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Voorwoord

Dit boek is een voortzetting van Elektrische gitaren deel 1. We zullen het
onderwerp hier verder gaan behandelen. Tot de tweede helft van de overdrachtsketen behoren versterkers, luidsprekers, effectapparaten, PAinstallaties en tenslotte ook de ruimte-akoestiek. Pas wanneer men op de
hoogte is van elke schakel van deze keten, heeft men grip op het uiteinde
lijke resultaat: het geluid.
We gaan hier voornamelijk de werking van de verschillende apparaten uit
voerig behandelen. Daarnaast zijn er diverse schakelingen opgenomen die
geschikt zijn voor zelfbouw. Het is gewenst dat- men beschikt over enige
kennis van de wisselstroomtheorie, schakeltechniek en elektro-akoestiek.
Tenslotte hartelijk dank aan degenen die bij de totstandkoming van dit
boek hebben bijgedragen: Peter Ambach, Heinrich Dackau en Peter
Dosterschill.
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1. Muziekinstrumentenversterkers

1.1. Algemene inleiding over handelsversterkers
Muziekinstrumentenversterkers zijn speciaal gebouwd voor het versterken
van elektrische gitaren, elektrische bassen of andere elektrische muziek
instrumenten. Ze onderscheiden zich in vele opzichten van hifi-versterkers:
in de meeste gevallen zijn ze voor hifi-toepassingen volledig onbruikbaar.
Aan de andere kant zijn hifi-installaties voor de versterking van muziek
instrumenten meestal niet geschikt. Toen in de dertiger jaren de eerste
elektrische gitaren op de markt verschenen waren er slechts weinig ver
sterkers te koop die speciaal voor de versterking van deze instrumenten ge
schikt waren. Om die reden gebruikte men doorgaans een universele ver
sterker of liet speciale apparaten bouwen.

De Amerikaan Leo Fender werd al spoedig bekend door zijn speciaal ge
bouwde apparatuur en in 1946 richtte hij een eigen firma op en begon met
seriefabricage. Het succes was enorm en de produktie steeg snel. De ver
sterkers uit het huis Fender kregen wereldnaam. Intussen was het aantal
fabrikanten verveelvoudigd en het aanbod was al spoedig onafzienbaar. In
het gebied van enkele watts tot enkele honderden watts uitgangsvermogen
is nu een enorme keuze aan apparaten. Prijzen en kwaliteit zijn uiteraard
zeer verschillend.
In dit hoofdstuk zullen we verklaren hoe muziekinstrumentenversterkers
werken, wat het bijzondere aan deze versterkers is en waarom ze zich
onderscheiden van hifi-versterkers. Musici spreken van gitaar-, bas-, orgelen zangversterkers. Zangversterkers hebben doorgaans laagohmige in
gangen die geschikt zijn voor 200 Q microfoons en daardoor niet geschikt
voor het aansluiten van instrumenten (hooguit voor instrumenten met
laagohmige toonafnemers).
De eerste drie genoemde versterkers daarentegen zijn vaak door elkaar
bruikbaar en meer of minder geschikt voor verschillende toepassingen.
Orgel- en basversterkers zijn meestal ook geschikt voor gitaren en omge
keerd. De universele bruikbaarheid van geluidsweergevers is overigens
meer beperkt (zie hoofdstuk 2). Bij apparaten met een kleiner uitgangs
vermogen bevinden zich versterkerdeel en luidspreker in een gemeen
schappelijke behuizing ('kofferversterker', afb. 1a en b).
Bij een groter vermogen zijn beide delen doorgaans gescheiden (afb. 2).
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Afb. 1a Kofferversterker Fender 'Twin Reverb' (vooraanzicht)

Afb. 1b Kofferversterker Fender 'Twin Reverb' (achteraanzicht)
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Afb. 2
Versterker met
twee aparte weergevers
(Marshall-toren)
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Aangezien de kasten vaak en zonder schade getransporteerd moeten kun
nen worden zijn ze zeer robuust gebouwd; meestal wordt spaanplaat ge
bruikt met een kunstleren bekleding. Voor de in- en uitgangsaansluitingen
worden meestal de 6,3 mm klinkaansluitingen gebruikt. Het blokschema
van een gitaarversterker is getekend in afbeelding 3. De versterker heeft
twee ingangskanalen; waardoor twee instrumenten tegelijkertijd kunnen
worden aangesloten, leder kanaal heeft aparte regelaars voor geluidssterk
te en klankregeling.
Bij eenvoudige apparaten bestaat het klankregelgedeelte alleen uit een
hogetonenregelaar ('treble') en een lagetonenregelaar. De schakeling is
meestal een z.g. 'koeienstaart'-regeling (afb. 4, frequentiekarakteristiek
afb. 5).

Voorversterker

Kanaal 1
Vermogenseindtrap

Voorversterker

o v__

_r

molo

Kanaal 2

Luidspreker

Afb. 3 Blokschema van een speciale gitaarversterker
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Afb. 4 Eenvoudig klankregelnetwerk

R1 = 10 kQ
R3 = 10 kQ
C1 = 22 nF
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C3 = 1 nF
P = 100 kQ log.
R2 = 1 kQ

C2 = 0,22 nF
C4 = 15 nF
P2 = 100 kQ log.
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Afb. 5 Frequentiekarakteristieken van de klankregeling uit afb. 4

De betere apparaten hebben ook nog een klankregelaar voor het midden
gebied. Hier wordt een enigszins andere schakeling toegepast, meestal zo
als is getekend in afb. 6. De waarde van de verschillende componenten zijn
bij iedere versterker iets anders. Afb. 7 toont de mogelijke verschillende
frequentiekarakteristieken die bij maximale instelling van de klankregelaars
met de aangegeven dimensionering van de componenten mogelijk zijn.
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Afb. 6 Drievoudig klankregelnetwerk
P1 =250 kQ lin., P2 = 250 kQ log., P3=10 kQ lin., C1=250 pF, C2 = 0,1 pF, C3 = 47 nF,

R = 100 kQ
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Afb. 7
Frequentiekarakteristieken
van de drievoudige
klankregeling
van afb. 6

Soms hebben de versterkers ook nog z.g. 'accent'-regelaars (presence) om
het gebied tussen 3 en 5 kHz te beïnvloeden. Elektrische gitaren kan men
dan een zeer scherpe, metalen klank geven en elektrische bassen een
'knakkend' geluid. Vaak treft men ook aan de z.g. frequentiekarakteristiekschakelaars ('treble-boost', 'bright', 'bass-boost', 'deep' enz.). Het gaat bij
de muziekinstrumentversterkers - in tegenstelling tot bij hifi-installaties niet speciaal om een rechte frequentiekarakteristiek maar juist om een
effectvol geluid.
En dit kan doorgaans alleen worden bereikt wanneer de frequentiekarakte
ristiek niet recht verloopt; de toon moet worden 'gekleurd'. De totale fre
quentiekarakteristiek van een installatie wordt bepaald door de frequentie
karakteristiek van de versterker en de luidspreker. Af en toe is een een
voudige fysiologische sterkteregeling ingebouwd (afb. 8).

1 MQ
log

—j— ca 100 pF

<

Afb. 8

>

<

Wanneer de installatie op een laag niveau speelt worden de hoge frequen
ties relatief iets sterker weergegeven. Het ene kanaal van de gitaarversterker van afb. 3 heeft een tremolo-inrichting. Hiermee is het mogelijk een
amplitudemodulatie van het signaal te verkrijgen hetgeen zeer aantrekkelijk
klinkt. De snelheid ('speed', 'rate') en diepte ('depht', 'intensity') zijn af
zonderlijk regelbaar. Enkele versterkers hebben ook een ingebouwde galmveer voor het opwekken van kunstmatige nagalm. Zogenaamde bas- of
orgelversterkers hebben meestal slechts één ingangskanaal; tremolo en
galm ontbreken. Wanneer de frequentiekarakteristiek geschikt is, kunnen
deze versterkers ook voor gitaren worden gebruikt. Men behoeft niet bang
te zijn voor beschadigingen.
De meeste versterkers hebben twee ingangen per kanaal die een ver
schillende ingangsgevoeligheid hebben (in de verhouding 1:2). Aangezien
de spanningsafgifte van de verschillende instrumenten vaak verschillend is,
kan men op deze wijze de geschikte ingang uitkiezen. Wanneer de beide
ingangen worden gebruikt, is de gevoeligheid voor beide ingangen het
zelfde. Dit is echter niet aan te bevelen. De ingangen worden op die wijze
namelijk met elkaar gekoppeld.
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De sterkteregeling en de klankregelaars van het betreffende kanaal werken
dan tegelijkertijd op beide instrumenten hetgeen niet erg praktisch is. De
schakelingen van zeer veel gitaarversterkers lijken opmerkelijk veel op
elkaar. De ingangstrap zoals is getekend in afb. 9 komt bij zeer veel fabri
katen geregeld voor. Aan ingang 2 is een tweemaal zo hoge ingangsspanning noodzakelijk als aan ingang 1 om tot eenzelfde uitgangsvermogen
te komen. Aan ingang 1 bedraagt de ingangsweerstand 1 MQ en aan in
gang 2 136 kQ.
+ ua

2

D

68 k£2

68 kQ

1 p
1 MQ
Afb. 9
Schakeling van de ingangen

Naast de zuivere instrumentversterkers, is een combo over het algemeen
alleen voorzien van een 'zanginstallatie'. Deze versterkt de signalen van de
zang, blaasinstrumenten en eventueel ook nog van het slagwerk wanneer
daar een microfoon bij wordt opgesteld. Bij dergelijke installaties bestaat
echter steeds het gevaar van akoestische terugkoppeling hetgeen merk
baar is aan huilen of fluiten. Reeds kort voor het punt waarop terug
koppeling optreedt is de weergave reeds vervormd terwijl de frequentiekarakteristiek bij de betreffende resonantiefrequentie een hoge piek heeft.
Bepaalde tonen klinken daardoor steeds sterker dan de andere hetgeen erg
storend is. En zelfs de rechte frequentiekarakteristieken van microfoons,
versterkers en weergevers helpen dan niets. Om terugkoppeling te voor
komen moet men zeer goede richtingsgevoelige microfoons gebruiken en
de installatie zo opstellen dat er zo weinig mogelijk geluid van de luid
sprekers op de microfoon kan vallen. Soms kan het zinvol zijn een
'equalizer' te gebruiken waarmee het totale frequentiegebied in stappen
kan worden geregeld. Door een verzwakking van de kritische frequentie
wordt terugkoppeling steeds voorkomen. Wanneer men een nieuwe ver
sterker wil kopen is dit geen eenvoudige aangelegenheid door het enorme
aanbod. Enkele kleine tips kunnen wellicht helpen:
1) Zo mogelijk het eigen muziekinstrument meebrengen;
2) Zo mogelijk zoveel mogelijk verschillende fabrikaten vergelijken;
14

3)
4)
5)
6)

Klankregelmogelijkheden systematisch uitproberen;
De geluidssterkte zo ver mogelijk opvoeren als is toegestaan;
Controleren op netspanningsbrom en ruis;
Zo mogelijk alleen een apparaat kopen wanneer men ook de documen
tatie kan krijgen. De service is in zo'n geval bij veel firma's zeer slecht,
aangezien men dan niet beschikt over gegevens die bij service en repa
ratie noodzakelijk zijn!

1.2. Buizen- en transistorversterkers
Het feit dat in de schakeling van afb. 9 een buis is getekend wil niet zeggen
dat dit boek totaal is verouderd, maar deze schakeling is met opzet zo ge
tekend. In tegenstelling tot bij hifi-installaties worden namelijk voor
muziekinstrumenten nog heel vaak buizenversterkers toegepast. Dat veel
musici daar tegenwoordig nog naar vragen heeft ook een heel speciale
reden: zoals bekend wordt in de rock- en popmuziek met extreem hoge ge
luidssterkten gespeeld. De versterkers worden vaak tot hun vermogens
grens belast. Wanneer nu aan een versterker een hogere ingangsspanning
wordt toegevoerd dan deze kan verwerken, dan wordt hij overstuurd. Het
uitgangssignaal is dan vervormd ten opzichte van het ingangssignaal.
Buizen- en transistorversterkers hebben bij oversturing zeer verschillende
eigenschappen: bij transistorversterkers heeft de maximaal mogelijke uitgangsspanning een scherpe grens. Bij oversturing worden de pieken van
het signaal eenvoudig afgekapt. Afb. 10 verduidelijkt dat voor het geval we
met een sinusvormig signaal sturen: bij zeer sterke oversturing neemt het
uitgangssignaal een vrijwel rechthoekige vorm aan.

UA

UA
t

Afb. 10 Transistorversterker
al zwak overstuurd

b) sterk overstuurd

De klankkleur van een toon verandert bij een oversturing zeer sterk. Een
oorspronkelijk ronde toon wordt ruw en scherp daar er zeer veel extra
harmonischen worden opgewekt. De oorspronkelijke klank is vaak moeilijk
15

te herkennen. Deze klankverandering wordt door de musici over het alge
meen als zeer negatief ervaren. Bij een transistorversterker moet men ver
der ook goed oppassen dat men hem bij een zeer sterke impuls niet over
stuurt. Men gebruikt daarom versterkers die een veel hoger uitgangsvermogen kunnen leveren dan men eigenlijk nodig heeft. Volkomen anders
ligt het bij de buizenversterker wanneer deze wordt overstuurd. De be
grenzing van het uitgangssignaal geschiedt veel minder snel dan bij de
transistorversterker. Bij toenemende uitsturing komen de vervormingen
niet sterk opzetten maar worden zeer langzaam sterker. Zo'n vervorming is
getekend in afb. 11.

UA

Afb. 11 Buizenversterker
a) zwak overstuurd

b) sterk overstuurd

De intensiteit van de daarbij opnieuw opgewekte boventonen is aanzienlijk
kleiner dan bij transistorversterkers. Ook ontstaan er niet dezelfde 'krassen
de' geluiden maar veel meer harmonische boventonen (onevenredige veel
vouden van de grondfrequentie), die het klankbeeld aanzienlijk minder be
ïnvloeden. De op deze wijze opgewekte klank heeft veel meer overeen
komst met de werkelijkheid en is lang niet zo onaangenaam. Veel gitaristen
wensen juist deze klankkleur. Een consequentie van dit geluid is dat de
gitaartoon ook langer wordt aangehouden. Door de oversturing blijft de
geluidssterkte van de toon vanaf het begin gedurende enige tijd vrijwel
constant voor ze afneemt. Musici spreken dan van een z.g. 'staande toon'.
Afb. 12 verduidelijkt dit: de hier 'uitgevonden' klankkleur is van de vroegere
bluesgitaristen zoals bijvoorbeeld B.B. King, Buddy Waters enz. Het geluid
is vooral populair gemaakt door Eric Clapton.
Om enig inzicht in de buizentechniek te krijgen is in afb. 13 de schakeling
van een specifieke buizeneindtrap getekend (zonder componentenwaarde
omdat deze schakeling niet voor nabouw is aanbevolen). Het linker
systeem van de dubbeltriode dient als spanningsversterker terwijl de rech
ter triode dienst doet als fase-omkeertrap. De twee weerstanden Ra en Rk
zijn beide van gelijke waarde; van hieruit worden de twee signalen die in
tegenfase zijn aan de stuurroosters van de eindbuizen (meestal EL34) toe
gevoerd.
16
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Afb. 12 Toonverloop: a) oorspronkelijke gitaartoon
b) overstuurde buizenversterker
c) overstuurde transistorversterker
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Afb. 13 Schakeling van een
buizeneindtrap

-G

<
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Veel buizenversterkers hebben een z.g. 'stand-by'-schakelaar om het ver
ouderen van de buizen in de pauze tegen te gaan. Met deze schakelaar
wordt de anodespanning tiitgeschakeld of in elk geval sterk verlaagd. De
voeding voor de gloeidraden blijft wel ingeschakeld. Op deze wijze is de
versterker na de pauze direkt weer bedrijfsklaar (transistorversterkers heb
ben geen stand-by-schakelaar nodig, daar deze geen opwarmtijd hebben).
In de pauze kan men ze gewoon uitschakelen). Een van de oorzaken dat de
buizenversterker een speciale klank heeft wordt veroorzaakt door het ver
loop van de buizenkarakteristiek speciaal in de randgebieden van deze
karakteristiek.
Ook de uitgangstransformator speelt hierbij een rol. Bij sterke uitsturing
raakt de ijzerkern magnetisch verzadigd, waarbij niet-lineaire vervormingen
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ontstaan. Verder worden er ook lineaire vervormingen opgewekt omdat de
uitgangstransformatoren van de gebruikelijke gitaarversterkers nooit een
rechte frequentiekarakteristiek hebben. Wanneer men een hifi-versterker
wil bouwen met buizen, dat technisch zeer goed mogelijk is, dat heeft men
daarbij een zeer dure ultralineaire-uitgangstransformator nodig met onder
ling geheel gescheiden wikkelingen en een zeer ruime overgedimensio
neerde ijzerkern. Wanneer de wikkelingen even primitief zijn aangebracht
als bij een voedingstransformator, dan ontstaan er vrijwel zeker oncontro
leerbare resonanties door de capaciteiten en zelfinducties van de wikke
lingen. In de buizeneindtrap spelen de weerstanden R1 en R2 (afb. 13) een
belangrijke rol. Ze bepalen de mate van tegenkoppeling van de eindtrap.
Een tegenkoppeling zorgt voor een gecontroleerde versterking waarbij een
deel van het uitgangssignaal aan de ingang wordt teruggevoerd en met het
ingangssignaal wordt vergeleken.
Wanneer de verhouding R2/R1 groot is (in een extreem geval oneindig,
d.w.z. R2 vervalt), dan heeft de eindtrap een hoge versterking maar even
eens een grote vervorming. Is de versterking daarentegen klein dan is ook
de vervorming minder. Om dan toch tot hetzelfde uitgangsvermogen te
komen is een hogere ingangsspanning noodzakelijk.

Afb. 14 'Vox AC 30'

Er zijn enkele versterkers op de markt die zowel in de eindtrap als in de
voortrap geen enkele vorm van tegenkoppeling hebben. Een voorbeeld is
de 'VOX AC 30'. Er is hier sprake van een zeer sterke niet-lineaire ver-
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vorming. De versterker werkt zogezegd volledig 'wild'. Veel gitaristen vin
den dit echter zeer prettig. Voor hifi-weergave is deze versterker absoluut
onbruikbaar.
Het nauwkeurig analyseren van lineaire en niet-lineaire vervormingen van
de AC 30 is een interessante opgave voor een technicus.
Wanneer men een buizenversterker heeft en meer vervorming wenst, kan
worden geëxperimenteerd met een tegenkoppelingverhouding. Men kan
het beste een geschikte potentiometer in serie schakelen met R2 waarbij
men al experimenterend de juiste waarde vaststelt. In hoeverre de eigen
schappen van de eindtrap veranderen is onder meer afhankelijk van de
dimensionering van de schakeling en van de eigenschappen van de uitgangstransformator. Het experimenteren kost in elk geval niet veel. Men
behoeft niet bang te zijn voor beschadiging van de versterker zolang deze
tenminste niet gaat oscilleren en de maximale waarde voor kathodestroom
en anodestroom niet worden overschreden. De transformatorloze transistoreindtrappen hebben vrijwel altijd hifi-kwaliteit. Bij moderne siliciumtransistoren is de karakteristiek recht van onder tot ver boven de gehoor
grens en de frequentiekarakteristiek wordt uitsluitend bepaald door even
tuele koppelcondensatoren. De niet-lineaire vervormingen zijn zeer laag en
men kan stellen dat er niets anders uit de uitgang komt dan men aan de in
gang heeft toegevoerd zolang hij niet wordt overstuurd. Ook hier treft men
twee weerstanden aan die de mate van tegenkoppeling bepalen. Hierin
mag men beslist geen veranderingen aanbrengen. Het 'Clapton sound'
krijgt men hierdoor in geen geval. Wanneer men toch vervorming wenst,
heeft men een speciale vervormer (zie hoofdstuk 4.3.) nodig.
Tot nu toe hebben we het voornamelijk gehad over het oversturen van een
eindtrap van een versterker. De gewenste klank is in deze gevallen echter
alleen te bereiken bij een zeer hoge geluidssterkte. Wanneer men minder
hard speelt krijgt men een normale, en onvervormde klank. Vaak bestaat
echter de wens ook bij lage geluidssterkte vervorming te verkrijgen. Bij
enkele moderne versterkers is dat ook mogelijk. De schakeling is daarbij zo
uitgevoerd dat de oversturing niet pas in de eindtrappen maar reeds in de
voortrap ontstaat. Dergelijke apparaten hebben dan nog een extra sterkteregelaar, die tussen voortrap en eindtrap is geschakeld ('master volume
control'). Door speciale schakelingen maakt men de voortrap van transistorversterkers gemakkelijk overstuurbaar.
Buizen- en transistorversterkers verschillen nog op andere punten van
elkaar. Belangrijk is bijvoorbeeld de bedrijfszekerheid. Verder moet er reke
ning mee worden gehouden dat de begrippen 'oversturing' en 'over
belasting' zeer verschillend zijn. Oversturing is in de meeste gevallen niet
erg; bij overbelasting echter (bijvoorbeeld door een te kleine luidsprekerimpedantie of kortsluiting aan de uitgang) kan gemakkelijk schade ont
staan.
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De oudere transistorversterkers waren ten opzichte van de buizenversterkers hier in het nadeel. Het kwam hier vaak voor dat plotseling een transis
tor uitviel. Midden in een optreden is het natuurlijk pijnlijk wanneer een ver
sterker plotseling de geest geeft. Buizen kunnen voortdurende overbelastingen makkelijker doorstaan. Verder is het verwisselen van buizen een
voudig en iedere leek kan het. Bij transistorversterkers worden slechts zel
den transistorvoeten ingebouwd zodat men hier altijd moet solderen.
Bovendien is de opgave van het type transistor lang niet altijd voldoende.
Wanneer bijvoorbeeld de stroomversterking van een vervangingstype te
veel afwijkt van die van het originele exemplaar, kunnen de vervormingen
sterk oplopen.

In de handleidingen van buizenversterkers wordt altijd gewaarschuwd voor
gebruik van de versterker zonder uitgangsbelasting. Wanneer een buizenversterker wordt uitgestuurd zonder dat het opgewekte vermogen kan
worden afgegeven dan kunnen de eindbuizen gemakkelijk worden be
schadigd. Bij een zeer hoge uitsturing kan zelfs spanningsdoorslag in de
uitgangstransformator ontstaan. En het vervangen van een uitgangstransformator is duur. Hoe kleiner de tegenkoppeling, des te gevoeliger de
versterker is. Bij het opstellen van de installatie legt men de luidsprekerkabel zodanig dat men niet met de voet in de leiding kan blijven hangen.
Moderne transistoreindtrappen met ingebouwde stroombegrenzing zijn
het meest bedrijfszeker. Deze eindtrappen worden niet beschadigd door
kortsluiting of een onbelaste uitgang. Een nadeel is echter dat de aanpas
sing van de eindtrap optimaal moet zijn om een maximum vermogen te be
reiken. En een optimale aanpassing is niet altijd mogelijk. Bij buizen
versterkers heeft de secundaire wikkeling van de uitgangstransformator
meestal meerdere aftakkingen waardoor weergevers met 4 Q-8 Q en 16 Q
kunnen worden aangesloten. Bij transformatorloze transistoreindtrappen is
geen omschakeling mogelijk. Het aangegeven maximale vermogen wordt
slechts bereikt bij de juiste luidsprekerimpedantie. Bij een verkeerde aanN
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passing ontstaat weliswaar geen schade maar het vermogen is kleiner. Dit
is echter niet zo erg als over het algemeen wordt aangenomen. Bij
metingen van het uitgangsvermogen met verschillende belastingweerstanden aan een eindtrap die voor 4 Q was gespecificeerd en voorzien van een
stroombegrenzing kregen we de volgende meetresultaten (afb. 15).
Bij aansluitingen van een 8 Q weergever heeft men nog de beschikking
over ongeveer % van het vermogen dat bij 4 Q kan worden bereikt en bij
een 16 Q weergever heeft men nog ca 40% van het vermogen. Het is dus
niet zo als sommigen denken dat men slechts de helft of een kwart van het
vermogen overhoudt. Dat komt doordat de ongestabiliseerde voeding bij
grotere belastingsimpedanties minder stroom hoeft te leveren waardoor de
spanning minder daalt en de versterker hoger kan worden uitgestuurd dan
bij 4 Q. Bovendien is ook het spanningsverlies aan de emitterweerstanden
kleiner.
Door de logaritmische gevoeligheid van het menselijk oor neemt men vermogensverlies moeilijk waar. Tweederde komt overeen met 2 dB, 40% met
ongeveer 4 dB verlies. Voor ons gehoor komt 10 dB overeen met ongeveer
de halve geluidssterkte. Het is daarom niet zinvol een dure aanpassingstransformator aan te schaffen. 16 Q weergevers met meerdere gelijke luid
sprekers kunnen worden geschakeld op 4 Q (zie afb. 39). Bij belastings
impedanties van minder dan 4 Q gaat bij deze schakeling de stroom
begrenzing in werking waardoor het vermogen in dit gebied vermindert.
Schade ontstaat hierbij niet. Bij andere eindtrappen moet met ongeveer
eenzelfde verloop van het uitgangsvermogen rekening worden gehouden.

1.3. Het uitgangsvermogen
De belangrijkste specificatie van een versterker is zijn uitgangsvermogen.
Het vermogen wordt gegeven in watts. Maar bij deze opgave treden ver
schillende problemen op. Een versterker kan onder verschillende om
standigheden zeer verschillende vermogens afgeven. Het beste kan het
vermogen worden gegeven als 'sinusvermogen' (RMS). Hiermee wordt
aangegeven welk vermogen de versterker kan leveren wanneer hij wordt
gestuurd en een zuivere sinusspanning gedurende langere tijd. Bij transistorversterkers is dit vermogen gemakkelijk te bepalen. De versterker wordt
dan eenvoudig zo ver uitgestuurd dat het signaal nog net niet wordt gekapt
dwz. dat er vrijwel geen vervorming ontstaat. Bij buizenversterkers is een
exacte definitie van het vermogen moeilijker aangezien deze in de praktijk
vaak sterk wordt overstuurd. De samenhang tussen vervormingsvermogen
en uitgang bij buizen- en transistorversterkers toont afb. 16.
Het maximale vermogen van een versterker is niet scherp gedefinieerd aan
gezien het vermogen groter is naarmate men meer vervorming in het uit-
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gangssignaal toelaat. Bij transistorversterkers stijgt deze vervorming zeer
plotseling waardoor het maximale vermogen relatief goed is vast te stellen.
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Samenhang tussen vervorming k
en uitgangsvermogen N:
a) trafoloze transistorversterker
b) zwak tegengekoppelde
buizenversterker
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Op een oscilloscoop kan ook het begin van een oversturing gemakkelijk
worden vastgesteld. Bij buizenversterkers daarentegen is de optische con
trole zeer onnauwkeurig. Hier heeft men een speciaal vervormingsmeetapparaat nodig. Het uitgangsvermogen moet steeds worden vastgesteld
bij een bepaalde vervorming anders heeft het weinig zin. Bij 20% ver
vorming is het vermogen van een versterker aanzienlijk groter dan bij 2%.
Het beste is natuurlijk meerdere vermogenswaarden of zelfs een hele krom
me te maken. Helaas geven slechts weinig fabrikanten in hun prospecti op
gave van de vervorming.
'Watt' is daardoor niet altijd dezelfde 'watt'. Een buizenversterker die bij
2% vervorming 100 W afgeeft heeft nog zeer veel reserve en klinkt nog
veel harder dan een versterker die bij 10 W reeds 20% vervorming heeft,
bijvoorbeeld een 50 W (2%) buizenversterker of een 80-90 W transistor
versterker.

Om het kort samen te vatten, de vermogensopgave is alleen te vertrouwen
wanneer het sinusvermogen wordt opgegeven. De aanduiding 'sinus'
heeft overigens uitsluitend betrekking op het ingangssignaal en niet op het
uitgangssignaal! Buizenversterkers worden vaak zodanig overstuurd, dat
het uitgangssignaal geen sinusvorm meer heeft.
De begrippen 'muziekvermogen' of 'piekvermogen' (music-power, peakpower) scheppen nog meer verwarring. Het gaat hierbij om een ver
mogenswaarde die een versterker kan afgeven bij korte plotselinge impul
sen. Wanneer de versterker geen gestabiliseerde voeding heeft is het piek
vermogen in zo'n geval hoger dan een sinusvermogen. Dat wordt veroor
zaakt doordat de voedingsspanning bij een langdurige uitsturing daalt
waardoor de uitstuurbaarheid kleiner wordt. Na een uitsturingspauze (zo
als bij het gitaarspelen voorkomt) laden de condensatoren zich op tot een
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hogere spanning waardoor de versterker bij korte impulsen weer verder
kan worden uitgestuurd.
Piekvermogenswaarden zijn echter ongeschikt voor het vergelijken van
versterkers. Een versterker kan het grootste vermogen afgeven wanneer hij
wordt gestuurd met een blokgolfsignaal. In dit geval treden er geen ver
vormingen op (vooropgesteld dat de frequentiekarakteristiek lineair is)
waardoor aan de uitgang steeds blokgolfsignalen kunnen worden afge
nomen, of de versterker nu wordt overstuurd of niet.

1.4. Zelfbouw van versterkers
De muziekinstrumentenversterkers die in de handel zijn hebben bijna alle
maal de onaangename eigenschap dat ze erg duur zijn. Wanneer men de
schakeling en de constructie eens nauwkeurig bekijkt begrijpt men vaak
niet waar die hoge prijs vandaan komt en waarin die tegenwaarde bestaat.
Een kleurentelevisieapparaat dat dezelfde prijs heeft bevat een veelvoud
aan elektronische componenten en daarmee ook aan arbeidskosten. Het
kan daarom zeer voordelig zijn zelf een versterker te bouwen wanneer men
tenminste over de benodigde materialen en gereedschappen beschikt.
In dit boek gaan we echter niet uitvoerig in op het zelfbouwen van deze
versterkers. Op dit gebied bestaat een grote hoeveelheid literatuur waar
naar we hier willen verwijzen. We geven hier wel een aantal tips die van nut
kunnen zijn bij het zelf bouwen van muziekinstrumentenversterkers. Het
resultaat van zelfbouw kan even goed zijn als een apparaat dat men com
pleet koopt maar het kan soms ook beter zijn. Om echter tot goede resul
taten te komen moet men wel op de hoogte zijn met zelf bouwen. Onmis
bare hulpmiddelen bij het zelfbouwen zijn de toongenerator, oscilloscoop
en universeelmeter. Wanneer men de onderstaande punten goed be
studeert zal men zeker tot een goed resultaat komen.

1)

2)

3)
4)

Het is onjuist de versterker tot in het laatste detail op de tekentafel te
construeren en dan precies volgens het ontwerp te bouwen. Men
moet tot het laatste toe flexibel blijven zodat men niets overbodigs
maar alleen het noodzakelijke inbouwt.
Een muziekinstrument aanschaffen voor men met de bouw van een
versterker begint en niet pas wanneer de versterker klaar is. Op deze
manier kan de versterker optimaal aan het betreffende muziekinstru
ment worden aangepast.
Het uitgangsvermogen vaststellen.
Keuze maken of men een kofferversterker of een aparte versterker en
weergever maakt. Een gescheiden uitvoering is bij zelfbouw zeker te
realiseren.

23

5)
6)
7)

8)

De geluidsweergever zelf bouwen of kopen. Let hierbij op het nood
zakelijke uitgangsvermogen (hoofdstuk over geluidsweergave lezen!)
Een stevige behuizing voor de versterker bouwen of kopen.
Eindtrap en netvoeding inbouwen. Een kortsluitvaste transistoreindtrap is het beste. Niet kortsluitvaste eindtrappen zijn niet aan te beve
len. Hetzelfde geldt voor buizenschakelingen. Geschikte schakelingen
kan men vinden in de vele boeken over versterkerbouw en in de diver
se vakvoorschriften. Verder worden in de vakhandel diverse bouwdo
zen, complete eenheden en IC's aangeboden, zodat de bouw van de
eindtrap weinig problemen zal geven.
Aangezien muziekinstrumenten en muziekweergevers vaak enorm
kunnen verschillen qua klank kan men nu reeds de eerste klankcontrole uitvoeren. De meeste eindtrappen hebben voor volledige uitsturing
een ingangsspanning nodig die in de grootte van ca 1 volt effectief
ligt. Hierna gaat men de voortrap bouwen zoals bijvoorbeeld is gete
kend in afb. 17a (of bij asymmetrische voedingsspanning zie afb. 17b).
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Afb. 17 Voorversterker
a) voedingsspanning symmetrisch

(± 4 ... 15 V)
R1 =470 kQ, R2 = 3,3 kQ
C = 0,1 pF, P= 100 kQ log.
IC = 741

9)
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b) voedingsspanning asymmetrisch

( + 8 ... 30 V)
R1 = 1 MQ, R2=1 MQ, R3 = 3,3kQ
C1 =0,1 pF, C2 = 4,7pF/25 V
C3 = 4,7 pF/25 V, P = 100 kQ log.
IC = 741

Nu kan men werkelijk voor de eerste maal proberen hoe het klinkt.
Denk er echter aan dat niet alleen de installatie zelf verantwoordelijk is
voor de klank. Ook de ruimte-akoestiek speelt hier een rol. Een woon
kamer met tapijten en zware meubelen is een slechte testruimte. Beter
kan men gaan proefspelen in een wat galmende kelder. Hier krijgt men
de eerste indruk wat de installatie aan vermogen geeft en welke klank
ongeveer is te verwachten.
Nu kan het klankvormende deel worden geconstrueerd. Hoe ge
compliceerd men deze wil maken hangt af van de uitslag van de eerste

i

klanktest. Wanneer deze reeds zeer tevredenstellend is dan is in het al
gemeen een eenvoudige hoge- en lagetonenregeling voldoende zoals
is getekend in afb. 4. Deze schakeling wordt voor de voorversterker
geschakeld die qua constructie hetzelfde kan zijn. De totale schakeling
ziet er dan uit als is getekend in afb. 18.
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Netvoeding

De componenten van afb. 4 behoeven niet persé streng te worden
aangehouden. Onder bepaalde omstandigheden kunnen bij experi
menten waarden worden gevonden die voor het betreffende muziek
instrument in combinatie met de aangeschafte weergever nog beter
zijn. Beter dan een eenvoudige hoge-lagetonenregeling volgens afb. 4
is een drievoudige regeling (schakeling afb. 6, frequentiekarakteristiek
afb. 7). Een schakeling die zeer geschikt is voor gebruik bij een transistorschakeling met lage impedantie toont afb. 19. Ten opzichte van
afb. 6 ontbreekt een condensator die hier door een brug is vervangen.
Dit betekent dat hij vrijwel geen invloed heeft op de frequentie
karakteristiek. Wanneer men slechts twee regelaars wenst dan kan
men P3 vervangen door een vaste weerstandswaarde.
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P3
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= 25 kQ lin.
= 25 kQ log.
= 1 kQ lin.
= 2,2 nF, C2 = 0,47 pF, R = 10 kQ

Drievoudig klankregelnetwerk
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Een frequentiekarakteristiekomschakelaar kan ook heel praktisch zijn.
In afb. 20 is de opstelling van een dergelijke schakelaar getekend die
de hoge tonen extra versterkt ('bright') bij de sterkteregelaar. Hij werkt
alleen wanneer de sterkteregelaar niet volledig is opengedraaid en
vormt dus als het ware een fysiologische sterkteregeling.
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De 1 MQ weerstand dient uitsluitend ter voorkoming van een schakelklik. Wanneer men een extra versterking van de hogere frequenties
wenst die onafhankelijk is van de stand van de sterkteregelaar ('treble
boost') kan men de schakeling van afb. 21 toepassen.
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Schakeling voor het
ophalen van hoge tonen
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Voor lagere frequenties is de versterking 1, bij hogere frequenties
R1 + R2/R2. Het regelgebied is afhankelijk van C. Een goed ontwerp
kan als volgt worden samengesteld: R1 = 100 kQ, R2=10 kQ,
C = 47 nF.
Wanneer men voor het versterken van een elektrische bas een bijzon
der rijke klank wenst dan kan men de schakeling van afb. 22 toepas
sen. Deze schakeling is de tegenpool van afb. 21 ('bass boost').
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Hier bedraagt de versterking voor lagere frequenties R1 + R2/R2; bij
hoge frequenties 1. Ook hier een voorbeeld hoe de schakeling kan
worden gedimensioneerd: R1 = 100 kQ, R2 = 10 kQ, C = 15 nF.
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Een schakeling voor het extra versterken van het middengebied is ge
tekend in afb. 23. De frequentiekarakteristiek hiervan wordt getoond
in afb. 24. De middenfrequentie bedraagt:
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de maximale versterking V(fm) =
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Schakeling voor het ophalen van een
bepaalde frequentieband (bijv, 'accent')
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Afb. 24
Frequentiekarakteristiek
van de schakeling uit afb. 23

Een voorbeeld van dimensionering voor fm = 3,2 kHz, V(fm) = 6
(= + 15,6 dB) : R1 =33 kQ, R2 = 3,3 kQ, C1 = 1,5 nF, C2= 15 nF.
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Een elektrische gitaar krijgt hierdoor een helle metaalachtige klank ter
wijl een elektrische bas een 'knakkende' klank krijgt. De versterking
van de frequenties geschiedt over een tamelijk breed gebied. De filterkwaliteit van de schakeling is in ieder geval kleiner dan 0,5. Wanneer
men een hogere kwaliteitswaarde wenst zijn meer componenten
noodzakelijk. Geschikte schakelingen hiervoor vindt men in hoofd
stuk 4.
Tot zover het een en ander over de klankbeïnvloedende delen die men
in de zelfbouwversterker kan toepassen. Voor men de betreffende
schakelingen gaat inbouwen verdient het aanbeveling een en ander
grondig uit te proberen. De in afb. 21, 22 en 23 gegeven schakelingen
zijn slechts voorbeelden die niet persé behoeven te worden aangehou
den. De waarden van de verschillende componenten worden ver
anderd binnen de ruime grenzen. Experimenteren is altijd zinvol.
10) Ook het aantal ingangskanalen moet nu worden vastgesteld. In princi
pe is één kanaal voldoende aangezien men aan een muziekinstrumen
tenversterker vaak slechts één instrument tegelijkertijd zal aansluiten
(zie hoofdstuk 3.1.). Wanneer men echter snel van geluidssterkte en
klankkleur wil wisselen zijn twee kanalen nuttig (ritme- en solospel).
Men kan dan de installatie opbouwen zoals is getekend in afb. 25.
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Hiertoe wordt in een stabiele behuizing een kleine voetschakelaar ge
bouwd zoals bijvoorbeeld wordt gebruikt in vervormers en andere
effectapparaten. Van dit kastje gaan twee draden naar de beide
kanalen van de versterker (niet naar de beide ingangsbussen van deze
kanalen).
Beide kanalen kunnen hetzelfde worden uitgevoerd en tijdens het
spelen op verschillende manieren worden ingesteld. Ook is het moge
lijk beide kanalen verschillend uit te voeren, bijvoorbeeld met ver
schillende frequentiekarakteristieken ('normal channel' en 'bright
channel') of één kanaal met een tremolo, nagalm of andere speciale
effecten zoals deze in hoofdstuk 4 uitvoerig worden beschreven.
Voor het in- en uitschakelen hiervan zijn de genoemde voetschakelaars
zeer praktisch. Men kan hiermee in de versterker één of meerdere
relais sturen (afb. 25). Als voetschakelaar kan men ook de schakelaars
gebruiken die in de handel zijn en bijvoorbeeld worden gebruikt voor
het aan- en uitschakelen van lampen. Men kan meerdere van deze
schakelaars naast elkaar monteren en daarbij een meeraderige kabel
toepassen. Deze kabel behoeft niet afgeschermd te zijn. Het is aan te
bevelen voor deze voetschakelaaraansluiting een speciale steker te ge
bruiken, bijvoorbeeld 4-polige stekers om verwisselingen te voor
komen. Wanneer men heeft vastgesteld welke eenheden in de verster
ker zullen worden gebouwd moet men nog bepalen welke elektrische
volgorde ze zullen krijgen.
Theoretisch blijft het gelijk hoe men de voorversterker, klankregelaar,
sterkteregelaar en eventuele extra effecten achter elkaar zet, maar in
de praktijk geldt dit niet altijd. Iedere actieve trap wekt namelijk meer
of minder ruis op en wel speciaal wanneer de hogere frequenties extra
wordt versterkt. Wanneer de sterkteregelaar direkt aan de ingang van
de schakelaar ligt of voor de hogetonenklankregeling dan komt altijd
de maximale ruis op de eindtrap ook wanneer de sterkteregelaar vrij
wel dichtstaat. Dit kan storend zijn. Ter verbetering van de ruisafstand
moet de sterkteregelaar zo mogelijk ver naar achteren liggen, bijvoor
beeld voor de ingang van de eindtrap. Het kan echter onder bepaalde
omstandigheden gebeuren dat de laatste voorversterkertrap voor deze
sterkteregelaar bij sterke impulsen wordt overstuurd. Het heeft dan
ook geen zin de sterkteregelaar wat verder dicht te draaien; het signaal
dat de eindtrap inkomt is in elk geval reeds vervormd.

De opstelling zoals is getekend in afb. 26 bevelen we aan: sterkterege
laar voor de laatste voorversterkertrap.
Eén ingangsbus per kanaal is voldoende. Twee ingangsbussen zoals
de meeste handelsversterkers hebben zijn onzinnig aangezien men ze
toch nooit tegelijkertijd gebruikt. De ingangsgevoeligheid van de zelf-

29

bouwversterker kan met de niveauregelaar binnen ruime grenzen wor
den ingesteld. Wanneer de versterker geheel klaar is kan men deze
regelaar optimaal instellen.
Afb. 26
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11) Nog enkele nuttige aanwijzingen over de algemene opbouw. Het versterkerchassis en het elektrische nulpunt van de schakeling moeten
worden verbonden met de aarddraad van het netsnoer. Er wordt ech
ter slechts gebruik gemaakt van één massapunt om aardlussen te
voorkomen. Er mag door het chassis geen stroom lopen. Wanneer
men een houten behuizing voor de versterker heeft moet deze aan de
binnenkant worden voorzien van een afscherming. Deze moet niet van
blik worden gemaakt; muggengaas is zeer geschikt en wel in het bij
zonder voor de keelopening. De koellichamen voor de eindtransistoren
kan men het beste buiten aan de achterzijde bevestigen zodat de
warmte ongehinderd kan worden afgevoerd. Wanneer men de behui
zing zelf bouwt moet de frontplaat iets verzonken worden gemaakt
waardoor de draaiknoppen beter beschermd zijn. Versterkers die een
paar jaar ruwe 'podiumwerk' hebben meegemaakt zien er meestal zeer
geruïneerd uit.
12) En dan nog iets over de inwendige opbouw: De ingangsbussen en de
ingangsversterker mogen niet te dicht bij de voedingstransformator
worden gemonteerd aangezien deze gemakkelijk bromspanningen
kunnen opnemen. Ook de afstand tussen ingangs- en uitgangsaansluitingen moeten zo groot mogelijk zijn om te voorkomen dat de ver
sterker kan gaan oscilleren. De voedingsspanning van de voortrappen
moet goed worden afgeplakt omdat er anders in de versterker laagfrequent oscillaties kunnen ontstaan (motorboten). Van groot belang
is de juiste aansluiting van de massaverbindingen en afscherming bin
nen het apparaat. In afb. 27 wordt getoond hoe de auteur in zijn eigen
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versterker deze verbindingen heeft uitgevoerd. Deze versterker werkt
vrijwel volledig zonder enig stoorsignaal.
13) De netzekering mag absoluut niet worden vergeten. Deze moet zo
worden gedimensioneerd dat ze tijdens normale omstandigheden (ook
bij inschakelstroomstoot en korte sterke impulsen) niet doorslaat. Bij
een duidelijk te hoge stroomafname moet hij echter zeker door
branden.
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Blokschakeling van de versterker met aardverbindingen

1.5. Ombouwen van bestaande versterkers
Amateurmusici hebben vaak een smalle portemonnaie en kunnen niet al te
veel geld uitgeven voor hun installatie. Vaak is echter wel een hifi-stereo
versterker voorhanden. En dan komt men gemakkelijk op het idee deze ver
sterker als muziekinstrumentenversterker te gebruiken. Wanneer men ech
ter de elektrische gitaar aansluit aan de hifi-installatie, zal het resultaat
hoogst onbevredigend zijn. De ingang voor de keramische platenspeler of
bandrecorder heeft in het algemeen een ingangsspanning nodig van ca
200 mV en dat is te veel voor gitaren. De klank die uit de weergevers komt
is bovendien dun en steriel. De microfooningang is meestal te laagohmig
voor de gitaar zodat door de te grote belasting de hoge frequenties van de
gitaar verloren gaan. De ingang voor platenspelers is helemaal niet ge
schikt voor aansluiting van elektrische gitaren omdat deze ingang een spe
ciale correctie heeft voor magnetische pickup elementen en de gitaartoon
zeer nadelig beïnvloedt.
Toch kan men een hifi-stereo versterker wel gebruiken voor muziekinstru31

menten wanneer men hem echter daar speciaal voor aanpast. Allereerst
heeft men daarvoor een voorversterker nodig die de signaalspanning van
het muziekinstrument ca 10 tot 20 maal versterkt en een ingangsimpedantie heeft van ca 500 kQ. Men kan hiervoor weer de schakeling van
afb. 17a of 17b gebruiken. Wanneer er voldoende plaats is in de versterker
kan deze schakeling eveneens worden ingebouwd en worden aangesloten
aan het voedingsdeel van de versterker.
Wanneer dit niet mogelijk is kan men hem in een apart kastje bouwen en
gebruik maken van een 9 V batterij. Verder moet men geen 'hifi'-weergevers gebruiken als speciale muziekinstrumentenweergevers (zie hoofd
stuk 2).
Aan een stereoversterker dienen twee weergevers te worden aangesloten.
Door een speciale truc is het echter mogelijk het vermogen van beide eind
trappen via één weergever af te geven. Het gaat hier om een z.g. brug
schakeling (afb. 28).

Eindtrap
rechts

Eindtrap
links
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Twee eindtrappen in brugschakeling

Wanneer beide kanalen in tegenfase worden gestuurd en de luidspreker
tussen de beide hete uitgangsaansluitingen wordt aangesloten dan krijgt
deze een dubbel zo hoge spanning als onder normale omstandigheden. Er
mag hier echter niet een tweemaal zo hoge stroom lopen daar anders de
eindtrappen worden overbelast. Twee 4 Q eindtrappen moeten daarom
worden afgesloten met een 8 Q weergever; twee 8 Q eindtrappen met een
16 Q weergever. Brugschakeling is echter niet bij alle versterkers mogelijk.
Wanneer men twijfelt kan men het beste advies vragen aan een vakman.
Om de tegenfasige spanningen te verkrijgen wordt de voorversterker uitge
breid met een extra trap (afb. 29).
De twee weerstanden R3 en R4 moeten exact gelijk aan elkaar zijn en de
balansregelaar van de stereoversterker moet in het midden staan. Wanneer
32

men nog niet tevreden is met de klank kan men de voorversterker ook nog
uitbreiden met een speciale klankcorrectietrap zoals bijvoorbeeld is ge
tekend in afb. 21, 22 en 23.
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2. Geluidsweergevers
2.1. Complete geluidsweergevers

Tussen weergevers voor muziekinstrumenten en hifi-weergevers bestaan
principiële verschillen. De eisen die aan beide worden gesteld zijn zeer ver
schillend. Hifi-weergevers moeten zo neutraal mogelijk klinken om de
natuurgetrouwe reproduktie mogelijk te maken. Muziekinstrumentenweer
gevers moeten de verschillende muziekinstrumenten zo laten klinken dat
het geluid goed overkomt. Dit kan over het algemeen alleen worden bereikt
door een bepaalde kleuring van het geluid (het originele geluid van een
elektrisch muziekinstrument interesseert niemand). Musici spreken van
gitaar-, bas-, orgel- en zangweergevers. Voor al deze toepassingen is een
bepaald type weergever het beste geschikt. Ook zijn er wel 'universele
weergevers' maar ook deze zijn vaak even neutraal van klank als een hifiweergever. Iedere weergever heeft een eigen klankkleur. De klankverschil
len tussen diverse weergevers kunnen extreem groot zijn. In vergelijking
daarmee zou men kunnen zeggen dat hifi-weergevers allemaal hetzelfde
klinken.
Voor de klank van een weergever zijn allereerst de gebruikte luidsprekers
verantwoordelijk. Zoals bekend is de frequentiekarakteristiek van luid
sprekers nooit zo recht als die van versterkers maar veel onregelmatiger. In
afb. 30 is de frequentiekarakteristiek van een speciale gitaarluidspreker ge
tekend (Goodmans 'Audion 12P'). De ongelijk verlopende frequentie
karakteristiek veroorzaakt een sterke verkleuring van het geluid (lineaire
vervorming).
Verder ontstaan er ook niet-lineaire vervormingen. De uitwijking van het
membraan is bij lage frequenties het grootste. Bij een grote belasting is dan
de samenhang tussen uitwijking en stroomsterkte door de spreekspoel niet
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meer lineair, omdat de kracht waarmee het membraan terugkomt niet meer
lineair is en omdat de spreekspoel voor een deel uit de luchtspleet van de
magneet komt.
Bij hifi-luidsprekers voorkomt men dit door de spreekspoellengte groter te
maken dan de diepte van de luchtspleet van de magneet en door de elasti
citeit van de luchtinhoud van de kast te gebruiken om het membraan terug
te laten komen. Dit vermindert echter wel het rendement aangezien een
groot deel van de energie verloren gaat. Bij muziekinstrumentenweer
gevers is een hoog rendement echter van groot belang. Het gevolg is ech
ter een hogere vervorming. Er ontstaan voornamelijk oneven harmonischen. Als vergelijking zijn in afb. 31 een doorsnede van een hoogvermogensluidspreker en een hifi-luidspreker afgebeeld.

5
Afb. 31 a) Hoogvermogen luidspreker

b) hifi-luidspreker

Afb. 32 Gitaarweergever (Orange) met vier lagetonenluidsprekers (Celestion G12M)
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Om bij instrumentluidsprekers tot een hoog rendement te komen gebruikt
men extreem sterke magneten. Bij de technische specificaties van de luid
spreker wordt vaak de magnetische fluxdichtheid in de luchtspleet op
gegeven (Gauss). Dit getal zegt echter niet al te veel. We hebben meer aan
de opgave van de totale magnetische flux ('Maxwell'). Dit is het produkt
van de magnetische veldsterkte, spreekspoeldiameter en luchtspleetdiepte. Het rendement van een luidspreker is voornamelijk afhankelijk van
een magnetische flux en van het oppervlak van de conus en dan uiteraard
van het type kast waarin hij is gebouwd.

Afb. 33
Hoogvermogen luidspreker

Afb. 34
Breed stralende hoorn voor een
midden/hoog drukkamersysteem

Voor gitaarweergevers zijn luidsprekers met een relatief stijl opgehangen
membraan het beste. De resonantiefrequentie van de gebruikelijke gitaarluidsprekers ligt bij ongeveer 60 a 80 Hz; de doorsnede van de luidsprekers
zelf bedraagt 25 a 30 cm. Veel gitaarweergevers hebben aparte hogetonenluidsprekers. Deze zijn echter niet altijd noodzakelijk. De meeste lagetonenluidsprekers hebben een frequentiebereik tot circa 5 kHz (afb. 30), en luid
sprekers met aluminium koepeltjes gaan tot ongeveer 8 kHz. Voor de ge
bruikelijke elektrische gitaren is dat voldoende aangezien het frequentie
bereik zelden boven de 5 kHz komt (behalve bij laagohmige toonafnemers
of bij inbouw van een impedantieomzetter, die het hogetonenverlies door
de gitaarkabel voorkomt. Zie deel 1). Bij veel gitaarversterkers worden ook
de hoge frequenties zo sterk opgehaald, dat ook zonder aparte hogetonenluidspreker een zeer heldere klank mogelijk is.
Een storend element is de uitgesproken richtwerking van grote luid
sprekers. Hoge frequenties worden scherp gebundeld afgestraald en diepe
frequenties daarentegen gelijkmatig in de breedte. Hogetonenluidsprekers
met een brede afstraalkarakteristiek (koepel-membraanluidsprekers) zijn
wat dat betreft veel gunstiger en dus heel nuttig. Er zijn ook speciale hoge-
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tonenweergevers in de handel die parallel aan de normale weergevers kun
nen worden geschakeld.
Sinds enkele jaren hebben de gebruikelijke dynamische hogetonenluidsprekers een grote concurrent gekregen aan de piëzo-hogetonenluidsprekers. Deze hebben veel voordelen:
— gering gewicht, aangezien ze zonder magneet werken;
— een enorm hoge belastbaarheid aangezien de toegevoerde elektrische
energie voor een groot deel in akoestische energie wordt omgezet en
slechts voor een zeer gering deel in warmte;
— een wisselfilter is niet noodzakelijk;
— er kunnen een groot aantal van deze luidsprekers aan een versterkeruitgang worden aangesloten (behalve de 10 V uitgang) zonder dat de
versterker noemenswaardig wordt belast;
— en niet als laatste een lage prijs.

Afb. 35

Piëzo hogetonenluidspreker

De piëzo-hogetonenluidspreker is vrijwel het omgekeerde van een kristalmicrofoon. Hij bestaat uit een schijfje piëzo-elektrisch materiaal dat buigt in
het ritme van de toegevoerde wisselspanning en op die manier geluid af
straalt. De inwendige weerstand is zuiver capacitief en bedraagt boven de
5 kHz ca WO nF en onder de 4 kHz ca 140 nF. De eigen resonantie van het
piëzo-elektrische materiaal ligt bij ca 4,5 kHz. De geluidsuitstraling ge
schiedt uitsluitend boven de eigen resonantiefrequentie. De impedantie
van zo'n luidspreker is ongeveer 320 Q bij 5 kHz, 160 Q bij 10 kHz en 80 Q
bij 20 kHz. Het spanningsrendement (verhouding tussen het afgegeven geluidsvermogen ten opzichte van de toegevoerde spanning) is ongeveer het
zelfde als bij de dynamische hogetonenluidspreker; het vermogensrendement (verhouding tussen het afgeven geluidsvermogen ten opzichte
van het toegevoerde elektrische vermogen) is echter aanzienlijk groter,
aangezien de stroom door het kristal veel kleiner is. In plaats van een maxi
maal vermogen worden de piëzo-hogetonenluidsprekers gespecificeerd
voor een maximale spanning (ca 25 V). Bij gebruik van zo'n luidspreker
parallel aan een 4 Q lagetonenluidspreker komt dit overeen met een versterkeruitgangsvermogen van 156 W, bij 8 Q 78 W en bij 16 Q 39 W.
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Weergevers voor elektrische bassen hebben over het algemeen luid
sprekers met een resonantiefrequentie van 30 a 50 kHz en een doorscnede
van 38 a 46 cm. De bovenste grensfrequentie ligt meestal in de buurt van
5 kHz. Hogetonenluidsprekers zijn niet noodzakelijk. Wanneer men een
'knakkend' geluid wenst dan moet men een versterker het accentgebied
wat extra laten versterken (tussen 2 a 2,5 kHz, bijvoorbeeld met de schake
ling van afb. 49). Boven de 4 kHz geven de elektrische bassen vrijwel geen
signaal af.
Weergevers voor elektronische orgels moeten een zeer breed frequentie
bereik hebben (vrijwel over het totale hoorgebied). Met één luidspreker is
dit vrijwel niet te realiseren. In dergelijke weergevers worden daarom hogeen lagetonenluidsprekers toegepast eventueel ook nog een parte midden
tonenluidspreker. Voor de lage tonen zijn luidsprekers met een resonantie
frequentie van 30 a 50 Hz geschikt (als voor de elektrische bassen), en voor
de hoge- en lagetonenluidsprekers neemt men luidsprekers met een hoorn
of een koepelmembraan.

Zeer bekend zijn de z.g. 'Leslie' weergevers ofwel draaiende luidsprekersystemen voor elektronische orgels. Als de luidsprekers draaien wordt het
geluid periodiek in een andere richting gestuurd waardoor een ruimtelijk
vibrato ontstaat. Bij eenvoudige uitvoeringen draait alleen de hogetonenluidspreker, maar bij andere typen bevindt zich vóór de lagetonenluidspreker een roterende trommel van kunststof die ook de lagere frequenties
laat 'ronddraaien'. De rotatiesnelheden van het hogetonen- en lagetonensysteem zijn apart instelbaar.
Zangweergevers moeten zo mogelijk het hele frequentiebereik kleuringsvrij
weergeven. Bij deze weergevers is een bijzonder sterke richtwerking van
belang omdat bij microfooninstallaties steeds het gevaar van akoestische
terugkoppeling bestaat. Het komt in de praktijk herhaaldelijk voor dat voor
een instrument niet de juiste speciale weergever voorhanden is maar wel
een voor een ander instrument.
Over de bruikbaarheid kunnen we dan het volgende zeggen: basweer
gevers kunnen worden gebruikt voor elektrische gitaren en orgels maar het
kan dan voorkomen dat de hoge tonen te zwak worden weergegeven en de
bassen te sterk klinken. In combinatie met een hogetonenweergever en bij
een juiste instelling van de klankregelaars op de versterker kan vaak toch
een goede geluidsweergave worden bereikt. Men behoeft hier niet bang te
zijn voor beschadiging van de weergever.
Gitaarweergevers zijn zeer geschikt voor het weergeven van elektrische
bassen respectievelijk lage orgeltonen. Bij lage frequenties is de uitslag van
het membraan zeer groot. Ook de niet-lineaire vervormingen kunnen aan
zienlijk zijn en de luidspreker kan hierdoor worden beschadigd. Het minste
is echter dat de klank van de lage tonen niet meer goed is. Vanwege hun
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frequentiekarakteristiek zijn gitaarweergevers voor zanginstallatie en het
weergeven van blaasinstrumenten.
Orgelweergevers zijn geschikt voor weergave van elektrische bassen en
gitaren. Beschadigingen zullen over het algemeen niet voorkomen; of men
echter tevreden is met het geluid hangt voor een groot deel af van de totale
frequentiekarakteristiek. De meeste problemen kan men hebben met zangweergevers. Ze zijn uiteraard niet geschikt voor weergave van de elek
trische bas, slechts onder bepaalde omstandigheden voor gitaar en orgel.
Tot zover over de luidspreker zelf. De luidspreker is echter niet alleen ver
antwoordelijk voor de klankindruk van een weergever.
Ook de behuizing is erg belangrijk. Bij grote geluidssterkten die in de pop
muziek gebruikelijk zijn, trillen de wanden van de behuizing altijd mee. De
kast heeft een bepaalde resonantiefrequentie, die afhankelijk is van de
hardheid van het materiaal, de wanddikte en van de grootte van de kast
zelf. De goedkopere weergevers bestaan uit spaanplaat en de betere zijn
vaak uit meubelplaat e.d. vervaardigd. Dan heeft de luchtinhoud in de
weergever ook een bepaalde resonantie aangezien zich tussen de wanden
staande golven vormen. In hifi-weergevers worden deze afgedempt door
de binnenzijde van de kast met geluidsabsorberend materiaal te bekleden.
Dit gaat echter weer ten koste van het rendement en daarom wordt dit niet
toegepast in muziekinstrumentenweergevers. Ook hierdoor is de frequen
tiekarakteristiek vaak veel onregelmatiger dan bij hifi-weergevers. Dit be
hoeft lang niet altijd negatief te zijn voor de geluidsweergave. Het kan ook
een 'persoonlijke' noot geven aan de weergever. Verder spelen bepaalde
openingen in de behuizing een rol. Gitaarweergevers en wel speciaal de
gitaar-kofferversterkers, zijn vaak aan de achterzijde voor een deel open
(afb. 36). De geluidssterkte is hierdoor groter. Aan de andere kant wordt
de lagetonenweergave verminderd (akoestische kortsluiting). Dergelijke
boxen zijn daardoor niet geschikt voor weergave van een elektrische bas.
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Basweergevers hebben vaak 'reflexopeningen' (afb. 37). Hierdoor ver
betert de lagetonenweergave. Het beste geluid geven de z.g. 'exponententionele hoornweergevers' (afb. 38). Het geluid van de luidspreker wordt
deels rechtstreeks door de luidspreker naar voren gestraald en het geluid
dat de luidspreker aan de achterzijde uitstraalt komt via een gevouwen
hoorn naar buiten. De hoorn vormt een sterke akoestische belasting voor
de luidspreker, waardoor de uitslag van het membraan zeer klein blijft. De
niet-lineaire vervormingen zijn daardoor minimaal en het rendement is veel
groter dan bij normale weergevers. Aangezien dergelijke weergevers vrij
moeilijk zijn te construeren zijn ze vrij duur.
De gebruikelijke impedantie van de weergevers bedraagt 8 of 16 Q; een
enkele keer komt men weergevers van 4 Q tegen. Door een 4 Q weergever
vloeit bij een versterkervermogen van 100 W een stroom van 5 A. Bij derge
lijke stroomsterkten ontstaat er reeds in de luidsprekerleiding een behoor
lijke spanningsval waardoor het volledige vermogen van de weergever niet
kan worden bereikt. De luidsprekerkabel moet vrij zwaar zijn (1,5 mm2),
anders wordt hij te warm. Een normale gitaarkabel is veel te dun en kan
doorbranden! Bovendien worden bij een stroom van 5 A de aansluitstekers
sterk belast. DIN-luidsprekerstekers zijn te zwak en men kan daarom beter
de 6,3 mm klinkstekers toepassen.

Bij weergevers met meerdere gelijke luidsprekers kan de totale impedantie
door enig soldeerwerk worden veranderd. Men kan ook een omschakelaar
inbouwen (afb. 39). Belangrijk is het dat alle luidsprekers in gelijke fase
staan, aangezien er anders akoestische kortsluiting ontstaat en het rende
ment van de weergever sterk vermindert. Het testen van de juiste fase gaat
eenvoudig met behulp van een kleine batterij die men aan de weergever
aansluit. Men kan nu zien of alle conussen tegelijk naar voren of naar
achteren uitslaan.

□
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Afb. 39
Impedantieomschakelaar
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Belastbaarheid van weergevers

De fabrikanten geven meestal twee waarden aan voor de belastbaarheid
van weergevers, de continubelasting en de piekbelasting. De eerste waar
de moet de weergever gedurende langere tijd zonder schade kunnen ver
werken. De tweede waarde is een maximum waarde die alleen geldt voor
korte impulsen. Wanneer deze wordt overschreden kan ernstige schade
ontstaan. Het membraan kan bijvoorbeeld losraken van de spreekspoel of
de spreekspoel kan doorbranden. Tijdens normaal gebruik wordt deze al
erg heet.
De maximale belastbaarheid van een luidspreker is ook afhankelijk van de
kast waarin hij is gebouwd. In sterk gedempte behuizingen (bij exponentionele hoornweergevers) kan hij meer verwerken dan in een zwak ge
dempte behuizing (bijvoorbeeld met een open achterzijde).

2.2. Zelfbouw van weergevers

Wanneer men over enig gereedschap beschikt kan men muziekinstru
mentenweergevers zelf bouwen. Daarmee kan veel geld worden bespaard.
Een ideaal recept van een weergever en de luidsprekers die worden ge
bruikt kan men bijvoorbeeld bekijken bij complete weergevers. Maar wan
neer men volgens zo'n voorbeeld werkt zal men nooit exact dezelfde klank
bereiken. De kast moet zeer zorgvuldig worden gebouwd. Het zagen van
de verschillende wanden is een precisiewerk. De optimale kastinhoud is in
de meeste gevallen aangegeven bij de technische specificaties van de luid
spreker. Over het algemeen zal men gebruik maken van spaanplaat, aan
gezien triplex of meubelplaat van 2 a 3 cm dik zeer duur is. Spaanplaat is er
ook in verschillende kwaliteiten; de hardste soort is echter bruikbaar. De
ervaring heeft geleerd dat ingedraaide houtschroeven (afb. 40a) niet lang
vast blijven zitten maar na enige tijd loswerken omdat de optredende
krachten enorm hoog zijn. De wandverbindingen kan men daarom het
beste maken zoals is getoond in afb. 40b.
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Alle verbindingen worden bovendien gelijmd met uitzondering van de
achterwand, omdat het inwendige van de weergever later altijd nog toe
gankelijk moet zijn. De luidsprekers mogen niet met normale houtschroeven aan het klankbord worden bevestigd. Men moet hier bouten,
moeren en veerringen gebruiken. Aan de zijwanden van de weergever
moeten stevige handgrepen worden aangebracht. De resonantie van de
kastwanden kan worden verminderd door stevige houten balken aan de
binnenzijde van de kast te lijmen. De beste resultaten worden verkregen
wanneer men dubbele wanden toepast, waarbij de tussenruimte wordt ge
vuld met droog zand of worden volgeschuimd met polyurethaan schuim.
De constructie is echter niet eenvoudig en een dergelijke weergever heeft
een enorm gewicht.
Luidsprekerkeuze: Het kleinste risico neemt men wanneer men bekende
luidsprekers toegepast (Celestion, Fane, Gauss, Goodmans, JBL, ElectroVoice enz.). De prijs van deze merkprodukten is vrij hoog. Men kan geluk
hebben met sommige voordeliger aanbiedingen. Het is hier echter aan te
bevelen de opgegeven belastbaarheid niet te vertrouwen en een versterker
te gebruiken waarvan het uitgangsvermogen aanzienlijk kleiner is.
Bij gitaarweergevers is de inbouw van een middentonenluidspreker zinvol,
omdat daarmee de hogere gitaarfrequentie (ca 3-5 kHz) onder een bredere
hoek worden afgestraald. Bij het gebruik van meer middentonenluid
sprekers moeten deze onder een hoek worden gemonteerd aangezien men
anders toch weer een scherpe richtwerking krijgt. Het inbouwen van hogetonenluidsprekers (tweeters) waarvan het frequentiebereik pas boven de
ca 7 kHz of hoger begint is zinloos. Men kan deze uitsluitend gebruiken
wanneer men een gitaar met een laagohmige toonafnemer heeft die zelf
dergelijke hoge frequenties weergeeft (zie deel 1). In de orgelweergevers
kunnen ze wel worden ingebouwd.
Het zelf bouwen van basreflexweergevers is niet zo eenvoudig. Het enige is
hier gebruik maken van een bouwbeschrijving of net zo lang te experimen
teren tot men een optimaal resultaat heeft bereikt. Het moeilijkste is de
zelfbouw van een exponentiële weergever. De resultaten ervan zijn echter
verreweg het beste.
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3. De muziekuitvoering in de praktijk
3.1. Ruimte-akoestiek

De laatste schakel in de keten van de geluidsoverdracht waarop men wei
nig invloed heeft is de akoestiek van de zaal waarin men speelt. Iedere
ruimte heeft zijn eigen nagalmeigenschappen. De galmduur is voor iedere
frequentie verschillend. Dit wordt door verschillende factoren veroorzaakt
zoals de reflectie-, respectievelijk absorptie-eigenschappen van muren, pla
fonds, vloeren en de inrichting en uiteraard ook de afmetingen van de
ruimte. Bovendien is de galm kleiner wanneer de ruimte met mensen is ge
vuld dan wanneer hij leeg is. De sterkteregeiaar en de klankregelaars van
de versterker moeten al naar gelang de eigenschappen van de zaal worden
ingesteld. Dit vraagt een goed gehoor en veel ervaring. Er zijn combo's die
met een eenvoudige installatie een voortreffelijk klankbeeld kunnen samen
stellen en er zijn andere, die ondanks de duurste apparaten, slechts een on
definieerbaar lawaai kunnen produceren. Wanneer de versterker zodanig
wordt ingesteld dat de klank op het podium goed is, dan is hij in het mid
den van de zaal vrijwel zeker slecht. De controle op het geluid moet daar
om absoluut op grotere afstand worden uitgevoerd. Wanneer er veel men
sen in de zaal gaan zullen de hoogste frequenties reeds op enkele meters
afstand sterk verminderen wanneer ze niet worden afgegeven door hoog
opgestelde weergevers. Achterin de zaal hoort men de meeste lage tonen
terwijl op het podium de gitaartonen de oren haast pijn doen.
Om zo tot een zo doorzichtig mogelijk klankbeeld te komen is het absoluut
noodzakelijk dat ieder instrument via een eigen versterkerinstallatie wordt
weergegeven. Weliswaar hebben de meeste versterkers meerdere ingangskanalen, zodat er twee of meer instrumenten tijdelijk kunnen worden aan
gesloten en apart kunnen worden geregeld/maar wanneer men hiervan
uitgaat is de klankkwaliteit gegarandeerd slecht, zeker bij buizenapparaten.
Door niet-lineaire vervormingen van de versterker en luidspreker ontstaan
intermodulatietonen. Dit zijn tonen met som- en verschilfrequenties van de
originele tonen, die niet worden gemaakt door het instrument zelf. De
doorzichtigheid van het geluid gaat daardoor zeer sterk achteruit. Wanneer
men meerdere versterkers via één installatie wenst weer te geven dan moet
deze installatie, en vooral de weergever, absoluut van hifi-kwaliteit zijn. Dit
betekent dus een transistorversterker en exponentiële hoornweergevers.
Vaak is ook een slecht gebouwde of een verkeerd ingestelde zanginstallatie
de oorzaak van een slecht geluid. Bij de moderne luidsprekers staat deze
installatie namelijk net vóór het inzetpunt van de akoestische terugkoppe
ling. Men kan dat merken doordat bepaalde frequenties extra gaan door43

klinken. Er zijn musici die niet eens merken dat hun zangmicrofoon vlak
voor een instrumentweergever staat. Aangezien deze instrumenten uiter
aard zeer sterk klinken wordt het geluid opgevangen door dezanginstallatie
en wordt de weergave nog eens extra versterkt via de zanginstallatie waar
door deze vrijwel steeds gaat fluiten. De klank die men daardoor in de zaal
hoort is uitsluitend nog een onverdraaglijk lawaai.

3.2. Grote versterkerinstallaties
Bij uitvoeringen van rock- en jazzmuziek is een extreme geluidssterkte
tegenwoordig gebruikelijk. Om ook in zeer grote zalen tot een groot ge
luidsniveau te kunnen komen worden de laatste jaren speciale versterker
installaties gemaakt, de z.g. P.A.- (= public addressj-systemen ontwik
keld. Het hoofdbestanddeel van zo'n installatie is een groot mengpaneel
dat niet op het podium, maar midden in de zaal staat en daar constant
wordt bediend door een geluidstechnicus. Op het podium zelf zijn de in
strumenten slechts aangesloten op kleine tot middelgrote versterkers.
Voor iedere weergever staat een microfoon, en andere microfoons nemen
het geluid van de zang, het slagwerk en de blaasinstrumenten op. De
microfoonleidingen gaan alle naar een verzamelkast die midden op het
podium staat. Van hieruit gaat een dikke veeladerige kabel naar het meng
paneel. Alle microfoonkanalen kunnen afzonderlijk worden ingesteld qua
geluidssterkte en klankregeling.
Bij duurdere mengpanelen kan ook het middenfrequentgebied worden ge
regeld, de nagalm en de balans. De geluidstechnicus moet de nummers die
worden gespeeld natuurlijk zeer goed kennen omdat hij alleen daardoor
ieder instrument optimaal kan instellen. Van de uitgang van het meng
paneel gaat het signaal terug naar de genoemde verdeelkast op het podium
en vandaaruit gaat het signaal via actieve wisselfilters toegevoerd aan een
aantal eindversterkers die de P.A.-weergevers voeden. Deze staan vooraan
op de hoeken van het podium en stralen de zaal in. Omdat de musici zich
zelf ook moeten kunnen horen (vooral de zang) staan op het podium
bovendien nog enige kleinere weergevers, de z.g. monitor weergevers. In
vele gevallen stralen deze naar achteren. Om akoestische terugkoppeling
te voorkomen mogen deze niet te hard worden ingesteld.
Wanneer men met een dergelijke P.A.-installatie tot een zeer goed geluids
beeld wil komen dan worden aan deze installatie hifi-eisen gesteld. Voorde
eindtrappen kunnen alleen transformatorloze transistorversterkers worden
toegepast waarvan het uitgangsvermogen zodanig is dat ook bij hoge
signaalpieken geen ©versturing wordt bereikt. Een totaal vermogen van alle
versterkers van enkele kilowatts is daarbij niet buitengewoon. Dit ver
mogen wordt natuurlijk slechts zelden volledig gebruikt.
Ook aan de weergevers worden de hoogste eisen gesteld. De ver-

44

vormingen moeten zo klein mogelijk zijn en tevens wordt een zo hoog mo
gelijk rendement gevraagd omdat daarmee het versterkervermogen niet al
te groot hoeft te zijn. Voor het weergeven van de lage frequenties gebruikt
men dan ook vaak exponentiële hoornweergevers en voor het weergeven
van het midden- en hooggebied drukkamerluidsprekers met hoornsystemen. De monitorweergevers kunnen van wat mindere kwaliteit zijn.
Hier kunnen bijvoorbeeld breedbandluidsprekers worden gebruikt. Het
voorfront van deze monitorweergevers is vaak schuin waardoor ze half
naar boven kunnen stralen. In afb. 41 is de opbouw van een P.A.-installatie
afgebeeld en in afb. 42 die van een mengpaneel.
Gitaar
Zang
I.V.

Bas
Zang

Slagwerk

I.V

On O,

Q Q

Orgel/
elektr. piano Saxofoon
I V.

ocm
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1
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E B
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EB.
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Afb. 41 Opbouw van een PA-installatie
(I.V. = instrumentenversterker, L.E. = vermogenseindtrap, M.B. = monitorweergever, F.W. =
wisselfilter, H.T. = hogetonen hoorn, E.B. = exponentiële weergever)
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Afb. 42 Mengpaneel voor PA-installatie

Afb. 43 Luidsprekercombinatie
van een PA-installatie

Helaas is ondanks de technische hoge kwaliteit van een P.A.-installatie de
geluidskwaliteit vaak slecht. Wat men wint aan geluidssterkte - de geluids
sterkte is voor veel bands een prestigekwestie - gaat aan doorzichtigheid
dubbel en dwars verloren. Wat men alleen hoort is een ondefinieerbaar la
waai. De oorzaken daarvan zijn heel verschillend maar zijn doorgaans niet
zozeer in de apparaten zelf te zoeken. Zelfs wanneer microfoons, meng
paneel, wisselfilters, versterkers en weergevers van de allerbeste kwaliteit
zijn kan de weergave nog slecht zijn. De geluidskwaliteit heeft veel meer te
maken met de instelling en de samenstelling van de totale installatie:
1) Vaak stellen de musici hun instrumentenversterkers op het podium op
een geluidsniveau in, dat men alleen al hiermee een zaal kan vullen en
geen extra hulp van een P.A.-installatie meer nodig heeft. Dat geldt
speciaal voor de elektrische bas. De man aan het mengpaneel is dan
natuurlijk machteloos. Het maakt dan ook niets uit wanneer hij de
sterkteregelaar van de bas op nul zet; de bas klinkt daardoor niet zach
ter. Tussen podium en mengpaneel moet communicatie mogelijk zijn.
Anders kan men niet werken.
2) Alle geluiden worden met microfoons opgenomen. Een microfoon ech
ter neemt niet alleen tonen op die van korte afstand komen, maar ook
geluiden van grotere afstand. Hij hoort dus niet alleen het instrument
van de betreffende weergever maar ook wat zwakker de geluiden van
andere instrumenten. Zangmicrofoons pakken vrijwel alle geluid op. Het
gevolg is een sterke overspraak tussen de verschillende kanalen. Aan
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een mengpaneel kan men daardoor nooit een bepaald instrument hele
maal afzonderlijk regelen. Men regelt altijd een ander instrument iets
mee. Elk instrument wordt door meerdere microfoons opgenomen.
Door de verschillende onderlinge afstanden ontstaan er ook verschillen
de looptijden en faseverschuivingen tussen de signalen in de verschil
lende microfoonkanalen (afb. 44) wat eveneens negatief werkt voor de
helderheid van de weergave.

Box 1

Box 3

Box 2

Afb. 44 Overspraak tussen de kanalen

Een alternatief voor de microfoon is een directe aansluiting van een verster
ker aan de installatie. In dit geval wordt het signaal bij de luidspreker afge
nomen en via weerstanden of een transformator aan de verdeelkast toege
voerd. Het heeft weinig zin het muziekinstrument direct op deze verdeel
kast aan te sluiten; men spaart weliswaar een versterker uit maar de speler
hoort het geluid zelf vrijwel niet. De direkte aansluiting van de versterker
heeft echter weer een ander nadeel: weliswaar hoort de speler zijn instru
ment precies als anders, maar wanneer het geluid in de zaal voornamelijk
uit de P.A.-installatie komt - zoals het eigenlijk behoort te zijn - dan is de
klankkleur volledig anders terwijl de speciale sound van de muziekinstru
mentenweergever verloren gaat. Veel musici accepteren dat ook niet. Het
is echter altijd zinvol te experimenteren en tot een eigen oplossing te ko
men. Afb. 45 laat zien hoe men een genoemde aansluiting kan maken.
220 kQ

Versterker

220 kQ

Scheidingstrafo 1 : 1

Afb. 45 Directe koppeling tussen versterker en mengpaneel

Bovendien blijft de geluidskwaliteit bijna altijd onbevredigend wanneer
men - zoals meestal het geval is - een mono-P.A.-installatie toepast. De
genen die wel eens in de huiskamer een stereo-installatie op mono hebben

47

geschakeld, weten hoeveel daarbij verloren gaat. Bij mono worden alle in
strumenten en zangstemmen gelijkmatig door alle weergevers uitgestraald.
De ruimte-indruk ontbreekt waardoor men de fijne nuances van de muziek
veel minder goed kan waarnemen. Een combo dat op een breed podium
speelt met slechts één instrumentenversterker en een zanginstallatie kan bij
een goede instelling van de apparaten een zeer heldere en doorzichtige
klank produceren. Wanneer deze zelfde band met een mono-P.A.-installa
tie op grotere geluidssterkte werkt, dan is deze hele 'sound' verdwenen!
Alleen wanneer men enige tienduizenden guldens wil investeren in de in
stallatie heeft een stereo-uitvoering zin.
Een bijna extreme muziekinstallatie vinden we bij de Amerikaanse rock
groep 'Grateful Dead'. Voor ieder instrument is hier een reusachtige luidsprekerwand opgesteld die gewelfd is om de hele ruimte gelijkmatig te
voorzien.
Om terugkoppeling via de zangmicrofoon te voorkomen wordt gebruik ge
maakt van een zeer geraffineerde truc die we hier kunnen aanbevelen:
iedere zanger heeft twee microfoons die dicht boven elkaar zijn gemon
teerd. Beide microfoons zijn tegenfasig in serie geschakeld. Het geluid dat
van grotere afstand komt wekt in beide microfoons dezelfde spanning op
waardoor de totaalspanning nul is. De sterkteregelaar van de versterker
kan hierdoor zeer ver worden opengedraaid zonder dat er gevaar voor
terugkoppeling ontstaat en zonder dat instrumentboxen te sterk gaan in
stralen. De zanger zingt op korte afstand voor één microfoon waardoor de
opgewekte spanningen niet worden tegengewerkt door de tweede micro
foon. Men dient hier wel microfoons te gebruiken waarvan de spreekspoelaansluitingen niet zijn verbonden met de behuizing van de microfoon.
De P.A.-installatie versterkt alleen de zang en het slagwerk. De installatie
heeft verder een grote equalizer waarmee het totale frequentiegebied in
25 delen wordt gesplitst. De instelling van een dergelijk apparaat is alleen
op het gehoor niet meer mogelijk. Om toch tot goede resultaten te komen
wordt de instelling van een dergelijke P.A.-installatie met behulp van rosé
ruis gedaan (rosé ruis is een ruis, waarvan de subjectief ervaren geluids
sterkte per frequentie-interval overal constant is, in tegenstelling tot de
witte ruis, waarbij het vermogen per frequentie-interval constant is).
Met een frequentie-analysator wordt de frequentiekarakteristiek van een
installatie exact doorgemeten. De equalizer wordt dan zo ingesteld dat alle
oneffenheden in de karakteristiek vrijwel geheel lineair is. De P.A.-installa
tie is uiteraard in stereo uitgevoerd.
Bij de weergevers maakt men, evenals bij zeer goede hifi-weergevers ge
bruik van een meerwegsysteem: het totale frequentiegebied wordt hier in
vier delen opgesplitst: de frequenties onder 350 Hz, 350-1000 Hz, 10004000 Hz en alle frequenties boven 4000 Hz. De actieve wisselfilters hebben
een helling van 18 dB per octaaf.
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Het totale versterkervermogen bedraagt circa 22.000 W. Deze worden
natuurlijk nooit helemaal gebruikt. De prijs van de installatie bedraagt
enkele miljoenen guldens. De geluidskwaliteit die hiermee wordt verkregen
is echter ook een veelvoud beter dan bij overige installaties. Maar ook hier
mee kan men niet toveren. Het menselijk oor heeft namelijk een eigen ver
vorming. Men kan dit weliswaar moeilijk meten maar men ervaart het door
dat bij geluidsniveaus vanaf 10 dB de doorzichtigheid van het geluidsbeeld
snel minder wordt. Bij het 'moordende' niveau van 127 dB, zoals er op het
podium van de 'Grateful Dead' heerst, is geen hifi-kwaliteit meer mogelijk.
En de musici zal het vergaan zoals Beethoven: volledig doof als ze 45 jaar
zijn.
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4. Speciale geluidseffecten

Sinds enkele jaren worden in de muziekhandel talloze kleine extra appara
ten aangeboden, die tussen muziekinstrument en versterker moeten wor
den geschakeld en vele geluidseffecten mogelijk maken. De bediening van
deze apparaten vindt meestal met de voet plaats. De voedingsspanning
wordt meestal verzorgd door batterijen.
In dit hoofdstuk zullen we nader ingaan op de werking van deze apparaten
en hoe men ze eventueel zelf kan bouwen. De meeste bestaan namelijk uit
slechts weinig onderdelen; wanneer men het 'hoe en waaarom' kent is zelf
bouw erg eenvoudig. Afgezien van het feit dat een zelfbouwapparaat veel
goedkoper is dan een apparaat dat men compleet koopt, kan het boven
dien even goed of nog veel beter zijn. Het grootste probleem is eigenlijk het
aanschaffen van een stevige kast. Deze mag niet kapot gaan wanneer men
er eventueel op gaat staan.
De schakelingen die we hieronder zullen geven zijn geen van alle complete
'kookrecepten' die men zonder verder nadenken kan nabouwen. Ze zijn
meer bedoeld als voorbeelden waarmee men verder zelf kan experimen
teren. Er blijft dan nog voldoende ruimte over voor eigen ideeën. Het ge
bruik van verschillende effectapparaten is natuurlijk een kwestie van
smaak. Wanneer het effect van een zelfgebouwd apparaat niet bevalt, kan
men het eenvoudig uit elkaar halen en men heeft dan toch niet veel geld
geïnvesteerd.

4.1. Klankfilters

De eenvoudigste manier om de klankkleur van een elektronisch versterkt
muziekinstrument te veranderen is de versterkerinstallatie een niet-lineair
verlopende frequentiekarakteristiek te geven. Men spreekt dan van 'lineaire
vervorming'. Sinusvormige trillingen blijven hierbij echter altijd sinus
vormige trillingen. Luidsprekers veroorzaken vrijwel altijd tamelijk sterke
lineaire vervormingen; versterkers eveneens wanneer de klankregelaars
niet in de stand lineair zijn ingesteld. Het verwerkingsgebied van de klank
regelaars is echter beperkt.
Een veel effectievere regeling is mogelijk met een 'equalizer'. Deze appara
ten zijn er in vele uitvoeringen en soms ook reeds in de versterker ge
bouwd. Het totale hoorbare frequentiegebied is bij een equalizer verdeeld
in een aantal kanalen waarvan de versterking afzonderlijk kan worden in
gesteld. Eenvoudige equalizers hebben vijf kanalen, de duurste kunnen wel
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dertig kanalen hebben. Met een equalizer die tien kanalen heeft zijn door
gaans zeer goede resultaten te bereiken aangezien alle kanalen dan een
bandbreedte van 1 octaaf hebben. De indeling is dan ongeveer als volgt:
Het volledige frequentiespectrum van 20 Hz tot 20 kHz kan uitsluitend door
een elektronisch orgel worden geleverd. Voor de gebruikelijke elektrische
gitaren zijn de kanalen 3 t/m 8 het belangrijkste en we refereren hierbij aan
de in afb. 46 getoonde gitaarequalizer MXR.
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Afb. 46 10-Kanaals equalizers

Kanaal nr

1

kantelfrequenties 31.2 Hz
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43
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350 Hz

350
bis
700 Hz

700 Hz
1.4
2.8
5.6
11.2
bis
bis
bis
bis
bis
1.4 kHz 2.8 kHz 5.6 kHz 11.2 kHz 22.4 kHz

De kwaliteit van equalizers is zeer verschillend. De vervormingsfactor en
het frequentiegebied leveren vrijwel geen problemen op. Naast de goede
ruisafstand is het echter ook van belang dat de frequentiekarakteristiek zo
lineair mogelijk is wanneer allle regelaars in dezelfde positie staan. Afb. 47
maakt dit duidelijk. Zijn bijvoorbeeld alle regelaars omhoog geschoven, dan
kan de frequentiekarakteristiek van een slechte equalizer een raar verloop
krijgen. Dit kan ook het geval zijn wanneer alle regelaars naar onderen zijn
geschoven.
Verder moeten de bandbreedten van de verschillende kanalen zo groot
zijn, dat het volledige frequentiespectrum wordt bereikt. Tussen de ver
schillende kanalen mag geen gat blijven, maar een overlapping van de
frequentiegebieden is ook niet goed.
Het ontwikkelen en het bouwen van een werkelijk goede equalizer is daar51

om niet erg eenvoudig. Bij uitvoeringen is een equalizer soms een onprak
tisch apparaat omdat hij eenvoudig te veelzijdig is. Van de vele mogelijk
heden gebruikt men er doorgaans maar enkele.
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Afb. 47 Werking van goede en slechte equalizers

In hoofdstuk 1.4. hebben we reeds enkele eenvoudige schakelingen ge
geven waarmee hoge frequenties, lage frequenties en middenfrequenties
mee kunnen worden opgehaald. Deze werken echter over een relatief
groot frequentiebereik. Wanneer men smalbandige filters met een hoge
kwaliteitsfactor wenst zijn meer gecompliceerde schakelingen noodzake
lijk. Bekend is bijvoorbeeld het dubbel-T-filter. In het tegenkoppelgebied
van een versterker neemt men dan een dubbel-T-netwerk op dat bij een be
paalde frequentie fo blokkeert. Voor deze frequentie is de versterker dan
niet tegengekoppeld waardoor de maximale versterking beschikbaar komt.
Het meest geschikt zijn de operationele versterkers (afb. 48).
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Afb. 48
Principeschakeling van het
dubbel T-filter
f° = 2 ji1RC

De kwaliteit van dit soort schakeling is sterk afhankelijk van de toleranties
van de passieve componenten en vooral van de kwaliteit van de schuifp
regelaars. Men moet daarom voor de weerstand — een instelpotmeter
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R
inbouwen. Hoe meer de waarde namelijk boven de exacte waarde — ligt,
R
des te kleiner de kwaliteitsfactor is. Is de waarde lager dan — dan kan de
schakeling gaan oscilleren.
2,
De optimale instelling van de kring moet op het gehoor gebeuren. Een te
hoge kwaliteitsfactor (boven de 10) laat de gitaartoon onaangenaam schril
worden.
In afb. 49 is een schakeling getekend waarbij de frequentie fo ongeveer
3,3 kHz is. In het frequentiegebied tussen 3-4 kHz kan men hiermee een
schelle metaalachtige klank verkrijgen zoals men kent van bijvoorbeeld de
Fender gitaren.
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Afb. 49 Resonantiefilter

Bij gebruik van een elektrische bas krijgt men een knakkend geluid bij een
resonantiefrequentie van ongeveer 2-2,5 kHz (C1, C2 = 1,5nF, C3 =3nF).
Er zijn enkele buizenversterkers die in de tegenkoppeling van de eindtrap
een dubbel-T-netwerk hebben (b.v. Echolette-Winston GA 200). De wer
king is hier hetzelfde. Bij zelfbouw van een versterker is een dergelijke
schakeling niet aan te bevelen.
Om een frequentiekarakteristiek te verkrijgen die meerdere resonantiepieken heeft, heeft men ook meerdere filters nodig. De schakeling kan
plaatsvinden zoals is getekend in afb. 50.
De schakeling met dubbel-T-netwerken heeft helaas het nadeel, dat de
resonantiefrequenties moeilijk continu kunnen worden veranderd. In plaats
van de drie weerstanden moeten dan potentiometers worden gebruikt die
een zeer goede gelijkloop moeten hebben. Met eenvoudige componenten
is dat onmogelijk aangezien alleen precisiepotmeters bruikbaar zijn maar
die zijn weer veel te duur. Ook de toepassing van drie fotoweerstanden is
niet aan te bevelen omdat ook hierbij de gelijkloopeigenschappen niet erg
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Afb. 51
Veelzijdig banddoorlaatfilter

Afb. 50
Parallelschakeling
van meer filters

best zijn. Wanneer men toch gebruik van fotoweerstanden wil maken moet
men uit een groot aantal drie onderling gelijke typen uitzoeken.
Er is echter een schakeling waarbij men met slechts één enkele weerstand
een resonantiefrequentie binnen ruime grenzen kan variëren en waarbij de
kwaliteitsfactor slechts weinig verandert (afb. 51). De resonantiefrequentie
fo bedraagt:
1
.—y—Ri + R3)
fo =
2ÏÏC V R^ \

p
De versterking bij fo: Vmax = - x D2 (faseverschuiving met 180°).
Hi

F

De kwaliteitsfactor:

Q =

De bandbreedte:

B = jo
Q

=n

R2 C f0

1
R2 C

Wanneer men R3 veel kleiner maakt dan R1 dan geldt ongeveer:
______ 1_
fo
2 ji C V R2 ■ R3

fo kan ook continu worden geregeld wanneer men voor R2 of R3 een potmeter neemt. Wanneer men nu bijvoorbeeld R3 verandert dan blijven de
bandbreedte en de versterking Vmax steeds constant.
Men kan echter ook R1 regelbaar maken en R3 weglaten (R3 is oneindig).
Hier geldt dan:

fo =

1______
2 ji C VR, • R2 ’

q4'

'B'
R/

B=

n2 ■ U

Bij deze variant op de schakeling is het nuttig dat de versterking onder en
boven de resonantiefrequentie constant blijft, onafhankelijk van R1. Op die
manier blijft bij verschuiving van fo de grondtoon van het frequentie
spectrum altijd even sterk terwijl de boventonen door de regeling worden
beïnvloed. De schakeling is daardoor heel geschikt voor het maken van een
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!
wah-wah-apparaat (zie paragraaf 4.2.). In afb. 52 is een ontwerpvoorbeeld
getekend.

<+ uD
P2 (Geluidssterkte)

C1
IC 1

R2

P1

1

C2

(Frequentie)

<-ub
R1
R2
R3
PI
P2

Afb. 52 Afstembaar filter

= 470 kQ
= 100 Q
= 820 kQ
=
5 kQ log.
= 10 kQ lin.

C1 = 4,7 nF

C2 = 4,7 nF
IC1, IC2 = 2x741 of
1 x 747 of 1458
Ub = ± 4 ... 15 V

Het eerste IC dient alleen als impedantieomzetter. Door het kiezen van
andere condensatoren kan het regelgebied van de resonantiefrequentie
ook naar onder of naar boven worden verschoven. Men kan het bijvoor
beeld ook omschakelbaar maken. Een nog andere schakeling is getekend

in afb. 53.
R5

C2

R6 P3/

"HF

H / 1

IC 3

IC 4

1

1T
Afb. 53
Afstembaar laagdoorlaatfilter
met resonantiemogelijkheid

R1
R2
R3
R4
R5
R6

= 470 kQ
= 22 kQ
= 22 kQ
1 kQ
=
= 22 kQ
1 kQ
=

P1 =470 kQ log.
P2—P3 = 2x 10 kQ log. (Tandem)
IC1...4 = 4x741 of 2x747
(of 1458) of 1 x 4136
C1 = 10 nF
Ub= ±4 ... 15 V
C2= 10 nF

Deze schakeling stelt een actief hoogdoorlaatfilter voor met een resonantiepiek. Met de dubbele potmeter P1-P2 kan de resonantiefrequentie
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binnen ruime grenzen worden gevarieerd. Het voordeel hier is dat er geen
bijzondere eisen aan de gelijkloopeigenschappen van de potmeter worden
gesteld. Wanneer men de condensatoren groter of kleiner maakt, dan ver
schuift het regelgebied van de resonantiefrequentie naar onderen of naar
boven. Met P1 kan de kwaliteit van de kring worden ingesteld. Afb. 54
toont de werking van de regelaar.
y?
u,

P2-P3
Groot

P2-P3
Klein

P1 Groot
P1 Middel

—>f

1

P1 Klein
Afb. 54 Frequentiekarakteristiek van
schakeling afb. 53. Werking van
de regelaars

Een zeer goede klankfilterschakeling - echter vrij gecompliceerd - is in
gebouwd in de 'Minimoog' synthesizer. In plaats van het versterken van
een bepaald frequentiegebied kan ook een verzwakking gewenst zijn. Bij
een zanginstallatie kan het bijvoorbeeld nuttig zijn een bepaalde frequentie
te verzwakken om akoestische terugkoppeling te voorkomen. In afb. 55 is
een eenvoudige passieve schakeling getekend die een bepaald frequentie
gebied verzwakt (afb. 56).

M

>-

— A

u.

u, A

4=C1

R1

1 -

C2#
R2

u2
O

Afb. 55
Eenvoudige
bandsperfilter

Afb. 56 Frequentiekarakteristiek

De middenfrequentie fo is hierbij f0 = - ------ .

2 Ji VR| R(> Ci C2

de verzwakking bij fo :

U2 = _____ Rj C1 ~F Rg • Cg____
Ui
R, ■ Ci + Rg ■ Cg + Ri • Cg

De helling van dit filter is kleiner dan 6 dB per octaaf. De toleranties van de
onderdelen zijn niet kritisch.
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Wanneer het dubbel-T-filter van afb. 57 exact is afgeregeld vormt het een
uitstekend sperfilter voor één bepaalde frequentie.
y,

u'A

>

1 -

u,

# 2C

u2

>

<

O
<o =

1

2 n RC

Afb. 58
Frequentiekarakteristiek

Afb. 57
Dubbel-T sperfilter

Een actief filter waarbij de sperfrequentie binnen ruime grenzen kan wor
den ingesteld wordt getoond in afb. 59.
Deze schakeling is erg nuttig in combinatie met een zangversterker. Wan
neer er akoestische terugkoppeling ontstaat kan de betreffende frequentie
gemakkelijk worden onderdrukt. Wanneer de frequentiekarakteristiek
meerdere van deze punten moet bevatten, dan moeten de verschillende
sperfilters in serie worden geschakeld en niet parallel zoals normale filters.

R9
R7

R4
R3

R6

R8

IC 1

Hm

<+ ub

IC 2

C1

HF

!

IC 3

C2

■iï

pR2

pR5
<-u„

Afb. 59 Afstembaar bandsperfilter (ca 10 Hz ... 10 kHz)
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

= 470 kQ
1 kQ
=
= 10 kQ 1%
= 10 kQ 1%
1 kQ
=
= 10 kQ 1%
= 10 kQ 1%

R8 =
R9 =

10 kQ 1%
10 kQ 1%

C1 = 15 nF
C2 = 15 nF
P1 — P2 = 2 x 100 kQ log. Tandem
IC1...3 = 3x 741 of 1 x 741 en 1 x 747 of 1458

Ub = ± 4 ... 15 V
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4.2. Wah-wah effect
Wanneer men de resonantiefrequentie van een filter snel gaat variëren,
terwijl er een gitaartoon wordt toegevoerd, dan ontstaat er een klankeffect
dat bekend is als 'wah-wah'. Apparaten die dit effect produceren zijn daar
door reeds jaren onder de naam wah-wah-pedaal in de handel. De bedie
ning vindt hier met de voet plaats. Schakelingen van deze apparaten lijken
altijd sterk op elkaar; blijkbaar bouwen de fabrikanten alles van elkaar na.
Een steeds weer terugkerende schakeling wordt getoond in afb. 60. Het
frequentieverloop bij verschillende pedaalinstellingen is getekend in
afb. 62.
^9V

R4

L,

R1

—iH-r

Ll

R5

R2
------TT

Afb. 60 Schakeling van
een Wah-Wah apparaat
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

=
=
=
=
=
=
=

100 kQ
100 kQ
1,5 kQ
22 kQ
100 Q
470 kQ
10 kQ

R8

IT1

-®T2

R3

IU

=
=
=
=
=
=

Hl--------

^3C3

R8 = 470 kQ
C1
C2
C3
C4
C5
L

C5

P = 100 kQ lin.

47 nF
T1 = BC 109 e.a.
0,15 pF
T2 = BC 109 e.a.
1 pF
0,15 pF
ca. 10 nF (zie tekst)
1 Henry

Afb. 61 Wah-Wah pedaal

Het enige probleem bij het nabouwen is het feit dat men een spoel moet
wikkelen. Hoe kleiner de spoelverliezen zijn des te beter de resonantie-
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kwaliteit van het apparaat is. Het is daarom aan te bevelen een grote ferriet
schaalkern te gebruiken. Het benodigde aantal windingen is afhankelijk
van de AL-waarde van de kern. Voor een zelf-inductie van 1H heeft men
nodig: AL = 400
1580 windingen
1260 windingen
Al = 630
Al = 1000
1000 windingen.
De draaddikte is min of meer afhankelijk van de wikkelruimte die men
heeft. Hoe groter deze is des te dikker draad men kan gebruiken waardoor
ook de verliezen kleiner worden en de koperweerstand van de spoel kleiner
wordt. De stroomversterking van de gebruikte transistoren is hier sterk van
invloed op het geluid van het apparaat. Hoe hoger de stroomversterking is
des te lager het regelgebied van de resonantiefrequentie is.
Wanneer de klank niet bevalt hoeft men echter niet te beginnen met tran
sistoren te verwisselen maar men kan ook eenvoudig condensator C5 een
andere waarde geven. Met een grotere condensator schuift het regel
gebied naar onderen, met een kleinere naar boven. Een regelbereik van
400 Hz tot 2 kHz is optimaal.
Er zijn ook andere schakelingen die geschikt zijn voor een wah-wah-apparaat. Wanneer men geen spoel wil wikkelen kan bijvoorbeeld de schakeling
van afb. 52 of 53 worden gebruikt.

Het grote probleem bij het zelfbouwen van een wah-wah-pedaal is weer
het verkrijgen van een geschikte behuizing. Het beste kan men een moge
lijk voorhanden zijnde zwelpedaal gebruiken (voetpedaal, die alleen een
potmeter voor sterkteregeling bevat). Het geheel zelf bouwen van het
pedaal is vrij gecompliceerd, speciaal door de aandrijving van de potentiometer.
Hoewei de schakeling van verschillende wah-wah-pedalen vaak hetzelfde
zijn of sterk op elkaar lijken is de klank soms wel verschillend. Dit heeft te
maken met de toegepaste spoel en met het regelgebied van de resonantiefrequentie. Men gebruikt namelijk niet de volledige draaihoek van de pot
meter. Het kan ook voorkomen dat de resonantiefrequentie niet gelijkmatig
verandert met de beweging van het pedaal. Bij verschillende apparaten ge
beurt er op de helft van de beweging al bijna niets meer en dan komt plot
seling het volledige effect. Dit is voor de bespeler niet prettig.
In afb. 62a is het frequentiegebied van het wah-wah-pedaal van Schalier
getekend bij verschillende instellingen van het pedaal. Men kan met behulp
van een schakelaar veranderen van instelling 'wah-wah' naar 'yoy-yoy'. In
deze stand heeft de frequentiekarakteristiek twee resonantiepunten die ge
lijktijdig heen en weer worden geschoven (afb. 62b). De schakeling is daar
door iets gecompliceerder.
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Afb. 62a Frequentiekarakteristiek van het Schalier Wah-Wah pedaal in de stand 'Wah-Wah'.
a) pedaal omhoog, b) pedaal in middenstand, c) pedaal omlaag
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Afb. 62b Frequentiekarakteristiek van het Schalier Wah-Wah pedaal in de stand 'yoy-yoy'.
a) pedaal omhoog, b) pedaal in middenstand, c) pedaal omlaag

4.3. Vervormers
Bij de elektrische gitaren zijn vooral de z.g. 'vervormers' zeer geliefd. Het
gaat hier om apparaten die de klankkleur volledig veranderen doordat ze
aan het originele geluid niet-lineaire vervormingen toevoegen.
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Wanneer aan de ingang een sinusvormige trilling wordt toegevoerd komt
deze er aan de uitgang niet als een sinusvormige trilling uit maar vervormt.
Hierdoor ontstaan een grote hoeveelheid extra harmonischen die niet in
het originele geluid aanwezig zijn. Deze extra harmonischen omvatten het
hele hoorgebied dus ver boven het frequentiebereik van een gitaar. Het
klankspectrum wordt hierdoor niet alleen kwantitatief maar ook kwalitief
veranderd.
Wanneer er slechts één gitaarsnaar in trilling is, zijn de frequenties van alle
nieuw opgewekte harmonischen evenredige veelvouden van een frequen
tie waardoor geen vals geluid kan ontstaan. Het is overigens niet persé
noodzakelijk dat de toegevoerde trillingen sinusvormig zijn. De werking
geldt ook voor een aantal sinusvormige trillingen waarvan de frequenties
alle evenredige veelvouden van een grondfrequentie zijn (dit is niet altijd
geheel exact het geval, zie deel 1).
Wanneer er meerdere snaren gelijktijdig worden aangeslagen dan ontstaan
er ook som- en verschilfrequenties tussen de verschillende deeltonen van
de snaren. Deze passen echter niet in het totale geluidsbeed omdat het
geen evenredige veelvouden van de grondfrequentie van een snaar zijn.
Een accoord dat met zes snaren wordt gemaakt klinkt bij gebruik van een
vervormer als een vrijwel ondefinieerbaar geruis. Vervormers worden
daarom voornamelijk bij solospel toegepast.
Voor het verkrijgen van vervorming wordt gebruik gemaakt van nietlineaire karakteristieken van elektronische componenten. Veel versterkers
werken ook volgens het oversturingsprincipe. Twee transistoren vormen
een kleine versterker, waarin het signaal zo hoog wordt versterkt dat aan
de uitgang de trillingen aan de boven- en onderzijde zijn afgesneden.
Wanneer een sinusvormige trilling aan de ingang wordt toegevoerd krijgt
men een trapezevormige trilling aan de uitgang die bij een extreem sterke
oversturing een bijna rechthoekige vorm aanneemt (als in afb. 10).

De frequenties van een nieuw opgewekte harmonische zijn alle evenredige
veelvouden van de grondfrequentie. Afb. 63 laat een schakeling zien die
geschikt is als vervormer.
De versterker van een schakeling wordt ingesteld met regelaar P1 en hier
mee wordt tevens de mate van oversturing optimaal ingesteld. Hoewel dit
niet beslist noodzakelijk is kan men ook de sterkteregelaar van de gitaar
hiervoor gebruiken. De vervormer bezit tevens een voetomschakelaar
waarmee men zeer snel kan wisselen tussen vervormd geluid en normaal
geluid. Omdat er bij dit omschakelen geen al te groot geluidssterkteverschil
mag optreden, kan men met P2 de geluidssterkte van het vervormde geluid
instellen zodat dit overeenkomt met de geluidssterkte van het originele ge
luid.
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Afb. 63 Eenvoudige vervormer

R1 = 2,2 mQ
R2 = 180 kQ
R3 = 33 kQ

R6 = 180 kQ
R7 = 470 Q
R8 = 10 kQ

R4 = 680 Q

R9 = 100 Q

R5 =

1 MQ

C1 =

C2
C3
C4
C5

47 nF

= 2,2 pF
= 2,2 pF
= 47 pF
= 220 pF

Tl, T2 = BC 109 C e.a.
P1 = 1 kQ lin.
P2 = 1 kQ log.

Behalve de klankkleur wordt door deze vervormer ook nog de omhullende
van de gitaartoon veranderd. De geluidssterkte blijft namelijk enige tijd
constant, tot het niveau wordt bereikt dat minimaal nodig is voor oversturing. Daarna wordt de toon minder vervormd en zachter (afb. 64).
Uitgangsspanning (piek-piek)

Tijd

Afb. 64 Toonverloop bij gebruik van de vervormer

De tijdsduur van een vervormde toon is onder meer afhankelijk van de in
gestelde versterking, van de spanning die de gitaar afgeeft en de uitklinktijd van de gitaar zelf. Het moet minimaal 10 seconden duren.
Hoe nu de klank is van een gitaar met een dergelijke vervormer hangt in de
eerste plaats af van de versterkerinstallatie die men gebruikt. We hebben
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daar reeds op gewezen in de hoofdstukken 1 en 2. Het is daarom ook drin
gend aan te bevelen met de klankregelaars van de versterkers te experi
menteren en zo mogelijk verschillende weergevers uit te proberen. Nog
beter is het om achter de vervormer een equalizer of een van de in hoofd
stuk 4.1. beschreven klankfilters te schakelen. Op die manier staat een
groot aantal klankregelmogelijkheden ter beschikking. Over het algemeen
zal er wel één bepaalde instelling zijn die men prefereert.
De klank van de gitaar zelf is bij gebruik van een vervormer minder belang
rijk. Bij sterke vervorming klinken alle gitaren vrijwel hetzelfde. De geluids
sterkte hangt uiteraard niet af van de sterkte van de aanslag maar alleen
van de instelling van de versterker. Het hele geluid wordt vrijwel elektro
nisch gemaakt (geluidsvoorbeeld: The Beatles: 'Revolution'). Veel musici
houden echter niet van het gebruik van een vervormer en zij voelen meer
voor het geluid van de overstuurde buizenversterker (zie 1.2.) Hier blijft na
melijk veel meer van het originele geluid van de gitaar behouden. Door de
minder sterke vervorming bevat het klankspectrum minder ruis; de toon is
zuiverder. Bij het uitsterven van een toon is de overgang van vervormd ge
luid naar onvervormd geluid niet zeer plotseling maar verloopt heel lang
zaam. Hierdoor is het mogelijk meer dynamiek in het spel te brengen. Bij
een sterkere aanslag krijgt men een luide, boventoonrijke en bij een zwak
kere aanslag een zachte, boventoonarme toon. Men heeft hierdoor veel
meer uitdrukkingsmogelijkheden evenals dat het geval is bij een blaas
instrument. Hoe sterker men namelijk aanblaast hoe meer harmonischen
de toon van een trompet of een saxofoon bevat.
Om dit 'zachte' vervormingseffect te bereiken hoeft men echter niet persé
een buizenschakeling te gebruiken. Dit gaat ook met halfgeleiders. Het
principe is als volgt: We gaan uit van een schakeling zoals is getekend in
afb. 65 en stuurt deze met een sinusvormige wisselspanning van ongeveer
1 V eff. Aan de uitgang verschijnen de trillingen dan in afgeplatte vorm.

ca. 1 kQ

Afb. 65
Principe van een
vervormer met dioden

Ut

>

n

<A
u2
<

Het verloop is ondermeer afhankelijk of men gebruik maakt van germanium
of silicium dioden (afb. 66). Blokvormige trillingen komen echter niet aan
de uitgang.
Experimenten hebben aangetoond dat germanium dioden hier beter bruik
baar zijn. De overgang van een kleine vervorming naar een sterke vervor
ming gaat vloeiender dan bij gebruik van silicium dioden. Dit heeft onder
meer te maken met de onderling verschillende karakteristieken (afb. 67).
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Afb. 66 Werking: a) germaniumdioden

b) siliciumdioden

1A

-------------- 2I-------------------- >u
Afb. 67 a) karakteristiek van een germaniumdiode

b) karakteristiek van een siliciumdiode

Bij germanium dioden stijgt de stroom met een toenemende spanning on
geveer kwadratisch terwijl bij een siliciumdiode daarentegen de stroom
zeer sterk stijgt over een bepaalde drempelspanning (ca 0,6 V).
Natuurlijk is een spanning die een gitaar afgeeft te klein om de schakeling
van afb. 65 voldoende te sturen. Hier maken we gebruik van een kleine
voorversterker. De gehele schakeling is getekend in afb. 68.
De sterkte van de vervorming van de installatie wordt ingesteld met rege
laar P1 terwijl met P2 de geluidssterkte van het vervormde signaal wordt
geregeld. Wanneer het geluid bij geen van de instellingen van P1 bevredi
gend is dan kan dit aan de klankregelinstelling in de rest van de geluidsketen liggen. Naast de juiste instelling van de klankregelaar van de verster
ker wordt de klankkleur uiteraard sterk bepaald door de verschillende
andere componenten. Een te sterke hogetonenweergave is uitgsproken
ongunstig; de klank krijgt dan een te hoog ruisaandeel hetgeen erg storend
werkt. Men dient er aan te denken dat een eventuele hogetonenluidspreker
in de weergever hier onbruikbaar is. Wanneer men een dergelijke weer
gever heeft kan deze het best worden voorzien van een extra schakelaar
waarmee de hogetonenluidspreker naar behoefte in en uit kan worden ge64
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Afb. 68 Vervormingsschakeling met dioden
R1
R2
R3
R4
R5

=
1 mQ
=
1 MQ
= 3,3 kQ
= 330 Q
= 33 kQ

C1 = 0,1 pF
C2 = 4,7 pF
C3 = 4,7 pF

P1 = 100 kQ log.
P2 = 10 kQ log.

IC = 741 C
D1, D2 = AA 119 e.a.

schakeld. Een optimale klank kan het gemakkelijkste worden gevonden
door tussen versterker en vervormer een equalizer met bijvoorbeeld 10 ka
nalen te schakelen. In elk geval geldt ook hier weer proberen en studeren.
Aangezien 'zachte vervormers' in tegenstelling tot 'harde' uit afb. 63 veel
meer overlaten van de eigen klank van de aangesloten gitaar, komt het er
hier voor wat betreft het eindresultaat veel meer op aan welke gitaar men
gebruikt. Het beste resultaat krijgt men ook lang niet altijd bij de eerste
poging. Voor de toon wordt vervormd moet hij eerst een bepaalde golfvorm hebben. Over het algemeen kunnen we zeggen dat een te sterk hoog
en een te sterk laag een negatief effect geeft. Beter is het het midden
gebied (ca 500-2000 Hz) iets op te halen. Wanneer men in de gitaar in
plaats van de gebruikelijke klankregeling een draaischakelaar met ver
schillende condensatoren heeft, zodat de resonantiefrequentie in ruime
grenzen kan worden gevarieerd (zie deel 1), zal men in elk geval met de
onderste toonafnemer (bij de kam) een bevredigend geluid kunnen be
reiken. De bovenste toonafnemer geeft vaak een te sterke bas af waardoor
de klank niet fraai is. Een lagetonenregelaar op het muziekinstrument kan
hier dan ook goede diensten bewijzen. Wanneer men de gitaar niet wil ver
anderen dan kan men het klankvormende deel ook direct voor de vervor
mer schakelen (afb. 69).
Deze vervormerschakeling heeft qua klank veel meer mogelijkheden dan de
schakeling uit afb. 63. We zullen nu aan de hand van enkele voorbeelden
laten zien hoe het 'sound' van enkele bekende gitaristen kan worden na
gebootst; hoewel niet geheel perfect lijken de klanken zeer sterk op de hier-
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R = 220 kQ

onder genoemde. Bij alle experimenten is hier een transistorversterker ge
bouwd met een klankregeltrap zoals is getekend in afb. 4 waarbij de hogetonenregelaar volledig openstond en de lagetonenregelaar ongeveer in het
midden.
1) Gitaar met 'humbucking' toonafnemers (b.v. Gibson, of de bij eigen
experimenten gebruikte Höfner 4576 met ingebouwde FET-voorversterker); onderste toonafnemer ingeschakeld, een kleine verzwak
king van het hoog (ca 2200-3300 pF), lagetonenregelaar volledig open vervormer - versterker - weergever: sound ongeveer gelijk zoals bij oude
opnamen met Eric Clapton (Blues Breakers, Cream . . .).
2) Gitaar als bij 1); bovenste toonafnemer ingeschakeld, hogetonenregelaar volledig open, laag iets afgezwakt - vervormer - versterker - weer
gever: sound ongeveer als bij Carlos Santana ('Black Magie Woman',
'Samba Pa Ti').
3) Gitaar met een enkelspoelstoonafnemer (b.v. Fender Stratocaster);
onderste toonafnemer ingeschakeld, hoge tonen enigszins verzwakt (ca
4700 pF), lagetonenregelaar volledig open - vervormer - versterker weergever: sound ongeveer als bij Rory Gallagher ('What's going on').
4) Gitaar als bij 3); bovenste toonafnemer ingeschakeld, hoog en laag vol
ledig open - vervormer - versterker - weergever: sound ongeveer als bij
Jimi Hendrix ('Machine Gun').

Er zijn nog enkele andere soorten vervormers die de aandacht verdienen.
Bij de 'Fender-Blender' (afb. 70) en enkele andere modellen gaat het ge
luidssignaal via een tweeweggelijkrichterschakeling. Wanneer men aan de
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ingang een sinusvormige spanning toevoert met een frequentie f, dan krijgt
men aan de uitgang alleen evenredige harmonischen (frequenties 2f, 4f,
6f . .
De grondtoon en alle onevenredige veelvouden ontbreken in het
spectrum, waardoor de toon één octaaf hoger klinkt. De signalen die een
gitaar afgeeft, zijn echter allesbehalve sinusvormig en hebben zeer veel
harmonischen. Daardoor functioneert de frequentieverdubbeling lang niet
altijd bevredigend. Het beste werkt dit nog op de hoge snaren, wanneer
men alleen de bovenste toonafnemer inschakelt en de hoogregelaar van de
gitaar volledig dichtdraait en de snaren zo mogelijk in het midden aanslaat.
Bij de meeste tonen komt ook de grondtoon nog vrij sterk mee. De klank
lijkt dan sterk op die welke kan worden verkregen met de schakeling van
afb. 63 maar nog scherper.
Bij het uitsterven van de gitaartoon blijft de vervormde toon eerste enige
tijd even sterk doorklinken en valt dan af. Wanneer een bepaald minimum
ingangsniveau wordt bereikt komt er helemaal geen geluid meer uit het
apparaat. De overgang naar een onvervormd geluid hebben we hier hele
maal niet.

ON/o»f »

FENÜEH

OBllNO
ioni eoosi

BLENDER

_____/
Afb. 70 Tender Blender'

Wanneer twee snaren tegelijk worden aangeslagen dan onstaan de som-en
verschilfrequenties van beide klankspectra van een zeer eigenaardige klank
geeft (vergelijkbaar met de modulatie van hogere frequenties, schakeling
afb. 76).
Bij de aanslag van drie of nog meer snaren komt uit de luidspreker alleen
nog een ondefinieerbaar geluid. Verschillende gitaren klinken hetzelfde.
Het heeft dan ook geen zin bij gebruik van een vervormer bepaalde filterschakelingen voor te schakelen. Het heeft daarentegen wel zin filterschakelingen achter de vervormer te zetten. Verder zijn er ook apparaten in
de handel waarbij de toon één octaaf lager wordt weergegeven dan hij aan
het apparaat wordt toegevoerd.
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Ook hierbij worden sterke niet-lineaire vervormingen opgewekt. Het sig
naal wordt eerst door middel van een Schmitt-trigger omgevormd in een
blokvorm en dan met behulp van een frequentiedeler (flipflop) gedeeld. Bij
een sinusvormig ingangssignaal werkt dit systeem uitstekend maar bij een
gitaartoon alleen wanneer er niet teveel harmonischen worden toegevoerd.
Deze geven alleen ruisaandelen. Die nieuwe toon, die slechts de halve
frequentie heeft, lijkt niet meer op de originele klank van de gitaar. Men
kan het beste apparaten gebruiken waarbij de nieuwe toon en de originele
toon met elkaar worden gemengd. Bij een goede instelling kan een meng
sel van de originele toon en de één octaaf lagere toon zeer effectvol zijn.
Ook hier geldt dat de ingangsspanning niet onder een bepaald minimum
mag komen; anders hoort men niets.
Dan zijn er ook apparaten, die men 'sustainers' noemt en die niet tot de
vervormers behoren. Het gaat hier om dynamiek-compressors, die een uitgangsspanning leveren die onafhankelijk is van de toegevoerde ingangs
spanning. Er worden daarbij weinig of geen niet-lineaire vervormingen op
gewekt.

4.4. Modulatie
Veel versterkers hebben een ingebouwde tremolo-inrichting. Er bestaan
ook aparte tremolo-apparaten. We hebben hier te maken met een sinus
vormige amplitudemodulatie van het signaal. De modulatiefrequentie kan
binnen een bereik van ongeveer 2-15 Hz worden geregeld, en bovendien is
de modulatiediepte instelbaar. De schakeling werkt bij oudere apparaten
met een fotoweerstand die door een lamp periodiek wordt belicht (principeschakeling afb. 71).

+ W—
Werk
punt

Sinusoscillator
ca 2 - 15 Hz

< Ingang

Lamp

R
——C Uitgang
LDR

Modulatie
diepte

Afb. 71 Principeschakeling van een tremolo-apparaat

De langzame sinusvormige trilling die voor modulatie noodzakelijk is,
wordt meestal betrokken uit een faseverschuivingsschakeling, zoals is ge
tekend in afb. 72. Voor nabouw is deze schakeling minder geschikt. Het
frequentiebereik is niet groot en de vorm van het signaal is niet zuiver
sinusvormig.
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Afb. 72 Faseverschuivingsoscillator

I

<

< o

Om die reden hebben we geen waarden bij de verschillende componenten
aangegeven. Veel beter is de schakeling van afb. 73. Bij nabouw hebben
we hierbij geen problemen. De instelpotmeter P3 hoeft slechts eenmaal te
worden ingesteld. Wanneer de schakeling een symmetrisch tremolo-effect
geeft is de instelling juist.
<+9V

C2e^T
R3H
R1

T2,

F<

R2 P1 r

P3

D1
D2
D3

T1

C1

R4
< 0

Afb. 73
Schakeling voor het opwekken
van lage sinusvormige frequenties

R1 = 2,2 kQ
1 kQ
R2 =
1 kQ
R3 =
R4 = 470 Q
P1-P2 = 2x25 kQ lin.
P3 = 2,5 kQ lin.
P4 = 10 kQ lin.
C1 = 4,7 pF (Tantal-Elko)
C2 = 4,7 pF (Tantal-Elko)
C3 = 22 pF (TantalElko)
D1, D2, D3 = BAV 18 e.a.
T1 = BC 108 e.a.
T2 = BC 178 e.a.

Moderne tremolo-apparaten hebben in plaats van een fotoweerstand een
veldeffecttransistor. Deze gedraagt zich bij niet te grote spanningen als een
lineaire weerstand tussen source (bron) en drain (afvoer) waarvan de
grootte met behulp van de gatespanning (poort) in ruime grenzen kan wor
den gevarieerd. Het principeschema is getekend in afb. 74.

Ingang

Afb. 74 Tremolo schakeling
met FET

Sinusoscillator
ca 2-15 Hz
Modulatiediepte

Uitgang

A P-kanaal
J FET
-L (bijv. 2N3820)

69

Bij beide schakelingen is het van belang dat het werkpunt goed wordt in
gesteld. Dit kan het beste op het gehoor geschieden met een langzame
modulatiefrequentie. Zoals gezegd dient de modulatie ongeveer symme
trisch te zijn en de modulatiediepte dient niet te groot te zijn aangezien we
anders in plaats van een sinusvormige modulatie een blokvormige modula
tie krijgen hetgeen de klank niet ten goede komt. Afb. 75 tooont de ver
schillende mogelijkheden.
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a) slecht: werkpunt te laag

t

UA
b) slecht: werkpunt te hoog
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e»

c) slecht: modulatiediepte te groot
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d) goed
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vyv

Afb. 75 Verkeerde en juiste instelling van de tremolo schakeling

Door de traagheid van de lamp geeft de eerste schakeling geen hoge
modulatiefrequentie maar bij de tweede schakeling is dit aanzienlijk beter.
Hogere modulatiefrequenties geven een zeer eigenaardige klank, die
echter niet iedereen mooi vindt. Tussen 20-50 Hz krijgt de gitaartoon een
zeer rauwe verkleuring en bij nog hogere frequenties gongachtige gelui
den.
Deze effecten zijn bij normale muziek vrijwel niet te gebruiken, maar 'free
jazz fans' en de vrienden van moderne elektronische muziek zullen zeker
enthousiast zijn. Bij dit effect ontstaan naast de originele tonen som- en
verschilfrequenties tussen de originele toon en de modulatiefrequentie.
Wanneer bijvoorbeeld de oorspronkelijke toon een grondfrequentie van
440 Hz (= a1) heeft met een harmonische van 880 Hz, 1320 Hz, 1760 Hz
enz., dan ontstaan bij een modulatie met 100 Hz als extra frequenties
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340 Hz, 540 Hz, 780 Hz, 980 Hz, 1220 Hz, 1420 Hz, 1660 Hz, 1860 Hz enz.
Deze frequenties staan niet in eenvoudige evenredige verhoudingen tot
elkaar. Een dergelijk klankspectrum wordt door velen als onprettig ervaren.
Degenen die het geluid wel accepteren kunnen de schakeling van afb. 76
nabouwen. Voor de sinusgenerator wordt gebruik gemaakt van een ge
ïntegreerde schakeling ICL 8038, die met enkele externe componenten een
groot frequentiebereik mogelijk maakt.
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Afb. 76 Modulatieschakeling

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12

=
=
=
=
=
■
=
=
=
=
=

68 kQ
82 kQ
100 kQ
47 kQ
27 kQ
680 kQ
680 kQ
220 kQ
1,8 MQ
1,8 MQ
47 kQ
22 kQ

Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

= 100 pF
1pF
=
=
0,1 pF
= 0,01 pF
10 pF
=
3,3 pF
=
= 0,01 pF
= 0,033 p F
= 0,01 pF
= 0,47 pF
=
3,3 pF

PI
P2
P3
P4

= 100 kQ lin.
= 100 kQ lin.
= 100 kQ lin.
=
1 MQ lin.

IC1 = ICL 8038
IC2 = 741
T

= 2N3820

Ub = + 9 V

Het werkpunt wordt ingesteld met P3, P4 wordt zo afgeregeld dat de ver
vormingen minimaal zijn. Wanneer men slechts een normale tremoloschakeling wenst kunnen de condensatoren C3 en C4 en de schakelaar S
worden weggelaten en kan tevens de condensator C2 vast worden aan
gesloten. De versterkertrap aan de uitgang dient voor het compenseren
van het niveauverlies en zorgt tevens voor een lage uitgangsimpedantie.
In de handel worden tegenwoordig ook apparaten aangeboden onder de
naam 'ringmodulator'. Het geluidseffect dat ze opwekken is vrijwel het
zelfde als hierboven werd beschreven. Er wordt hier echter een aanzienlijk
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meer gecompliceerde schakeling toegepast die nog uit de tijd stamt dat er
nog geen veldeffecttransistoren waren (afb. 77).
De bouw is niet eenvoudig omdat men vier dioden met exact gelijke karak
teristieken en twee exact symmetrische transformatoren nodig heeft. Het
loont persé niet de moeite zo'n apparaat te bouwen omdat het klankeffect
niet beter is dan bij gebruik van een schakeling als die van afb. 76. De ringmodulatorschakeling behoort onderhand tot de vergane glorie, zeker daar
er tegenwoordig geïntegreerde schakelingen zijn die veel beter werken.
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Hoog-modulatie
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R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

100 kQ

68 kQ
33
470
470
1
1
100
10

kQ
kQ
kQ
MQ
MQ
kQ
kQ

C1
C2
C3
C4
C5

10 pF
IC = 741
=
T = 2N3820
=
0,1 pF
=
1 pF
= 0,047 pF (of naar smaak)
= 0,01 pF

P1 =
P2 =
P3 =

100 kQ lin.
100 kQ lin.
1 MQ lin.

Tot nu toe hebben we het gehad over amplitudemodulatie. Er kunnen ech
ter ook andere grootheden worden gemoduleerd, bijvoorbeeld de frequen
tie. De schakeling die hiervoor nodig is echter gecompliceerder. Men heeft
namelijk een vertragingslijn nodig, waarvan de looptijd periodiek kan
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variëren. Er zijn verschillende manieren om dit schakeltechnisch te verwezelijken. De eenvoudigste manier werkt met behulp van een keten doorlaatfilters (zie par. over phasing). Beter en intussen ook goedkoper is het
gebruik van de geïntegreerde emmertjesgeheugens.
Interessant is ook een klankkleurmodulatie, d.w.z. periodieke verandering
van de frequentiekarakteristiek. Men behoeft daartoe slechts in een klankbeïnvloedend netwerk één of meer weerstanden te vervangen door fotoweerstanden of FET's, die zoals in afb. 71 respectievelijk 74 worden
gestuurd. De schakeling voor het versterken uit hoge frequenties uit
afb. 21 kan bijvoorbeeld zo worden veranderd, dat hoge frequenties wor
den gemoduleerd en de lage op hetzelfde niveau blijven (afb. 78).

4.5. Phasing
Het laatste op het gebied van modulatie is de z.g. phasing. Het gaat hierbij
om een combinatie van frequentiekarakteristiek - en frequentiemodulatie.
Het effect lijkt daarmee sterk op die van een ronddraaiende luidspreker
(Leslie). De werking is niet zo gemakkelijk te begrijpen. Het beste kunnen
we dat doen aan de hand van het volgende voorbeeld:
U hebt een apparaat dat geluidssignalen die aan de ingang worden aan
geboden aan de uitgang afgeeft maar met een bepaalde vertragingstijd T.
De technische realisatie speelt in de eerste instantie geen rol. Vroeger kon
het phasing effect alleen worden gerealiseerd met behulp van twee band
apparaten. Bij deze methoden worden op beide apparaten dezelfde banden
afgespeeld en in principe lopen beide recorders synchroon. Wanneer nu
één apparaat licht wordt afgeremd ontstaat een tijdsverschil tussen de sig
nalen van beide recorders. Wanneer nu het vertraagde en het onvertraagde
signaal worden samengevoegd (afb. 79), dan ontstaat er een signaal met
bepaalde faseverschuivingen bij verschillende frequenties.
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de signalen 180° in fase verschoven ten opzichte van elkaar zodat het uit
eindelijke resultaat 0 bedraagt. Er ontstaat dus een frequentiekarakteristiek
die afwisselend maxima en minima heeft. Deze karakteristiek is afgebeeld
in afb. 80a, waarbij voor de vertragingseenheid T 1 ms geldt.
Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke frequentiekarakteristiek het geluid
belangrijk verkleurt. Wanneer de vertragingstijd wordt vergroot, bijvoor
beeld tot 2 ms dan verandert het klankbeeld aanmerkelijk (afb. 80b). Wan
neer de vertragingstijd wordt verkleind, bijvoorbeeld tot 0,5 ms, dan wordt
het klankbeeld zoals getekend in afb. 80c.
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Afb. 80 Frequentiekarakteristiek bij de opstelling van afb. 79 bij verschillende vertragingstijden: a) T = 1 ms, b) T = 2 ms, c) T = 0,5 ms

Het typische klankeffect van phasing wordt bereikt door een periodieke
verandering van de vertragingstijd. Het verloop van de frequentiekarakteristiek en de daartussenliggende 'gaten' worden regelmatig naar elkaar ge
schoven en weer uitgerekt.
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De praktische realisatie van signaalvertraging geschiedt bij de diverse
apparaten op verschillende manieren. De duurdere apparaten waarbij men
'emmertjesgeheugen-IC's' toepast, worden ook vaak 'Flanger' genoemd.
Een dergelijk IC is niets anders dan een schuifregister voor analoge signa
len. Naast een ingang en een uitgang heeft een dergelijk register nog twee
pulsingangen, waaraan blokvormige signalen worden toegevoerd die on
derling in tegenfase zijn. De vertragingstijd T wordt bepaald door de fre
quentie van het impulssignaal en hierbij geldt:
T=

(fT = impulsfrequentie, n = aantalgeheugenplaatsenvanhetIC).

!

De impulsfrequentie wordt opgewekt door een spanninggestuurde oscillator, die op zijn beurt wordt gestuurd door een langzaam lopende sinus- of
driehoekoscillator. Een bijzondere uitvoering is de schakeling van de
'Schalier Rotorsound'. Hier geschiedt de signaalvertraging met behulp van
een L-C looptijdketen (afb. 81).
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Afb. 81 Principeschakeling van een LC-vertragingslijn

■Ktro-lKiniKXitt
Afb. 82 Flanger

De spoelen zijn gewikkeld op ferrietschaalkernen, die langzaam periodiek
worden voorgemagnetiseerd. Bij het doorlopen van de ferromagnetische
hystereselus verandert de relatieve permebiliteit waardoor de zelfinductie
varieert. Hierdoor ontstaat een looptijdverandering van de keten. Het zelfbouwen van een dergelijke schakeling is erg lastig daar de vele spoelen
moeten worden gewikkeld.
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De meeste phasing apparaten - vooral de goedkopere - passen een ander,
zeer eenvoudig principe toe dat bovendien zeer goed voor zelfbouw is ge
schikt. Als vertragingselement gebruikt men een keten van z.g. 'doorlaatfilters'. Een doorlaatfilter is een schakeling waarvan de spanningsversterking bij iedere frequentie 1 is maar waarbij de faseverschuiving tussen
ingangs- en uitgangssignaal echter frequentieafhankelijk is. Een keten van
dergelijke filters heeft dezelfde eigenschappen als een vertragingslijn.
Het verschil met het emmertjesgeheugen is echter dat de vertragingstijd
hier frequentieafhankelijk is; boven een bepaalde grensfrequentie die af
hankelijk is van dimensionering wordt ze 0. Maar een dergelijke schakeling
is zeer geschikt voor het opwekken van een bruikbaar phasing effect. De
gebruikelijke doorlaatfilterschakeling zoals getekend in afb. 83a. De scha
keling van afb. 83b is.in principe dezelfde.
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Afb. 83 Doorlaatfilter

De schakeling heeft een kleinere ingangs- en een grotere uitgangsweerstand. Ze wordt zelden toegepast.

u2 _j2itfRC-1
ü? “ j2nfRC+ T

|^| = 1, <p = 2 are cot 2 n f RC

Bij zeer kleine frequenties bedraagt de faseverschuiving cp praktisch 180°,
1
voorf =
is ze 90° en voor zeer hoge frequenties is cp = 0 (afb. 84).
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Afb. 84 Samenhang tussen fasedraaiing en frequentie
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Bij serieschakeling van vier doorlaatfilters volgens afb. 83a wordt de faseverschuiving langzaam minder van 720° tot bijna 0° afhankelijk van de fre
quentie. Bij het mengen van ingangs- en uitgangssignaal heeft de frequentiekarakteristiek twee minima namelijk precies bij de twee frequenties
waarbij de faseverschuiving 540° en 180° bedraagt. In beide gevallen be
tekent het dat er geen signaal is (natuurlijk zijn 720°, 360° en 0° natuur
kundig gezien gelijkaan 540° en 180°, maar in dit geval is het toch zinvol
met x deze waarden te rekenen). Afb. 85 laat een samenhang zien tussen
faseverschuiving en frequentiekarakteristiek.
Beide fasers zijn ongeveer opgebouwd zoals is afgebeeld in afb. 86.
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Afb. 85 Fasedraaiing met vier doorlaatfilters in serie
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Qua effect is de klank echter wat minder goed. Beter wordt het bij gebruik
van meer doorlaatfilters. Bij zes filters heeft de frequentiekarakteristiek
drie, en bij acht filters vier minima. Hiermee komt men zeer dicht bij het
'ideale geluid'. Het heeft weinig zin nog meer filtertrappen in te bouwen.
Het aantal minima neemt namelijk toe met het aantal filters (bij een groter
n
.
n + 1
aantal — ; bij een oneven aantal ------- ----- , daarvan een bij f = 0), maar
de geluidskwaliteit wordt beslist niet beter.

Afb. 87 Eenvoudige phaser

Afb. 88 Lichtdicht kastje met
lampen en fotoweerstanden

Om tot het phasing-effect te komen worden de weerstanden R van ieder
doorlaatfilter periodiek van waarde veranderd. Men kan deze weer uitvoe
ren als fotoweerstanden (LDR), die in een kleine lichtdichte behuizing zijn
ondergebracht en worden belicht door één lamp (afb. 88). Men kan echter
ook FET's nemen zoals in afb. 89 is aangegeven. Van deze FET's wordt de
gatespanning continu veranderd.
Voor de zelfbouwer is het praktisch te weten dat zowel tussen foto
weerstanden als FET's sterke onderlinge verschillen kunnen optreden. Bij

T
Afb. 89 Voor iedere poort een instelpotentiometer (1 mQ) voor het corrigeren van de onder
linge verschillen
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I
gebruik van fotoweerstanden is dit eenvoudig op te lossen door ze op de
noodzakelijk verschillende afstanden voor de lamp te monteren zodat ze
ongeveer dezelfde weerstandswaarde hebben. Afwijkingen van ±20% be
ïnvloeden de werking niet veel maar een grotere afwijking kan een nadeel
zijn. Afb. 88 toont een binnenwerk. De fotoweerstanden zijn gemonteerd
op een stukje verobord. De optimale afstanden worden gevonden door
enige experimenten.
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Afb. 90 Schakeling van een phaser
R1 = 470 kQ
R2 ... R13 = 10 kQ
R14 ... R19 = LDR 05
R20 = 56 kQ
R21 = 5,6 kQ
R22 = 33 kQ
R23 = 100 kQ
R24 = 22 kQ
R25 = 22 kQ
C1 = 0,1 pF
C2 ... C7 = 0,01 pF
C8 = 4,7 pF/15 V
C9, C10 = 470pF/10 V
C11 = 0,22 pF

P1
P2
p3
P4

= 10 kQ lin.
= 10 kQ log.
= 1 MQ lin. (instelpotmeter)
= 10 kQ lin.

i
T1 = BC 109 e.a.
T2 = BC 140 e.a.
IC1... IC7 = 741
of 747 of 1458 voor iedere twee
of 4136 voor iedere vier

IC8 = ICL 8038
L

= gloeilampje 18 V, 100 mA

Ten opzichte van de LDR-schakeling heeft de FET-schakeling het voor
deel, dat hij iets eenvoudiger is te bouwen en veel minder stroom gebruikt.
Het fotolampje maakt een netvoeding of grote batterijen noodzakelijk. De
kleine 9V compactbatterijen zijn in zeer korte tijd leeg. FET's hebben daar79

entegen het nadeel dat ze niet-lineaire vervormingen opwekken die hier
niet gewenst zijn. Bij het gebruik van zes stuks ontstaat er al een merkbare
vervorming. Deze vervorming kan worden verminderd door een deel van
de drains - spanning van de gate terug te voeren zoals is getekend in
afb. 78. Hiervoor heeft men echter zes extra instelpotmeters nodig. Foto
weerstanden werken volledig lineair en veroorzaken geen vervormingen.
Afb. 90 laat de schakeling zien van een phaser met fotoweerstanden. Het
aantal doorlaatfilters (hier zes) is niet persé noodzakelijk. Men kan er ook
meer inbouwen. Het lichtdichte doosje (afb. 88) bevat 10 fotoweerstan
den. Bij minder dan 6 trappen is de klank iets onrustig. Het opwekken van
de modulatiefrequentie geschiedt met een geïntegreerde schakeling,
type ICL 8038. Met deze schakeling worden langzame driehoeksgolven op
gewekt die voor het sturen van de phaser beter geschikt zijn dan sinus
vormige trillingen. De zwaai van de phaser kan worden ingesteld met de
potmeter P1. Het is niet persé noodzakelijk dat deze potme.ter naar buiten
wordt uitgevoerd, men kan ook een instelpotmeter in het apparaat inbou
wen. De frequentie wordt geregeld met P2, P3 (instelpotmeter) dient voor
het instellen van het werkpunt en P4 dient tenslotte voor de sterkteregeling
van het phasing-effect. Is deze volledig opengedraaid, dan heeft de frequentiekarakteristiek een werkelijke nul-doorgangen zoals is getekend in
afb. 80a-c. Is deze regelaar slechts half opengedraaid dan is het effect min
der opdringerig. Met de schakelaar S1 kan het apparaat op 'vibrato',
d.w.z. frequentiemodulatie worden geschakeld. Hierbij komt alleen het
vertraagde signaal aan de uitgang; het onvertraagde signaal wordt niet aan
dit signaal toegevoegd. Met S2 kan worden omgeschakeld tussen effect
en normaal geluid.

4.6. Galm en echo

Wanneer men in een kleine, akoestisch sterk gedempte ruimte speelt, dan
kan voor musici de geluidskwaliteit belangrijk worden verbetert door het
toevoegen van enige kunstmatige nagalm. Ook wanneer men voor het
repeteren via een hoofdtelefoon speelt kan met enige nagalm het geluid
belangrijk worden verbeterd.
Voor het opwekken van een kunstmatige nagalm zijn er verschillende tech
nische mogelijkheden. In geluidsstudio's maakt men gebruik van z.g.
'galmplaten'. Qua klank zijn deze verreweg het beste maar ze zijn daarbij
zeer kostbaar. Ook is het mogelijk zuiver elektronisch galm op te wekken.
Ook daarbij maakt men gebruik van emmertjesgeheugens, waarover we
reeds in de vorige paragraaf hebben gesproken. Aangezien hier echter de
vertragingstijd langer moet zijn (ongeveer 50 milliseconden) heeft men
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meerdere IC's nodig. De prijs van een dergelijk apparaat is dan ook vrij
hoog.
De oudere technieken zijn doorgaans goedkoper: We bedoelen het opwek
ken van een diffuse nagalm met behulp van galmspiralen en het principe
met behulp van de geluidsband. In de galmveer worden één of twee
spiraalveren van staaldraad met behulp van een elektromagnetische om
zetter aan het torderen gebracht. In deze veren krijgt het signaal een vertra
ging van 10 tot 30 millisec. Het signaal wordt meermalen heen en weer
gestuurd in de veer en lopen na het beëindigen van het ingangssignaal nog
ca 1 tot 2 seconden door. Het effect lijkt dan op een nagalm zoals we in een
grote ruimte horen.
Zoals bij alle elektro-akoestische omzetters treffen we ook bij galmveren
verschillende kwaliteiten aan. Het is juist hier niet aan te bevelen geld te
sparen. In de handel wordt bijvoorbeeld een klein galmapparaat aangebo
den (prijs ca f 70, — ) waarvan de geluidskwaliteit alleen maar als catastro
faal kan worden aangeduid. De frequentiekarakteristiek heeft sterke pieken
en gaten waardoor sommige tonen zeer sterk doorklinken en andere vrijwel
niet hoorbaar zijn. Bij het spelen is dit zeer storend. Zeer goede ervaringen
heeft de auteur echter met de ca 40 cm lange dubbele nagalmveer (Ham
mond).
Het vertraagde signaal mag slechts in zeer beperkte mate met het originele
geluid worden gemengd daar anders de klank te brijachtig wordt. De scha
keling uit afb. 91 kan worden geplaatst in de totale schakeling van afb. 27
tussen klankregeleenheid en sterkteregelaar.

<

>

R1
Weergeefversterker

Opneemversterker

R2

Galmveer

Lineaire
potm.
Afb. 91

Men moet erop letten dat de stuurversterker niet wordt overstuurd. Het
kan noodzakelijk zijn een kleine niveauregelaar tussen te schakelen. R1 kan
een waarde van 10-100 kQ hebben; R2 moet een dusdanige waarde heb
ben dat de galm ook bij een volledig opengedraaide galmregelaar niet te
sterk wordt (over het algemeen belangrijk groter dan R1).
De werkelijke echo-apparaten werken met een eindeloze geluidsband (of
bijvoorbeeld met een magnetische schijf), die langs meerdere recorderkoppen loopt (ca 20-30 cm/sec.). Met de eerste kop wordt het signaal op
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de band respectievelijk op de schijf opgenomen en met de volgende kop
pen wordt het signaal vertraagd weergegeven. Wanneer nu de signalen
van alle koppen aan een versterker worden toegevoerd dan hoort men het
originele geluid met daarbij zoveel echo's als er weergeefkoppen aanwezig
zijn. Bovendien hebben de apparaten nog een mogelijkheid het vertraagde
signaal opnieuw naar de ingang te sturen waardoor in principe nog meer
echo's kunnen worden opgewekt.
Wanneer de verschillende echo's zo dicht op elkaar liggen dat ze niet meer
als aparte echo waarnemen, dan worden ze als een meer of minder diffuse
nagalm ervaren. Bij het uitsterven van de galm moet het teruggevoerde
signaal zwakker zijn dan het originele signaal. Wanneer dit niet het geval is
kan terugkoppeling ontstaan: De echo's sterven dan niet meer uit maar
worden zelfs steeds sterker, tot het apparaat wordt overstuurd. Met de
galmduurregelaar kan de nagalmtijd nauwkeurig worden ingesteld. In
afb. 92 is het blokschema van een eenvoudig echo-apparaat (zoals onge
veer de 'Watkins Copycat') afgebeeld.

Geluidsband

HFosc.

Ingang y-,----- Opneemr- versterker

Jbjw Echo
Terugvoering v. signaal

U

U n geluidssterkte

~

~

T~< Uitgang

_ Geluidssterkte
~ origineel
Afb. 92 Blokschema van een echo-apparaat met geluidsbandvertraging

Het is in principe mogelijk zelf een echo-apparaat te maken, maar het is
niet erg eenvoudig. Er moet namelijk zeer veel mechanisch werk worden
verricht. Van groot belang is een zeer nauwkeurige handloop. In ieder boek
over bandapparaten kan men de verdere bijzonderheden lezen over het op
nemen, weergeven en de hoogfrequentvoormagnetisatie. We zullen er
daarom hier niet nader op ingaan.

82

Verder kunnen ook bandapparaten met nabandcontrole als echoapparaten worden gebruikt. Men kan hierbij een schakelaar aanbrengen
voor echo maar men kan ook de betreffende aansluiting met een kabel
doorverbinden. Door het omschakelen van de bandsnelheid kan men ver
schillende echotijden bereiken.

4.7. Geluidsbandtrucs

Tenzij het om een life-optreden gaat, kan men met behulp van bandappa
raten nog veel effecten realiseren, die op andere wijze niet mogelijk zijn.
Men kan bijvoorbeeld geheel alleen meerstemmige muziekstukken produ
ceren met behulp van het playbacksysteem. Het is daarbij vooral van groot
belang dat men een bandapparaat heeft met een zeer goede signaal/ruisafstand. Zeer indrukwekkende effecten zijn te verkrijgen wanneer men ver
schillende sporen opneemt met verschillende bandsnelheden. Op die
manier kunnen verschillende muzikale effecten worden bereikt die normaal
niet door een mens kunnen worden gerealiseerd. Bekend van deze tech
niek is bijvoorbeeld de Amerikaanse gitarist en gitaarconstructeur Les Paul.
Voorbeeld (eerste stem normaal, tweede stem in een dubbel tempo):

1) Eerste stem opnemen met een bandsnelheid van 19 cm/sec.
2) Eerste stem weergeven met een bandsnelheid van 9,5 cm/sec., de
tweede stem erbij spelen op halve snelheid en één octaaf lager dan later
gewenst is. Beide signalen daarna samen opnemen op een ander bandspoor of een ander bandapparaat met 9,5 cm/sec.
3) Het geheel afspelen op een bandsnelheid van 19 cm/sec.
Wanneer men de tweede stem te hoog doet klinken, dan kan een elektri
sche bas worden gebruikt; deze komt dan precies in het toongebied van de
gitaar. Ook is het mogelijk de tonen achterstevoren weer te geven. Men
kan dan het beste gebruik maken van twee bandapparaten, waarvan de
ene 2-sporenuitvoering heeft en de andere een 4-sporenuitvoering. Met
een 2-sporenrecorder neemt men de verschillende tonen op en vervolgens
legt men de band met verwisselde spoelen op het 4-sporenapparaat en
speelt het betreffende spoor af. Het geheel ziet er dan uit als is getekend in
afb. 93.
U A

Afb. 93
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Een bekend muziekstuk met achterstevoren afgespeelde gitaarklanken is
de Beatle-song 'l'm only sleeping' (LP 'Revolver', SHZE 186).

4.8. Combinatie van meerdere effecten

In het voorgaande is een hele reeks afzonderlijke geluidseffecten behan
deld. Het is uiteraard mogelijk meerdere van deze effecten met elkaar te
combineren waardoor nog weer andere effecten ontstaan. De apparaten
worden daartoe eenvoudig in serie geschakeld. De volgorde bij deze serieschakeling is echter van belang, speciaal wanneer men een vervormer toe
past. Wanneer men een 'harde' vervormer heeft, waarbij de oversturing
zeer sterk is, dan heeft het weinig zin andere apparaten zoals een wahwah, een klankfilter, phasing enz. ervoor te schakelen. Het totale effect
wordt dan weer tenietgedaan door de vervormer.
In plaats hiervan kan men veel beter van de gitaar naar de vervormer gaan
en vervolgens via de andere effectapparaten naar de versterker. Bij het ge
bruik van een 'zachte' versterker ligt dit anders. Aangezien hier veel meer
overblijft van het oorspronkelijke geluid kunnen voor deze vervormer ande
re apparaten worden geschakeld.
Om een speciaal vervormde 'sound' te verkrijgen kan men vóór deze ver
vormer een klankregelaar schakelen. Het beste effect krijgt men wanneer
de hoge en lage frequenties worden verzwakt en het middengebied (ca
500-2000 Hz) extra wordt versterkt. De resonantieversterking van wah-wah
pedalen kan namelijk precies in dit gebied worden gevarieerd. Wanneer
men voor een zachte versterker een wah-wah-pedaal schakelt is de wer
king van het pedaal zeer goed. Men moet uiteraard eerst de optimale instel
ling van de vervormer uitproberen. De instelling is in dit geval meestal
anders dan wanneer direct een gitaar op de vervormer wordt aangesloten.
Voor een life-optreden is het zinvol alle effectapparaten op een grote montageplaat te monteren en alle apparaten te voeden uit één vaste stroomboom. Na gebruik wordt de hele plaat in een koffer gepakt; de verbindingskabels tussen de verschillende apparaten kunnen op die manier blijven zit
ten. Het beste kan men hier gebruik maken van een paar werkkabels met
haakse stekers.
Voor de voedingsspanning is een klein gestabiliseerd 9V netvoedingsapparaten bruikbaar, maar ook kan men 6 monocellen gebruiken die een
belangrijk grotere levensduur hebben dan de kleine 9V compactbatterijen.
Let op dat men bij het aansluiten van de meeste apparaten de minpool van
de batterij met de behuizing moet verbinden. Wanneer men als uitzonde
ring een apparaat heeft waarbij de pluspool van de batterij aan massa ligt,
dan mag men bij het aansluiten op een ander apparaat de afscherming van
de aansluitkabel niet laten doorlopen maar deze moet onderweg worden
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onderbroken (bijvoorbeeld in één van de twee stekers niet aansluiten).
Wanneer deze onderbreking niet wordt gemaakt wordt de voedingsspan
ning kortgesloten.
Verder is er voor een speciaal galm-echoapparaat een speciale aansluiting
nodig: hierachter kan men geen andere effectapparatuur meer schakelen
maar alleen de eindversterker. Let op dat deze niet wordt overstuurd. Wan
neer men het geluid van een overstuurde buizenversterker van galm wil
voorzien, dan kan dit alleen met behulp van een PA-installatie. Met behulp
van een ingebouwde galmveer of een afzonderlijk galmapparaat krijgt men
uitsluitend een akoestische brij.
Wanneer men trucopnamen heeft gemaakt met behulp van bandappara
ten, waarbij de tonen achterwaarts moeten worden weergegeven, dan is
het aan te bevelen pas galm toe te voegen bij weergave. Op die manier
wordt de geluidsindruk veel natuurlijker dan wanneer de galm direct mee
wordt opgenomen en dan pas achterwaarts wordt weergegeven.
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