aantrekkelijk voorkomt.
Een woord van dank rest ons nog aan verschillende firma’s,
welke door het beschikbaar stellen van cliché’s en onder
deden daadwerkelijk tot het ontstaan van dit boekje mede
werkten. Verder houden wij ons voor op- en aanmerkingen,
welke verbeteringen mochten zijn, aanbevolen.
Stadskanaal, Najaar 1933.
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HOOFDSTUK I.
DE GRAMOFOON.
Het was in 1877, dat de groote uitvinder Edison de wereld
verblijdde met een nieuwe vinding: de ,,fonograaf”. Deze
fonograaf was de eerste van een serie instrumenten, waaruit
gedurende de loop der jaren de ons ongetwijfeld bekende
gramofoon is gegroeid.
Het principe van de fonograaf van Edison was betrekkelijk
eenvoudig: Figuur 1 geeft een schetsteekening. Een cylindervormige rol, geheel
met een dun waslaagje
bedekt, draait rond
en verplaatst zich tij
dens dit draaien tevens
/AC/AÖR&AN.—\
in zijn lengterichting.
Op de waslaag rust de
A/AALD
spits van een fijne
naald, deze naald zal
dus op de draaiende ^
W&SQOLcylinder een zeer fijne ouxwnmÏMUO I
groef graveeren. De
VGROEvennaald vormt één ge- schroef.as*
heel met den bodem
Fig. 1.
van een koker, deze
bodem bestaat uit een vlies, het membraan. Spreekt nu iemand
voor de koker, dan zal daardoor het membraan, en tevens de
naald, in trilling geraken. De naald zal dan in de waslaag
geen volkomen rechte groef snijden, maar de groef zal ten
gevolge van de trillingen allerlei zeer kleine kronkelin
gen vertoonen. Deze kronkelingen vormen het vastgelegde
geluid.
Na een opname kon de fonograaf het opgenomene direct
weergeven, de naald geraakt dan in trilling door de vele
kronkeltjes in de groef, het membraan trilde mede, en deelde
deze trillingen weer aan de lucht mede, zoodat ze in den vorm
van geluid weer hoorbaar werden.
Het principe van de fonograaf is hierdoor zonder meer dui
delijk : de luchttrillingen worden in den vorm van een groef
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van meer of minder kronkelenden vorm in het een of andere
materiaal vastgelegd.
De fonograaf van Edison heeft zich echter niet lang kunnen
handhaven. Dit kwam, doordat een andere uitvinder, Berliner, in 1887 een betere vorm aan het apparaat gaf, hij ver
ving namelijk de wasrol door een schijf, van de eerste schijf,
welke voor het opnemen weer met was bedekt werd, maakte
hij matrijzen en ging ze langs dezen weg afdrukken in eboniet
en andere stoffen. Hiermede werd de ons allen bekende gramofoonplaat geboren, in onderscheid met de machine van
Edison noemde Berliner zijn toestel dan ook de „gramofoon”. Ook de weergave geschiedde bij deze gramofoon iets
anders, de naald was hier namelijk verbonden met een plaatje
mica, dit trilde mede en bracht het geluid voort, dat ter
versterking eerst nog door een soort van hoorn werd geleid.
In dezen vorm komen thans nog vele gramofoons voor, b.v.
de koffergramofoon.
De weergave zoowel als de opname geschiedden dus langs
mechanischen weg. Toen kwam de radio en met de radio tallooze andere mogelijkheden, wij noemen slechts de klankfilm,
de televisie, de beeldtelegrafie. Toen steeds meer menschen
door aanschaffing van een radioontvanger in het bezit kwa
men van een laagfrequent lampversterker kon het haast niet
anders of een nieuwe methode moest populair worden: de
electrische. Temeer daar deze methode een weergave garan
deerde, welke met het mechanische s}'steem wel nimmer te
behalen zou zijn ! Vandaar dan misschien ook, dat de op
komst der radio niet het einde van de gramofoon beteekende,
maar deze branche integendeel tot een ongekenden bloei
stimuleerde !
Een beschrijvingvandeelectrische methode,dienu vrijwelalgemeen wordt toegepast, kan men vinden in No. 165 dezer serie, wij
zullen ze dan ook in dit boekje slechts in het kort behandelen.
Geluidstrillingen door middel van versterking langs electrischen weg op een magneetanker over te brengen was een klein
kunstje, een voorbeeld daarvan is onze luidspreker. De tril
lingen worden daarbij door middel van een asje overgedragen
op een papieren conus, die voor de luchttrillingen, dus voor
het geluid zorgt. Niets was nu gemakkelijker dan, inplaats
van de conus, aan dit asje een naald te bevestigen en deze
4
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naald dienst te laten doen als snijnaald bij de opname. De
trillingen van de naald zullen dan vanzelf zorgen voor over
eenkomstige kronkeltjes in de te snijden groeven. Deze in
richting noemde men ,,pick-up” een typisch Engelsch
woord. Vanwaar nu deze naam ? Wel, de-pick-up werkt niet
alleen op de hierboven geschetste manier, maar ook . . .
andersom ! Brengen wij namelijk de naald zelf in trilling,
en daarmede het anker, dan zal dit in de spoeltjes binnen
in de pick-up een zeer zwak wisselstroompje doen loopen.
Dit wisselstroompje kan men versterken door de laagfrequent
versterker in het radiotoestel en in den vorm van geluid
weergeven door een daaraan verbonden luidspreker. De op
lossing voor de weergave is er dus nu ook, we laten in dit
geval de naald in de groef van een gramofoonplaat loopen,
de slingeringen in die groef hebben wisselstroompjes tenge
volge in de spoeltjes der pick-up, na versterking door den
lampversterker worden deze hoorbaar in den vorm van geluid
via den luidspreker ! Hiervoor dient de pick-up aansluiting
van het radiotoestel, is zoo’n aansluiting er niet, dan gaan
we er een maken, waarover later.
Bij liet opnemen van stem of muziek is natuurlijk evenzoo
een versterker noodig, waarachter dan in plaats van den
luidspreker de snij-pick-up wordt geschakeld. Hiervoor ge
bruiken wij weer ons radiotoestel.
Bekijken wij eens een gramofoonplaat, dan zullen we zien,
dat de groeven in die plaat zeer dicht naast elkaar liggen.
Met behulp van een loupe zullen we tevens de slingeringen*
in de groeven duidelijk kunnen waarnemen. Om bij zelf-opname de groeven eveneens zeer dicht naast elkaar te krijgen,
wordt van een speciale inrichting gebruik gemaakt, welke,
aan de pick-up verbonden, deze op iedere omwenteling van
de plaat een zeer kleine zijdelingsche verplaatsing geeft.
Deze inrichting wordt mede door de gramofoonmotor aan
gedreven. Daar deze motor bovendien al veel moet trekken
(de groeven worden bij het opnemen in de plaat gesneden)
moet zij van een zeer krachtig type zijn. De meeste gramomotoren zijn dan ook voor opname-doeleinden niet geschikt,
voor dit doel zijn tegenwoordig speciale motoren in den handel.
Hiermede hebben wij de voornaamste onderdeden, die we
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noodig hebben, leeren kennen; in de volgende hoofdstukken
zullen wij elk op zich zelf aan een nadere beschouwing
onderwerpen.
HOOFDSTUK II.
DE MOTOR.
Zooals we reeds zagen, moet de motor voor ons doel een
zeer krachtige zijn, speciale motoren voor opname-doeleinden
zijn in den handel; natuurlijk kan dezelfde motor ook voor
normale weergave van gramofoonplaten gebruikt worden.
Een van de allerbeste motoren voor dit doel is wel de Dual
type 45U, welke wij hier dan ook als voorbeeld willen
nemen. Deze motor biedt de niet te onderschatten voordeelen,
dat zij niet alleen omschakelbaar is voor verschillende lichtnet-spanningen, maar bovendien kan worden ingeschakeld
op twee verschillende trekkrachten, een zeer groote voor op
name van platen en een kleinere voor weergave. Bovendien
kan de motor worden ingesteld op twee verschillende draai
snelheden, n.1. een van 78 toeren per minuut en een van
33 toeren per minuut. De laatste draaisnelheid maakt het
opnemen van platen met een speeltijd van ongeveer 8 minuten
moge lijk.
De motor is klein van afmetingen, daar de grootste hoogte
slechts 55 m.m. bedraagt, kan ze in welhaast iedere kast
een plaatsje vinden; ze wordt door middel van strooken
sponsrubber eenigszins veerend opgehangen, wat van veel
belang is om directe trillingen van de motor op de plaat en
de snijnaald te voorkomen ! De heele bevestiging geschiedt
door vier schroeven, alweer met tusschenleggen van gummiringetjes. Alle voor de montage benoodigde schroeven, rin
getjes enz. zijn bij gevoegd, met bovendien een automatische
rem, draaischijf van 30 centimeter diameter, twee handeltjes
met plaatjes voor de snelheidscontrole en omschakeling op
opnem'en of weergeven en een inrichting om bij weergave
de plaat vast te zetten op de draaischijf.
Boven op de as van den motor vindt men een schroefje, is dit
schroefje ingedraaid, dan loopt de motor met het normale
6
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toerental van 78 omwentelingen per minuut, bij losdraaien van
het schroefje zakt het toerenaantal tot 33 per minuut. Een
speciaal handeltje maakt fijnregeling van de draaisnelheid
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Fig. 2.

mogelijk. De motor, waarvan een afbeelding is gegeven in
Figuur 2, is uitgevoerd als inductiemotor, ze is dus alleen
geschikt voor wisselstroom. Een groot voordeel is verder,
dat ze absoluut radiostoringsvrij is. Op de montage komen
wij later terug.
HOOFDSTUK III.
DE PICK-UP.
De pick-up is van het normale, bekende type; een bijzonder
heid is echter de aan de pick-up verbonden geleider.
Wij hebben al gezien, dat we bij het opnemen de pick-up
moeten dwingen, een zuivere spiraallijn op de plaat te be
schrijven, de groeven komen zeer dicht naast elkaar te
liggen. Hiervoor is een speciale inrichting noodig.
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Dit probleem is door verschillende fabrikanten op verschil
lende wijzen opgelost, het best bevalt ons tot nu toe echter
nog de oplossing, die Grawor onder anderen aan het vraag
stuk gaf. Een schets
teekening vindt
men
in Figuur 3.
IaaDW'CLEM.
Doormiddel van een
haaksche wormwiel
1overbreng ingdraait
' 4 \ Ta/nd- ][_ de motor de schroef
stang tijdens het
Povllp \
draaien der draai
schijf langzaam
rond. In de schroefI
draad op deze stang
Ag
^
grijpen de tandjes
—\A^eRB\pK-iE.. van ]iet tandsegment, dat met
Fig. 3.
toonarmen pick-up
vast verbonden is. Hierdoor wordt weer een worm-over
brenging verkregen, welke de pick-up zeer langzaam zijde
lings doet verplaatsen. Het tandwiel-mechanisme is in een
doos opgesloten, terwijl het geheel gemakkelijk op de motoras vast te klemmen of wel daarvan te verwijderen is.
De schroefas is gelagerd in een lagerblokje, een veertje drukt
de as tegen het tandsegment, de as is echter gemakkelijk
los te nemen uit dit lagerblokje, waardoor dan de pick-up
naar willekeur kan worden verplaatst. Het tandsegement
vormt een deel van een platte strook, welke onder de eigen
lijke toonarm loopt, .op deze strook is een verschuifbaar
bladveertje aangebracht: hiermede is de druk van de pickup op de plaat regelbaar. Om gemakkelijk een nieuwe naald
te kunnen inzetten kan de heele toonarm loodrecht gedraaid
worden; in den voet van de pick-up is verder op handige
wijze een regelknop aangebracht. De montage van het geheel
is zeer eenvoudig en bestaat slechts uit het draaien van vijf
schroefjes en voor opname het vastzetten van de tandwieldoos
op de motor-as door middel van de knop boven op de doos
welke deze omsluit. (afb. Figuur 4).
Andere fabrikaten berusten alle op hetzelfde principe, al
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verschilt de uitvoering van een en ander. Als voorbeeld
/.uilen wij echter voorloopig de Grawor apparatuur aan
houden.

HOOFDSTUK IV.
PLATENMATERIAAL EN NAALDEN.
Gewone gramofoonplaten worden gemaakt van eboniet, ba
keliet en andere stoffen, daar wij echter niet een complete
fabriek met persinstallatie of gieterij tot onze beschikking
hebben, kunnen wij natuurlijk van dit materiaal geen ge
bruik maken. Het platenmateriaal is langen tijd een der
grootste moeilijkheden geweest voor de fabrikanten, lang
zaam maar zeker kwamen er echter verbeteringen, zoodat
wij thans reeds tamelijk goede resultaten met de hedendaagsche platen kunnen bereiken. Zeer goede zelfs met een spe
ciaal procédé.
Als platenmateriaal is gelatine thans nog populair. Of deze
populariteit nog lang zal duren, is echter te betwijfelen,
daar er reeds betere producten verschenen. Dit neemt echter
niet weg, dat de gelatineplaat voor den beginneling op dit
terrein een der meest geschikte is.
Metalen plaatjes zijn eveneens reeds in gebruik geweest, ze
9

werden vervaardigd van een zacht metaal, b.v. aluminium.
Deze platen hebben echter in de loop der tijden het loodje
moeten leggen.
Een der beste platen van tegenwoordig is die, welke bestaat
uit een metalen schijf, overtrokken met een celluloid-achtig
laagje, b.v. de Silberton. Zij zijn minstens gelijk te stellen
met gelatineplaten, maar missen vele nadeelen van dien.
Een weer heel ander type is de Draloton-plaat. Deze plaat
bestaat weer uit een metalen schijf, waarop een zeer dun,
dofzwart bakelietachtig laagje is aangebracht. In onbespeelde
toestand is dit laagje betrekkelijk week, de naald zal er dus
de groeven gemakkelijk in graveeren. In tegenstelling met
de vorige typen, welke direct 11a de opname geschikt zijn voor
weergave, moet de Draloton-plaat na de opname eerst worden
gehard door hitte. Dit kan plaats vinden in een klein electrisch oventje, dat speciaal voor dit doel meegeleverd kan
worden; na harding hierin zijn de platen glanzend zwart
en gelijken precies op een fabrieksplaat, waarmede zij dan
ook, wat resultaten betreft kunnen wedijveren ! Gezien de
tamelijk kostbare en omslachtige werkwijze raden wij liet
gebruik daarvan alleen aan reeds eenigszins gevorderde
amateurs aan. Kunt gij echter een goede gelatineplaat opne
men, dan zijn de mogelijkheden practisch onbegrensd !
Voorloopig houden wij ons echter maar
liever aan de eenvoudiger en . . . goedkooper platen, een gelatine plaat kost
slechts de helft van den prijs van een
Draloton.
Bij het gebruik van gelatineplaten
moéten we om verschillende dingen
denken. In de eerste plaats is gelatine
zeer gevoelig voor vocht, de fotografieamateurs weten daarvan mee te praten !
Een druppel vocht op een gelatineplaat
vormt langzaam maar zeker een op
zwellend bultje, waardoor de plaat voor
goed bedorven is! Bovendien trekt de ge lat inep laat gemakke lijk
krom, vooral in een vochtige omgeving; het is aan te ra
den, gelatineplaten steeds goed in papier verpakt in stapeltjes
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te bewaren, boven op elk stapeltje legt men desnoods een zwaar,
vlak voorwerp, b.v. een boek. De enveloppen en mappen,
waarin de platen bij aankoop verpakt zijn, zijn zeer geschikt om
ze in te bewaren. Een gelatineplaat is afgebeeld in Figuur 5.
En nu de naalden.
Wij gebruiken ze in soorten, dat wil zeggen dat voor opname
en weergave verschillende
a
naalden gebru ikt worden. Bij
de opname hebben we een
-‘<%0
2 1 j:
snijnaald, deze naald moet
Z
immers een groef in de ge la«O
tineplaatgraveeren. Desnij—'
naald is beitel vormig en
werkt bij het snijden een
spaan uit de groef, welke
Fig. 6.
veel weg heeft van een draad
wit naaigaren. Met één snijnaald kan men twee platenzijden
graveeren, iedere plaat neemt dus één naald. Dit is geen
groot bezwaar, daar de snijnaalden slechts enkele centen
per stuk kosten en bij grooter gebruik zeker nog goedkooper
zullen worden. Figuur 6 geeft een afbeelding van de snij
naald op dejplaat en laat tevens de spaan zien.
Als weergave naald zijn de normale
gramofoonnaalden op een gelatine
plaat uit den booze; ze zouden in
het betrekkelijk weeke materiaal
precies doen als de snijnaald, na
melijk de groeven nog dieper kras
sen. Daarom worden speciale, van
onderen omgebogen naalden ge
bruikt, die min of meer in de groef
sleepen. De weergavenaaiden zijn
in drie graden verkrijgbaar, n.1.
middel, zacht en hard (resp. Figuur
7, 7a en 7 b). Harde naalden geven
de luidste weergave, ze ruischen
Fig. 7 b.
echter ook het meest; zachte naal
den geven zachter weergave met minder naaldgeruisch.
De Draloton platen kan men, na harding, afspelen met nor
male gramofoonnaalden.
■
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HOOFDSTUK V.
DE ROL VAN ONS ONTVANGTOESTEL.
Om cle electrische trillingen, welke straks de naald van onze
snij-pick-up in beweging zullen zetten, voldoende sterk te
doen zijn, hebben wij een versterker noodig. Deze versterker
kan men speciaal voor dit doel gaan bouwen. Hebben we
reeds een gramofoon-versterker als b.v. beschreven is in
No. 165 dezer serie, dan
zijn we dadelijk klaar.
2:
ZL
Hebben we geen verster
O
ker,
maar wel een radioo
ontvanger, die een ruime
o
kamersterkte produceert,
o
*
dan
gebru iken we de ver
O*,
PiUt
sterker hiervan.
O
T—
Voor ons doel moet het
T + radiotoestel voorzien zijn
van een pick-up aanslui
1
ting, bij de meeste nieu
Fig. 8.
were toestellen is deze
aanwezig. Is ze niet aanwezig, dan zullen we de aanslui
ting moeten maken. Schematisch is de aansluiting in Fi
guur 8 weergegeven. De arm van een enkelpolige omschakelaar wordt verbonden met het rooster van de detector
lamp, de andere contacten komen respectievelijk aan het
roosterlek en aan het eene van twee op 19 m.m. afstand
van elkaar geplaatste stekkerbusjes. Het andere stekkerbusje
wordt verbonden met de negatieve pool van een 3 Volts
zaklaantaarnbatterijtje; dit is het zinken omhulsel daarvan.
De positieve pool van het batterijtje, het koolstaafje dus,
wordt verbonden met aarde.
De schakelaar schakelt naar willekeur om op normale ont
vangst of gramofoon weergave. Men kan schakelaar en stek
kerbusjes op een geschikte plaats monteeren op de frontplaat
of op de zijwand van de kast. Het batterijtje — dat heel
lang mee kan — plaatse men tusschen de verbindingsdraden
in het toestel. Omdat wij voor gramofoonplaten weergave
alleen gebruik maken van de laagfrequent versterker van
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het toestel, is het doelmatig, in deze laagfrequent versterker
een volumeregeling te hebben. Deze is vaak noodig bij het
opnemen, niet omdat de geluidsterkte hiervoor te groot kan
zijn, maar wel om overbelasting van de eindlamp en daarmee
gepaard gaande vervorming tegen te gaan. Op onze pick-up
is wel al een sterkteregelaar aangebracht, men bedenke echter,
dat deze bij opname achter de eindlamp staat en daarop geen
invloed uitoefent. Is in hel toestel in de l.f.-versterker
reeds' een volumeregeling aanwezig, dan zijn we al weer
klaar, in de meeste gevallen wordt volumeregeling echter
verkregen door een gloeidraadweerstand voor de hoogfre
quent lamp ; daar deze'bij opname zoowel als weergave buiten
gebruik is, is die volumeregeling hier onbruikbaar.
Om een regeling in de l.f. versterker te krijgen, koopen we
een variabel weerstandje met knop van 100.000 Ohm. De
twee klemmen hiervan (als er drie klemmen aan zitten wordt
de middenste met een der buitenste doorverbonden) ver
binden we met de twee aansluitklemmen van de primaire
wikkeling der eerste (bij drielamps toestellen: de eenige)
laagfrequent transformator. De weerstand kan weer op frontplaat of zijwand gemonteerd worden, eventueel gebruikt
men deze sterkteregeling inplaats van de gloeidraadweerstand
voor de h.f. lamp en laat de laatste dan vervallen.
Voor gramofoonplatenweergave is ons toestel nu al uitnemend
geschikt. We steken hiervoor eenvoudig de stekker(s) van
ons pick-up snoer in de pick-up aansluiting van ons toestel
en schakelen de door ons aangebrachte schakelaar om. Dan
laten we de gramofoon draaien en plaatsen we de van een
naald voorziene pick-up op de plaat. Deze zal nu uit de
luidspreker hoorbaar doorkomen, we kunnen de sterkte
regelen met de sterkteregelaar op de pick-up en beter nog
met de voor dit doel in ons toestel aangebrachte weerstand
van loo.ooo Ohm. Voor opname is ons toestel echter nog
niet zonder meer geschikt. Zooals we weten, gaan we in dit
geval de pick-up schakelen in de plaats van de luidspreker.
Door den luidspreker loopt de plaatstroom van de eindlamp,
de luidspreker kan deze wel verdragen, de vraag is echter,
of de pick-up dit ook kan ! In de meeste gevallen zal het zon
der meer opnemen van de pick-up in den plaatkring der eind
lamp onherroepelijk op den duur doorbranden der spoeltjes
13

in de pick-up ten gevolge hebben en dat moeten we nu juist
niet hebben. Daarom gaan we nog een regeling treffen in
den vorm van een beveiliging.
Daarvoor hebben we noodig een laagfrequent-smoorspoel van
ongeveer 10
Toestel
2Henry en twee
blokcondensa3
toren van 2
1
v m.F.elk. Deze
-13
| monteeren we
_. pg. 5 als Figuur 9
5WO3RSP0EU ©
aangeeft, teo
—gen een plank
£ *1o Her>ry_
je zijn twee
^3
stripjes ebo
niet met elk
twee stekkerFig. 9.
busjes op 19
m.m. afstand gemonteerd, op het plankje worden smporspoel
en condensatoren gemonteerd, de verbindingsdraden zijn even
eens duidelijk te volgen.
Met behulp van deze beveiliging kunnen we de luidspreker of de
pick-up achter het toestel aansluiten, zonder kans op door
branden. Van de in het toestel aangebrachte veranderingen
geeft Figuur 8 het schema, de nieuw te leggen verbindingen zijn
daarin gestippeld geteekend. Met het toestel zijn we nu dus
klaar, er is hiervoor echter nog één voorwaarde, n.1. dat het
voldoende energie voor de snij-pick-up kan afstaan. De uitgangsenergiemoet minstens 0,5 Watt bedragen, hiermee bedoe
len wij de wisselstroom uitgangsenergie. Dit wil zeggen,dat de
eind lamp een type moet zijn als de Philips B 443 of Telefunken
RE 134. Natuurlijk zijn andere fabrikaten ook geschikt,
als het type maar met bovengenoemde lampen overeenkomt.
t”

HOOFDSTUK VI.
ONZE WERKTAFEL.
Hebben wij ons toestel voor ons doel geschikt gemaakt, des14
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noods met hulp van een vriend of kennis, die ,,er verstand
van heeft” dan kunnen we gaan beginnen met de montage
van onze werktafel. Hierop komen de gramofoonmotor met
draaischijf, de pick-up en al de dingen, die we verder noodig
zullen hebben. Gebruiken we de kast en versterker uit No.
165 der Weten en Kunnen serie, dan is deze zonder meer
voor ons doel geschikt en kunnen wc de gramofoon-plank
daarvan als werktafel inrichten. De bezitters daarvan kunnen
de hierna volgende
handleiding geheel als
richtsnoer nemen, be
------T
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houdens natuurlijk de
nauwkeurige afmetin
gen der plank. Voor 3
onze montage nemen
we een dik stuk triplex
van ongeveer 45 c.m. in
het vierkant, met be
hulp van vier stukjes
triplex van ongeveer
45 x 6 c.m. maken we
van het geheel een on
diep bakje. De onder
kant van het vierkante
stuk triplex ligt dan
dus ongeveer 6 c.m. boven de tafel, als we het bakje op den
kop leggen. Volgens de maatschets in Figuur 10 zagen we
nu met een sponzaagje in het blad een vierkante opening
van 13 X 10 c.m. de hoeken worden afgerond volgens een
circeltje van 2 c.m. diameter. Hierin wordt de Dual motor
gemonteerd, we volgen voor deze montage nauwkeurig de
bij iedere motor verstrekte handleiding. Ook een montage
teekening is bijgevoegd, met behulp van deze bepalen we
de plaats voor cle automatische rem en boren we de twee
gaten hiervoor. Het best bepalen we de plaats voor deze
gaten door de draaischijf even op te leggen en dan de plaatsen
waar de bevestigingsschroeven voor de rem komen, te waar
merken. We kunnen dan de draaischijf weer wegnemen en
de rem op de juiste plaats monteeren.
Bij den motor zijn voorts twee handeltjes gevoegd, één voor
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de snelheidsregeling en één voor overschakeling van kleine
of groote trekkracht of omgekeerd. Op het plateau van den
motor is een verschuifbaar knopje aangebracht, deze dient
voor die overschakeling en maakt tevens aansluiting aan
verschillende lichtnetspanningen mogelijk. Naast dit knopje
bevindt zich een rijtje van 3 van schroefdraad voorziene
gaatjes. Uit de handleiding vinden we, in welk dezer drie
gaatjes de schroef van het handeltje voor ons lichtnet moet
worden gedraaid, we kunnen dan steeds schakelen op twee
trekkrachten, één voor normaal weergave gebruik met een
verbruik van 12 watt en één voor opname met een stroom
verbruik van 25 watt. Het overeenkomstige naamplaatje
wordt op de in de figuur aangegeven plaats gemonteerd.
Het andere handeltje dient voor snelheidsregeling der motor,
de kraag aan het einde ervan past precies (klemmend !) in
de hals om de motor-as, ze wordt weer gemonteerd als de
teekening aangeeft. Staat de handel in de middenstand, op
het naamplaatje dus op de stip, dan loopt de motor normaal,
voor langzamer loopen beweegt men de handel naar ~y~.
voor sneller loopen naar
Ook bij de pick-up is weer een boormal bijgevoegd, met behulp
daarvan bepalen we nauwkeurig de plaats ervan, hierbij lette
men op, dat bij volkomen juiste plaatsingde naald in de pickup juist moet samenvallen met het midden der motor-as.
De pick-up wordt geplaatst als de figuur aangeeft, het lagertje, waarin de schroefstang rust, wordt weer proefonder
vindelijk geplaatst. Dit lagertje moet zóó gemonteerd worden,
dat het daarin aanwezige veertje de schroefstang met eenigen
druk tegen het tandsegment der toonarm duwt, tevens moet
de schroefstang gemakkelijk los te nemen zijn door het boven
stuk van het lagertje met de vingers te verdraaien tegen de
kracht van het veertje in. Als we zoover klaar zijn, zoeken
we een eind snoer op, dat voldoende lang is, om van onze
motor tot een in de buurt zijnd stopcontact te reiken, aan
het eene einde daarvan bevestigen we een gewone tweepolige
stekker. De twee andere einden van het snoer verbinden we
dan met één der klemmen op den motor en met één der klem
men aan de automatische rem; welke doet er niet toe. De
twee overgebleven klemmen resp. aan motor en rem gaan we
16
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dan door een kort draadje of snoertje onderling verbinden.
Nu kunnen we alvast gaan probeeren of de zaak vlot loopt.
We plaatsen de draaischijf op de motor-as en daarop weer het
schroefstang-mechanisme, welke laatste stevig wordt vastgezet. We plaatsen het tandsegment tegen de draad op de
schroefstang en zetten het einde van de laatste in het lagertje
vast. De pick-up blijft eerst achterwege, we zetten den toonarm zoolang geheel omhoog, in loodrechten stand dus. Nu
steken we onzen stekker in het stopcontact en moet de motor
loopen. Loopt ze niet, dan staat misschien de rem uitgescha
keld en drukt men even op het knopje hiervan.
De schroefstang moet gemakkelijk meeloopen, doet ze dit
niet, of stopt ze nu en dan, dan ligt wellicht de fout in de
lagering: de stang moet vrij in het lager liggen en mag beslist
niet wringen.
Even duwen tegen het handeltje op de automatische rem doet
onmiddellijk de stroom
uitschakelen en tevens
een sleepstukje onder te
§
1.5.
Te\*
gen de draaischijf sprin
gen . De bedoeling van het
W
Bi# #B2
handeltje is, dat de pickup er tegen aan loopt, na
Fig. 11a.
de plaat (van binnen
naar buiten) geheel afge
speeld te hebben, het
draaibare handeltje moet Weerstand 2 o 3oo.ooo Ohm ■
hiervoor dus eerst in den
den juisten stand ge
plaatst worden. Loopt een
en ander als gesmeerd,dan
gaan we weer afschakelen
en verder bouwen.
PicK-Op.
Nog eenige kleinigheden
hebben we noodig, n.1.
zes stekkerbusjes, een
Fig. 11b.
tweezijdige omschakelaar
en een vast weerstandje
van 200.000 a 300.ooo Ohm, alles te krijgen in een radiowinkel.
Deze monteeren we op de voorste opstaande kant van ons
2.
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bakje, volgens Figuur na. Figuur nb geeft liet binnenaan
zicht en tevens de te maken draad verbindingen. De schake
laar kan in twee standen staan, we hebben tevens drie paar
stekkerbusjes ter beschikking. Het zou misschien beter zijn,
de schakelaar en de busjes op een stukje eboniet te monteeren,
hiervoor moet echter nog een vierkant gat, iets kleiner dan
het stukje eboniet, in het voorplankje worden gezaagd. Het
stukje eboniet wordt hier dan met vier houtschroefjes op
bevestigd. Montage direct op het triplexhout gaat echter
ook zeer goed, mits dit natuurlijk volkomen droog is !
Hiermede zijn we geheel ingespannen om een begin te maken
met het eigenlijke opnemen ! Het beste is, met het eenvou
digste te beginnen, de beginneling zal hieraan vooreerst al
handen vol werk hebben ! Het eenvoudigste om op te begin
nen is het opnemen van een radiouitzending, hierover dus
het volgende hoofdstuk.
HOOFDSTUK VII.
HET OPNEMEN VAN EEN RADIO UITZENDING.
Van de eerste platen, die we gaan opnemen, moeten we ons
niet te groote illusies maken, we kunnen zelfs vooruit wel
aannemen, dat we die zullen verknoeien ! Want als er één
tak van amateurisme is, waarbij ,,de slag te pakken krijgen
een rol speelt, dan is het wel bij het gramofoonplaten opne
men. Hoe gauw ge dien slag te pakken hebt, hangt natuurlijk
voor een groot deel van U zelf af, wij zullen echter trachten,
U in de volgende regels zooveel mogelijk te helpen.
Ons ontvangtoestel is in orde, pick-up aansluiting en sterkteregeling zijn volgens de beschreven methode aangebracht en
ons beveiligings-apparaatje ligt voor het grijpen. Voor onze
eerste plaat kiezen we geen muzikaal salonstukje, liever
heelemaal geen muziek ; het beste is een spreker. We stemmen
dus onzen ontvanger af op een station, waar juist iemand een
redevoering houdt, welke met groote sterkte en voldoende
duidelijkheid doorkomt. Is dat gebeurd, dan laten we den
spreker even babbelen en gaan we ons met onze overige
opname-apparatuur bemoeien.
9 9
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De bussen, gemerkt: .Luidspreker” van onze beveiliging
verbinden we door middel van een tweedraads snoertje met
stekkers met de bussen Bi en B2 op het voorplankje van onze
werktafel. De luid______________
spreker wordt van
het toestel losgeno
men en verbonden
met de bussen ,,L.
P.U.
S. ’ ’ op dit plankje.
Tenslotte verbin
.SlOPCOMjacj.
den we nog de luid
spreker
aansluitklemmen van het
toestel met de bus
sen gemerkt ,,Toe
stel’ ’ van onze be
veiliging. Is nu al
les zooals het zijn
moet, dan zullen we
Fig. 12.
den spreker weer
hooren.als de scha
kelaar aan onze werktafel op ,,Luidspreker” staat, dus [naar
links.
Schakelen we deze naar rechts, dan zullen we den spreker
aan de pick-up zwakjes kunnen hooren, de bussen ,,Tel.
dienen om een koptelefoon aan te verbinden; hierin kunnen
we straks de uitzending volgen, terwijl we ze'opnemen. In
Figuur 12 vinden we een schets voor de geheele schakeling
bij opname van een radio-uitzending.
Is alles tot zoover in orde, dan leggen we een gelatineplaat
op de draaischijf en zetten ze met het tandwielmechanisme
stevig vast. Het verdient aanbeveling, onder de gelatineplaat
een gewone gramofoonplaat te leggen; de geringste oneffen
heid op de draaischijf doet namelijk de pick-up gemakkelijk
hobbelen en bederft onze plaat ! Deze plaat is tevens ge
makkelijk om de gelatineplaat bij eventueel omkrullen aan
den rand met eenige papierclips vast te zetten.
Hebben we geen gramofoonplaat, dan nemen we een schijf
dik zink, van dezelfde grootte als de plaat en schuren deze
aan de bovenzijde flink glad, deze methode beviel ons tot
* I
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nu toe nog het best. De schijf moet natuurlijk volkomen vlak
wezen !
We kunnen nu een snijnaald in de pick-up zetten, de plaatsing
hiervan dient met groote nauwkeurigeid te geschieden (zie
ook Figuur 6) de vlakke kant van de naald moet naar het
draaipunt der pick-up gericht zijn. Nu gaan we eerst de snel
heid controleeren en zoo noodig corrigeeren, om te beginnen
nemen we een snelheid van 78 toeren per minuut. Hoe nu
deze snelheid juist te bepalen ?
Hiervoor heeft de fabrikant van de plaat ons al een prachtig
middel aan de hand gedaan. Op het etiket van de plaat vinden
we namelijk een eigenaardige figuur: een aantal om den
rand gerangschikte streepjes. Deze streepjes vormen nu een
zoogenaamd Stroboscopische schijf, om er de snelheid der
motor mee te bepalen, handelen we als volgt.
Nadat de motor in beweging is gebracht, belichten we het
etiket op de plaat met een op het wisselstroomnet aangesloten
lichtlamp. Bij een nauwkeurige snelheid van 78 toeren per
minuut zal het nu zijn, alsof de streepjes stilstaan, loopen
de streepjes langzaam mee in de draairichting, dan loopt
de schijf te snel, loopen ze schijnbaar tegen de draairichting in,
dan loopt ze te langzaam. De snelheid regelen we met het
daarvoor bestemde handeltje, het best zóó, dat de streepjes
nog iets in de draairichting meeloopen, immers, straks rust
de pick-up op de plaat en daardoor kan ze gemakkelijk iets
langzamer gaan loopen.
Is ook de draaisnelheid goed afgeregeld, dan gaan we opne
men. De automatische rem wordt eerst zoo ingesteld, dat de
pick-up tegen den arm ervan loopt, als de naald nog 4 a
5 m.m. van de rand der plaat is. Dan zetten we de schroefstang in het lagertje, terwijl ze zoo in het tandsegment
grijpt, dat de naald ongeveer drie centimeter van den ring
onder om het tandwiel-mechanisme op de plaat komt. De
schakelaar-handel voor de twee verschillende trekkrachten
zetten we op ,,25” en door aansluiting van het snoer of
door een druk op den knop van de rem zetten we de motor
in beweging.
De schakelaar op het voorplankje staat naar rechts, dus naar
de bussen gemerkt „Tel.'in deze bussen sluiten we een kop
telefoon aan, waarin we de uitzending kunnen volgen. Aan
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cle naald van de pick-up voelen we, of ze voldoende trilt,
de sterkteregeling aan de pick-up zetten we vooreerst geheel
open, op io dus.
Nu zorgen we er eerst voor, dat we een zacht haren penseeltje,
b.v. een Talens waterverf penseel, bij de hand hebben. Dit
penseeltje dient zoo meteen voor het ,,bijharken ” van de
spaan. Is dat in orde, dan zetten we de pick-up op de (reeds
draaiende) plaat.
Onze eerste zorg is nu, te zien of de naald werkelijk een spaan
snijdt, en hoe deze spaan er uit ziet. Een goede spaan is één
van de eerste voorwaarden voor goede resultaten, vandaar
dat we hier nauwkeurig op letten. De spaan moet uit één,
zeer dunne en eenigszins taaie draad bestaan; ze mag dus
niet bestaan uit afzonderlijke kortere of langere stukken,
evenmin mag ze al te dik of grof zijn, er worden dan wel diepe,
groeven gesneden, maar de weergave wordt bijna onhoorbaar
zacht en het naaldgeruisch hevig. Bij een te ondiepe groef (dus te
dunne spaan) kan de weergave zeer goed zijn, de pick-up
springt bij weergave echter licht van de eene groef in de
andere, speelt één groef herhaalde malen, enz. We moeten
dus tusschen deze de gulden middenweg kiezen ! Het is in
een boekje onmogelijk, precies aan te geven, hoe de spaan
moet zijn, dit moet de amateur door eigen ondervinding te
weten komen, aan deze ondervinding offeren we onze eerste
plaat op !
Zoodra de pick-up op de plaat staat, hebben we ons penseel
bij de hand om de spaan gedurende het begin der opname
letterlijk en figuurlijk ,,in de juiste banen te leiden/' Die
spaan heeft namelijk eenige neigingen, die onze opname in
de war zouden sturen. In het begin b.v. zal ze zich opstoppen
achter de snijnaald, zoodat hier een heel kluwentje komt te
liggen, na eenige groeven gesneden te hebben, duwt de naald
het kluwen echter bijzij, het maakt dan een volledige omwen
teling mee en schuift door de middelpuntvliedende kracht
iets naar den rand der plaat, dit heeft ten gevolge, dat ze
na één omwenteling weer netjes door de naald wordt opge
vangen en zich op den duur zoo vast om naald en toonarm
werkt, dat de heele boel in het honderd loopt. Zoo zou het
gaan, als we er zelf niet bij waren ! Daarom houden we de
wacht met ons penseel, stopt de spaan zich op achter de
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naald, dan werken we het vlug daarweg in de richting van
de draaiende tandkrans midden op de plaat, deze tandkrans
is aangebracht met het doel, de spaan op te vangen en om
zich heen te winden, het is alleen jammer, dat de spaan zich
daar niet om bekommert ! Met onze hulp loopt alles echter
als gesmeerd.
Hebben we zoo een poosje gedraaid, dan nemen we de pick-up
even van de plaat en verschuiven we het veertje op het stuk,
waaraan het tandsegment is bevestigd, iets. Hierdoor ver
andert de druk van de pick-up op de plaat. De plaat draait
intusschen door, zoodat we, als we de pick-up er weer op
zetten,een schoone ruimte hebben tusschen het reeds opgenomene en het nu op te nemen gedeelte. Op deze wijze kunnen
we nog een paar maal handelen, hierdoor verkrijgen we in
de eerste plaat feiteiijk een soort van ,.stalenkaartje > ) van
een varieerende druk der pick-up op de plaat. We onthouden
natuurlijk telkens de stand, waarin het veertje onder den
toon-arm stond; als we straks de verschillende stukjes af
draaien, komen we dan vanzelf te weten, welke stand het
best bevalt en weten we dus voor eens en altijd, hoe groot
de druk moet zijn.
Is de plaat bijna ,,vol" dan zorgt de automatische rem voor
de uitschakeling. We nemen dan de plaat van de draaitafel,
na verwijdering van de pick-up-geleider en vetten de plaat
in met een zeer dun laagje vaseline. Hiervoor gebruiken we
het best een stukje vilt, een flanellen lapje gaat ook. Dit
invetten heeft tweeërlei doel: in de eerste plaats dient het
om al te hevig naaldgeruisch bij de weergave te voorkomen
en in de tweede plaats maakt het de gelatineplaat minder
gevoelig voor vocht-invloeden. Voor deze bewerking is een
speciaal in tuben verpakt preparaat in den handel, dat den
naam Gefran" draagt. De stof wordt zeer dun op de plaat
uitgestreken en mag daarop geen klonters vormen.
En nu kunnen we de plaat zonder meer dadelijk afdraaien.
Hiervoor komt natuurlijk het tandwielmechanisme en de
pick-up-geleider buiten gebruik, inplaats van de schrijfnaald
komt een weergavenaald in de pick-up.
De schakeling wordt eveneens veranderd. De luidspreker
wordt weer op de normale wijze aan het toestel aangesloten,
eventueel met tusschenschakeling van de beveiliging, welke
) t
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onze luidspreker voor doorbranden behoedt. De vrijkomende
klemmen Bi en B2 op den voorkant der werktafel worden
verbonden met de pick-up aansluiting van ons toestel, hier
voor kunnen we het
snoer nemen, dat deze
bussen eerst met de
beveiliging verbond.
De schakelaar op het
radiotoestel wordt nu
op gramofoon platen
weergave gesteld, de
schakelaar hand le voor
de trekkracht op de mo
tor zetten we op ,,12 ”.
Tikken we nu met den
vinger tegen de naald
van de pick-up, dan
moeten we dit uit den
luidspreker hooren, de
schakelaar op de werk
tafel staat nog steeds
Fig. 13.
naar rechts. (Fig. 13).
Onze opgenomen plaat wordt nu op de draaischrijf vastgezet
met behulp van de klem, die voor dit doel bij de Dual motor
45U meegeleverd wordt en zoo noodig aan den rand nog met
een paar papierclips. En nu kunnen we gaan draaien. De
motor wordt ingeschakeld en de pick-up bij het begin der
opname op de plaat gezet. Hebben wij alles goed gedaan,
dan zal onze spreker van straks nu meer of minder duidelijk
uit den luidspreker schallen ! Hoe groot die duidelijkheid
is, hangt er van af, of U geluk en een goede kijk op de zaak
heeft gehad, of . . . niet. Enfin, dit blijkt gauw genoeg !
Doordat we telkens onderbroken stukjes op de plaat hebben
opgenomen, is bij de weergave al met tamelijk groote zeker
heid uit te maken, welke druk op de plaat het meest geschikt
is, immers we hebben telkens het cijfer, waarbij het veertje
onder de toonarin stond, onthouden, desnoods genoteerd!
Weten we eenmaal, welke stand het best is, dan gebruiken
we die later weer.
Bij de weergave kunnen zich echter weer verschillende fouten
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voordoen. In de eerste plaats kan het voorkomen, dat de
weergave-naald te veel in de groef krast, dit is door het uit
snijden van een zeer fijn spaantje of door het uitwerpen van
fijne stofjes of schilfertjes gelatine na te gaan. Dit bederft
onze plaat, de oorzaak 1 igt in een verkeerde stand van de naald.
De oorzaken voor het steeds in dezelfde groef blijven loopen
der pick-up of het springen van de eene groef in de andere
noemden wij reeds.
Is het naaklgeruisch zeer sterk, dan is wellicht een verkeerde
stand van de snijnaald de oorzaak geweest. De snijnaald
moet met de plaat een hoek vormen van ongeveer 80 a 85
graden, (Figuur 6), tevens moet ze nauwkeurig in de draai
richting zijn opgesteld. De grootte der hoek is te controleeren
met behulp van een gradenboogje van doorzichtig celluloid.
HOOFDSTUK VIII.
HET OPNEMEN VAN EIGEN STEM.
Pas als we met voldoende resultaten het opnemen van een
radiouitzending, het zij muziek of spraak, onder de knie
hebben, kunnen we met deze uitbreiding der sport beginnen,
het werken met eigen artisten-huisgenooten! Hierdoor krijgt
deze nieuwe ,,sport” een minstens even groote bekoring als
de fotografie, het vastleggen van momentjes uit een kinder
leven tje b.v. is een kostelijk aandenken voor later, op der
gelijke platen zijn we natuurlijk extra zuinig.
Verder opent deze mogelijkheid groote perspectieven voor
den film-amateur, die met behulp van onze installatie zijn
films ,,sprekend” kan maken!
Om eigen stem of die van vrienden of kennissen vast te leggen
hebben we, naast onze opname-instal lat ie, een microfoon
noodig. Een werkelijk goede microfoon koopen beteekent
een tamelijk groote uitgave, de beste microfoon voor ons
doel van tegenwoordig, de Dralowid Reporter kost nog steeds
een dikke dertig gulden. Overigens levert ook Weco een uit
stekend geschikte microfoon.
Wij zullen echter niet dadelijk een microfoon gaan aanschafgen, want we kunnen ons gelukkig nog zeer goed op een andere
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manier redden. Laat ons de volgende proef eens nemen.
De luidspreker sluiten we aan aan de pick-up-aansluiting
van ons radiotoestel, de schakelaar staat op gramofoon weer
gave. Een tweede luidspreker of nog beter een koptelefoon
wordt op de normale wijze aan de luidsprekeraansluiting
van ons toestel verbonden. Spreken we nu vlak voor de eerste
luidspreker, dan zal dit spreken tegelijkertijd luid uit de
tweede luidspreker (of koptelefoon) weergegeven worden.
Hieruit kunnen we dus besluiten, dat onze luidspreker
hoogst welkome microfoon-neigingen heeft ! En van die
neiging zullen we dankbaar gebruik maken.
Elke luidspreker is geschikt om als microfoon gebruikt te
worden, uitgezonderd de electrodynamische met bekrachti
ging.
Inmiddels is de werkwijze voor het opnemen van eigen stem
nu al tamelijk duidelijk. Het werkschema van Figuur 12
kan gevolgd worden, met een kleine wijziging. De luidspreker
sluiten we namelijk niet aan in de daarvoor bestemde bussen
vóór op onze werktafel, maar aan de pick-up aansluiting
van het toestel; overigens gaat alles precies als bij het opnemen van radio-muziek.
Bezitten wij twee luidsprekers, dan kunnen we bij wijze van
controle ook hier een exemplaar aansluiten, het is echter
feitelijk overbodig, daar de controle steeds geschiedt geduren
de de uitzending, waarvoor dan de hoofdtelefoon wordt
gebruikt.
Bij deze methode wil het licht voorkomen, dat er koppelingen
optreden in onzen versterker, meestal is het snoer van clen
luidspreker, die we als microfoon gebruiken, hiervan de
oorzaak. Men houde daarom dit snoer op een eerbiedigen
afstand van onze andere snoeren. Hierbij bedenke men, dat
een en ander ook kan genereeren, zonder dat dit in de contróletelefoon erg hoorbaar is, de giltoon kan boven de hoor
baarheid sgrens liggen. Wordt onder deze omstandigheden
echter een plaat opgenomen, dan zal een vervormde, onna
tuurlijke weergave het resultaat zijn. Is dit genereeren niet
weg te krijgen, dan kunnen we het snoer van onze „micro
foon" met succes vervangen door een loodkabeltje, waarvan
de looden mantel is geaard. Hiervoor bestaan tegenwoordig
tevens speciale soorten afgeschermd snoer.
3. Weten en Kunnen No. 168.
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Voor het opnemen der stemmen van „eigen artisten* ’ verdient
het voorts aanbeveling, de microfoon in een ander vertrek te
plaatsen, hierdoor wordt de spreker niet afgeleid en kunt
Uzelf tevens alle aandacht aan de apparatuur besteden.
Hierbij kan zich nog steeds een geval van acoustische terug
koppeling voordoen, vooral wanneer luidspreker en „micro
foon*' op elkaar gericht zijn. Bij aansluiting der pick-up
zal deze kwaal echter wel verdwenen zijn.
Het zelf-opnemen van gramofoonplaten komt op vele punten
overeen met de foto-sport ! Een beginnend foto-amateur krijgt
altijd de raad, zich vooreerst niet met portret-opnamen op
te houden, doch te beginnen met meer gewillige onderwerpen,
b.v. landschapjes. Daarom zijn wij ook niet dadelijk begonnen
met het opnemen van „eigen stem”, maar met de radiouitzending. We hebben daarbij alles in de puntjes voor elkaar:
ongevraagd maken we gebruik van een wel ingericht studio,
terwijl eerste klas artisten ter beschikking staan!
Gaan wij met eigen dilettanten werken, dan wordt het anders ! .
Een studio valt niet onder het bestek van onze eenvoudige
middelen: dat wil zeggen, dat bijgeluiden als een dichtslaande
deur, een voorbijrijdende auto of tram enz. ook op onze
plaat zullen komen. We beschouwen ze echter als illustratie,
daar het wel niet goed mogelijk zal zijn, ze op te heffen. Zooals wij echter reeds opmerkten, heeft deze sport veel van de
fotosport. Op een amateur-portret-opname valt door het
slachtoffer steeds iets aan te merken en het is een uitzonde
ring, als een amateur zonder retouche een dergelijk portret
maakt-, dat in de oogen van het object „sprekend” gelijkt.
Precies zoo gaat het met het opnemen van stemmen en liet
is eigenaardig waar te nemen, hoe weinig menschen hun
eigen stem kennen ! Hebt ge de stem van vriend of kennis
vastgelegd op een plaat, dan zal tien tegen een het „slacht
offer” zelf duizend-en-één kleinere of grootere aanmerkingen
maken, zijt gij zelf echter overtuigd, dat de weergave het
origineel nabijkomt, reken dan maar, dat het zoo is en dat
ook Uw kennis zijn eigen stemgeluid niet kent. Dit verschijn
sel is trouwens bekend en door anatomen zeer goed te ver
klaren, bij het spreken trillen bepaalde beentjes in het hoofd
mede, wat de spreker een heel ander idee van zijn eigen stem
opdringt.
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Om zeker van onze zaak te zijn beginnen we eerst weer onze
proeven in 't geniep, dat wil zeggen we probeeren eerst,
hoe het gaat met onze eigen stem. Hiervoor lezen we b.v.
vlak voor de luidspreker een stukje voor uit een boek of
courant, terwijl we tevens de apparatuur bedienen. Onder
het lezen moeten we natuurlijk onze aandacht verdeelen en
mogen we de spaan niet uit het oog verliezen !
Pas als dat goed gaat, wagen we ons aan het opnemen van
de stemmen van anderen.
Daar de optredende persoon in een ander vertrek zit, is er
behoefte aan een inrichting om
met hem of haar in contact te
blijven. Hiervoor kan men
zeer goed een rood foto-lampje
gebruiken. Brandt dit lampje,
dan weet de persoon in kwestie,
dat alles gereed is en hij kan
beginnen. De schakelaar voor
het lampje kunt ge eventueel
nog op de werktafel monteeren.
Willen we het geheel nog meer
model ’ * inrichten, dan maken
we een lichtbakje volgens Fi
guur 14. We maken van triplex
een bakje van ongeveer 18 cm.
lang, 12 cm. breed en 5 cm.
diep; het bakje is in drie
stukken verdeeld door middel
van tusschenschotjes. In elk
vakje monteeren we een klein
4 Volts lampje, wegens het
gering gebruik daarvan is een
<SchaKelsarj,
achterlichtlampje voor rijwie
len zeer geschikt. Elk lampje
Fig. 14a.
kan nu zooals het schema aan
geeft door middel van één der
drie schakelaars in werking worden gesteld. Voor het voor
front van het bakje nemen we een stukje passend matglas,
hierop schilderen we met Oost-Indische inkt of zwarte lak
(op de ruwe kant) de aanduidingen: „Dichter bij”, „Meer
t >
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terug" en ,,Juist". In onze contröle-telefoon volgen we den
spreker, het lichtbakje wordt in de buurt van de „microfoon » »
opgehangen, we kunnen dan door middel van de desnoods
ook weer op de werktafel aange
brachte schakelaars geluidloos
onze aanwijzingen geven. De
MEER TERUG
lampjes branden op een klein
zaklantaarn batterijtje, dat
in het middenste vakje een
plaatsje vindt. De schakelaars
JUIST
voorzien we natuurlijk van
overeenkomst ige aanduidin
gen om n iet in de war te komen.
Eventueel kunnen we het licht
DICHTER BIJ
bakje nog uitbreiden door ook
het roode lampje er in op te ne
men .Hiervoor kan desnoods een
rijwiel-achterlichtje worden ge
bruikt, er zijn echter ook 4 volts
roode lampjes in den handel.
NAAR SCHAKELAARS.
Het roode lampje dient ge
Fig. 14 b.
durende de heele opname te
branden, dit om onverhoeds
in onze > > studio" binnenkomende personen te waarschuwen:
„Stilte s.v.p. Opname !" Desnoods maakt ge van deze woor
den weer een opschrift, dat ge op een duidelijk zichtbare
plaats ophangt.
Met al deze dingen wordt onze apparatuur al tamelijk uit
gebreid, het spreekt echter vanzelf, dat de laatstgenoemde
hulpmiddelen wel gemakkelijk zijn, maar niet strikt noodig.
Voor hem echter, die meer ernstig wil werken zijn ze een
welkome aanvulling en zullen ze zeker goede diensten be
wijzen !
HOOFDSTUK IX.
HET GOPIEEREN VAN BESTAANDE
GRAMOFOONPLATEN.
Dit is ook één der mogelijkheden, van een zeldzame of zeer
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geliefde gramofoonplaat kunnen copieën gemaakt worden.
Hiervoor zijn natuurlijk een extra drijfwerk en pick-up noodig,
de eerste dient om de oorspronkelijke plaat te draaien, de.
pick-up daarvan wordt nu aangesloten aan de daarvoor
bestemde klemmen van het radio-apparaat.
De overige schakeling blijft als in Figuur 12. Met de schake
laar naar links draaien wij eerst eens de plaat geheel af en
regelen eventueel de sterkteregeling op het ontvangtoestel
voor de beste weergave. Ook kunnen we verschillende naald soorten probeeren, als doel houden we in het oog: een zoo
vervormingvrij mogelijke weergave met zoo weinig mogelijk
naaldgeruisch. Hierbij zij medegedeeld, dat dikke naalden
meer ruischen dan de fijnere en dunnere soorten.
Hebben wij dit doel zoo goed mogelijk benaderd, dan begin
nen wij pas weer met de eigenlijke opname. Deze speelt zich
geheel af als reeds is behandeld, zoodat hierover verder kan
worden gezwegen.
Is het naaldgeruisch van het origineel al te hevig en niet
te onderdrukken zonder dat veel van de geluidsterkte wordt
ingeboet, dan kan met voordeel gebruik worden gemaakt
van een in den handel verkrijgbaar ruischfilter. Bulgin
vervaardigt o.a. een zeer goed filter voor dit doel, dat op
eenvoudige wijze in het toestel kan worden ingebouwd en
tevens van veel nut is bij het weergeven van gelatine platen.
HOOFDSTUK X.
DE MICROFOON.
Tot nu toe hebben wij inplaats van de
microfoon een luidspreker gebruikt, wat
heel goed gaat, mits men niet al te hooge
eischen stelt aan de kwaliteit der weer
gave. Voor meer „ernstig" werk echter
•3?
.
is de microfoon onmisbaar, vandaar dat
'wieoiD-ufpofins
03.1
wij ze niet geheel links zullen laten liggen.
Een microfoon is tegenwoordig in verschil
Fig. 15.
lende uitvoeringen verkrijgbaar. Figuur 15
geeft een afbeelding van een goed merk, de Dralowid Re29

porter. In den voet is een transformator ingebouwd met een
klein batterijtje, op den voet zien we een lampfittinkje en
een drukschakelaartje. Door middel van deze schakelaar
kan de batterij (en dus de microfoon) naar willekeur inof uit worden geschakeld. Het lampje dient dan als in
dicator, brandt het lampje, dan staat de microfoon ,,in".
Voor het lampje kunnen we een rood exemplaar (zoo
genaamd „fotolampje”) nemen.
Bij aanschaffing van een microfoon koope men een werkelijk
goed instrument, wil men persé goedkoop uitkomen, dan
houde men zich liever aan den luidspreker, daar deze veel
beter resultaten geeft dan een goedkoop microfoontje ! Een
werkelijk goede microfoon echter zal betere resultaten geven
dan de luidspreker.
Inplaats van het batterijtje kan ook zeer goed (en veiliger !)
gebruik worden gemaakt van een accu, hiervoor is een kleine
verandering noodig.
Aan de Dralowid reporter treffen we verschillende stekkerbusjes aan, namelijk drie gele, een roode en een zwarte.
Gebruiken we het ingebouwde batterijtje, dan worden de
twee onderste gele bussen verbonden met de versterker en
komt de zwarte bus aan aarde.
Willen we inplaats van een batterijtje een accu gebruiken,
dan schroeven we den voet open, verwijderen het batterijtje
.. en verbinden de roode
draad met het roode
<J stekkerbusje. Uitwendig
^ wordt nu deze roode bus
(li
c|
~~
£ verbonden met + accucc
en de zwarte met — accu,
*
AV
5
t
^
en
dus met aarde.
6
^—7— De microfoon sluiten we
£
liever niet op dezelfde
wijze aan als wanneer we
r voordit doeleen luidspre
ker gebruiken, dus niet
Fig. 16.
aan de pick-up aanslui
ting, dit levert in de meeste gevallen een giltoon op.
Bekijken we nog eens Figuur 8, dan vinden we daarin de
door ons aangebrachte weerstand van 100.000 Ohm. Van de

i

x
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middenste klem, die met het glijcontact op de weerstand is
verbonden hebben we toen geen gebruik gemaakt, deze werd
met één der buitenste klemmen doorverbonden. Nu wordt
de schakeling echter eenigszins anders, in Figuur 16 is ze
schematisch weergegeven. De twee stekkerbussen dienen nu
voor aansluiting van de microfoon, deze kan men naar wille
keur weer op frontplaat of zijwand monteeren. Sluiten we
nu onze microfoon aan, dan kunnen we met de potentiometer (weerstand) de geluidsterkte regelen van practisch nul
tot vol.
Om ongewenschte koppelingen en daarmee gepaard gaande
slechte weergave te voorkomen, is het aan te bevelen, het
microfoonsnoer afgeschermd uit te voeren, hiervoor is spe
ciaal snoer in den handel. De metalen mantel daarvan wordt
door middel van een aangesoldeerd draadje verbonden met
aarde.
Zeer goed kan men zich ook behelpen met loodkabel, voor een
transportabele apparatuur is dit echter een tamelijk stug
materiaal.
Hiermede zijn de voornaamste wenken voor het zelf-opnemen
van gramofoonplaten gegeven, we hebben het tot nu toe nog
niet gehad over de draaisnelheid van 33 toeren per minuut.
Deze snelheid kunnen bezitters van de Dual 45U motor ver
krijgen door het schroefje, dat boven in de motor-as zit,
los te draaien. De langzamer draaisnelheid laat even goede
opnamen toe dan die van 78 per minuut, het voordeel ervan
is, dat er meer op één platenzijde kan, met andere woorden,
de speelduur is langer. Op één zijde zal men met deze snelheid
twee niet te lange „Schlagers” kunnen opnemen, op deze
wijze kunnen we ons dus zelf ,,vier-schlager platen' ’ vervaar
digen met behulp van het radiotoestel! Natuurlijk moeten
we er om denken, dat een zoodanig opgenomen plaat óók
weer met de langzame draaisnelheid wordt afgespeeld, met
de gewone motoren kan een snelheid van 33 per minuut
meestal niet bereikt worden, de Dualmotor echter is immers
ook voor weergave geschikt.
Van groot belang is de langzamer draaisnelheid ook bij het
vastleggen van korte redevoeringen enz. die met de snelheid
van 78 p. min. niet op één platenzijde zouden kunnen. Voor
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het opnemen van langere redevoeringen zonder gapingen
echter zijn twee werktafels noodig, waarvan op elk beurtelings
een plaat draait. Is de eene plaat vol, dan schakelen we de
snoeren van de beveiliging vlug om op de (reeds draaiende)
andere snij pick-up, terwijl deze plaat wordt gesneden,
draaien we plaat no. i om, opdat straks de andere zijde kan
worden bewerkt. Op deze wijze kunnen de platen ook weer
worden afgespeeld zonder eenige gaping, al duurde de rede
voering een uur ! Daar de doorsnee lezer zich echter de kosten
van een dergelijke uitgebreide inrichting niet zal willen
veroorloven, gaan wij hier niet dieper op in. Behalve het tot
nu toe voornamelijk besproken systeem zijn er natuurlijk
nog andere fabrikaten, die een en ander eenigszins anders
uitgevoerd in den handel brengen. In principe komt de werk
wijze echter telkens op hetzelfde neer, de groeven worden
gesneden in een plaat van week materiaal, voor welk doel
de pick-up van een speciale naald voorzien en door een af
zonderlijke inrichting gestuurd wordt.
Het is niet zonder meer uit te maken, welk fabrikaat het
doel het gemakkelijkst bewerkstelligt, goede resultaten kun
nen zij echter alle geven, al gaat het bij het eene merk soms
gemakkelijker dan bij het andere. In het volgende hoofdstuk
zullen wij nog diverse afwijkende systemen bespreken, de
lezer kieze eventueel zelf het systeem, dat hem persoonlijk
het best voorkomt.
HOOFDSTUK XI.
ANDERE SYSTEMEN.
Zooals wij reeds opmerkten, komen de andere fabrikaten
allen in principe op hetzelfde neer, slechts de uitvoering
van het geheel verschilt.
De uitvoering van Weco, de Weco Recordograph, komt zelfs
zeer veel overeen met de door ons besproken Grawor appa
ratuur. Ook hier wordt de snij-pick-up geleid door een schroef stang, welks aandrijving wordt verkregen door middel van
een tandwiel-overbrenging op de motor-as. Bij weergave
wordt deze schroefstang vervangen door een gladde stang,
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waarlangs de pick-up zich ongehinderd kan bewegen. Een
voordeel van deze apparatuur is, dat de hoek, die de naald
met de plaat maakt, in beperkte trekken regelbaar is, daar
tegenover staat het nadeel, dat de tandwielen niet door een
omhulsel zijn afgesloten, hierdoor heeft de spaan kans, er
tusschen te geraken en de zaak te doen vastloopen.
De fabriek levert tevens naalden, platen, uitgangstransformatoren voor het radiotoestel en motoren.

Dc Spindel S verplaatst de toonarm over de plaat.

Een zeer mooie oplossing geeft het systeem van Max Braun,
hier wordt voor het overbrengen der beweging van motor-as
naar pick-up gebruik gemaakt van een zoogenaamde „buig
zame as". Het tandwiel-mechanisme is ingebouwd in het
voetstuk van den toonarm, de buigzame as loopt van dit
voetstuk met een naar boven gerichte boog naar de motor-as.
Door een schroefje op het toonarm-voetstuk los of vast te
draaien wordt automatisch de toonarm al of niet met het
tandwiel-mechanisme gekoppeld en kan men dus hierdoor
instellen op opname of weergave. Is het schroefje los gedraaid,
dan „vrijwielt" als het ware het tandwiel-mechanisme.
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Voor het opnemen wordt de pick-up met een speciaal ge
wichtje bezwaard.
Dit systeem is een zeer bruikbare en degelijke uitvoering,
een groot voordeel is het absoluut afwezig zijn van uitwen
dige overbrengings-mechanismen, afgezien van de buigzame
as is het geheel niet van een gewone pick-up te onderscheiden.
Dan is er nog een systeem te bespreken, dat iets grootere
afwijking vertoont, doch de allerbeste resultaten kan geven,
namelijk het Draloton-systeem.
De aandrijf-inrichting komt bij dit systeem in groote trekken
weer overeen met de reeds besprokene, een schetsteekening
is gegeven in Figuur 17. S is de schroefstang, in het midden
der draaischijf is weer het tandwielmechanisme zichtbaar.
De schroefstang met tandwielen is ook afgebeeld in Figuur
18, tevens ziet men hierin een loupe voor het onderzoek der
groeven, een schroevendraaier, een penseel voor het bij harken
der spaan en een stang, die de beweging van schroefas op
'T"* pick-up overbrengt.
?rEen bijzonderheid bij
-n
^ het Draloton-systeem
i:
zijn de gebruikte pla
:: r-r--.--..
ten. Hier worden na
melijk geen gelatine3 3
of cellophaan platen
EU
Q. a 5 a 3
gebru ikt ,maar een pre
Fig. IS. Dralowid-Recordcr.
paraat , dat nog betere
resultaten zal kunnen geven. De Draloton platen bestaan in
onbespeelden toestand uit een metalen schijf, waarop een
zeer dunne, zwarte massa is gegoten, in verschen toestand
is deze massa dof van kleur en week. Na te zijn opgenomen
is de plaat niet onmiddellijk geschikt om te worden afge
draaid, alvorens dit mogelijk is moeten ze door verhitting
worden gehard. Dit harden geschiedt in een kleine electrische
oven, die door de fabriek mee geleverd wordt. Deze electrische
oven, de ,,Durotherm’’ is tamelijk prijzig, men kan de
platen echter ook a 10 cents per stuk laten harden bij den
handelaar. Hardt men de platen zelf, dan opene men den
oven steeds in de buitenlucht, achter in den tuin of desnoods
op het dak: bij opening komt namelijk een onfrissche kwalm
los ! Het loon verzoet hier echter de moeite, na harding zijn

i
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de platen glanzend zwart geworden en zijn zij in niets van
de bekende handelsplaten te onderscheiden ! Ook kan dan de

Dc complete Draloton-inrichting.

Draloton-plaat practisch tot in het oneindige worden af
gespeeld, zonder meer slijtage te vertoonen dan een handels
plaat. De gelatine platen daarentegen vertoonen reeds slijtage
natiën maal te zijn afgedraaid,
CL.
ü—
Z3
al is dit dan nog voor ons oor
zoo goed als niet hoorbaar. De
d5
"S- \
fabrikanten van de gelatine- /\
<3 0:
platen schrijven ze echter een
maximum levensduur toe van
150 maal afdraaien, bij de
Dralotonplaat wordt zulk
,32
een beperking niet gege
ven.
<-D
Dralowid levert,behalve pickup en platen ook alles, wat
(25
voor het zelf-opnemen nood ig
=jv
is, in Figuur 19 is een complete
T u_j
x cO
inrichting afgebeeld voor het
zelf opnemen van een radioFig. 20.
uitzending.

3*

Wij wijzen hier nog speciaal op de mogelijkheid, onder-
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deelen van verschillend fabrikaat te combmeeren, door
motor, pick-up en platenmateriaal van zoo goed en geschikt
mogelijk fabrikaat bij elkaar te nemen kunnen de allerbeste
resultaten bereikt worden. Zoo kunnen bij de door ons be
sproken combinatie, de Dual motor 45U met de Grawor
pick-up ook zeer goed de Dralotonplaten gebruikt worden.
Beginners doen echter verstandig te beginnen met gelatine
of cellophaan plaatjes, voornamelijk omdat deze slechts half
zoo duur zijn als de Dralotonplaten en er in het begin nog
wel eens een plaatje verknoeid zal worden !
HOOFDSTUK XII.
UITBREIDING DER APPARATUUR.
Voor het enkel opnemen van radiomuziek en eigen stem
hebben we aan de tot nu toe besproken apparatuur genoeg.
Anders wordt het echter, wanneer we willen overgaan tot
het opnemen van een langere redevoering. Duurt de rede
voering langer dan 8 minuten, (dit is ongeveer de speeltijd
van onze plaat bij een snelheid van 33 toeren) dan zitten we
vast ! De oplossing zou misschien kunnen zijn den spreker
te vragen af en toe even te pauzeeren om ons gelegenheid
te geven een nieuwe plaat te beginnen; dit zou echter tamelijk
absurd zijn, bovendien zou wellicht de spreker het niet met
U eens zijn en zou de redevoering ,,in stukjes vallen”.
Het is echter zeer goed mogelijk, een redevoering in zijn ge
heel op gramfoonplaten vast te leggen zonder één enkele
gaping en ze met dezelfde kwaliteiten weer af te draaien.
Hiervoor is echter een uitgebreidere apparatuur noodig,
inplaats van met één, werken we met twee werktafels, welke
zoowel bij opnemen als bij weergeven beiden dienst doen.
Het best kan men de twee werktafels weer tot één combineeren, de totale grootte wordt dan ongeveer 80 x 40 c.m.
. We hebben dan dus twee motoren, elk met draaischijf, rem,
enz.; bij iedere motor een snij- en weergave pick-up.
We werken dan als volgt.
Gesteld, dat we een redevoering, die een half uur duurt,
willen vast leggen, dan meten we eerst uit, hoeveel platen
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we daarvoor noodig hebben. Bij een snelheid van 33 per
minuut duurt iedere plaat ongeveer 8 minuten, 4 x 8 is
32 minuten, iedere plaat heeft twee zijden, met 4 zijden dus
2 platen zijn we dus al klaar.
Op iedere draaischijf leggen we nu een plaat, zoodra de spre
ker van wal steekt, zorgen we, dat de motoren draaien en
één der platen opneemt. We wachten nu rustig af, is de
eerste plaat bijna ,,vol”, dan zetten we de snijpick-up op
de tweede plaat en schakelen om (over dit omschakelen
straks). Terwijl nu de tweede plaat loopt, nummeren we de
eerste en leggen ze om, zoodat we, zoodra plaat twee ,,vol
is, de andere zijde van plaat één kunnen gaan opnemen.
Op deze wijze kunnen we achtereenvolgens de vier platenzijden gaan opnemen.
Maar nu dat ,,omschakelen’\ Natuurlijk gaat dit maar niet
zoo even. Zouden wij zonder meer van de eene pick-up op
de andere gaan omschakelen, dan zouden wij ook precies
moeten onthouden, op welk punt in de redevoering dit om
schakelen geschiedde, bovendien zou het ornschakelen aan
het eind en begin van iedere plaat een tik veroorzaken.
Daarom geschiedt dit omschakelen met behulp van een af
zonderlijke inrichting. (Figuur 20).
Uit de Figuur blijkt, dat beide pick-up’s in serie zijn gescha
keld, staan beide schakelaars Si en S2 uitgeschakeld, dan
komt het geluid dus op beide pick-up’s. Wordt Si ingescha
keld, dan wordt de eerste pick-up kortgesloten, het geluid
komt dan dus alleen op de tweede pick-up; wordt alleen S2
ingeschakeld, dan staat de tweede pick-up kortgesloten en
komt het geluid alleen op de eerste pick-up.
Verder hebben we op iedere pick-up nog de volumeregelaar,
waarmee we het geluid geheel weg kunnen werken. Onze
werkwijze is nu als volgt.
We beginnen met de eerste plaat, de volumeregelaar op de
eerste pick-up wordt geheel open gedraaid, S2 staat kort
gesloten en de volumeregelaar op de tweede pick-up geheel
dicht. De eerste platenzijde nemen we dan rustig op.
Is de eerste zijde op enkele groeven na geheel bespeeld, dan
zetten we de 2e pick-up op plaat twee en schakelen we S2
uit. Achtereenvolgens draaien we dan rustig de volumerege
laar op de tweede pick-up open en die op de eerste pick-up
» j
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dicht; daarna gaan we Si kortsluiten en wordt er nu dus
opgenomen op de tweede plaat. De eerste platenzijde num
meren we i en daarna leggen we ze met de andere zijde op
de draaischijf, opdat we dadelijk weer kunnen omschakelen
als plaat 2 bespeeld is. Is dit het geval, dan zetten we eerst
weer de eerste pick-up op platenzijde 3, schakelen Si uit,
draaien de volumeregelaar op pick-up 1 open en op de
tweede pick-up dicht en schakelen dan S2 weer in.
Achtereenvolgens kunnen we zoo alle vier platenzijden
afdraaien.
De weergave geschiedt op precies dezelfde wijze, alleen moe
ten we met het kortsluiten van Si of S2 telkens zoolang
wachten, dat we er zeker van zijn dat het geluid alleen van
de volgende plaat afkomstig is en de vorige afgedraaid is.
Hiermede zijn de voornaamste mogelijkheden behandeld.
Natuurlijk laat onze installatie zich nog in alle richtingen
uitbreiden, voor de doorsnee-amateur zal het gebodene echter
alleszins toereikend zijn. Voor den smalfilm-amateur is er
nog de mogelijkheid, zelf met behulp van de in dit boekje
behandelde installatie ,,sprekende" films te maken. Tot
op zekere hoogte gaat dit zeer goed, er zijn echter verande
ringen voor noodig aan motor en filmtoestel, welke voor
sommige amateurs misschien een bezwaar zullen blijken;
de onderdeden voor deze tak van amateurisme zijn n.1.
nog niet in speciale uitvoering in den handel. Bedriegen de
voorteekenen zich echter niet, dan zal de gramofoonplatenopname-sport een groote vlucht nemen, hoofdzakelijk ten
gevolge van de verbeterde systemen en te wachten goedkoopere onderdeden. En vanzelfsprekend zal men zich dan
meer op de vervaardiging van materiaal voor de amateur
klankfilm gaan toeleggen. Misschien dat wij dan nog eens
met een afzonderlijk boekje op dit onderwerp terugkomen.
Voorloopig echter . . . veel succes !

38

INHOUD.
Bladz.

Hoofdstuk
Voorwoord .
I.
De gramofoon

I

2

3

II.

De motor

6

III.

De pick-up...............................................................

7

IV.

Platenmateriaal en naalden...............................

9

V.

De rol van ons ontvangtoestel..........................

12

VI.

Onze werktafel.........................................................

14

VII.

Het opnemen van een radio-uitzending

iS

VIII.

Het opnemen van eigen stem...............................

24

IX.

Het copieeren van bestaande gramofoonplaten .

28

X.

De microfoon.........................................................

2Q

XI.

Andere systemen....................................................

32

XII.

Uitbreiding der apparatuur...............................

36

.

.

.

■

Bij de N.V.Uitgevers-Maatschappij „Kosmos” - Amsterdam
zijn mede verschenen :

Hoe maak ik zelf een

Electrische Gramofoon?
f. 0.75.

Door Ir. W. Harmsen E.I.
Met 22 foto’s en teekeningen.
(WETEN & KUNNEN NR. 165)

f. 0.75.

LANGE EN KORTE GOLF. Handleiding voor zelfbouwers van
radiotoestellen voor lange-, korte- en ultra-kortegolf-ontvangst.
Met vele nuttige wenken voor kortegolf-luisteraars. Door M. W.
H. de Gorter. Met 71 foto’s en teek. en 2 bouwschema’s op ware
Geb. f 2.90
grootte
HOE MAAK IK ZELF EEN TELEVISIE-ONTVANGER? Door
M. W. H. de Gorter. Met vele teekeningen en foto’s. . f 0.95
AMATEUR-ZENDERS. Constructie, werking en bediening van
ultra-kortegolf-zenders. Door J. Hagenaar en J. Roorda Jr. Met
125 foto’s en teekeningen.................... Ing. f 3.— Geb. f 3.90
RADIO-TECHNISCH VADEMECUM. Leiddraad bij het oplossen
van radio-technische problemen. Door Ir. J. A. I. Bouman en
J. Roorda Jr. Met 160 afb...................... Ing. f 2.75 Geb. f 3.50
HANDBOEK DER RADIO-TECHNIEK voor vaklieden en
meergevorderde amateurs. Door J. Roorda Jr. Met 146 teekenin. . Ing. f 4.90 Geb. f 5.90
gen en foto’s . .
HOE MAAK IK ZELF EEN ELECTRO-DYNAMISCHE LUID
SPREKER? Door Ir. W. Harmsen. Met 29 afb. . . . f 0.95
RADIO-BOUW-SERIE :
DRAAGBARE ONTVANGER, door J. Hagenaar, met foto’s.
teekeningen en een bouwschema op ware grootte . . . f 0.75
KORTE GOLF ONTVANGER, door J. Hagenaar, met foto’s,
teekeningen en een bouwschema op ware grootte. . . f 0.75
EENVOUDIGE KORTEGOLF ZENDER, door J. Hagenaar, met
foto’s .teekeningen en een bouwschema op ware grootte, f 0.75
HOE MAAK IK M’N EIGEN RADIO-ONTVANGSTATION?
Door Ir. W. Harmsen, 5e gewijzigde en vermeerderde druk,
met 32 illustraties. . . . (Weten en Kunnen nr. 70) f 0.75
HOE MAAK IK ZELF EEN PLAATSTROOM-APPARAAT EN
EEN LUIDSPREKER? Door Ir. W. Harmsen E.I. Met 26 illustra
ties .
(Weten en Kunnen nr. 158) f 0.75
Verkrijgbaar in eiken boekhandel en bij de uitgevers.

■

naamlooze venn.

uitgevers
maatschappij

„KOSMOS"

AMSTERDAM-C.
KEIZERSGRACHT 133
TELEFOON 46657
POSTGIRO 87093

WETEN EN KUNNEN

Een serie practlsche hand-studleboekjes, door volkomen bevoegde auteurs geschreven,
rijk en modern geïllustreerd, vormende een bibliotheek, welke ons tegenwoordig Weten
en Kunnen In het bereik brengt van Iedereen. Elk deeltje Is op zichzelf compleet, vormt
een afgerond geheel, Is met duidelijke letter op goed illustratlepapler gedrukt en
voorzien van een In kleuren gedrukt en toepasselijk versierd omslag.

Bij bestelling is opgave van de verlangde nummers voldoende

Plant, Bloem en Vrucht
Onder leiding van J. F. CH. DIX, Hoofdredacteur van „Floralia”
en „Handelsblad voor den Tuinbouw”.
No. 30. Groenteteelt voor kleine tuinen. Door H. STIENSTRA, OudLeeraar aan de G. A. van Swieten-Tuinbouwschool te Frederiksoord. 5e
druk met 24 illustraties, herzien door G. D. Duursma
/o.75
No. 35. Bloementeelt in kleine tuinen. Door H. STIENSTRA. 5e her
ziene druk met 34 illustraties...................................................... • ƒ 0.75
No. 40. Fruitteelt voor den amateur. Door H. STIENSTRA. 2e herziene
druk met 40 illustraties ................................................................. ƒ0.75
No. 45. Wat moet ik als land- of tuinbouwer van schadelijke en
nuttige dieren weten? Door H. STIENSTRA. Met 35 illustraties ƒ 0.75
No. 46. Wat moet ik als land- of tuinbouwer van de bemesting
weten? Door H. STIENSTRA. 2e herziene druk met 12 illustraties ƒ0.75
No. 55. Hoe teel ik met voordeel roode, witte, zwarte en kruis
bessen? Door H. STIENSTRA. Met 25 illustraties......................ƒ ƒ0.75
No. 59. De particuliere tuinbouwer. Vooral ten dienste der leerlingen en
oud-leerlingen van Landbouwhuishoud-cursussen. Door H. STIENSTRA.
Met 29 illustraties en 5 platen.................................«'..................... ƒ 9*75
No. 71. Tulpen voor kamer en tuin. DoorJ. F. Ch. DIX, Hoofdredacteur
van „Floralia”. Met 24 illustraties.................................... ...
ƒ0.75
No. 72. Éénjarige sier- en snijbloemen. Door H. STIENSTRA. Met 19
illustraties...................................................... ... ............................ ƒ<>•75
No. 74. Narcissen voor kamer en tuin. Door J. F. Ch. DIX. Met 16
illustraties....................................................................................... ƒ0-75
No. 75. Balcon- en gevelversiering. Met vele nuttige wenken betreffende
planten en materiaal. Door W. H. K. DIX. Met 23 illustraties . . . ƒ 0.75
No. 76. Rotsplanten in kleine tuinèn. Door JOHN BERGMANS, OudGhef de Cultures der voorm. Koninkl. Kweekerij „Tottenham” te Dedemsvaart. Met 33 illustraties
ƒ0.75

Verkrijgbaar in eiken Boekhandel en bij de Uitgeefster

:
!

i
•

;

• Bibliotheek Ned.

