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WOORD VOORAF
Een riskante maar moedige stap deden de schrijvers van dit boek, aller
eerst door dit boek te publiceren, maar ook door een deskundige in pijporgelbouw te vragen om een woord ten geleide.
Het is bekend dat „de orgelwereld” vrijwel als één man afwijzend staat
t.o.v. het elektronenklavier en zich in deze materie nauwelijks wenst te
verdiepen. Met het risico te worden misverstaan, meen ik dat deze — door
liefde tot het orgel ingegeven, maar hooghartige— bejegening kortzichtig
is, omdat men alleen het waardevolle bekende wil zien en het andere als
waardeloos surrogaat wil afdoen.
Toegegeven, de reclame voor elektronenklavieren, de registerbenamingen
en de veelal erop gespeelde muziek gaven hiertoe aanleiding. Een niet te
onderdrukken economische concurrentie van het elektronenklavier met het
pijporgel betekent echter het elektronisch pedaal, dat op een artistiek aan
vaardbare wijze het pijporgel van diepe pedaalregisters uit bv. 16' en 32'
kan voorzien, met een aanspraak, stemming, klankkleuren en geringe
plaatsruimte en kosten, die serieuze overweging verdienen. Bij Ameri
kaanse pijporgels is dit pedaal herhaaldelijk toegepast en bij mijn eigen
huispijporgel, beschouw ik het elektronisch pedaal met vele mogelijkheden,
door de heer Meijer enige jaren geleden gebouwd, als een uitkomst. Voor
lagere frequenties (bv. beneden 200 Hz) heeft het elektronenklavier reeds
thans zijn waarde bewezen, daar waar pijpwerk om een of andere reden
niet kan worden geplaatst. Maar er is meer. De ontwikkeling die de
orgelmuziek en -bouw de laatste 25 jaar inslaan is toegespitst op polyfone
doorzichtigheid en belijndheid en drukt het meer homofone „grundtönige”
klankkarakter van de romantiek terzijde.
Is het een wonder, dat de meer romantisch ingestelde eenvoudige muziek
liefhebbers in deze lacune trachten te voorzien en dat velen van hen zich
aangetrokken gevoelen tot het elektronenklavier met zijn orkestrale inslag
en raffinementen ? Het is als winst te beschouwen, dat zich hier een duide
lijke „scheiding der geesten” voltrekt en dat naast het klassiek georiën
teerde pijporgel een modern elektronenklavier zich aan het ontwikkelen is.
Wil de een voor huis en studie een positief of portatief gaan bouwen, de
ander zette zich met zijn smaak aan het maken van een elektronenklavier
of een bas- of melodie-instrument bij zijn piano of orgel. Wil hij iets aanhorenswaardigs bereiken, dan zal hij het niet kunnen stellen zonder tech
nische voorlichting van mensen uit de theorie en vooral uit de praktijk.
Bij mijn weten is dit het eerste Nederlandse boek dat deze stof uitvoerig,
grondig en voor zelfbouwers begrijpelijk behandelt; op de gemoedelijke
manier die past bij deze respectabele vorm van vrijetijdsbesteding.
Maar ook de muzikaal geïnteresseerde vindt hier allerlei wat zijn gezichts
kring kan verruimen. Al lezend kwam ik onder de indruk van de benijdenswaardige concreetheid van de duidelijke schema’s en niet minder van het
snelle tempo, waarin het elektronenklavier zich ontwikkelt uit de kinder
schoenen tot volwassenheid.
Moge dit boek, waarin veel moeizaam pionieren is verwerkt, deze ont
wikkelingsgang stimuleren en versnellen!

Bussum, juli 1960

Mr. A. BOUMAN
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Toen in 1954 door de Muiderkring in de serie „Maak het zelf” het boekje
„Electronisch orgel” werd uitgegeven, verscheen daarmede voor het eerst
in de Nederlandse taal een goed bruikbare beschrijving van een volgrepig
(in akkoorden) bespeelbaar elektronenmuziek-instrument dat eenvoudig
genoeg was om door velen te worden nagebouwd en zodoende tevens
financieel onder veler bereik viel.
Maar uiteindelijk is alles voor verbetering vatbaar en dus ook bedoeld
ontwerp. Daar komt nog bij dat met het voortschrijden van de techniek
de mogelijkheden tevens toenamen.
Op de Nederlandse markt zijn allengs meerdere fabrieksinstrumenten
verschenen, speciaal in het eenvoudiger genre. Ook de zelfbouwers maakten
kennis met de nieuwere ontwikkelingen en hun eisen waren dienovereen
komstig hoger dan die welke aan eerstgenoemd instrument konden worden
gesteld.
Aan de hand van de tot dusver gevoerde correspondentie bleek wat er zoal
wordt verwacht van een instrument dat zelf werd gebouwd.

We meenden echter ook in enige mate opvoedend werk te verrichten door
niet alleen aandacht te besteden aan de constructie, maar ook een deel van
het thans voor u liggend werkje aan de theorie te wijden. Bovendien is de
opzet dat dit boekje ook belangstelling moge ontvangen van hen die alleen
maar bij het onderwerp elektronenmuziek als zodanig zijn geïn
teresseerd. De hoofdstukken II en III hebben dan ook een tweeledige
strekking.
Hoofdstuk II dient om: a. de zelfbouwer in te wijden in die muziektheorie
die hij beslist moet beheersen om enigermate te weten wat hij doet; b. tot
welk doel bepaalde schakelingen worden toegepast.
Hoofdstuk IH daarentegen is meer ingericht voor de speler die het zeker
interessant zal vinden te weten wat hij met elke handeling doet.

Daarbij zijn deze twee hoofdstukken tevens ingericht ter algemene voor
lichting, evenals de hoofdstukken IV, XI, XII en XIH, terwijl de appendix
zeker in ruime kring de aandacht zal weten te trekken.
Dat we ons in dit bestek moesten beperken en dus ook de algemene voor
lichting in hoofdzaak moesten groeperen om het hoofdonderwerp van deze
uitgave: het te bouwen instrument „OKTAVA”, zij met enig begrip tege
moet getreden en bij deze verontschuldigd.

Wat het instrument zelf betreft:
Zoveel mogelijk werd getracht een instrument te bouwen dat in grote
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trekken overeen zou komen met het eerder beschrevene. Dat was niet zo
eenvoudig en het uiteindelijk produkt kan op sommige punten nog wel
worden bekritiseerd, maar wij achtten de tekortkomingen van minder
belang dan het feit dat bouwers van het eerste instrument nu niets anders
behoeven te doen dan uitbreiden. Alle onderdelen die ze eerder benutten
kunnen weer worden gebruikt en zelfs zal de eerder gekozen opstelling
(zo de keuze gelukkig uitviel) kunnen worden gehandhaafd.

Daarenboven worden hier en daar aanwijzingen gegeven om eventueel
losse eenheden afzonderlijk te gebruiken. Dat dit niet kon ontaarden in een
geheel afzonderlijke serie van uitgebreide bouwaanwijzingen ligt voor de
hand; veel wordt aan het improvisatievermogen van de bouwers over
gelaten.
Tenslotte werd getracht zoveel mogelijk de capaciteiten van verschillende
commerciële instrumenten te benaderen; tenminste — voorzover kan wor
den geacht dat dit onder het bereik van een amateur ligt.
Bussum, juli 1960
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De in dit boek voorkomende foto's zijn zoveel mogelijk naast de betreffende tekst
pagina’s geplaatst. In enkele gevallen was dit echter niet mogelijk.
Sommige foto’s zijn afkomstig van de fabrikanten van de betreffende apparaten,
terwijl ook de ,.Muziek Mercuur" enige cliché’s in bruikleen afstond.
Betrokkenen danken wij hierbij voor hun medewerking.
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Hoofdstuk I

WAT WE VAN MUZIEK MOETEN WETEN
Voor de bouwer van een muziekinstrument is een algemene kennis op het
gebied van muziek en muziek-instrumentenbouw wel noodzakelijk.
Dat geldt natuurlijk ook voor de bouwers van het hier beschreven
instrument, waarbij wat het laatste betreft specialisatie op het gebied van
orgels mag worden genoemd.
Bovendien is het altijd prettig als men al doende weet waarom e.e.a. wordt
uitgevoerd als beschreven, terwijl eventueel experimenteren eenvoudiger
wordt omdat men weet in welke richting mogelijk iets nieuws kan worden
gezocht.
In de eerste plaats dan kennis van noten, tonen en toetsen.
Zonder in langdradige uitweidingen te vervallen willen we zonder meer
opsommen:
Noten worden geschreven op papier teneinde aan te duiden welke
toetsen moeten worden gespeeld, wil men zekere tonen laten klinken.
Kortweg: De noten behelzen een indicatie die tot het doel: tonen leiden en
daarbij zijn de toetsen het middel om tot dit doel te geraken. Bij een orgel
kent men twee verschillende soorten toetsen, t.w. die welke met de hand
(ofwel manualiter) kunnen worden bespeeld en die welke met de voeten
worden bespeeld.
De eerste soort, verenigd in een serie — toetsenbord — wordt aangeduid
als manuaal, de tweede wordt peda a 1 genoemd. Wij duiden het vol
ledigheidshalve aan als pedaalklavier, dit om eventueel later niet in de
knoop te raken met andere pedalen die men o.a. ook aantreft voor de
expressie-regeling.
Het manuaal wordt in een orgel — en feitelijk in elk instrument dat d.m.v.
toetsen wordt bespeeld — in eerste instantie verdeeld in een z.g. bas- en
een diskan t-gedeelte. Afgezien van het feit, dat iedereen wel weet wat
een bas is en dus vrij eenvoudig zelf kan afleiden wat dan de diskant moet
zijn, kan nog als ezelsbruggetje gelden dat de baskant links ligt van de
z.g. „centrale-c”, ook wel „slot-c” genoemd. (Dit laatste i.v.m. het feit
dat op de plaats van deze c dikwijls tevens het slot voor de klep is aan
gebracht). Dinks van deze centrale-c ligt een b; de b van baskant. Evenzo
geldt voor de diskant dat deze rechts van de centrale-c ligt, dus begint
met — hier oog hebbend op de witte toetsen, zoals dit ook bij de b het
geval was — een d; de d van diskant.
Elk toetsenbord is voorts nog verdeeld in octaven; delen die steeds (van
links naar rechts en dus qua frequentie van onder naar boven) beginnen
met een c, en eindigen met een b.
De centrale c wordt in musicologische termen aangeduid als cl, en heet
dan c-eengestreept. Alle toetsen van dit octaaf worden verder aangeduid
door dit toevoegsel.
In het octaaf vinden we voorts de witte toetsen c, d, e, f, g, a en b. De
zwarte toetsen vinden hun aanduiding naar de naastgelegen witte toets;
ze ontvangen het toevoegsel is of es. Dit geldt althans voor zover men
over te spelen muziek spreekt. Maar gewoonlijk, zolang het betrekking
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heeft op simpele aanduidingen, worden de zwarte toetsen aangeduid naar
de witte toets die links ervan ligt; onder toevoegsel is.
In het octaaf vinden we dus:
c-cis-d-dis-e-f-fis-g-gis-a-ais-b.
Keren we terug tot de benamingen, dan heten dus alle toetsen die behoren
bij het octaaf waarvan cl de eerste toon is, eengestreept.
Naar rechts tellend vinden we na bl weer een toon c, die wordt aangeduid
als c2 en c-tweegestreept wordt genoemd. Hier hetzelfde geval met be
trekking tot de toetsen in datzelfde octaaf; die heten allen .. .-tweege
streept.
Links van cl vinden we weer een b, die wordt aangeduid met de kleine
letter b, zonder meer. Deze toets heet klein-b. Hier dus de nadere aandui
ding vóór de feitelijke toetsbenaming. De reden hiervoor ligt ook weer op
musicologisch vlak. Vrijwel iedereen zal wel eens de termen „grote terts”
en „kleine terts” hebben gehoord. Dit duidt op de toonaard waarin een
muziekstuk is geschreven. Daaraan voegt men dan de grondtoon van de
betrokken toonaard toe en heet zo’n muziekstuk dus te zijn geschreven
in c-grote terts, of in c-kleine terts. Dit nu wordt dikwijls nog verkort tot
,,c groot” (C) en ,,c klein” (c), wat verwarrend zou werken inzake octaafaanduidingen als daarbij ook in de baskant het toevoegsel achter de toets
benaming werd geplaatst.
De toets klein-b ligt in het „klein-octaaf”. Links daarvan vinden we het
„groot-octaaf”, waarvan de toetsen worden aangeduid met hoofdletters en
worden genoemd: groot-c, groot-d, enz.
Wat de hierna volgende octaven betreft; hierover heerst inzake de aan
duiding nog wel eens verschil van mening.
Wij houden het erop, dat links van het groot-octaaf het „sub-octaaf” is
gelegen, waarvan de toetsen worden aangeduid met een cijfer vóór de be
trokken hoofdletter; dit ter onderscheiding van de toetsen in de gestreepte
octaven; hoe licht — speciaal bij schrijven — ziet men niet een grote letter
aan voor een kleine letter en omgekeerd.
Links naast het sub-octaaf ligt vervolgens het „contra-octaaf” met het
cijfer 2 vóór de gebruikte hoofdletter. Sommen we dus alle c’s in een
(uitgebreid) manuaal op, dan vinden we:
2C-lC-C-c-cl-c2-c3-c4, enz.
Na dit praatje over de ligging der toetsen nu iets naders over de frequen
ties, die uiteraard van minstens evenveel belang zijn, omdat het van de
snelheid der gebruikte trilling door een toets geschakeld, uiteindelijk
afhankelijk is of de goede toon klinkt.
Maar buiten de kwestie van de al dan niet „zuivere stemming” van het
instrument is er tussen de verschillende frequenties van tonen een zeker
verband dat niet alleen interessant is, maar waarvan de kennis van
wezenlijk belang is.
In fig. 1 zien we dat 2C is gelegen op een frequentie van 16 Hz. (We nemen
voor het gemak ronde getallen). Dan is de frequentie van de toon IC
32 Hz. Hieruit blijkt reeds dat tonen in eikaars octaaf in even harmonisch
verband tot elkaar staan; de toon IC vertegenwoordigt de tweede harmo
nische of de eerste boventoon van 2C. Zo ligt de toon C op gelijke hoogte
als de tweede harmonische van IC en dat is weer 2X2 maal de frequentie
van 2C, dus de vierde harmonische (of derde boventoon) van 2C.
Van dit feit wordt bij de techniek der elektronenmuziek-instrumenten
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Fig. 1 — HET FREQUENTIESPECTRUM
De nummering van de octaven is volgens Europees gebruik.

OCTAAF:

EUROPEES:

subcontra
contra
groot
klein
eengestreept
tweegestreept
driegestreept
viergestreept
vijfgestreept

2C t/m 2B
IC t/m 1B
C t/m B
c t/m b
c'
♦
/n b’
t/m
C’
t/m
c’”
t/m
c"”
t/m b""
C””

AMERIKAANS:

CO
Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C7
CS

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

BO
BI
B2
B3
B4
B5
B6
B7

kwistig gebruik gemaakt, omdat dit de mogelijkheid opent gebruik te
maken van frequentiedelers. Dit is echter voor de bouwers van de
„OKTAVA” van minder belang. Kennis van het harmonisch verband van
een aantal andere tonen en wel van een paar oneven harmonischen: de
derde, vijfde en zesde, zal echter wel van belang blijken te zijn.
Nemen we als grondtoon IC, dan ligt de tweede harmonische (spreken we
van harmonischen, dan vertegenwoordigt de grondtoon tevens de eerste
harmonische) een octaaf hoger en wel op C. De vierde harmonische ligt
op c. Het heet nu dat C t.o.v. IC „in het octaaf” ligt en c „in het superoctaaf” ligt.
De derde harmonische zal dus haar plaats moeten vinden tussen C en c.
Verder zoekend blijkt dat G een frequentie heeft, ongeveer gelijk aan 3 X
die van IC. Dus we kunnen de derde harmonische van IC kunstmatig ver
sterken door met IC ook G te spelen.
Logischerwijze ligt op g de tweede harmonische van G en dus ook de
(2X3 =) zesde harmonische van de gegeven toon IC. Dus moeten we de
vijfde harmonische van IC niet weer zoeken tussen de twee c-’s (eerst C
en c en nu zou dat kunnen zijn c en cl) maar nu reeds tussen c en g. Het
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blijkt dat de vijfde boventoon komt te liggen om en nabij e. Zelfs ligt
binnen het octaaf dat wordt begrensd door c en cl nóg een harmonische
en wel de zevende want als IC grondtoon is, dan is C tweede-, c vierdeen cl achtste harmonische. Dit is echter meer een wetenswaardigheid; de
zevende harmonische is van minder belang.
Van wezenlijk belang — in betrekking tot toon IC — is de tweede harmo
nische (C) en dit noemt men wel het octaaf van IC. Vervolgens nog derde
(terts), vierde (super-octaaf) en vijfde harmonische (quint).
Dit is althans hetgeen bij het hier betrokken instrument van toepassing is.
Deze beschouwing van de verhouding in frequenties der verschillende tonen
brengt ons tevens bij een volgend zeer belangrijk punt: de klankkleur.
Naar de klankkleur onderscheiden we twee verschillende golfvormen die
de signalen kunnen hebben: de zuivere en de samengestelde (complexe).
De samengestelde golfvorm kan uit allerlei combinaties van trillingen
bestaan.
In hoofdvormen onderverdeeld kunnen we onderscheiden de z.g. onzekere
samenstelling, de zaagtand en de blokgolf of kanteelvorm.
De eerstgenoemde kan dus van allerlei bevatten: grondtoon met een zeker
aantal oneven en een ander aantal even harmonischen (fig. 2).

Fig. 2 — BLOKGOLF

Fig. 3 — ZAAGTAND

De zaagtand heeft een zekere samenstelling van grondtoon met alle even
en oneven harmonischen (fig. 3).
De kanteelvormige signalen bestaan uit grondtoon en alle bijbehorende
oneven harmonischen, dus geen even harmonischen.
De onzekere samenstellingen vinden toch altijd een verband met een der
zekere samenstellingen, zaagtand of blokvorm.
In het eerste geval, dus een afleiding van de zaagtand, klinkt het instru
ment helder. In het tweede geval klinkt het iets doffig, hol, nasaal.
De aard der onzekere samenstellingen vindt in hoofdzaak de oorzaak van
zijn ontstaan in de z.g. resonantie van het instrument, de eigen frequentie.
Deze eigen frequentie wordt veroorzaakt doordat elk instrument in wezen
ook een resonantie heeft van zichzelf.
De oorzaak voor deze eigen frequentie vindt men weer in aard en hoeveel
heid van het materiaal dat werd gebruikt voor het corpus (lichaam) van
het instrument en ook door de vorm waarin dit lichaam werd gemaakt.
Hieruit valt ook weer af te leiden dat elk instrument in feite wel meer
dan één resonantie-frequentie heeft.
Wat nu deze eigen frequentie doet, zullen we even aantonen met een
cijfervoorbeeld:
Een trompet heeft b.v. een eigen frequentie van 1200 Hz. (Deze waarde
is fictief gekozen).
Wordt een toon van 200 Hz gespeeld, dan krijgt de zesde harmonische
(= 1200 Hz) een voorkeur boven de anderen.
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Bij 400 Hz wordt dit de derde harmonische; bij 500 Hz de derde zowel als
de vierde en bij 600 Hz alleen de tweede harmonische.
Hieruit wordt duidelijk dat deze resonantie het wezen van elke toon die
het instrument voortbrengt bepaalt en in deze resonantie ligt b.v. ook het
geheim waarom een Stradivarius-viool uitblinkt boven andere instrumenten
van dezelfde soort.
Zo heeft een hobo wel vier eigen frequenties (waarvan echter één in de
eerste plaats bepalend is voor de kleur; de anderen werken daarbij mede)
en wel rietmateriaal en -samenstelling (de vorm kan ook nog bepalen) en
vervolgens corpus-materiaal, -samenstelling en -vorm.
Na deze twee zaken die bepalend zijn voor de klank van een instrument
nog een derde en vierde, die zeker van even groot belang zijn, n.1. de aan
spreek- en uitsterftijd van de tonen (fig. 4 en 5).
Een toon op een fluit gespeeld, heeft tijd nodig om zich op te bouwen.
Duidelijker is weer het voorbeeld met een rietinstrument: Het riet heeft
tijd nodig om tot die volledige trilling te komen die noodzakelijk is om het
geluid te doen veroorzaken, waarna de trilling zich ook nog moet mede
delen aan de luchtkolom in het corpus.
Evenzo heeft een toon tijd nodig om uit te sterven.
Deze uitsterftijd is bij de hobo vrij kort in verhouding tot de aanspreektijd, maar dit ligt bij b.v. een piano weer geheel anders: Daar hebben we
een zeer korte aanspreektijd en een vrij lange uitsterftijd.
Zou men elektronisch het feit verwezenlijken dat men de klank van een
hobo laat horen, voorzien van aanspreek- en uitsterftijd van een piano (iets
dat op het gebied der elektronenmuziek al geen probleem meer is) dan zal
niemand het geluid aanduiden als behorend tot hobo of piano.
Een laatste punt zou nog kunnen vormen het aanblaasgeruis of aanslaggeluid; ook iets dat bij het betrokken instrument behoort.
Maar deze verschijnselen vallen qua verwezenlijking buiten het bereik
van de amateur, waarom we deze verschijnselen dan ook laten voor wat
ze zijn en ze niet verder analyseren.

<Sft- i
Fig. 4
Fig. 5
AANSPREEK- EN UITSTERFTIJD VAN TONEN
Wil het volgende gedeelte — over het kooreffect — goed worden begrepen,
dan dient eerst iets te worden opgemerkt over de registratie van een orgel.
Voor het verkrijgen der verschillende klankkleuren is een orgel voorzien
van registers.
Dit klankkleuren geschiedt niet alleen door een register met andere bena
ming te nemen, maar voornamelijk door een register met een andere voet
maat „bij te trekken” (beroepsterm).
Deze voetmaat heeft betrekking op het volgende:
Speelt men op een orgel een toon met uitgetrokken register dat bij de naam
het toevoegsel 8' ontving, dan horen we inderdaad de toon die we daar
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verwachten; wordt op een piano dezelfde toon gespeeld, dan klinkt een
toon van dezelfde hoogte (vooropgesteld dat de stemming overeenkomt).
Deze benaming is hiervan afgeleid dat de grootste pijp van dit register
(op C) een lengte heeft van 8'; althans wanneer deze pijp niet is afgedekt.
Spelen we in 4' register, dan klinkt bij het neerdrukken van c de toon cl.
Evenzo bij het neerdrukken van c in 2' register klinkt de toon c2.
Hieruit valt af te leiden dat de registers 4' en 2' zijn aangebracht om in
het bijtrekken een kunstmatige versterking te leveren voor de tweede en
vierde harmonischen van de tonen in 8'.
En zo ondersteunt een 16' register de grondtoon in het 8' register doordat
nu de halve frequentie weerklinkt.
Het 2-2/3' register dient ter versterking van de derde harmonische en het
1- 3/5' register ondersteunt de vijfde.
Komen we nu nog even terug op de verkeerde lijn die we aanhielden bij
onze beredenering over de ligging der toetsen.
Tegenwoordig is het niet meer waar dat de derde boventoon van cl precies
dezelfde frequentie heeft als g2. Dit was vroeger het geval toen men de z.g.
reine stemming aanhield, maar daarvan is men om verschillende redenen
teruggekomen. Nu kent men de z.g. gelijkzwevende stemming die tot
gevolg heeft dat de derde boventoon van cl bij het spelen een kleine
zweving met g2 laat horen.
En nu even opletten: Spelen we op een orgel met een 8'-, 4'-, en
2- 2/3'-register, dan zullen, tussen de vele tonen die klinken bij het indruk
ken van cl en gl, de derde boventoon van cl en de tweede boventoon van
g2 een lichte zweving vertonen met elkaar; welke nog wordt versterkt,
doordat de derde harmonische van cl ondersteuning ontvangt in het 2-2/3'
register, want die worden in een orgel nog steeds
rein gestemd : Zij zijn alleen bestemd ter versterking van harmo
nischen, dit in tegenstelling tot 4' en 2' registers, die toch ook ,,gewoon”
moeten kunnen spelen. In deze redenering zit een klein hiaat, maar dat is
voor de bouwers van de „OKTAVA” absoluut niet van belang; bij verdere
studie in deze materie zien ze dat vanzelf wel.
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Nemen we nu het geval dat twee registers in 8' tegelijk zijn getrokken en
men een noot speelt. Dan klinken in feite twee tonen. Ze mogen absoluut
volkomen gelijk zijn gestemd, toch hoort men de tweede toon bijkomen.
De oorzaak ligt daarin dat het niet alleen de stemming is die het ’m doet,
maar het zou wel een wonder zijn als beide trillingen op precies hetzelfde
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moment beginnen. Zelfs al zullen belde ventielen gelijktijdig worden
geopend, dan nog kan het een rol spelen dat de pijpen mogelijk een sum
mier verschil vertonen in samenstelling, vorm en plaats. (De ene kan b.v.
net een tochtje vangen dat de andere niet krijgt) (fig. 6).
De fazeverschuiving tussen dezelfde tonen van verschillende registers ver
oorzaakt daardoor het z.g. „kooreffect”; dit is wel één der verschijnselen
die (althans op economische wijze) het moeilijkst kunstmatig zijn te
verkrijgen.
Dit kooreffect is namelijk zo veelvoudig, dat het wel een zeer kostbare
geschiedenis is om het inderdaad na te bootsen m.b.v. elektronische
schakeling(en).
Want het treedt b.v. ook op tussen een toon in 4'-register en de tweede
harmonische van diezelfde toon in 8'-register, enz. (fig. 7).
tremolo

toon

modulatie

Fig. 8 — TREMOLO EN VIBRATO

Het kooreffect treedt b.v. ook op als twee instrumenten van eenzelfde
soort gelijktijdig dezelfde toon spelen. Daar is het gemakkelijker verstaan
baar dat beide tonen niet steeds gelijk zijn, want er zijn twee spelers die
ieder een eigen manier van spelen hebben.
We komen hierop nog terug nadat we de volgende punten hebben
behandeld: vibrato en tremolo (fig. 8).
Vibrato en tremolo worden toegepast om het geluid van een instrument te
verlevendigen of te verzachten — al naar gelang het uitkomt.
De verschijnselen op zichzelf zijn vrijwel gelijk; het verschil is hoofd
zakelijk gelegen in de wijze waarop de zweving wordt veroorzaakt. Bij
vibrato vindt dit in het instrument plaats en veelal door de lucht te beïn
vloeden die nog naar de geluidverwekkende materie moet gaan; bij tremolo
is het andersom, daar vindt de beïnvloeding meestal plaats op de lucht
stroom die van de toonbronnen komt, na daar reeds het werk te hebben
gedaan en de materie tot trillen te hebben gebracht; ergo buiten het
eigenlijke instrument.
Vibrato en tremolo uiten zich in toepassing door het optreden van een
lichte zweving in het geluid dat als muziek door het instrument wordt
voortgebracht.
Deze lichte zweving bestaat uit een regelmatige verandering van toon
hoogte, timbre en klanksterkte.
E.e.a. is eenvoudig te begrijpen:
Bij het toedienen van vibrato wordt de spanning der lucht die aan de
toonbronnen wordt toegevoerd regelmatig in zeker ritme gewijzigd; ver-
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hoogde druk en verlaagde druk. De gevolgen kan iedereen zonder meer
controleren: Neem een fluit en blaas daar na elkaar zeer slap en zeer
hard op. Men zal horen dat de toon hoger, scherper en sterker wordt al
naar gelang men harder gaat blazen.
En dan tot slot nog even een aanduiding op het kooreffect, zoals zich dat
voordoet als twee verschillende personen tegelijk dezelfde tonen spelen,
maar elk op zijn eigen instrument: Het eerste heeft een eigen wijze van
vibreren en het tweede ook. Maar het zou wel zeer merkwaardig zijn als
ze het allebei gelijk doen en bovendien volkomen gelijk-op.
Hieruit valt af te leiden dat vrijwel op geen enkel moment de twee tonen
inderdaad én even hoog én van gelijke sterkte en klankkleur klinken.
Rest ons, nog even stil te staan bij het ruimte-effect en echo of nagalm,
die zich eveneens uiten in een faze-verschuiving, echter van veel grotere
omvang als het kooreffect. Hier is het een kwestie van naklinken wat bij
het kooreffect niet optreedt; daar klinkt een toon niet na zodra de toets
is losgelaten.
Het verschil tussen ruimte-effect en kooreffect is dus wel hoofdzakelijk
daarin gelegen dat in het eerste geval de tonen klinken met verschoven
fazen, maar dat daarbij opeenvolgende tonen in elkaar overvloeien (fig. 9);
indien eerst c wordt gespeeld en daarna d (met twee registers open), dan
klinken gedurende het indrukken twee gelijke tonen maar met verschoven
fazen. Maar als d speelt klinken ook twee tonen als bovenomschreven,
doch gedurende de eerste fazen klinken de twee c’s daar nog tussendoor,
welk laatste verschijnsel zich dus niet voordoet bij het kooreffect.
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Fig. 9 — VERGELIJKING TUSSEN KOOREFFECT EN RUIMTE-EFFECT
Is kooreffect merkbaar, dan bestaat er fazeverschuiving tussen de verschillende
trillingen. Ruimte-effeet behoeft niet gepaard te gaan met fazeverschuiving.
Bij beiden is een speciale verschuiving (vast aantal graden) geen regel.

Nagalm is echter ook weer een geheel ander verschijnsel dan uitsterftijd.
Uitsterftijd behelst het verklinken van een toon, maar daarbij treedt geen
faze-verandering op. Bij nagalm of echo klinkt de toon inderdaad ook, ze
sterft ook uit. Maar de uitsterftijd is hier opgebouwd uit gedeelten van de
eigenlijke toon die eerder klonk, welke gedeelten de luisteraar via weer
kaatsing bereiken.
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Inderdaad dus steeds verzwakking van het geluid, maar over de tijd waar
over deze verzwakking optreedt treden ook verschillende malen fazeveranderingen op.
En hiermee willen we dan maar zeggen — en nu lopen we even vooruit
op stof die in de volgende hoofdstukken zal worden behandeld — dat men
er heus nog niet is met het elektronenklavier, als men een serie toonbronnen heeft met schakelaars die door toetsen worden bediend.
Inderdaad: Het is een toonproducerend apparaat, maar het verschil tussen
dé,t en een muziekinstrument is vooreerst nog te groot.
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Hoofdstuk II
ELEKTRONISCHE VERWEZENLIJKING
Niet alleen voor de bouwers van het nog te beschrijven instrument; doch
ook voor hen die zich dit boekwerkje aanschaffen ter documentatie, zal
het aantrekkelijk zijn te weten hoe verschillende verschijnselen, die zich
bij het klinken van muziek voordoen, kunnen worden verwezenlijkt door
toepassing van de elektronica.
Vandaar dat in dit hoofdstuk een summiere opsomming zal worden gegeven
van de mogelijkheden tot verwezenlijking van de verschijnselen die in het
vorige hoofdstuk werden aangegeven.
In de eerste plaats de kwestie van toonopwekking. (Uiteraard komen hier
schakelingen ter sprake die voor amateurs uitvoerbaar zijn).
Toonopwekking vindt plaats m.b.v. toongeneratoren. Uit een oogpunt van
economie worden hiervoor generatoren gekozen die met zo min mogelijk
onderdelen tot redelijke toonvoortbrenging in staat zijn.
Lange tijd heeft hier te lande de Meissner-oscillator (fig. 10) opgang ge
maakt voor het maken van een eenvoudig elektronen-klavier. De populari
teit lag wel in het feit dat daarvoor gebruik kon worden gemaakt van de
a.f. transformatoren die men vroeger benutte voor koppeling van verschil
lende versterkertrappen.

Fig. 10 — MEISSNER-OSCILLATOR

Het is een blokkeergenerator. Het opgewekte signaal werd via de laagohmige wikkeling teruggevoerd (en in faze, wat dikwijls moest worden
uitgezocht in goede aansluitingen) van de anode naar het rooster van de
oscillatorbuis.
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Fig. 11 — HARTLEY-OSCILLATOR

Doordat deze transformatoren met wikkelverhoudingen van 1 : 3 en 1 : 5
in onbruik geraakten waren zelfbouwers noodgedwongen aangewezen op
andere schakelingen, zoals Hartley en Colpitts.
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Het is vrij eenvoudig om de Meissner te herleiden tot een Hartley (althans
zolang men zich niet in theorie wil verdiepen): Beide wikkelingen van 'de
Meissner-transformator liggen voor wisselspanning aan massa. Door dus
beide wikkelingen in serie te tekenen, ziet men de Hartley reeds worden
(fig. 11).
Alleen: Door in de Hartley een andere wikkelverhouding te kiezen wordt
de afstemming nu hoofdzakelijk bepaald door een C die over de totale
wikkeling staat. (Bij de blokkeergenerator van Meissner waren de rooster*
koppel-C en de lekweerstand de frequentie-bepalende elementen).
Maar door deze herleiding kwam men op de gedachte dat het ook bij de
Hartley mogelijk moest zijn om de frequentie te regelen door de waarden
van roosterlekweerstand en koppel-C te wijzigen. Deze wetenschap wordt
bij de „OKTAVA" dan ook benut.
De herleiding van Hartley naar Colpitts vraagt uiteindelijk ook weer geen
zevenmijlslaarzen. Als men de zaak zó beschouwd dat men in de Hartley
heeft te doen met een resonantie-kring tussen anode en rooster, waarvan
een aftakking aan aarde ligt, dan zien we hetzelfde in de Colpitts zich
aftekenen (fig. 12). Het nadeel van de Colpitts is wel dat ze — zolang
daartoe geen speciale voorzorgen worden getroffen — zeer onstabiel is.
En het verschil tussen Hartley en Colpitts is wel temeer opvallend waar
juist de Hartley d e stabiele generator is.
Een ander nadeel van de Colpitts t.o.v. de Hartley is dat men geen z.g.
„driepuntsschakeling” zonder meer kan toepassen (anode-einde van oscillatorkring aan massa i.p.v. anode en middenaftakking aan katode), omdat
de C geen gelijkstroompad geeft en dus katode-aansluiting uitgesloten is.
Deze driepunts-schakeling is daarom zo aantrekkelijk, omdat de anode
vrij komt en dus de generator in werking zeer weinig afhankelijk is van
de belasting.
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Fig. 12 — COLPITTS-OSCILLATOR

Ook de Colpitts laat zich weer in frequentie regelen door wijzigen van
roosterlekweerstand en/of koppelcondensator, wat een gelukkige omstan
digheid is. Hierdoor werd het mogelijk in de „OKTAVA" een zeer een
voudig schakelsysteem toe te passen, dat bovendien universeel is voor alle
toetsen; ondanks dat voor de toonbronnen gebruik werd gemaakt van twee
verschillende schakelingen.
Uit het voorgaande blijkt dus dat in de „OKTAVA” om verschillende
redenen werd besloten tot het toepassen van zowel Hartley als Colpitts
generatoren; één der voornaamste redenen is wel dat dit boekje aan moet
sluiten op het eerder verschenen werkje.
Maar voor de amateurs die ook gaarne zelf willen experimenteren wordt
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hierbij nog een aantal schakelingen gegeven van generatoren die ook zeer
bruikbaar zijn; ook uit economisch oogpunt bezien.
De z.g. fazeverschuivings-oscillator (fig. 13) is de eenvoud zelve; een buis
met grote versterkingsfactor is echter wel een vereiste. (Dit in tegen
stelling tot Hartley, Meissner en Colpitts, „dat loopt altijd”). ECC 83
(12AX7) of 6SL7 zijn hier aanbevolen. Zijn deze niet beschikbaar dan
moet men vervallen tot een pentode-buis. Maar dat maakt de zaak er niet
goedkoper op; in het eerste geval heeft men immers twee buizen voor
hetzelfde geld!
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Fig. 13 — „DRIE-FAZEN” OSCILLATOR
(RC-oscillator)
Het nadeel van de fazeverschuivingsgenerator is wel dat ze niet zo stabiel
is als een L7C-generator. Maar dat is minder erg, ze geeft in ieder geval
een zuiver (sinusvormig) signaal af. E.e.a. is er de oorzaak van dat ze
slechts voor de bassen kan worden aanbevolen. Hier is een klein verloop
minder erg en klankkleuring is daar niet zozeer gewenst. Het is namelijk
een merkwaardig feit dat men voor de generatoren die in de diskant moeten
worden gebruikt in de eerste plaats moet uitzien naar een oscillator die
een zo boventoonrijk signaal afgeeft als mogelijk is, zodat ruime mogelijk
heden in klankkleuring voorhanden zijn. Wijziging van klankkleuring in
de bas heeft minder effect; daar moet in de eerste plaats kunnen worden
beschikt over generatoren die een goed „vol” signaal afgeven, teneinde
voldoende bas te verkrijgen.
*nte

Fig. 14
SYMMETRISCHE
MULTIVIBRATOR

Fig. 15
OVERGANGSSCHAKELING

Fig. 16
ASYMMETRISCHE
MULTIVIBRATOR

Een andere aantrekkelijke schakeling is de multivibrator.
Ook hier weer het nadeel van R/C-generator t.o.v. L/C-generator: geringere
stabiliteit. Wat klankkleur betreft echter wel d e oscillator, aangezien

i
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door deze een zaagtandvormig signaal wordt afgegeven. Ook laat deze
generator zich vrij eenvoudig verstemmen.
Via de wijziging van fig. 14, zoals weergegeven in fig. 15, komen we tot
de schakeling van fig. 16 die een asymmetrische multivibrator weergeeft.
Deze generator geeft een impulsvormig signaal, wat zeer goed bruikbaar is.
De asymmetrische multivibrator vindt ruimschoots toepassing in vele melo
dische (enkelstemmige) instrumenten en wordt ook gebruikt voor de
melodiekoppel in de „OKTAVA”.
Deze generator wordt namelijk verstemd, óf door verandering van C, óf
door wijziging van R. Enkelvoudige schakeling dus, zonder dat de golfvorm
verandert, wat niet het geval is als de symmetrische multivibrator wordt
verstemd door één element in slechts één der takken.
De generator van fig. 15 kan in iets andere vorm worden weergegeven:
zie fig. 17a-b.
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Fig. 17a-b — OVERGANGSSCHAKELINGEN VAN MULTIVIBRATOR
NAAR TRANSITRON

Deze figuur is hoofdzakelijk weergegeven als overgangsvorm naar de
generator van fig. 18: De transitron.
Dit is weer een R/C-generator en dus de bekende eigenschappen.
De pentode kan feitelijk worden beschouwd als een dubbeltriode waarvan
beide buishelften in serie zijn geschakeld: Het schermrooster fungeert als
anode van de eerste buishelft en vertegenwoordigt tevens de katode van
de tweede buishelft waarvan het vangrooster van de pentode wordt ge
bruikt als stuurrooster.
Heeft men dus de beschikking over een serie pentoden, dan is een aantrek
kelijk instrument samen te stellen uit transitron-oscillatoren op de plaats
waar de „OKTAVA” Colpitts’ heeft en fazeverschuivings-generatoren op
de plaats van de Hartley’s.
Het feit, dat gelijknamige tonen een zekere verhouding in frequentie heb
ben wordt in de elektronenmuziek ook veelvuldig benut door frequentiedelers toe te passen.
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In grotere instrumenten gaat men zelfs uit van een schakeling, waarbij
alleen de tonen van het hoogst-nodige octaaf oorspronkelijk worden opge
wekt; de overige tonen worden verkregen door de voorhanden zijnde trilllngen in tal te delen. Slechts een enkele maal wordt daar gebruik gemaakt
van echte delers. Meestal is elke toonbron een generator die op zichzelf
kan werken, maar door ze onderling met elkaar te verbinden synchroni
seren ze elkaar.
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Fig. 18
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TRANSITRONOSCILLATOR

Voor het doel als toegepast in de „OKTAVA" komt slechts een ras-echte
frequentiedeler in aanmerking en wel een aperiodische, want de melodische
bas strekt zich uit over ruim twee en de melodie-koppel bestrijkt zelfs
meer dan drie octaven.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de z.g. ,,flip-flop” schakelingen, wel
bekend bij hen die te doen hebben met radar n elektronische rekenmachines.
De werking is vrij eenvoudig (fig. 19):
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Fig. 19
FREQUENTIEDELER IN
FLIP-FLOP SCHAKELING
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Eén der buishelften zal opengaan op het moment dat de schakeling wordt
Ingezet. Door het opengaan wordt aan de anode een toenemend negatief
opgewekt (de oorspronkelijk geheel positieve anode wordt minder positief
wegens de spanningsval over de anodeweerstand) dat wordt teruggevoerd
naar het rooster van de tweede buishelft, welke dan ,,dicht” gaat. Dit
dichtgaan openbaart zich aan de anode van deze buishelft in een toenemend
positief dat weer wordt toegevoerd aan het rooster van de eerste buishelft.
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Die zet het toegevoerde signaal weer om in een negatief dat wordt aange
legd op het tweede rooster, enz. tot de eerste buishelft geheel open en de
tweede geheel dicht is. De buis die vóór de delende buis is geschakeld, heeft
een tweeledige functie: De eerste helft zet elk toegevoerd signaal om in
een signaal met een scherpe golfvorm, de tweede buishelft draagt er zorg
voor dat de deler slechts negatieve impulsen krijgt toegevoerd. Positieve
impulsen hebben namelijk geen uitwerking en zullen slechts de bestaande
toestanden verstevigen, want de eerste buishelft geleidt en zet de positieve
impuls om in een negatieve die wordt toegevoerd aan de tweede buishelft.
Deze reageert al helemaal niet meer, op welk signaal dan ook, omdat ze
geheel dicht is.
Een negatieve impuls wordt echter door de linker buishelft omgezet in een
positieve (na te zijn versterkt) en toegevoerd aan de tweede buishelft die
nu door deze sterke impuls iets open gaat. Voor de rest van de gang van
zaken mogen we naar het bovenstaande verwijzen.
Dat het toepassen van frequentiedelers artistiek bezien niet erg mooi is,
zal wel duidelijk zijn. Alle tonen met dezelfde benaming zijn stijf en star
aan elkaar verbonden in faze, zodat enig kooreffect niet optreedt. Maar
bij melodische instrumenten wordt ook niet zozeer gewerkt naar een war
mer geluid, als wel naar ,.verdieping” door de lagere octaven mee te laten
lopen.
Voor het verkrijgen van vele uiteenlopende klankkleuren is het een eerste
vereiste dat de signalen van de generatoren af van samengestelde aard
zijn. Zuivere golfvormen hebben voor ons geen nut zolang we niet met
toonsynthese (toonsamenstelling) werken, zoals bij Hammond-organ c.s.
Dit heeft slechts nut als men beschikt over een volledige rij generatoren
die alle nodige grondtonen benevens de erbij behorende boventonen opwekt.
Maar dat is bij de „OKTAVA" uitgesloten; wij werken met toonanalyse
(toonontleding), wat inhoudt dat we uitgaan van een boventoon-rijk sig
naal en hiervan de ongewenste boventonen verwijderen.
Dit betekent: Hoe boventoon-rijker, hoe beter. Overigens doen de mate en
de aard van de samenstelling weinig terzake, zolang men er zorg voor
draagt dat alle generatoren bij benadering gelijksoortige golfvormen afge
ven. De signalen van de toongeneratoren af worden vervolgens bewerkt
met filters, die we kunnen verdelen in R/C-filters en L/C-filters (zie ook
fig. 20).
De eersten laten zich onderverdelen in laag-doorlaat en hoog-doorlaatfliters;
de laatsten in bandvoorkeur- en bandonderdrukkingsfilters.
De R/C-filters hebben een vrij geleidelijk verloop en dienen voor het ver
krijgen van normale stemmen die niet specifiek als solo moeten dienen.
Hiermede worden o.a. verkregen: Strijkers (hoog-doorlaat) en fluiten
(laag-doorlaat).
De L/C-filters beogen een nabootsing te geven van de resonans van trom
petten e.d. en hebben dus een uitgesproken solo-karakteristiek.
We willen hierbij even een lijstje geven van aanbevolen benamingen voor
stemmen op elektronenmuziekinstrumenten:
Strijker — zaagtandvormig signaal en hoog-doorlaatfilter
Fluit — sinusvormig signaal of samengesteld signaal met laag-doorlaatfilter.
Grondstem — samengestelde golf met laag-doorlaatfilter, gecombineerd
met zwak hoog-doorlaatfilter.
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Gedekt — kanteelvormig signaal met laag-doorlaatfilter.
Tongwerk — zaagtandvormig signaal met resonantiefilter (bandvoorkeurfilter).
Rietwerk — kanteelvormig signaal met (afhankelijk van bereik) laagdoorlaat- of hoog-doorlaatfilter, gevolgd door bandonderdrukkingsresonantiefilter (gedempte schakeling: dubbele resonantie, aan weers
zijden van de „zak”).
Vox — kanteelvormig signaal met flauw hoog-doorlaatfilter en twee bandvoorkeur-resonantiefilters.
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FILTERS EN
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Aanspreek- en uitsterftijd leveren ons op elektronisch gebied vrij weinig
moeilijkheden. In sommige gevallen zal men moeten kunnen beschikken
over een kleine negatieve spanning van het voedingsapparaat af, maar dat
levert geen moeilijkheden, zoals we verderop wel zullen zien.
Voor melodische instrumenten wordt veelal gebruik gemaakt van elektro
nische schakelaars die ook wel toepassing vinden voor het verkrijgen van
z.g. percussie-instrumenten voor zoverre deze worden nagebootst in
akkoorden (marimba, vibrafoon, celeste, klokkenspel e.d.).
Bij melodische instrumenten is het bovendien vrij eenvoudig om aanspreeken ultsterftijden ook nog regelbaar te maken.
In fig. 21 is een tweetal elektronische schakelaars afgebeeld. Deze figuren
spreken voor zichzelf, zeker aan de hand van voorgaande tekst.
Verder doet dit hier weinig terzake, aangezien in de „OKTAVA” recht
streeks op de generatoren wordt geschakeld.
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Fig. 21 — ELEKTRONISCHE SCHAKELAARS VOOR HET VERKRIJGEN
VAN AANSPREEK- EN UITSTERFTIJD

Is het al zo dat bij akoestische, conventionele muziek weinig feitelijk
onderscheid is te maken in de verschijning van tremolo en vibrato, in de
elektronenmuziek-techniek wordt tussen deze twee verschijnselen een
wezenlijk verschil gemaakt.
Onder vibrato wordt verstaan: verandering van toonhoogte. Soms wordt
ook fazeverschuiving gebruikt, maar in wezen is dit geen vibrato hoewel
het bij het aanhoren wel zo lijkt te zijn. Bij eenvoudige instrumenten
wordt dit dan ook wel gedaan en dus ook bij de „OKTAVA”.
De timbre-wijzigingen worden bewaard teneinde het kooreffect te kunnen
realiseren, evenals de fazeverschuiving daar feitelijk onder hoort, hoewel
deze weer meer wordt gebruikt bij het verwekken van kunstmatige nagalm
of echo.
Om het even netjes op een rijtje te zetten:
Vibrato — toonhoogte-wijziging (fazeverschuiving).
Tremolo — amplitude-variatie.
Kooreffect — timbre-veranderingen (fazeverschuiving).
Nagalm of echo — fazeverschuiving.
Men ziet hieruit, dat vibrato en kooreffect nauw aan elkaar verwant blijken
te zijn. (Althans wat de verwezenlijking betreft; de bedoeling is wel om
elk een aparte indruk te laten geven!)
Dat blijkt ook wel, omdat kooreffect dikwijls wordt nagebootst door een
dubbel vibrato: Het eerste werkt met injectie op de toon generatoren zelf
(frequentie-veranderingen) en het tweede wordt van een aparte vibratogenerator betrokken en via een faze-modulator op het signaal gemoduleerd.
Vermeldenswaardig is een Amerikaans systeem.dat inderdaad zeer effectief
werkt, hoewel het financiëel gezien voor de amateur niet bepaald aan
trekkelijk is. Omdat er echter veel in is verwerkt wat toevallig ook in de
„OKTAVA” werd toegepast willen we daar even verder op ingaan, ook
al waar het vele amateurs mogelijk tot eigen experimenten in deze richting
zal kunnen prikkelen.
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Het blokschema van deze schakeling vindt men in fig. 22.
Ter verklaring diene het volgende:
De signalen van de registers komen tezamen op de ingang van modulator
A die deze signalen splitst in drie kanalen met verschillende fazen.
Deze drie kanalen worden elk voor zich geïnjecteerd op een viertal gene
ratoren, die elk bestaan uit drie trioden.
Elke generator heeft een andere frequentie: Van boven naar beneden:
1 Hz, 2 Hz, 4 Hz en 8 Hz. Elke serie modulatoren wordt gevolgd door een
LVC-resonantiekring, zodat elk kanaal — na modulatie — ook een geheel
eigen klankkarakter krijgt.
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Gewapend met deze kennis zal het vrijwel iedereen mogelijk zijn de
schakeling en de werking te volgen. In dit bestek past een verdere behan
deling hiervan echter niet.
Interessant is echter — en daarom werd deze schakeling opgenomen —
dat hier een soortgelijk apparaat werd ontwikkeld. Schijnbaar verschillend
veroorzaakt het toch een soortgelijk effect: De suggestie, dat meerdere
toonbronnen worden benut door het timbre periodiek te wijzigen, gepaard
gaande met fazeverschuiving. Alleen is de schakeling van het kooreffect
voor de „OKTAVA” eenvoudiger en goedkoper, wat — gezien de verhou
ding in financiën tussen Amerika en Europa — ook logisch is.
Deze schakeling is weergegeven in fig. 23.
Het signaal wordt in drie verschillende takken gesplitst. Bij de modulatie
wordt namelijk gebruik gemaakt van een paar schakelingen die hoge en
lage tonen iets aantasten.
Hoge en lage tonen worden nu in balans gebracht m.b.v. P3 en via de
rechter buishelft afgevoerd.
De middentonen worden toegevoerd aan een z.g. „dome-network”.
Dit netwerk splitst het toegevoerde signaal in twee takken die t. o. v.
elkaar 90° in faze zijn verschoven.
Dit is het eerste verschil.
Het tweede onderscheid wordt gezocht in een vaste timbre-wijziging: De
bovenste tak gaat via een hoog- en de onderste tak via een laag-doorlaatfilter naar een modulator, welke wordt geïnjecteerd door een signaal van
een bijbehorende generator.
De frequentie van deze generator is zeer laag, zo tussen 2 en 4 Hz mag
het elke frequentie zijn. Zaak is het beiden afzonderlijk af te stemmen en
wel op dusdanige wijze, dat het zeer weinig voor kan komen dat hun slag
samenvalt (2 en 4 is b.v. sterk af te raden: elke tweede slag van de eerste
valt samen met een slag van de tweede; 2 en 3 is al gunstiger. Nog beter
zijn gebroken getallen zoals 2-1/4 en 3-2/3).
De signalen van deze generatoren bewerken in de modulator het timbre
van het toegevoerde geluidssignaal.
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Fig. 23 — KOOREFFECT IN EENVOUDIGER UITVOERING, SYSTEEM „ADVEL"
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De balans tussen beide signalen kan weer worden ingesteld met een
regelaar Pi.
Tenslotte een laatste uitbalancering d.m.v. P2; balans tussen signalen van
P3 af („rechte” signalen) en van Pi af („verschoven” en „bewerkte”
signalen). Het effect van deze schakeling geeft voldoening.
Het mooiste zou wel zijn om de vier verkregen kanalen te handhaven,
afzonderlijk te versterken en met eigen luidsprekers weer te geven, elk
in een hoek van de gehoorruimte. We vrezen echter dat dit bij velen nogal
bezwaren zal ontmoeten’
In fig. 24 is een vibrator afgebeeld, die werkt naar het systeem met fazeverschuiving.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het z.g. „doppler-effect”.
Een naderende trein die signaal geeft laat op grotere afstand een hogere
toon horen als tijdens het passeren, terwijl bij verder gaan de toon lager
wordt. De trillingssnelheid van de toon wordt verhoogd, resp. verlaagd met
de snelheid van de trein. Met fazeverschuiving wordt vrijwel hetzelfde
gedaan: Door steeds 90° in faze „vooruit” en „achteruit” te verplaatsen
klinkt het voor ons oor als som en verschil van de betrokken trillingen en
tonen met het signaal van de vibrato-generator af.
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De eerste die dit systeem toepaste was de bekende Wurlitzerfabriek, die
daartoe gebruik maakte van het „dome-network”, zoals door ons benut
voor het kooreffect.
De verkregen schakeling was echter voor amateurs te duur.
Daarom werd ze door de bekende Amerikaanse expert R. H. Dorff gewij-
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zigd en door het gebruik van een balans-ingangstransformator werd een
schakeling verkregen die minstens even effectief werkte en toch veel een
voudiger en goedkoper was.
Ze wordt thans nog toegepast in het SCHOBER elektronenklavier.
Ook in de „OKTAVA" werd ze oorspronkelijk gebruikt en bleef toen
gehandhaafd, omdat er geen reden tot verwijdering was.
Omdat balans-ingangstransformatoren op de Nederlandse markt niet dik
zijn gezaaid werd voor deze bouwbeschrijving echter een speciale schake
ling ontworpen en getest, zoals weergegeven in fig. 24.
Vja is als faze-omkeerbuis geschakeld. Hierdoor is een soortgelijke scha
keling verkregen als weleer de secundaire wikkeling van eerder genoemde
transformatoren vertegenwoordigde.
De totale schakeling moest echter worden aangepast aan het feit, dat de
middenaftakking van deze schakeling beslist met aarde is verbonden, het
geen bij een transformator niet het geval is.
Het bewerkte signaal ontstaat over R. Deze moet daarom een vrij grote
waarde bezitten, maar is aan grenzen gebonden omdat ze tevens dienst
doet als anodeweerstand voor Vib. De waarde van R zal zijn gelegen
(aangepast aan de smaak van de bouwers) tussen 100 en 330 k Q. Het
signaal ontstaat óf via C over R, óf het komt op R via de inwendige
weerstand van de buis Vib.
Afhankelijk van het feit of het R via een weerstand of via een capaciteit
bereikt zal het 90° in faze worden verschoven.
Door nu de inwendige weerstand van buis Vib periodiek te veranderen,
zal deze buishelft deels signaal doorlaten, dat dan het signaal via C over
stemt, deels het signaal niet doorlaten, waarna het signaal via C weer de
boventoon voert.
Tot generator dient de schakeling waarvan buis V2 het hart vormt; injectie
van het vibratosignaal op de modulator vindt plaats via de katode van Vib:
De totale anodestroom van V2 vloeit door deze weerstand.
Hoge en lage tonen worden buiten de modulatorschakeling om gevoerd.
Voor de hoge tonen geschiedt dit om „vertroebeling” van het geluid te
voorkomen en voor de lage tonen om geen „boem-achtig” effect te krijgen.
De modulator wordt gevolgd door een R/C-filter, dat ervoor zorgt dat het
vibratosignaal niet wordt doorgevoerd naar de ingang van de versterker.
Wil men met deze schakeling een vibrato verkrijgen voor lichte muziek
(snellere en diepere slag), dan kan men het vibratosignaal uit de uitgang
houden door de katode-ontkoppelcondensator (0,1 /iF) te vergroten en de
weerstand van 1 M Q tussen aarde en verbindingspunt van de capaciteiten
van 3300 pF en 1000 pF te verkleinen.
Een schakeling voor een effectief tremolo is weergegeven in fig. 25.
Deze schakeling behoeft weinig uitleg: De generator is uitgerust met een
„brug van Wien” en het signaal wordt geïnjecteerd op de linker helft van
de onderste buis.
De katodeweerstand is voor beide helften van deze buis gemeenschappelijk,
waardoor de rechter buishelft periodiek wordt dichtgedrukt en dus ook
telkens het signaal wordt afgeknepen.
Kunstmatige echo of nagalm is ook een verschijnsel dat bij een elektronen
muziekinstrument noodzakelijk moet worden aangebracht ter verkrijging
van een levendig geluid.
Een tip in deze richting:
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Wordt het geluldskanaal van vibrato, kooreffect en kunstmatige nagalm
voorzien, dan moet de nagalm vooraf gaan, óf de vibrator moet een filter
bezitten ter onderdrukking van het vibratosignaal. Bij een vibrator kan
n.1. het vibratosignaal zeer wel doorgaan, ondanks het feit, dat het niet
hoorbaar is: Is de trilling zuiver sinusvormig, dan kan het wél de ver
sterker bereiken en zelfs nog wel worden doorgegeven. Het kan zelfs nog
wel op de luidspreker komen (hoewel vrijwel ondenkbaar; let wel: de grond
toon van het sinusvormige signaal, dat dus geen boventonen heeft) maar
zal op het gehoor vrijwel niet worden waargenomen.
Een nagalm echter, die niet werkt met een magnetofoon, maar met een
galmplaat of ander medium kan wel bijzonder onaangenaam worden be
ïnvloed door het signaal van de vibrato-generator.
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Kunstmatige nagalm kan vrij eenvoudig worden verkregen m.b.v. een
bandrecorder.
De „kunst” van het geheel is dat een gedeelte van het elektronische signaal
wordt afgetakt, via een mechanisch medium wordt vertraagd en daarna
weer aan het oorspronkelijke signaal wordt toegevoegd.
Men kent hiertoe vele methoden en er bestaat een schat van lectuur over
dit onderwerp.
In verschillende Amerikaanse amateur-ontwerpen en in een ontwerp van
professie (Hammond) wordt gebruik gemaakt van afgedempte stalen
veren.
Op de constructie van e.e.a. komen we t.z.t. nog nader terug. De ontwik-
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kelde schakeling is als blokschema weergegeven in fig. 26 en 27.
In fig. 26 de schakeling die werd toegepast in de „OKTAVA". Deze meer
eenvoudige schakeling werd verkozen boven de meer ingewikkelde, omdat
alleen nagalm wordt gebruikt voor de melodie-koppel en deze geheel over
een afzonderlijk kanaal werd gehouden.
De ingewikkelder schakeling, zoals weergegeven in fig. 27, werd speciaal
ontwikkeld voor hen die de „OKTAVA” zonder solo-stemmen wensen te
bouwen en dus het gehele accoordenwerk erover moeten voeren. Het sig
naal komt via een voorversterker op een tweetal kanalen die elk zijn
voorzien van een sterkte- en een klankregeling.
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(EENVOUDIGE UITVOERING)

De bovenste tak geeft het signaal rechtstreeks door aan versterker 4,
waarvan de uitgang wordt aangesloten aan de hoofdversterker. (Met
hoofdversterker wordt steeds gedoeld op minstens een balansversterker
met dubbelzijdige klankregeling, scheidingsfilter en twee luidsprekers!)
De onderste tak van fig. 27 vertegenwoordigt het echo-pad.
Ook hier weer sterkte- én klankregeling.
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De „clou” van deze tweevoudige regeling is nu dat men het echosignaal
een geheel eigen karakter kan geven; volkomen verschillend van het
rechtstreekse signaal. Naar wens kan men dus een echo suggereren in een
ruimte die met harde of met zachte stof is bekleed.
VS 1 is de stuurversterker voor de „feeder” van de stalen veer. Zie voor
verdere constructie-aanwijzingen hoofdstuk IX.
Achter de feitelijke echo-schakeling is een band-sperfilter aangebracht,
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afgestemd op de resonantiefrequentie van de veer; dit om het totale
spectrum zoveel mogelijk weer recht te trekken.
Een gedeelte van het aldus verkregen vertraagde signaal gaat naar een
afzonderlijke (ingebouwde) versterker. Een ander deel — dat eventueel
kan worden weggelaten als zulks is gewenst; wie daar belangstelling
voor heeft kan ook hier nog een sterkteregelaar plaatsen — wordt weer
bij het rechtstreekse signaal gemengd in VS 4, een laatste aftakking voert
naar een regelaar en gaat via een versterkerschakeling (VS 3) weer naar
de stuurversterker.
De bedoeling is om verschillende malen achtereen echo mogelijk te kunnen
maken.
Voor deze laatste schakeling moet worden gewaarschuwd: Stel ze niet té
kritisch af, want dan volgt onherroepelijk rondzingen.
Rest ons nog dit hoofdstuk te besluiten met iets over de expressieregeling.
Veelal aangeduid als „zwel-pedaal” houden wij ons aan eerder genoemde
term omdat deze trede niet alleen dient om harder of zachter te spelen:
Een kundig speler zal — vooral bij het spelen van amusementsmuziek —
deze trede steeds in beweging hebben om zodoende uitdrukking aan het
spel te geven; een uitdrukking die op een elektronenmuziekinstrument nu
eenmaal niet kan worden gebracht door de wijze waarop de toetsen worden
bespeeld.
De expressie-regeling is echter technisch bezien wel een sterkteregelaar
en als zodanig moeten we ze theoretisch ook bezien. Sterkteregeling bij een
elektronenmuziekinstrument moet beslist altijd fysiologisch gebeuren.
Bij gewone versterkerontwerpen moet men rekening houden met het door
geven van signalen die hun eigen karakter reeds ontvingen. Bij een elek
tronenmuziekinstrument echter hebben we te doen met signalen die m.b.v.
filters hun karakter ontvingen.
En de combinatie: sterkteregeling/gehoor levert ook een pracht van een
filter als gevolg van onze gehoorkromme.
Daarom moet bij zachter spelen het middengebied van het weergegevene
meer worden benadeeld dan de hoge en lage frequenties; anders zal bij
sterkte-wijziging het karakter van het instrument in z'n geheel veranderen.
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Er zijn heel ingewikkelde schakelingen voor uitgedacht; stappen-schakelaars, die evenzovele R/C-combinaties inschakelen als er verschillen in
sterkte zijn. Voor amateurs het eenvoudigst realiseerbaar is wel de z.g.
,,shunt”-schakeling.
Een drietal bruikbare schakelingen is weergegeven in fig. 28 a-b-c. In de
eerste wordt bij neergaande beweging van het contact op P het geluid
zwakker. Maar hoe kleiner de waarde van het onderste deel van P, destemeer doet de waarde van C2 zich gelden en worden dus de lage tonen
bevoordeeld t.o.v. de hoge. De hoogste tonen vinden hun weg door Ci. Ook
zij worden zwakker bij verkleinen van de weerstand tussen aarde en glijcontact: We zien een R/C-schakeling, waarvan Ci de capaciteit vertegen
woordigt en de R wordt gevormd door een serieschakeling van R en het
onderste deel van P (met daarbij C2, die nu echter minder effect sorteert).
Aan de hand van het voorgaande zal ieder nu ook de schakelingen van
fig. 28b en c in hun werking kunnen analyseren.
Tenslotte toont fig. 29 het volledige schema van een nagalmversterker.
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Hoofdstuk III
DE PRAKTISCHE TOEPASSING
Na zowel lezers als bouwers enigszins vertrouwd te hebben gemaakt met
die muzikologische en technische begrippen welke men noodzakelijk moet
weten, wil men de volgende beschrijving kunnen begrijpen, zullen we
bezien hoe de verschillende verschijnselen in de praktijk kunnen worden
toegepast.
Ongetwijfeld zal bij het doornemen van de hier volgende beschouwing
menig lezer nog nieuwe ideeën krijgen.
Er zijn inderdaad nóg meer mogelijkheden als hier aangegeven en experi
menten in de richting van oorspronkelijkheid (copieëren van handelsinstrumenten is natuurlijk wel leuk, maar voor een rasechte amateur nogal
goedkoop!) kunnen we slechts toejuichen. Hier geldt echter een waar
schuwing: Er zijn oplossingen die schijnbaar voor de hand liggen om te
worden toegepast, de schrijvers van dit werkje hebben dat ook mee
gemaakt.
Nadat men eraan is begonnen blijkt echter veelal dat er in de constructie
toch teveel voetangels en klemmen liggen verborgen, welke men te voren
absoluut niet kon bevroeden.
Het is daarom wel het beste zich hieromtrent vooraf in verbinding te
stellen met de schrijvers.
Het zal de auteurs dan een groot genoegen zijn anderen in de opgedane
ervaring te kunnen doen delen.
Ongetwijfeld zou het instrument kunnen worden voorzien van nóg meer
speelhulpen.
Maar men beseffe terdege dat een speler uiteindelijk niet méér ter be
schikking heeft dan twee handen (met tien vingers), twee voeten en twee
knieën. Daar houdt het mee op. Met ellebogen-werk houden we ons niet
op! (Wist u overigens, dat de neus bij het spelen ook nog wel als hulp
dienst kan doen?)
We bedoelen maar dit: Uiteindelijk wordt een stadium bereikt waarin het
instrument onbespeelbaar wordt, d.w.z.: dat men onmogelijk alle voor
handen zijnde speelhulpen kan benutten omdat er teveel zijn.

De

Oktava

in theorie

In fig. 30 is een uitgebreid blokschema van het instrument weergegeven.
In dit blokschema zijn ook een aantal mogelijkheden verwerkt, die niet
rechtstreeks werden toegepast in de „OKTAVA”. Voorzieningen, die al
experimenterende tevoorschijn traden, maar waarvoor geen plaats meer
was.
Toch zijn ze verder uitgeprobeerd en de resultaten van het onderzoek zijn
in dit schema en in de volledige beschrijving opgenomen t.b.v. hen die ze
willen aanbrengen.
Het is uiteindelijk eenvoudiger iets weg te laten, dan iets aan te brengen
dat niet is aangegeven.
Beginnen we dan met de basis van het instrument:
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Fig. 30 — COMPLEET BLOKSCHEMA
VAN DE ..OKTAVA"

VS
H

1

anti-klik filter
crescendo (register)
decrescendo (register)
echobox
expressie keuze-schakelaar
expressietrede
forte
Hawaï-effect
hoofdversterker nr. 1
klankvormers
koppelversterkers
mezzo (middelmatige sterkte toonsignaal)
piano (geringe sterkte toonsignaal
percussie-registers
registers en filters
sleutelbuis (elektronische schakelaar)
signaalmengers
stemeenheid
stemweerstand
toongenerator( en)
oscillator voor vibrato en tremolo
tremolo-modulator
toon wissel (wisselfilter, „cross-over"
filter enz.)
vibrato buffer
vibrato diepteregelaar (evt. register(s))
oscillator voor vibrato-signaal
vibrato-modulator
geluidssterkte regeling
regeling voor snelheid oscillator voor
vibrato-signaal
versterker (nr. 2, 3)
regelaar voor diepte tremolo, c.q.
vibrato-signaal
regelaar voor snelheid tremolo, c.q.
vibrato-signaal

N.B. Van schakelaar EKS dienen de moedercontacten van
de linker serie te worden verbonden met het bovenste
moedcrcontact van de rechter serie.
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Stem eenheid
Mei. kopp.

Het akkoordenwerk

Hiervoor zijn toonbronnen aangebracht; elektronische toongeneratoren —
deels in Colpitts-, deels in Hartley-schakeling.
De reden waarom niet overal gebruik is gemaakt van de (veel stabielere)
Hartley is van economische aard. Er zijn n.1. in Nederland geen smoorspoeltjes in de handel, geschikt om te worden toegepast in een toongenerator die de gewenste frequentie geeft en voorzien zijn van een middenaftakking.
Er zijn 24 toonbronnen getekend, verdeeld over een manuaal van 5% octaaf,
t.w.: van 1F t/m c4.
Dit is voor een instrument met orgel-allures erg uitgebreid.
Maar als men beslag weet te leggen op een oud pianoklavier zijn al deze
toetsen aanwezig en kan men ze benutten. Want een orgelmanuaal reikt
normaal van C t/m g3. Het gaat niet lager, omdat de lagere tonen in het
gebied van het pedaalklavier vallen.
Het harmonium, dat geen pedaalklavier heeft, heeft ter compensatie van
dit gemis een manuaal, dat begint (in de bas) bij 1F — dus ca.
octaaf
lager. De modernere concertorgels reiken aan de diskant t/m c4.
En als men nu tóch een geheel nieuw instrument met eigen karakter
bouwt, ligt het voor de hand het te voorzien van een manuaal, dat de
mogelijkheden open laat tot het vertolken van vrijwel alle muziek die
ervoor geschikt zou kunnen zijn. (Anders wordt het natuurlijk weer als
men een elektronisch pedaalklaviertje gaat aanbrengen, maar dat kan de
lezer/bouwer dan verder zelf wel bezien).
Bovendien is het met een dergelijk uitgebreid manuaal eenvoudiger om
het in drie delen te verdelen; elk voor één der „werken”: akkoorden,
melodie-koppel en melodische bas.
De uitgangen van de toongeneratoren zijn deels tezamen gebundeld en
ieder der takken gaat naar een zeker punt van het dempingsnetwerk.
Dit laatste draagt er zorg voor dat elke toon door het ingeschakelde
registerfilter in klankkleur wordt beïnvloed, maar dat desondanks alle
tonen in vrijwel gelijke klanksterkte uit de klankvormers tevoorschijn
komen. De registerfilters (RF) worden geschakeld met de registers en
gevolgd door de signaalmengers, die de mogelijkheid openen de verschil
lende filters bij elkaar aan te passen, te voorkomen dat de filters elkaar
onderling beïnvloeden en de klanksterkten der verschillende registers uit
te balanceren.
De signaalmengers worden gevolgd door de expressie-regeling, die bestaat
uit een expressie-keuzeschakelaar en de zweltrede.
De zweltrede is gemeenschappelijk voor melodie-koppel en voor akkoorden
werk; de expressie-keuzeschakelaars dienen om elk der twee genoemden
naar wens aan- of af te schakelen.
Het akkoordenwerk is doorlopend op de zweltrede aangesloten, in die zin
dat bij neergaande beweging (hieronder wordt verstaan de beweging waar
bij de voet zich voorover, dus de tenen zich neerwaarts bewegen) het
volume toeneemt.
De melodiekoppel kan op soortgelijke wijze worden gekoppeld aan de
zweltrede m.b.v. register „Cr”. In de aangegeven toestand lopen dus beiden
in klanksterkte met elkaar op.
M.b.v. register „Dé” wordt de melodiekoppel in tegengestelde richting op
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de expressie-trede aangesloten, dus dan wordt bij één en dezelfde beweging
het akkoordenwerk sterker en de melodie-koppel zwakker van geluid en
omgekeerd.
Normaal staat de melodiekoppel op middelmatige sterkte ingesteld (als
geen der registers van de expressie-keuzeschakelaars zijn ingeschakeld).
M.b.v. F en P kan op resp. grotere of kleinere geluidssterkte worden
overgegaan.
Bij het akkoordenwerk is de „omkeer-schakeling” voor de expressie-trede
niet aangebracht omdat dit uiteindelijk overbodig bleek te zijn.
Het akkoordenwerk staat doorlopend op de zweltrede aangesloten, welke
aansluiting teniet wordt gedaan door één der registers P, M, of F te
bedienen die elk een (resp. steeds grotere) vaste geluidssterkte voor het
akkoordenwerk inschakelen.
Deze methode bleek beter te voldoen dan die met draaischakelaars zoals
nog aangegeven in fig. 82, waar gebruik werd gemaakt van twee schake
laars met vijf standen: crescendo - piano - medio - forto - décrescendo.
De uitvoering met draaischakelaars is goedkoper dan die met schakelaarblokken, maar ze werkt in het spelen remmend: Overgang van één der
werken van crescendo naar décrescendo is slechts mogelijk door de be
trokken schakelaar door alle standen heen te draaien, welke moeilijkheid
zich niet voordoet als gebruik wordt gemaakt van schakelaarblokken van
resp. 3 en 4 toetsen. Elk stel is gemeenschappelijk vergrendeld (indrukken
van een toets heeft terugspringen van een eerder ingedrukte tot gevolg).
De expressie-keuze-eenheid wordt gevolgd door de vibrator, waarvan gene
rator en modulator op hetzelfde chassis zijn gebouwd als de signaalmengers.
Instelling van vibratosnelheid en -diepte vindt plaats van het bedieningsbord af.
Om dezelfde reden als genoemd bij de expressie-keuzeschakelaars (plaats
gebrek als gevolg van eerdere opzet van het instrument) vindt instelling
van de vibrator ook plaats middels een draaischakelaar. Ook hier verdient
het aanbeveling een blokje met drie of vier toetsen te nemen en die ergens
(in het hakstuk is een mooie plaats voor zoiets) onder te brengen.
Hiermede is dan ook terdege rekening gehouden bij het samenstellen van
fig. 34, waar expressie-keuzeschakelaars en vibrato-regelaars worden be
schouwd als een afzonderlijke eenheid t.o.v. de registers. (Het verdient
aanbeveling om bij de beschouwing van fig. 30 ook fig. 34 bij de hand te
houden en omgekeerd).
Boven de toongeneratoren voor het akkoordenwerk (TG.Akk.w) zijn de bij
behorende toetscontacten getekend.
Daarboven vindt men drie rijen toetscontacten, welke behoren bij stemming
en sleuteling van de

Melodiekoppel
Dit is feitelijk een geheel zelfstandig instrumentje, dat één toon tegelijk
voort kan brengen; de toetsen zijn dezelfde als die voor het akkoordenwerk.
Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen om een akkoord aan te slaan
in fluit-achtig timbre en gelijktijdig aan de bovenste der gespeelde tonen
een trompetachtig karakter te geven.
De melodiekoppel spreekt steeds over de bovenste der gespeelde tonen;
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juist tegengesteld aan de melodische bas die over de onderste der gespeelde
tonen spreekt.
Deze uitvoering maakt het mogelijk om op dit ene manuaal een trio
(driestemmig stukje) te spelen, waarbij elke stem een geheel eigen klank
karakter heeft.
De melodiekoppel heeft drie contacten per toets.
De onderste getekende twee rijen dienen voor het schakelen van de sleutelbuis, welke schakeling dient om aan de klinkende toon een zekere opbouw
en uitsterftijd te geven. Dit geeft fantastische mogelijkheden om een
klavecimbel, piano, gitaar of elk ander snaarinstrument na te bootsen.
De verschillende tijdsduren over welke aanspreken en uitsterven der tonen
plaats vindt kunnen worden ingeschakeld m.b.v. de percussieregisters (P.R.).
De bovenste rij contacten dient voor het stemmen van de toongenerator;
zij sluiten elk voor zich een groter of kleiner deel van de stemweerstand
kort en tevens een negatieve spanning die in rusttoestand aan de toon
generator wordt toegevoerd om parasitair oscilleren te voorkomen.
De stemweerstand (SW) is aangebracht om de stemming van de melodie
koppel aan te passen bij het akkoordenwerk.
De hawaï-eenheid kan worden gezien als een verlenging van de stem
weerstand; ze is aangebracht om de klinkende toon van de melodiekoppel
glijdend („glissando”) te laten stijgen of dalen in toonhoogte.
De toongenerator wordt gevolgd door de klankvormers, die een drietal
verschillende signalen afgeven: Een zaagtandvormig, een blokgolfvormig
(voor het verkrijgen van hol en nasaal geluid) en een dat de halve fre
quentie afgeeft (d.i. dus een frequentie-deler).
Om enige eenvoud in uitvoering te behouden worden elk der drie signalen
naar wens gekoppeld aan de registerfilters, die echter voor alle (behoudens
de blokgolfvormige) gelijk zijn. Natuurlijk kan men zowel voor de hele
als voor de halve frequentie een apart stel filters aanbrengen met eigen
registers, maar verliest u daarbij niet uit het oog de drie woorden „bomen”,
„bos” en „zien”, zoals die broederlijk in één gezegde zijn verenigd? Want
de melodiekoppel kan men net zo uitgebreid maken als men wil, maar
vergeet daarbij niet dat het een nevenstem is; op het akkoordenwerk steunt
het gehele instrument.
En de melodiekoppel heeft naast de aanspreek- en uitsterfregisters ook
nog twee voorzieningen voor tremolo en vibrato; iets dat vrijwel onmis
baar is omdat het de effectmogelijkheden sterk uitbreidt.
In de „OKTAVA” worden vibrato en tremolo ingeschakeld met een draaischakelaar (omwille van de ruimte).
Stand 1 geeft een vibrato van geringe diepte en vrij lage snelheid; de
tweede stand is van iets grotere diepte en snelheid, terwijl de derde stand
voor uitschakelen is.
De vierde stand schakelt weer de vibratogenerator in, maar nu sneller
als in stand 2; de diepte is ook weer groter en nu wordt het signaal
toegevoerd aan de tremolo-modulator, evenals in stand 5, waarbij weer
een grotere snelheid wordt ingeschakeld en de diepte van die aard is dat
het signaal in het ritme van de vibrator (nu ca. 20 Hz) geheel wordt
afgeknepen. Deze laatste stand is dan ook zeer effectief tot het verkrijgen
van banjo- of ukulele-effecten.
Achter registers met bijbehorende filters is weer de expressie-eenheid
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aangebracht, waarvan de juiste werking werd beschreven in combinatie
met die voor het akkoordenwerk. Om verschillende redenen (zoals reeds
genoemd in voorgaand hoofdstuk) zijn echo en kooreffect niet in één tak
aangebracht. Het kooreffect werkt over het akkoordenwerk en het echoeffect werkt over de melodiekoppel.
Door voor elk der genoemde werken ook aparte versterking en weergave
te nemen is elk ook geheel zelfstandig, ondanks dat ze met hetzelfde
„regeerwerk” (c.q. de toetsen) worden bediend.
Men kan natuurlijk voor beiden één hoofdversterker nemen, en deze scha
keling staat dan ook aangegeven.
Anders is het met de weergave van de
Melodische bas

Deze is aangebracht om aan het gespeelde de nodige ,.grond” te geven
en wel speciaal gedacht voor hen die geen pedaalklavier kunnen bespelen.
Anderszijds kan de melodische bas ook dienst doen om er een solostem op
te spelen, in de baskant van het klavier wel te verstaan.
Een aparte toongenerator wordt gestemd m.b.v. een tweetal rijen stemcontacten. Later zullen we zien dat we ook gebruik kunnen maken van
een rij van serie-contacten die het signaal van de akkoord-generatoren
gebruikt als melodische bas.
Maar zoals reeds gezegd: Het instrument wordt verderop in dit werkje
nog in extenso behandeld.
De toongenerator wordt aan het akkoordenwerk bijgestemd m.b.v. de
stemeenheid en de toon wordt gesleuteld m.b.v. een derde rij contacten
die de sleutelbuis in werking stellen.
Hier wordt geen instelbare aanspreek- en uitsterftijd gekozen omdat het
accent van de melodische bas meer valt op het begeleidende als op het
solistische karakter ervan; de sleuteling dient slechts om „klik” te voor
komen en het spreken van deze stem niet al te „boem-achtig” te maken.
De sleutelbuis wordt gevolgd door de klankvormers die een tweetal sig
nalen af geven: Eén die de grondtoon van de generator weergeeft en één
die de halve frequentie afgeeft.
Ook hier weer één stel filters. Feitelijk één filter dat in twee schakelingen
kan worden gesteld. Normaal klinkt de toon vrij helder, bij het inschakelen
van het register „vol” wordt de toon ronder en dieper.
De toon van de melodische bas is slechts op twee manieren regelbaar wat
betreft sterkte; gewoonlijk klinkt ze op middelmatige sterkte, bij het
gebruiken van het register F wordt de toon harder. De registratie van de
melodische bas is naar ons eigen gevoel feitelijk wat él te sober gehouden,
dat kon echter niet anders.
Zij die het instrument aan de hand van dit werkje samenstellen, willen we
aanraden de melodische bas iets uit te breiden wat registers betreft en
wel: Laat de toon steeds op middelmatige sterkte klinken met twee
registers P en F, om ze resp. zwakker en sterker te doen worden.
Ook kan men voor het instellen van de klankkleur nog wel iets uitbreiden:
Geef de toon weer een vast karakter (in- en uitschakelen vindt uiteindelijk
plaats door één der registers „sub” en „normaal”).
Het vaste karakter van de toon zouden we „vol” kunnen noemen en ver
krijgen door een laagdoorlaatfilter.
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De demping van dit laagdoorlaatfilter kan worden vergroot m.b.v. een
register „diep”.
Een hoogdoorlaatfilter, waarvan de werking kan worden geaccentueerd
m.b.v. een register „scherp”, is inschakelbaar m.b.v. een register „helder”.
De registerfilters van de melodische bas worden gevolgd door de koppelversterker.
Deze wordt bediend door het koppelpedaal, dat tevens zijn werking heeft
op een andere koppelversterker, die de signalen schakelt vanaf de laagste
generatoren voor akkoordenwerk.
De bedoeling van deze koppeleenheid is als volgt:
Bij amusementsmuziek kent men het z.g. „tegenslag”-spel; eerst wordt
resp. grondtoon of vijfde harmonische gespeeld en de volgende „slag” van
de maat speelt men een akkoord. Wordt het register „wisselspel” in de
werktoestand gezet, dan is het mogelijk om de grondtoon (eerste slag van
een maat) te laten klinken in registratie van melodische bas, dus evt. een
oktaaf lager — in 16' — als bij het indrukken van deze ene toets tevens
het koppelpedaal wordt ingedrukt.
Het gespeelde akkoord kan men laten klinken in registratie van het
akkoordenwerk, door tijdens het indrukken der betrokken toetsen het
pedaal omhoog te laten; de melodische bas speelt dan in het geheel niet.
Het akkoordenwerk in de baskant kan doorlopend klinken — terwijl des
ondanks melodische bas door het koppelpedaal wordt bediend — door het
register „wisselspel” uit te schakelen. Omgekeerd kan de melodische bas
doorlopend klinken door het register „continue bas” in te schakelen en
daarbij kan weer het akkoordenwerk in de baskant m.b.v. het koppelpedaal
worden bediend door het inschakelen van het register „wisselspel”.
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Hoofdstuk IV

ALGEMENE BESCHOUWING VAN DE „OKTAVA”
Het onderhavige Instrument heeft reeds vele metamorfosen ondergaan;
zelfs nog nadat met de beschrijving een aanvang was gemaakt.
De bedoeling is niet alleen aanwijzingen te geven tot de bouw van het
instrument, zoals het is te zien op afb. 31 en 32, maar ook belangstellenden
gegevens te verstrekken van verdere uitbreidingen en verbeteringen, welke
later tot stand zijn gekomen.
Laten we eerst de afbeeldingen 31 en 32 eens nader bezien, waarop is aan
gegeven waar de verschillende bedieningseenheden zijn aangebracht. Tot
dat doel dient ook afb. 33.
Het heeft zijn nut bij de volgende aanduidingen fig. 30 ter hand te nemen
en later te vergelijken met fig. 34.
Al deze afbeeldingen hebben betrekking op elkaar; door een en ander kan
men de verschillende eenheden en verbindingen onderkennen en de plaats
terugvinden op afb. 31 en 32 en in fig. 35.
In het vooraanzicht (afb. 31) zien we eerst bovenin het generatorblok met
de afstempotentiometers. Onder deze potmeters is voor eigen gemak een
strip met witte en zwarte balken aangebracht, waarop a.h.w. een toetsen
bord is afgebeeld. Op deze manier kan men zich niet vergissen bij het
stemmen.
Boven het toetsenbord het paneel met verschillende bedieningselementen
(vgl. afb. 33).
Links is een tweetal regelaars aangebracht, waarvan de meest linkse dient
voor het instellen van vibrato voor het akkoordenwerk (diepte en snelheid
in combinatie), terwijl de tweede de expressie-keuzeschakelaar is voor
het akkoordenwerk.
In het midden is een drietal knopjes aangebracht voor in- en uitschakelen
van echo-werk voor de melodiekoppel. Hiervan is slechts een tweetal in
gebruik: Eén voor in- en de andere voor uitschakelen. (Deze drie knopjes
werden als één eenheid in een leger-surpluswinkel gekocht, zodoende...)
Rechts weer een tweetal regelaars; nu voor de melodiekoppel, in dezelfde
volgorde als genoemd bij akkoordenwerk voor vibrato (en tremolo) en de
expressie-keuzeschakelaar.
De registers zijn in vier groepen verdeeld: De meest linkse en rechtse groep
van drie vormen tezamen de registratie voor het akkoordenwerk (in fig.
34 is de benaming nader aangeduid; vergelijk ook fig. 77 t/m 80.)
De tweede serie, van links af geteld, dus van zes registers, dient voor de
melodische bas. Deze serie is later uitgebreid tot acht stuks, evenals de
derde serie van zes, welke is aangebracht voor registratie van de melodie
koppel. (Men leze hetgeen hierover werd opgemerkt in hfdst. UI).
Onder het toetsenbord geheel rechts is de stemknop voor bijstelling van me
lodiekoppel aan akkoordenwerk aangebracht. De lange draadgewonden
weerstanden onder de toetsen (afb. 31) vormen tezamen de afstemweerstand voor de melodiekoppel.
Het onderste gedeelte van de kast is verdeeld in vieren.
Links boven bevinden zich signaalmengers/klankvormers voor akkoorden-
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Afb. 31 — VOOR AANZICHT ..OKTAVA” (geopend)

Afb. 32 — ACHTERAANZICHT ..OKTAVA
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werk, tezamen met vibrato-generator en -modulator. Deze eenheid in het
chassis is ook aangegeven in fig. 30.
Naast deze eenheid bevindt zich de hoofdversterker.
De knoppen aan de voorzijde zijn deels schakelaars, deels regelaars, echter
niet voor het elektronenmuziekinstrument maar voor een ingebouwde
radio-eenheid.
Links onder bevindt zich de voeding, later uitgebreid met nog een chassis
(fig. 96).
Rechts onder twee chassis. Dit zijn twee chassis gebleven, hoewel het
voorste later belangrijk is uitgebreid.
Ze vormen resp. melodiekoppel en melodische bas met koppelversterkers.
Deze koppelversterkers zijn eerst later aangebracht; het koppelpedaal is
op deze foto dan ook niet te zien.
Nadere aanduidingen hiervoor vindt men in fig. 84. De twee treden zijn
v.l.n.r. resp. expressie-trede en hawaï-trede.
Rechts onder kan nog net een klein doosje worden gezien; hierin bevinden
zich de zelfinducties voor de registerfilters. Ze werden daar aangebracht
en van een mu-metalen afscherming voorzien ter voorkoming van brom.
In een laatste stadium is het instrument nog voorzien van een 13-toons
pedaalklavier, waardoor de aanwezigheid van een koppelpedaal overbodig
werd. Het 13-toons korte stokpedaaltje werd links onder gemonteerd en
de treden zijn daarbij geheel naar rechts verplaatst. Deze laatste wijziging
is echter niet uitgewerkt in fig. 34, waarbij we nu terecht zijn gekomen.
Weglaten van het koppelpedaal zal geen moelijkheden opleveren. Inge
wikkelder zou het voor de bouwers zijn geweest uit te zoeken hoe dit
pedaaltje dan wél diende te worden verbonden met betrokken eenheid.
Het 13-toons pedaalklaviertje komt gewoon in de plaats van de bovenste
contacten van de melodische bas.
Zowel in fig. 30 als in fig. 34 is rekening gehouden met de eventuele wens
van bouwers om een geheel zelfstandig pedaalklaviertje te hebben.
In fig. 34 zijn alle verschillende eenheden getekend met daartussen de
verbindingskabels.
Bij de betrokken contactdoos staat aangegeven naar welk chassis deze
kabel gaat. Zo kan het dus gebeuren dat een kabel aan de ene zijde is
aangeduid met a-6 (het cijfer duidt op het aantal gevoerde draden) en aan
de andere kant e-6 heet.
Het verdient natuurlijk aanbeveling voor alle contactdozen die op één
chassis uitkomen verschillende uitvoeringen te nemen zodat onderling
verwisselen van de kabels uitgesloten is.
Elke eenheid is geheel afzonderlijk uitgevoerd; het ontmoet echter geen
enkel bezwaar sommige te combineren. Zo gaat vanaf chassis A een drietal
kabels met in totaal 11 draden naar het bedieningspaneel E. Wie in het
gelukkige bezit is van de 12-pens steker zoals die in de 19-set wordt ge
bruikt, kan natuurlijk al deze draden bij elkaar brengen. Afschermen moet
men toch veelvuldig, speciaal de signaalvoerende draden.
Met een beetje nadenken kan ieder zelf wel bepalen welke draden wèl en
welke niet moeten worden afgeschermd. Een vergelijking tussen fig. 30 en
34 zal iedereen duidelijk maken welke draden in de verschillende kabels
zijn gecombineerd.
Door dit plug-in-systeem levert het inwendige van het instrument een
ordelijke aanblik. Ook komt het de overzichtelijkheid tengoede, meer nog
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dan wanneer met afzonderlijke draden en soldeerpunten wordt gewerkt.
Het grootste voordeel van dit systeem blijkt echter wel als zich mogelijk
storingen voordoen: In de eerste plaats kan de oorzaak van de storing vrij
eenvoudig worden uitgezocht door achtereenvolgens telkens een gedeelte
van het instrument buiten werking te stellen. Daarna kan de betrokken
eenheid op vrij eenvoudige wijze uit het apparaat worden verwijderd en
daarbuiten worden onderzocht; men behoeft dan niet het gehele orgel met
de soldeerbout te lijf te gaan.
Letters en cijfers in de verschillende schema’s en tekeningen correspon
deren steeds met elkaar; vergissen is vrijwel uitgesloten. En anders: De
schrijvers van dit boekje leven nog. (Tenminste, dat hopen ze op het
moment dat u dit leest).
Tabel I achterin dit boekje verklaart de rangschikking der toongeneratoren.
Het is wel raadzaam ook de rest van dit boekje eerst door te nemen
alvorens te besluiten met de bouw te beginnen. Eerst daarna kan men
beslissen hoe er zal worden gebouwd.
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Fig. 35
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DWARSDOORSNEDE
KAST

HOOGfE ZWELTREDEN
EVENT. VOOR PEDAAL

Hierdoor voorkomt men dat in een verder stadium van de bouw plotseling
wordt ontdekt dat een aantal factoren over ’t hoofd werd gezien en b.v.
de voeding niet voldoende tegen haar taak is opgewassen. Wijziging van
een netjes gemonteerde eenheid is niet alleen vervelend, maar brengt ook
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onnodig tijdverlies met zich mede en verhoogt nodeloos de kosten.
Een soortgelijke opmerking zouden we willen plaatsen m.b.t. de kast en
ombouw.
Er is weinig bijzonders over op te merken, behoudens dat het wenselijk
is deze niet dicht te maken vóór de bouw van het instrument is voltooid.
En reken even uit hoeveel ruimte ervoor nodig is.
De afmetingen zijn afhankelijk van de grootte der speeltafel en de te
bergen eenheden. (Zo hadden we in het prototype later geen ruimte genoeg
om de echo-eenheid als geheel in te bouwen).
De vorm hangt natuurlijk af van ieders eigen smaak, maar met een
dergelijke opzet zou zelfs bouw in een bestaand meubel, kast of dressoir
kunnen worden overwogen.
Voor het zelfbouwen van de kast kan worden uitgegaan van fig. 35.
In feite bestaat de kast slechts uit twee vaste delen: de zijkanten; gevormd
uit een houten raamwerk (latten van 20 X 20 of 20 X 30 mm) betimmerd
met eiken triplex. Deze zijkanten zijn verbonden door een aantal dwarslatten waarop de vlonders voor de verschillende andere vlakken zijn ge
lijmd. De samenvoeging van eiketriplex en vurehout wordt afgebiest met
een latje eikehout. De verbindingslatten aan de voorzijde moeten — voor
zover zichtbaar — ook van eikehout zijn.
De voorkant (onder de speeltafel) kan worden gemaakt van een los eikehouten raam dat met hardboard wordt bekleed. (In dit geval geperforeerd
hardboard).
De bovenkant is eveneens eiketriplex op een houten raamwerk en geheel
uitneembaar.
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Hoofdstuk V

BOUW VAN DE TOONGENERATOREN VOOR HET
AKKOORDENWERK
Het bouwen van een toongenerator kan slechts geschieden met het doel:
„Het verkrijgen van een trillingsbron” voor ogen. En liefst moet die
trillingsbron ook zo stabiel mogelijk zijn. Deze eis wordt uiteraard aan
elke generator gesteld, maar bij een elektronenmuziekinstrument wel in
het bijzonder, want een toon gaat reeds vals klinken bij een frequentieafwijking van 0,25%!
Nu is het inderdaad zo dat aan een zelfgebouwd instrument inzake stem
ming niet zulke hoge eisen behoeven te worden gesteld als bij een fabrieksinstrument; daar geldt dat de verkoper er later liefst zo weinig mogelijk
naar om hoeft te kijken en de koper er zo min mogelijk anderen behoeft
bij te halen (plus betalen!), omdat hij er zelf geen weg mee weet.
Het zal zonder verdere uitweiding duidelijk zijn dat beide redeneringen
voor een zelfgebouwd instrument minder opgaan. Maar toch: Het is niet
prettig telkens het instrument weer te moeten stemmen en een minimum
eis is toch wel dat er hooguit eens per 3 of 4 maanden iets te stemmen is.
Nu kunnen er uitgebreide discussies worden opgezet over het type oscillator en welke het stabielste is. Dat heeft voor dit boekje echter weinig nut,
omdat voor zelfbouwers weinig oscillatoren in aanmerking komen.
Zo zullen mechanische toongeneratoren als van Hammond en Wurlitzer
(c.q. Hohner) weinig aantrekkelijks te bieden hebben omdat de doorsneeamateur niet beschikt over de gereedschappen die voor aanmaak nood
zakelijk zijn.
Voor ons komen slechts vol-elektronisch werkende generatoren in aanmer
king, en die zijn wel: Transitron, R/C (3-faze-shift) type, Meissner, Hartley en Colpitts.
Van de genoemden is de Hartley wel het meest stabiel te noemen.
In hfdst. II gingen we al nader in op verschillende eigenschappen en aldan-niet aanwezige aantrekkelijkheden van de eerste drie der genoemde
typen.
Resten voor ons dus slechts: Hartley en Colpitts.
De Colpitts is vanuit oogpunt van stabiliteit niet zo erg aantrekkelijk; wel
vanuit constructie-oogpunt. Zoals we echter al eerder zeiden, het is zeer
moeilijk op de Nederlandse markt smoorspoeltjes met middenaftakking te
bemachtigen.
De eenvoudigste wijze om desondanks toch met Hartley generatoren te
kunnen werken is wel: Voor elke generator twee smoorspoeltjes met de
bodemvlakken tegen elkaar te monteren (waardoor dus a.h.w. één ge
meenschappelijke kern ontstaat), de twee wikkelingen in serie te schakelen
en het verbindingspunt van de wikkelingen te beschouwen als midden
aftakking van een aldus ontstane zelfinductie.
Daarbij rijst echter weer de moeilijkheid dat de kleinste smoorspoeltjes
die tegen redelijke prijs verkrijgbaar zijn in zelfinductie-waarde te hoog
zijn om er generatoren mee te construeren die ook over het hoogste toongebied van een eenvoudig huiskamer-instrumentje nog bevredigend werken.
Dus moet men wel vervallen in Colpitts voor het hogere gebied van het
manuaal.
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Onderzoekingen leerden wel dat een Colpitts-generator voldoende stabili
teit kan worden gegeven om in een zelfgebouwd instrument toepassing te
mogen vinden. Zelfs is dan de stabiliteit voldoende vast om de mogelijk
heid voorhanden te hebben een generator die niet wordt gespeeld bulten
werking te laten.
In tabel I van de appendix is aangegeven hoe de generatoren zijn Inge
deeld; deels als Hartley met Amroh smoorspoelen, type 6010 en 6006, deels
als Colpitts met 6010 en 6006.
Tevens bevat deze tabel aanduidingen inzake de waarden van de verschil
lende componenten die de afstemming bepalen. Mochten zich moeilijkheden
voordoen bij het juiste afstemmen der generatoren (moeilijkheden waarin
mogelijk bij de aanwijzingen zoals verstrekt in hfdst. XIII niet is voor
zien) dan zal het mogelijk zijn de juiste afstelling te vinden, uitgaande
van de waarden zoals in genoemde tabel aange
geven, door de waarden van genoemde onderdelen te wijzigen.
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Men ga hierbij uitermate voorzichtig tewerk; de zelfbouwer moet wel
de beschikking kunnen hebben over een buisvoltmeter en een oscilloscoop,
zodat het signaal van de generator-onder-bewerking steeds met de anderen
kan worden vergeleken, zowel qua golfvorm als wat de afgegeven span
ning betreft.
Het geval wil namelijk dat voor alle generatoren in de diskant zelfinducties
van gelijke waarden moesten worden gebruikt (zie boven). Het was daar
door alleen mogelijk de verschillende generatoren af te stemmen door
wijziging van de afstemcondensatoren.
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In lagere frequenties gaat de schakeling zich steeds meer capacitief ge
dragen, met als gevolg dat de vorm van het door de betrokken generator
afgegeven signaal steeds „ronder” wordt.
Het onvermijdelijke gevolg hiervan zou weer zijn, dat het akkoordenwerk
niet over alle tonen waar Colpitts generatoren voor het verkrijgen der
gewenste trillingen zijn aangebracht, eenzelfde basis in klankkleur had.
Daarom zijn de verschillende verhoudingen der componenten gewijzigd
zoals in betrokken tabel is aangegeven. Wie het ongeluk treft dat hij juist
beschikt over onderdelen die niet direct aanpassen bij die welke werden
gebruikt voor de „OKTAVA”, kunnen we de volgende richtlijnen geven,
die dus voor hem een dwingende noodzaak zijn: Zich houden aan de aan
gegeven verhouding, uitgaan van vermelde waarden en steeds het afgege
ven signaal zowel in golfvorm als in spanning controleren.
In fig. 37 en 38 zijn de schema’s van de verschillende toonbronnen weerge
geven; de aangegeven letters en cijfers corresponderen met tabel I.
Bij de schema’s behoort nog een korte verklaring.
De generatoren zijn in beide uitvoeringen voorzien van een vrij kleine
katodeweerstand. Dit vergroot de stabiliteit aanmerkelijk. Over deze weer
stand staat een condensator (C\) die tot doel heeft ervoor te zorgen dat
alle generatoren een vrijwel gelijkvormig signaal afgeven.
Van de Colpitts-generator wordt de stemming alleen gewijzigd door de
anode-condensator te veranderen. Zolang het gaat om één of twee semitonen is dit voldoende. (Zie ook „elektronisch pedaalklavier” fig. 63, waar
voor het afstemmen over
octaaf ook de roostercondensator mee moet
gaan).
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Het wijzigen van de waarde van de condensator in de anodekring blijkt
minder klik te veroorzaken dan bij roosterafstemming. De condensator in
de roosterkring is overbrugd door een weerstand van 1 Mi? die het optreden
van klik eveneens drastisch beperkt.
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In het toongeneratorchassis zijn alleen opgenomen de onderdelen die in
het schema rechts van de stippellijn zijn getekend. De rest moet bij de
toetscontacten worden aangebracht omdat dit de bedrading beduidend
eenvoudiger maakt.
Ter plaatse (hfdst. VII, bij de beschouwing van de toetsschakeling voor
melodiekoppeVsolowerk — fig. 66) komen we op e.e.a. nog nader terug.
Om het geheel zo goedkoop mogelijk te houden zijn er meerdere toetsen
op één toonbron aangesloten, zoals reeds werd vermeld in hfdst. n.
De wijze waarop men de generator inschakelt en bij de gewenste toon
afstemt is afhankelijk van het materiaal dat voor de toetscontacten wordt
gebruikt.
Het zou veel te ver voeren alles hier te behandelen. In hfdst. VI wordt
uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden die er zijn tot constructie van
toetscontacten.
Bij het hoofdstuk „stemmen” worden allerlei schakelmogelijkheden ver
der behandeld, terwijl ook dienaangaande veel leerzaams is te vinden bij
de behandeling van de schakeling der solo-stemmen.
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Alle toongeneratoren zijn tezamen gemonteerd op één groot, langwerpig
chassis dat is gevormd uit aan elkaar gekoppelde Uniframe-delen.
Door deze wijze van montage is het mogelijk het toonopwekkende gedeelte
in eenheden op te bouwen en deze later samen te voegen tot één geheel.
Dit geheel vormt dan een „blok”, zie afb. 39. (Hierbij willen we opmerken
dat dit een oudere uitvoering is; hoewel de opzet ongewijzigd bleef, werd
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de schakeling van de toongeneratoren niet gehandhaafd: Men treft op deze
afbeelding dan ook nog trimmers aan, die later in de gewijzigde uitvoering
werden vervangen door potmeters, zoals zichtbaar op afb. 31 en 33).
Op elk Uniframe-deel kunnen vier toonbronnen tezamen worden gemon
teerd, onafhankelijk van het gebruikte huistype.
In het prototype werd voor de toongeneratoren gebruik gemaakt van
Duitse stalen buizen, type EF 13. Deze waren destijds als „dubbeltjesbuis”
in surpluswinkels verkrijgbaar.
Bij een latere wijziging werden deze buizen EF 13 vervangen door ECC 33
en ECC 35. Onderzoekingen brachten aan het licht dat de afstemeenheden
vrijwel niet behoefden te worden gewijzigd, noch voor de twee genoemde
typen, noch voor 6SN7 en 6SL7. Dit houdt in dat men ook gevoeglijk de
moderne buizen als ECC 82 en ECC 83 zal kunnen gebruiken.
Een vergelijkingstabel voor deze verschillende buistypen en nog een paar
anderen vindt men in tabel X van de appendix.
Het spreekt vanzelf dat het gebruik van moderne dubbeltrioden is aan te
bevelen boven een incourante buis; temeer omdat een buis als EF 13 dan
als triode dient te worden geschakeld.
Maar ja, die financiën . . .
Door het chassis te monteren zoals aangegeven, wordt de mogelijkheid
geschapen de smoorspoelen aan te brengen op een strip die haaks op het
chassis is gemonteerd (fig. 40 en 41).
Worden dubbelbuizen gebruikt dan is deze strip uiteraard overbodig omdat
op de chassisplaat alsdan ruimte genoeg overblijft ze aldaar te monteren.
Men houde er steeds terdege rekening mede dat de smoorspoelen indien
enigszins mogelijk buiten de invloed van het warmteveld der buizen
worden aangebracht; men voorkomt daarmede ontstemming gedurende
het opwarmen van laatstgenoemden.

Fig. 41
CONSTRUCTIE
HARTLEY OSCILLATOR
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Afb. 39 — GENERATORBLOK

Afb. 42 — EXPERIMENTELE OPZET VAN VIER COLPITTS' GENERATOREN
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Ook kan men zich wèl houden aan de aangegeven montagemethode en een
smallere hoofdchassisplaat nemen.
We vertrouwen er verder op, dat zij die willen afwijken van de bouwwijze
zoals in dit boekje aangegeven ook wel voldoende terzake kundig zijn om
een eigen montagemethode uit te denken.
De aan elkaar gekoppelde bovenzijden kunnen door het gewicht der
smoorspoelen neiging tot doorzakken vertonen. Dit kan eenvoudig worden
verholpen door op drie plaatsen een metalen steuntje aan te brengen.
De smoorspoelen der Hartley-generatoren worden paarsgewijze aange
bracht zoals eerder aangegeven (fig. 41).
Voor de grotere smoorspoelen (type 6010) zal op de bovenste strip geen
ruimte genoeg voorhanden zijn. Ze worden op een afzonderlijk plankje
geschroefd; zo dicht mogelijk bij de betrokken toongenerator.
De stem-potmeters zijn aan de bovenzijde van het chassis aangebracht
op een 2 X haaks omgebogen strook aluminium.
Deze strook levert tevens effectieve afscherming tegen handeffect, dat
bij het stemmen spoedig optreedt en een snelle zuivere stemming ongunstig
beïnvloedt. Voor zover deze potmeters niet zijn voorzien van een gesloten
metalen huis, zullen ze ook nog allen én elk-voor-zich geheel moeten worden
ingekapseld.
In de „OKTAVA" werd voor deze afstemming gebruik gemaakt van pot
meters van 100 k_Q die in surpluswinkels tegen zeer lage prijs verkrijg
baar waren.
Thans zijn echter ook instel-potmeters verkrijgbaar (instelling m.b.v.
schroevedraaier); die kosten vrijwel evenveel, maar hiervoor geldt terdege
de waarschuwing inzake afscherming.
Tenslotte is aan de bovenzijde van het chassis nog zichtbaar een strip
waarop zijn aangebracht katode-ontkoppelcondensatoren en dito weerstan
den. Deze zijn daar aangebracht (gemakkelijk bereikbaar) om eventueel
na-instellen van toonhoogte, klankkleur en/of geluidssterkte te vereen
voudigen.
Ondanks dat het chassis wat klein lijkt, zal toch het opstellen en monteren
van de verschillende onderdelen geen onoverkomelijke moeilijkheden geven
en wel speciaal door de chassisdelen los van elkaar voor te monteren en
later d.m.v. boutjes met moeren (of zelftappende boutjes; ten sterkste
aanbevolen!) samen te voegen.
Een experimentele opzet van vier Colpitts generatoren toont nog afb. 42.
Bij de bouw van de „OKTAVA” is ernaar gestreefd nu eens een goede
oplossing te vinden voor het stemmen en wel één waarbij men niet behoeft
te beschikken over een rijstebrijberg (of als u daar een hekel aan hebt:
scheepslading!) van condensatoren in alle soorten en maten en proef
ondervindelijk de juiste waarde vast te stellen.
Wat er nog aan afstemcondensatoren aanwezig is (en zonder deze ging
het toch echt ook niet!) is op een gemakkelijk bereikbare plaats voorzien.
Het toongeneratorblok wordt gemonteerd als één geheel, zonder laatst
genoemde condensatoren.
De gewenste draadsteunen kunnen ook zelf worden gemaakt van repen
pertinax en een aantal z.g. splitpennen: Elke splitpen wordt tweemaal door
het pertinax gestoken, uiteinden ombuigen en er is geen beweging meer
mogelijk, zodoende levert elke splitpen twee soldeerpunten.
Van de soldeerpunten worden de draden naar de toetscontacten geleid.

Afschermen is hier vrijwel niet nodig, want een generator die niet wordt
gebruikt, geeft ook geen signaal af doordat ze niet werkt; de afstemcapaciteit is niet aangesloten.
De Hartley-generatoren kunnen bovendien geen overspreken veroorzaken;
deels omdat ze zo gering in aantal zijn en deels ook omdat hun frequentie
zo laag is dat deze niet door de kleine capaciteit komt die draden-metisolatie tezamen vormen.
Een aantal meetpunten (o.a. voor meting van anodestroom) aan de zij
kanten van het chassis zal zeker zijn nut wel bewijzen.
Op deze wijze is het gehele generatorblok, samengesteld uit katodeweerstanden en -condensatoren, stem-potmeters en uitgangscapaciteiten en al
wat dies meer zij, compleet.
Na samenvoegen der zes chassisdelen wordt de voorzijde afgesloten met
een plaat aluminium van ca. iy2 mm. Natuurlijk kan hiervoor ook gebruik
worden gemaakt van Uniframe, maar het gebruik van één gehele plaat
verstevigt het geheel nog eens.
De bedrading tussen generatoren en toetscontacten wordt nog nader be
handeld in hfdst. VI.
Zij, die hiervoor de kosten over hebben kunnen in serie met de anodekoppelcondensator nog een potmeter van 470 kf2 opnemen. Eventueel kan
de koppelcondensator *) nog worden vervangen door een trimmer van
800 pF, met daaraan parallel een condensator van ca. 1500 of 1000 pF.
Bij deze koppelmethode heeft men twee bijregelingen voorhanden: voor
klankkleur en geluidssterkte.
De wijze waarop de toongeneratoren voor het akkoordenwerk worden ge
stemd is geheel afhankelijk van de gebruikte toetscontacten en tevens van
de toegepaste schakeling, welke op zijn beurt weer afhankelijk is van het
voorhanden zijnde materiaal.
Daarom wordt dit pas behandeld ter plaatse waar de verschillende schakel
mogelijkheden worden aangegeven, bij het hoofdstuk ,,Stemmen”, en n&
het hoofdstuk ,,Toetscontacten”.
•) D.i. Cj. Deze wijziging kan niet worden aangebracht indien een hawaï-eenheid
wordt toegepast bij het solowerk, zoals beschreven op blz. 70 (hfdst. VII).
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Hoofdstuk VI
TOETSEN EN TOETSCONTACTEN

Manuaal
Voor de bouw van de „OKTAVA” is geen compleet harmonium of piano
nodig; een stel toetsen van een oud manuaal-instrument is voldoende.
Voor de bouw van het manuaal van het prototype is een oud pianoklavier
gebruikt, waarvan het ivoor was vergeeld en versleten. Een dergelijk stel
toetsen met raam zal men bij vrijwel elke piano- of orgelhandel wel op de
kop kunnen tikken. Ook zal zo’n zaak meestal wel bereid zijn voor een
klein bedrag wat afvalstukjes imitatie-ivoor te leveren zodat de toetsen
opnieuw kunnen worden bekleed.
Waar echter de handel in dergelijke zaken al iets schaarser wordt en het
behandelen van een manuaal toch nog altijd een zekere graad van ge
oefendheid vereist is het enerzijds belangrijk te weten dat momenteel ook
nieuwe toetsenborden (tot voor kort alleen te betrekken door muziek
instrumentenbouwers) in de handel verkrijgbaar zijn.
Anderzijds zal het velen een genoegen zijn kennis te nemen van het feit
dat er thans in Nederland een firma is die zich er speciaal op heeft toege
legd om oude toetsen opnieuw te bekleden en dat tegen een prijs waarvoor
de amateur het toch echt niet zelf kan doen!
Doet u het wel zelf, ziehier dan enige richtlijnen:
Na het verwijderen van de oude laag ivoor worden de — vooraf op maat
gezaagde — nieuwe stukjes imitatie-ivoor op de toetsen geplakt en onder
druk gedroogd. Daarna kunnen de toetsen met een vijl worden bijgewerkt
waarna de randen met de bolle kant van een mesheft worden gepolijst.
De zwarte toetsen kunnen worden bewerkt met rijwiellak en het resultaat
is een stel toetsen „als nieuw”.
Natuurlijk kan men ook de witte toetsen behandelen met emaille- of
plastieklak, maar dit is minder gewenst: De kans dat het geheel er na
verloop van tijd weer groezelig uit gaat zien is zeer groot.
Wel is het de moeite waard te proberen licht vergeelde toetsen te bewerken
met trichloor of waterstofperoxyde, waarmede men soms goede resultaten
kan boeken; polijsten met koper (metaal) poetspommade.
Zijn de toetsen alleen een beetje vuil, dan kan lauw water met een was
middel wonderen doen, terwijl ook wasbenzine zijn nut hierbij kan
bewijzen, evenals brandspiritus met krijt.
Voor elke behandeling waarbij de toetsen uit het raam moeten worden
gelicht geldt algemeen de waarschuwing: „Eerst nummeren”. De toetsen
in het octaaf zijn namelijk allen verschillend van vorm en voor de verschil
lende octaven onderling is de stand der voorste geleidepen verschillend.
De toetsen van het hier gebruikte pianoklavier waren te lang, terwijl het
klavier als zodanig veel te breed was. Voor een instrument met „orgelaspiraties” is een manuaal met een omvang van vijf octaven meer dan
genoeg.
Voor de „OKTAVA” werden zelfs nog drie toetsen minder gebruikt. (Het
aldus verkregen aantal — 58 — liet zich gemakkelijker indelen op het
toonbron-aantal).
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Het inkorten van een gereed raam moet altijd aan één kant geschieden,
omdat anders de mogelijkheid groot is dat het verband van het klavierraam verloren gaat.
Aldus werd een manuaal verkregen dat — in verhouding tot het harmonium-manuaal, dat van F t/m f3 reikt — aan de baszijde twee en aan de
diskant één toets tekort had. Dit laat zich overigens niet als een gemis
voelen zolang men niet te hoog grijpt in de muziekliteratuur.
Wat de lengte der toetsen betreft: Orgel- of harmoniumtoetsen zullen
zonder meer bruikbaar zijn, maar pianotoetsen worden op vrij korte af
stand van de toets achter de stiften afgezaagd en van kleine trekveertjes
voorzien en wel op dusdanige wijze dat de toetsen door de veertjes licht
omhoog worden getrokken.
Deze veertjes behoeven niet erg krachtig te zijn omdat we later ook te
doen krijgen met de vering der toetscontacten. Maar het is te gevaarlijk
(slechte contacten, enz.) om voor het terugvallen der toetsen alleen ge
bruik te maken van de vering der bladcontacten.
Op de achterste plank van het gebruikte piano-klavierraam (dat nu uiter
aard geheel vrij is) werd het toonbronnenchassis gemonteerd.
Ter weerszijden van de achtereinden van de toetsen worden plankjes ge
lijmd en geschroefd. Deze kunnen dienen om de toetsen te richten. Hier
tussen wordt het registerbord of bedieningspaneel bevestigd. De onderrand
van dit registerbord moet worden voorzien van dubbel vilt om het terug
springen van de toetsen zo geruisloos mogelijk te doen plaatsvinden. Een
omhoogstekende toets kan weer in het gelid worden gebracht door tussen
deze twee lagen vilt papiersnippers aan te brengen.
Ter weerszijden van de speeldelen (voorste gedeelten) van de toetsen
worden twee zwartgelakte blokjes aangebracht; de hakstukken. Hierin
kunnen controlelampje en aan/uit-schakelaar worden aangebracht.
Bij gebruik van een erg oud manuaalklavier verdient het aanbeveling de
toetsen van nieuwe (eventueel zelfgemaakte) viltjes te voorzien en ze
vervolgens opnieuw zó te stellen (d.m.v. de toetsvoorstiften of geleidepennen) dat ze kunnen worden ingedrukt zonder de naastgelegen toetsen
te raken. Lawaai, veroorzaakt door mechanische delen, kan bij het spelen
zeer hinderlijk zijn, meer nog dan enig elektronisch geruis; opheffing van
het laatste zal veelal eenvoudiger blijken te zijn als het eerste.
Beschikt men over een goed harmonium, dan behoeven in dit opzicht geen
verdere bewerkingen aan de toetsen te worden verricht. En men vergete
niet dat het gewenst is het gehele akoestisch-werkende deel van het har
monium in tact te laten. Veelal is de hoeveelheid hout die voor de bouw
van een harmonium werd gebruikt aan een zekere formule gebonden i.v.m.
klankvolume en -karakter; vrijwel elke wijziging zal de klank nadelig
beïnvloeden.
Het zal ook meestal op vrij eenvoudige wijze mogelijk zijn om zonder in
dezen iets te veranderen, het elektronische gedeelte van de „OKTAVA”
erbij in te bouwen; eventueel zelfs met solostemmen. De generatoren zullen
dan zo dicht mogelijk bij de toetsen moeten worden geplaatst.
Zo zal een contactopstelling als in fig. 50 aangegeven zeer aantrekkelijk
zijn (vrij eenvoudig bereikbaar), maar minder prettige ervaringen veroor
zaken bij het bedraden. Daarvoor is een opstelling als in flg. 46 aange
geven weer aantrekkelijker, hoewel daar weer het nadeel geldt dat de
contacten niet zo gemakkelijk bereikbaar zijn.
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De mogelijkheden zijn vele, en de afgebeelde figuren geven slechts een
gering aantal suggesties.
We wezen reeds eerder op het aantrekkelijke om elektronisch en akoestisch
samenspel te hebben; dat bereikt men niet alleen door de „OKTAVA" in
een harmonium (of zelfs piano) te bouwen, maar ook door de solostemmen
b.v. in een accordeon een plaatsje te doen vinden.
Hier, zowel als in de vele andere uitvoeringsvormen, een ongeteld aantal
mogelijkheden inzake toetsconstructies e.a. In hfdst. XIV worden tenslotte
in die richting nog een paar aanwijzingen verstrekt.

Contacten

De ervaring heeft geleerd dat in elektronenmuziek-instrumenten contact
tussen zilver en fosforbrons het ideaal benadert.
In de „OKTAVA” is gebruik gemaakt van strippen fosforbrons, die fun
geren als bladcontact en ten dele zijn voorzien van zilveren contactpuntjes;
op dusdanige wijze dat steeds een puntje contact maakt op een vrij blad
(fig. 43).

Fig. 43
SAMENSTELLING TOETSCONTACTEN

De praktijk deed ons nog een aantal constructies aan de hand die op vrij
eenvoudige wijze door amateurs kunnen worden verwezenlijkt; afb. 44 en
45 spreken hier duidelijke taal.
In beide gevallen is gebruik gemaakt van zilver op fosforbrons.
Afb. 44 geeft het gebruik weer van z.g. toetscontactblokjes, zoals die ook
worden geplaatst in elektrische pijporgels. In dat geval kunnen ook de
bijbehorende messen worden benut. Voor de geldende prijs maakt men
zeker niet een even degelijke constructie!
Bij toepassing van deze contactblokjes kan men ze in verschillende uit-
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voeringen verkrijgen m.b.t. de hoeveelheid draadjes. Uit fig. 30 kan ieder
opmaken welke en hoeveel er nodig zijn.
Afb. 45 geeft een geheel andere uitvoering weer. Deze is geheel zelf en
uit de hand vervaardigd.
Van de voorste balk van het toetsenraam worden strippen afgezaagd;
zowel vóór als achter, tot op ca. 5 mm afstand van de geleidepennen. (Bij
duurdere harmoniums zijn de geleidepennen aangebracht in een speciaal
stripje van hard hout; dan zaagt men af tot aan deze strippen).
Dit afzagen is bij een bestaand harmonium nodig omdat de contacten niet
te ver naar achteren kunnen worden geplaatst, dan komt men in de knoop
met het reeds bestaande mechanische deel. De afgezaagde strip aan de
voorzijde geeft mogelijkheden tot het bergen van afstemweerstanden c.q.
-condensatoren. Dit omdat aan deze zijde natuurlijk niet klakkeloos kan
worden uitgebreid i.v.m. plaatsing van het voorpaneel.
Vervolgens worden op de plaats van elke toets zoveel bolkop messing
houtschroefjes (denk erom, voorboren, anders splijt de zaak gegarandeerd)
geplaatst als er contactdraadjes nodig zijn. De zaagsnede van de koppen
komt in het verlengde van de toetsen. In de zaagsnede wordt nu een zilver
draadje gesoldeerd en al deze zilverdraadjes worden m.b.v. een latje op
de raamlat geklemd. Onder de toetsen worden de messen aangebracht die
aan massa worden verbonden m.b.v. flexibel snoer, dat is bevestigd aan
een stuk antennedraad, dat in de lengte langs de raamlat is aangebracht
en is gesoldeerd op koppen van vertinde spijkers.

Fig. 46 — OPSTELLING TOETSCONTACTEN

I
Tot bladcontact kunnen ook dienst doen de contacten van relais’, zoals
die in surpluszaken nog wel verkrijgbaar zijn. Niet de contactbladen van
telefoonschakelaars, die zijn van veel te stug materiaal.
Hoe zelfgemaakte bladcontacten kunnen worden aangebracht tonen de fig.
46 t/m 50. Fosforbrons is als bladmetaal in verschillende dikten normaal
in de handel verkrijgbaar.
Voor de toetscontacten is 0,3 mm dikte aan te raden; het gebruik van
dunner materiaal vergroot de kans op complicaties in de vorm van den
deren, enz. De aangegeven dikte is soepel en toch voldoende stevig verend
om de gedachte functie naar behoren te kunnen verrichten.
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CONTACTCONSTRUCTIE VOOR ELEKAfb.
TRONISCH PEDAAL m.b.v. ORGEL-CONTACTBLOKJES
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Afb 45a
ONDERAANZICHT VAN EEN TOETSENBORD DAT VAN CONTACTEN
IS VOORZIEN VOLGENS DE BESCHRIJVING OP BLZ. 52; DIT ONDERAANZICHT
IS VAN ACHTER AF GEZIEN
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Afb. 45b

Afb. 45c

Afb. 45d
Afb. 45b loont een close-up van de middelste toetsen, waar melodiekoppel en melo
dische bas elkaar overlappen. De afstemeenheden van deze werken moesten naast
elkaar worden gemonteerd, waardoor de contacten waaiervormig met de betrokken
afstemeenheid werden verbonden. In afb. 45c zien we de hoogste toetsen aan de
diskant (van voor/onder gezien). Hierdoor tevens zichtbaar onderaanzicht van in de
tekst vaak genoemde schakelaarblokken; hier aangebracht in linker hakstuk voor
vibrato/tremolo-instelling. Afb. 45d toont de onderste toetsen van de baskant van het
klavier, alsmede links een schakelaarblok( hier voor expressiekeuze).
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Dikker materiaal is beslist af te raden; dit zal ieder inzien die beseft dat
in enkele gevallen één toets zelfs wel negen contactstrippen moet bewegen.
Aan de hand van de verschillende afbeeldingen en tabellen kan de totale
hoeveelheid contactstrippen worden bepaald.
Met deze gegevens kan worden berekend hoe groot de plaat fosforbrons
moet zijn. Men houde er rekening mee dat dit materiaal per gewicht wordt
verhandeld; een plaat van 0,3 mm dikte en afmetingen van 300 X 300 mm
weegt ca. 250 gram.
Uit zo’n plaat kunnen 225 korte of 200 lange contactstrippen worden
gemaakt.
Fig. 47 — OPSTELLING TOETSCONTACTEN
TOETS ACHTERSTIFT
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Ook de zilveren contactpuntjes zijn in de handel verkrijgbaar. De kop zal
ca. 1 mm 0 moeten zijn, daarbij behoort een steellengte van 2 mm.
Deze zilveren contactpuntjes kunnen op zeer eenvoudige wijze worden be
vestigd aan de contactstrippen. In een blokje messing is een putje geboord,
ongeveer ter diepte van de puntlengte van het zilveren contact. Om het
contactpuntje tijdens de bewerking niet te kunnen beschadigen is in het
midden van het putje met een kleiner boortje een dieper gaatje geboord;
de doorsnee van het messing blokje geeft nu een trechtervorm te zien.
Een soortgelijke bewerking is ook mogelijk met zilverdraad maar wie dit
wil uitvoeren zal toch wel een zekere vakkennis inzake metaalbewerking
moeten bezitten. Hun behoeven wij dan ook geen verdere aanwijzing te
geven. Ook de afgeknipte steeltjes van de contactpuntjes zullen op laatst
genoemde wijze nog als contactpuntjes kunnen worden benut.
Fig. 48
OPSTELLING CONTACTEP»
BIJ ZELFBOUW
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Na het gereedkomen van de strippen kunnen de contacteenheden worden
samengesteld.
De bouwer doet er goed aan, hier echt even voor te gaan ,.zitten”, alles
goed in zich op te nemen en terdege te overdenken wat hij zoal per toets
nodig zal hebben om zijn wensdroom werkelijkheid te doen worden.
Het is ondoenlijk in dit bestek alle mogelijkheden tot-en-met op te gaan
noemen met vermelding van de nodige contacten.
O.i. zal ieder aan de hand van hetgeen in de andere hoofdstukken wordt
verteld, vast kunnen stellen wat hij nodig heeft. Een goede raad: Houdt er
steeds rekening mede dat u te doen kunt krijgen met drie geheel afzonder
lijke instrumenten: Akkoordenwerk, melodie-koppel en melodische bas.
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Fig. 49 — OPSTELLING CONTACTEN BIJ INBOUW IN HARMONIUM

Elk der twee laatsten kan — al naar wens van de bouwer — één of meer
dere contacten nodig hebben. Besluit men uiteindelijk om deze stemmen
niet van een afzonderlijke toonbron te voorzien, dan is het raadzaam bladcontacten te gebruiken. In het andere geval is het gebruik van bladcontacten financiëel niet verantwoord en kan (ook constructief veel eenvou
diger) beter gebruik worden gemaakt, hetzij van los zilverdraad, hetzij
van contactblokjes.
i}t>rr<»rr)
ywoUfr trefcifr
'/■r/r

.

b-»temrnif

A*UI

Fig. 50 — SUGGESTIE VOOR
CONSTRUCTIE VAN CONTACTEN
IN BESTAAND INSTRUMENT

In ieder der genoemde gevallen geve men er zich terdege „rekenschap van,
dat melodische bas en melodiekoppel elkaar „overlappen”, d.i. dat n e
middelste gedeelte van het manuaal zowel akkoordenwerk, als me o e
koppel als melodische bas spreken.
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Bewerking der contactpakketten
Nadat de nodige strippen zijn geknipt, op lengte gebracht en van contactpuntjes zijn voorzien moeten ze nog met fijn schuur- of polijstpapier
worden bewerkt. Het samenstellen van de pakketten gaat op soortgelijke
wijze als dit bij telefoonschakelaars plaatsvindt. De strippen worden op
oliekous geregen, afgewisseld met dunne plaatjes pertinax. (Hier kan ook
dik tekenpapier of dun karton wel dienst bewijzen). E.e.a. is aangegeven
in fig. 43.
Het spreekt vanzelf dat i.p.v. oliekous ook pertinax cilindertjes, zoals in
eerder genoemde telefoonschakelaars toegepast, heel nuttig kunnen zijn.
Het gebruik van plastiek isolatiekous is echter sterk af te raden, omdat
de contacten later nog moeten worden gesoldeerd.
M.b.v. boutjes en moertjes kunnen de eenheden nu op een strook isolatie
materiaal worden aangebracht. Hierdoor ontstaat een contacteenheid zoals
weergegeven in afb. 51.
In de „OKTAVA” werd als isolerende strip een strook multiplex gebruikt,
omdat het geheel een plaats vond op een plank.
Afhankelijk van de constructie die men wil toepassen moet er wel op
worden gerekend dat er uiteindelijk op genoemde strip een behoorlijke
veerspanning komt te staan die spoedig doorzakken kan veroorzaken.
In een dergelijk geval is een stevig balkje van minimaal 20 mm dikte wel
noodzakelijk. Dit laatste heeft financiëel ook nog een aantrekkelijkheid
omdat de duurdere boutjes en moertjes kunnen worden vervangen door
houtschroeven.
Het afstellen der contacten is een tamelijk tijdrovend werk, want elk voor
zich moet de juiste functie verrichten.
Vooral bij melodiekoppel en melodische bas moet er goed op worden gelet
dat eerst de toonbron wordt gestemd, vervolgens het sleutelcontact voor
de aanspreektijd en daarna het sleutelcontact voor de uitsterftijd. Dit
laatste, uiteraard, alleen voor de solo bovenstem.
Wordt voor deze solostemmen niet gebruik gemaakt van een afzonderlijke
generator, maar worden de signalen van de akkoordgeneratoren via een
stelsel van serie-contacten aan een solowerk toegevoerd, dan geve men er
zich terdege rekenschap van dat de toonbron eerst in werking gesteld
en gestemd moet worden d.m.v. het akkoord-contact, anders geven de
solo-contacten stemmen (,,tjoep”-verschijnselen) en inschakelen („klik”)
via het solowerk te horen.
Het spreekt vanzelf dat in dergelijke gevallen gebruik moet worden ge
maakt van bladcontacten.

Bedrading van de toetscontacten
Afstemeenheden e.d. kan men het beste bij de contacten zelf aanbrengen;
dit scheelt aanmerkelijk in de bedrading. Dit zal duidelijk worden indien
men fig. 66 en 67 benevens hoofdstuk XI nader beziet.
De mooiste wijze van monteren is wel — indien mogelijk — de verschil
lende afstemeenheden op weerstandstrip achter de toetscontacten te
plaatsen.
Hiervoor was in het prototype van de „OKTAVA” geen ruimte en daar
werden deze onderdelen gewoon aan de contacteinden zelf vastgesoldeerd.
Dit kan natuurlijk ook, maar geeft een minder nette indruk van het
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geheel, terwijl het zoeken naar eventuele fouten of later optredende sto
ringen veel moeilijkheden zal opleveren.
In elk der genoemde gevallen zal het stemmen van de verschillende toonbronnen bij de toetsen geschieden, wat even zovele aantrekkelijkheden
heeft als het stellen van de contacten zonder toetsen.
Want uiteindelijk is het instrument thans bespeelbaar zonder toetsenbord;
toetscontacten met bedrading en bijbehorende stem-elementen kunnen als
geheel buiten het instrument worden gehouden c.q. gebracht.
Nadat de weerstanden en/of condensatoren voor afstemming zijn gemon
teerd en de draden naar de toonbronnen aangebracht, kunnen deze laatste
worden gebundeld, wat wel wenselijk is om een beetje ruimte in het
instrument te houden.
Dradenbundels kunnen met oliekous worden beschermd maar hier kan
ook gebruik worden gemaakt van plastiek kous, wat een mooie uitvoering
in de hand werkt en de overzichtelijkheid ten goede komt als men ver
schillende kleuren gebruikt.
Over het algemeen is het gebruik van gekleurd draad raadzaam bij een
dergelijke montagemethode, die toch feitelijk de enige is die hier in aan
merking mag komen; op deze wijze is het eenvoudig te voorkomen dat
men de draden verkeerd verbindt.
Het ontwerp „OKTAVA” is experimenteel uitgevoerd. Om die reden waren
de draadeinden van z.g. „vorkjes” of kabelschoentjes voorzien, die bij de
toonbronnen aan ruitertjes werden geklemd. Dit vereenvoudigde het uit
elkaar halen, wat „nogal eens” voorkwam.
Zij, die ook veel willen experimenteren kunnen we wijzen op de veelpolige
(tot zelfs wel 30-polige) stekers die er in de handel zijn. Die zijn voor dit
doel zeer geschikt.
Mechanisch gedeelte
De ervaring heeft geleerd dat er altijd nog wel enthousiastelingen zijn te
vinden die alles, maar dan ook letterlijk alles zelf willen maken.
Zo ook met toetsen en ombouw (kast).
Ten hunnen gerieve hierbij een aantal schetsen en afbeeldingen. Maatschetsen wel te verstaan, want bij zelf maken moet uiteraard zoveel mo
gelijk vrijheid van handelen (ontwerpen) zijn toegestaan. Zie fig. 35, 52 en
53 en afb. 54, 55, 56 en 56a.
Het zelfbouwen heeft namelijk het grote voordeel dat alles naar eigen
wens kan worden ingericht.
Maar er zijn zekere normen waar men zich aan moet houden. Dat blijkt
ook wel, want bij het zelf-ontwerpen staat men al direct voor het probleem:
Waar te beginnen; wat als centraal gedeelte te nemen, van waaruit kan
men gaan werken en meten, wat zijn de maten?
Om aan deze wensen tegemoet te komen zijn hier deze schetsen gegeven.
Ze geven weer wat de normale maten zijn voor een kast, afmetingen van
de toetsen en hoe e.e.a. t.o.v. elkaar moet worden gerangschikt.
Over de manuaaltoetsen valt weinig meer te zeggen, evenmin als over de
kast — daar gingen we reeds uitgebreid op in. Op expressie-treden en
registers komen we nog nader terug.
Resten ons dus nog de pedaaltoetsen.
De normaal gangbare maten vindt men weer in de schetsen, over de wijze
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Afb. 51 — COMPLETE SERIE CONTACTEN

Afb. 54 — NORMAAL PEDAALKLAVIER (Allen)

56a

Afb. 55 — KORT

STOKPEDAAL (TENENSPEL)

(Hammond)

Afb. 56 - DANG :STOKPEDAAL
(TEEN/HlEL SPEL)
(Thomas ,.Concerto )

56b

van bevestigen, enz. behoeven we ook niet veel meer te vertellen; de af
beeldingen maken dit voldoende duidelijk.
Een normaal pedaalklavier (afb. 54) is voor een amateur vrijwel niet te
maken en kan men beter zien te bemachtigen bij een orgelbouwer.
Het z.g. „stokpedaal” heeft constructief grote voordelen. Het praktische
voordeel heeft te maken met de ruimte die het inneemt. Maar daar staat
het volgende weer tegenover: Een normaal pedaalklavier is meestal uitge
voerd als zelfstandig geheel. Wordt er niet gespeeld dan kan het onder
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de speeltafel worden geschoven.
Een stokpedaal zal als regel aan de kast zelf worden bevestigd en dus
steeds evenveel plaats innemen, onafhankelijk of er al dan niet wordt
gespeeld.
Met betrekking tot het gebruikte materiaal geve men er zich terdege
rekenschap van dat het toetsen betreft die onder zekere omstandigheden
worden „gebeukt”. Het is niet daarom, maar juist beukehout is aan
trekkelijk!
De toetsen krijgen elk voor zich een respectabel gewicht en daar moet de
vering bij worden aangepast.
Voor de contacten kan men vrijwel hetzelfde gebruiken als voor het
manuaal werd aangegeven.
En hiermede keren we weer terug tot laatstgenoemde.
Hier rest ons thans nog op de bovenste contactstrippen stukjes vilt te
lijmen op de plaats waar de schroef van de toetsen moet drukken. Hier
mede worden mechanische geluiden onderdrukt. Deze schroeven worden
op zodanige wijze onder in de toetsen gedraaid, dat de kop het vilt net
niet raakt zolang de toets in de ruststand staat. De schroeven kunnen
later verder worden bijgedraaid m.b.v. een krombektang o.d.
Hiermede moet men wachten tot de generatoren ruwweg zijn gestemd en
alle onvolkomenheden van de contacten zijn bijgewerkt; men dient de
overtuiging te hebben dat dit gedeelte secuur werkt. Daarna kunnen de
schroeven worden bijgedraaid. De plaats waar de contacteenheden komen
is afhankelijk van het klavierraam; zowel in vorm als in uitvoering.
Pianoklavieren hebben meestal een raam met drie balken die evenwijdig
aan elkaar lopen. De middelste van deze balken houdt de stiften waarop
de toetsen hun draaipunt vinden. De contacteenheden behoeven slechts een
kleine beweging om goed te kunnen functioneren. Daarom is het raadzaam
ze zo dicht mogelijk bij het draaipunt aan te brengen. Hoe verder van dit
draaipunt, des temeer moet men gaan werken met een z.g. „ledige gang”
bij de toetsen.
Stel dat een toets aan het einde een diepte van 10 mm bereikt t.o.v. de
ruststand, dan is de beweging op de halve lengte 5 mm en op een kwart
lengte 2,5 mm. Heeft een contacteenheid een totale beweging van 3 mm
nodig, dan zal ze dienen te worden geplaatst tussen % en *4 van de totale
lengte en wel zeer dicht bij %. Dan zal het contact-pakket gedurende de
gehele gang van de toets worden „bewerkt”. Wordt een dergelijk toetspakket aan het uiterste einde van de toets bevestigd, dan heeft de toets
een „ledige gang” van 7 mm. Het zal duidelijk zijn dat dit speltechnisch
bezwaren ontmoet.
De constructies die bij de verschillende harmoniums worden toegepast
kunnen in het klavierraam nogal veel verschillen vertonen, niet alleen met
het pianoklavier maar ook nog weer onderling.
Toch zal voor vrijwel elk geval een gunstige opstelling voor de contacten
kunnen worden gevonden. Bijgevoegde afbeeldingen geven voldoende sug
gesties. En het kan absoluut geen kwaad als men eerst eens een weekje
tegen het manuaal aan moet kijken van een instrument waaraan men in
doorsnee toch meerdere maanden zal werken!
Overigens zijn wij de overtuiging toegedaan dat bijgaande afbeeldingen
vrijwel elke bouwer voldoende suggesties zullen geven tot oplossing van
zijn moeilijkheden, zo die zich al voordoen.
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Hoofdstuk VII
DE NEVENSTEMMEN
In de hoofdstukken III en IV werd reeds aangegeven dat het belangrijkste
gedeelte van de „OKTAVA" wordt gevormd door het z.g. ,.Akkoorden
werk”.
Dit bestaat uit de 22 (24) generatoren waarvandaan de trillingen worden
betrokken tot het spelen in akkoorden. Het is voldoende en met dit voor
handen verkrijgt men inderdaad een volwaardig elektronenklavier.
Maar menigeen die eerder een orgel (of een manuaal-instrument met
orgelallures) heeft bespeeld zal toegeven, dat het spelen op een instrument
met alleen registers in 8' spelend, uiteindelijk aan de speler beperkingen
oplegt die op den duur voor hem een rem vormen zich op het instrument
geheel uit te spelen.
Onwillekeurig maken we bij deze gedachten een vergelijking tussen har
monium en elektronenklavier. Qua speltechnische mogelijkheden zal het
elektronenklavier het reeds direct winnen omdat hier alleen al in klankkleuring veel meer mogelijkheden voorhanden zijn.
Blijft bij het harmonium (of accordeon, zo u wilt; harmonika mag zelfs
ook nog) steeds het tongengeluid overheersen, ongeacht of er een „fluit”
of een „viola” wordt gespeeld, bij het elektronenklavier kunnen deze twee
timbres onderling wel zo scherp worden onderscheiden, dat niet wordt
vermoed dat ze beiden oorspronkelijk van dezelfde toonbron afkomstig zijn.
Zo leerde de praktijk ons, dat het direct al wenselijk zou zijn minstens
een z.g. octaafkoppel aan te brengen om het gespeelde op te vullen.
Dezerzijds werd om zuiver persoonlijke redenen hiervan afgestapt en
werden bijgevoegde solostemmen geprefereerd. Maar dat houdt niet in
dat het onmogelijk zou zijn; integendeel: Het aanbrengen van een octaaf
koppel zal velen gemakkelijker vallen als het aanbrengen van de te
beschrijven „nevenstemmen”.
Omdat dus de bezwaren niet van constructieve aard waren durven we in
dit hoofdstuk (bij wijze van „aanhangsel”) een schets op te nemen van
een contactconstructie die het verwezenlijken van een octaafkoppel moge
lijk maakt (fig. 69). De tekening spreekt voor zichzelf; gelukkig maar,
want een beschrijving daarvan is in dit werkje in het geheel niet op z’n
plaats.
De beschrijving van de nevenstemmen en de toepassingsmogelijkheden
daarvan (waarvan we slechts een gering aantal zullen noemen) zal ruimte
genoeg vragen.
Want feitelijk vraagt de behandeling van de nevenstemmen meer tekst,
dan voor de beschrijving van het hoofdwerk nodig was!

Melodiekoppel/solowerk
Deze nevenstem opent de mogelijkheid om de bovenste der gespeelde tonen
een geheel andere klankkleur te geven als die het akkoordenwerk te horen
geeft.
Een akkoord kan met een fluitachtig timbre worden gespeeld terwijl aan
de bovenste stem (dus de melodie) een karakteristiek sterkere klank
wordt gegeven van een tongwerk, een hoorn, of een houtblazer.
Om tot dit doel te geraken zijn twee mogelijkheden:
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1. Het signaal van de akkoordgeneratoren via een speciale schakeling met
toetscontacten toe te voegen aan een solowerk, zodanig dat dit alleen
steeds gebeurt met de hoogste gebruikte akkoordgenerator (fig. 66);
2. Een aparte toongenerator aanbrengen die over een vrij groot gebied
stembaar is en die een aparte klankkleur heeft (eventueel door bijscha
kelen van aparte klankvormers) (fig. 67).
Hoewel dit onlogisch schijnt, beginnen we met de schematische beschou
wing van de laatste.
Wat zijn nu zoal de voor- en/of nadelen van elk van deze systemen?
Wegen we 1. en 2. tegen elkaar af, dan blijkt dat de eerste methode veel
aantrekkelijks heeft omdat het nooit voor kan komen dat de hoogste toon
van het akkoord vals kan klinken tegen de solo-bovenstem.
Daar staat tegenover dat 2. boven 1. een aantrekkelijkheid heeft, omdat
het al direct als geheel „eigen” werk wordt onderkend; iets wat bij 1.
eerst na het toepassen van verschillende kunstgrepen mogelijk is (verg,
hfdst. IX).
Omwille van de duidelijkheid zullen deze twee verschillende systemen in
het vervolg resp. worden aangeduid als 1. „solowerk” en 2. „melodiekoppel”.
In fig. 57 is blokschematisch de melodiekoppel weergegeven.
Te beginnen bij het centrale punt de toongenerator, blijkt uit dit schema
dat deze op twee wijzen wordt gestemd en wel door de registers en door
de toetsen.
Tot basis dient het schema van fig. 16: De a-symmetrische multivibrator.
Alle onderdelen van deze schakeling bepalen tezamen de stemming van
de generator. Deze wordt echter wel voornamelijk beïnvloed door de waar
den van Cki en Rji, en dit is maar gelukkig ook, want het zal blijken dat
met variëren van deze componenten zowel octaafstemming als toonstemming in onze handen ligt.
We zouden het zó kunnen zeggen: Eén der twee moet dienst doen als
fijnstemming en de andere als grofstemming. En menig lezer zal hier
niet geheel vreemd tegenover staan, als een vergelijking wordt gemaakt
tussen vele schema’s van bestaande toongeneratoren, zoals de schakeling
met de ,,brug van Wien”, waar ook de weerstanden worden gewijzigd om
de verschillende gebieden te verkrijgen, terwijl een variabele condensator
is aangebracht om de verschillende frequenties voort te brengen.
Nu zijn weerstanden iets eenvoudiger te behandelen als condensatoren;
speciaal in deze schakeling.
Gesteld dat de verschillende tonen zouden moeten worden ingeschakeld
door Cki te veranderen — dit zou ontegenzeggelijk met zich meebrengen
dat alles bij de toetsen moest worden afgeschermd, omdat we hier scha
kelen in een circuit tussen een anode en een rooster.
Handiger is, om m.b.v. de toetsen de waarde van Rji te gaan wijzigen
door kortsluiten van een groter of kleiner gedeelte tegen aarde en het
gebied waarover de tonen met de toetsen worden gekozen te laten inscha
kelen door wijziging van de waarde van Cki en wel m.b.v. registers. Voor
het stemmen van de toongenerator met de toetsen is gebruik gemaakt van
Vitrohm draadgewonden weerstanden met aftakclips.
Constructiemogelijkheden kan men zien op de betreffende afbeeldingen,
zoals afb. 31, 44 en 45.
Hoe e.e.a. in zijn werk gaat kan worden afgeleid uit fig. 57, 58, 59 en 67.
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Men ziet daaruit dat het ondereinde van deze weerstandenserie niet aan
aarde is gelegd maar aan een negatieve spanning.
Wordt n.1. niet gespeeld, dan staat tussen rooster en aarde in feite een
weerstand geschakeld van oneindig hoge waarde. Deze waarde kan echter
klein genoeg zijn om de generator tóch te doen werken. Dit kan gebeuren
in het hoogste gebied van onze gehoorkromme, maar het kan ook daar
boven zijn. In het eerste geval horen we steeds een zeer hoge pieptoon
zolang niet wordt gespeeld; in het andere geval zal de onhoorbare frequen
tie tot ongewenste effecten aanleiding kunnen geven. Zodra nu een toets
wordt ingedrukt, wordt een zeker gedeelte van de lekweerstand aan aarde
gelegd waardoor tevens de negatieve spanning het rooster niet meer kan
bereiken; ze is kortgesloten tegen aarde.
Een vergelijking tussen fig. 58 en 59 toont hoe de verschillende waarden
voor C^i worden ingeschakeld. Deze wijze van schakelen heeft voordelen
boven een manier waarbij voor elk gebied ook een andere condensator
wordt gekozen.
In dat geval zou het mogelijk zijn dat de solostem gaat spelen in een
gebied dat nergens iets met de stemming van het akkoordenwerk heeft
te maken. B.v. als twee registers worden gedrukt, dan komen de beide
condensatoren parallel te staan. En gesteld dat 8' wordt gekozen met
0,05 /iF en dus 4' met 0,025 //F, dan levert het samenschakelen van beide
registers 0,075 /<F en deze waarde slaat op de z.g. ,,sub-quint”, een gebied
dat juist in een orgel zeer sporadisch wordt gebruikt!
Nu zal steeds het laagste gebied spelen, gesteld dat twee registers tegelijk
worden gedrukt.
Bij het gebruik van schakelaarblokken, waarbij de verschillende registers
een gemeenschappelijke vergrendeling hebben, zal dit onmogelijk zijn.
Toch zal de mogelijkheid om verschillende registers tegelijk te schakelen
wel zijn aantrekkelijkheden kunnen hebben, want zal men (fig. 60) b.v.
gebied en klankkleur van de fagot 16' kiezen, dan is het ook mogelijk in
dit zelfde bereik een hobo erbij te nemen; immers, het drukken van dit
laatste register heeft geen invloed op de stemming maar schakelt wel
tevens het betrokken filter in. En zo kunnen dus zaagtand- en blokgolfvormig signaal samen worden gekoppeld.
Geheel links in fig. 58 is de vibrato-generator getekend, een conventioneel
type met „brug van Wien”. De waarden van de componenten met deze
brug worden geschakeld door een 5-standen schakelaar met 6 secties.
Niet alleen de verschillende snelheden worden n.1. ingeschakeld, maar
tevens bepaalt deze schakelaar in haar stand de diepte alsmede of het
vibrato, dan wel tremolo wordt!
In het eerste geval wordt het vibratosignaal aangelegd op het rooster van
de vibrato-buffer, die het signaal op haar beurt op het toonsignaal injec
teert via de anode van V3a.
Teruggekeerd bij de toongenerator vinden we in de tak naar de toetsstemweerstand nog een drietal potentiometers.
Deze kunnen elk voor zich een waarde hebben tussen 10 en 25 kQ. P4 en
Po vormen tezamen het hawaï-effect, waarover meer in hoofdstuk IX.
Met P3 kan de stemming van de sologenerator worden aangepast bij die
van het akkoordenwerk.
In de katode-circuits van de beide buishelften V3 bevindt zich ook nog
een potentiometer, waarmede de onderlinge toonafstanden kunnen worden
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geregeld. Het kan voorkomen dat — b.v. door verouderen van de buis —
de afstand tussen laagste en hoogste der te spelen tonen niet meer juist
is (c.q.: 3 octaven in toetsen kunnen zelfs wel 3% octaaf in tonen op
leveren).
Dit verloop nu is te corrigeren m.b.v. Po.
In de praktijk komt het erop neer dat men de laagste toon van de melodiekoppel stemt m.b.v. P2 en de hoogste met P3.
Het is niet wenselijk de uitgang van de toongenerator rechtstreeks naar
de klankkleurfilters te voeren. Hier moet men een triode als buffer tussen
schakelen.
Bouwt men de melodiekoppel zonder deler en verdubbelaar, dan kan men
het beste van een dubbeltriode de eerste helft benutten als vibratobuffer
en de tweede als toonsignaalbuffer in een schakeling, als die waarin V^a
is opgenomen. De ,,flip-flop”-schakeling die voor de deler wordt gebruikt
is vrijwel alleen gevoelig voor negatieve impulsen van vrij scherpe vorm.
De impulsen van het toonsignaal worden verscherpt (en hoofdzakelijk als
positief doorgelaten door V5a, van welk positief een negatief wordt ge
maakt door buis V5b) en toegevoerd aan de deler.
De aanwezigheid van deze buis is tevens benut om genoemde buffer uit
te sparen: Het signaal op normale toonhoogte wordt afgenomen van de
eerste buishelft.
De voeding van de blokgolfvormer en de verdubbelaar geschiedt vanuit
een aftakking van de anodeweerstand voor V3b. De blokgolfvormer is in
feite een a-periodische toongenerator (geen bepaalde frequentie) die is
dichtgedrukt.
Ze wordt geopend door een aangelegd signaal en geeft dan een oneindig
aantal harmonischen ten beste. Gevolg: Blokgolfvormig signaal in de
frequentie van de trilling die ter sturing dient.
De verdubbelaar is een dubbelfazige gelijkrichter, dit zal verder geen
commentaar behoeven.
Buis V2 is ook in dit schema een dubbelbuis, evengoed als wanneer men
de deler weg zou laten. Het verschil is alleen dat het in dit schema een
triode-pentode betreft. Het pentode-gedeelte doet dienst als sleutelbuis
(elektronische schakelaar) en levert mogelijkheden om de toon hetzij
abrupt, hetzij met korte, hetzij met lange opbouwtijd te doen klinken.
Maar ook de uitsterftijd kan in twee graden worden geregeld door de
schermrooster-spanning te schakelen.
Deze materie werd ook reeds eerder behandeld.
De sleutelbuis wordt gevolgd door de tremolo-modulator, waar injectie van
toon- en vibratosignaal (nu dus tremolo) plaats vindt via de gemeen
schappelijke katodeweerstand van de beide buishelften.
Inzet II toont de schakelmogelijkheid van de vibrator/tremolant m.b.v. een
schakelaarblok met vier toetsen, elk bedienend: één wissel-, één maak- en
één verbreekcontact. Ook hier is weer gedacht aan gemeenschappelijke
vergrendeling.
Het afgebeelde schema kan vrijwel ongewijzigd dienst doen voor solowerk. Hierbij wordt het signaal van de hoogste gebruikte akkoordenwerkgenerator af toegevoerd aan de afgebeelde eenheid. Dit geschiedt via de
gestippelde leiding aan het rooster van V3.
Het gearceerde gedeelte vervalt; vibrato zal dan slechts mogelijk zijn
m.b.v. een modulator als elders beschreven. Schakelaarsectle Sif komt te
vervallen als men geen vibrato toepast.
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V2a en V3a doen geen dienst meer: Men kan i.p.v. V3b nu V2a plaatsen
zodat dus de ECF 82 blijft gehandhaafd, maar de ECC 83 (toongenerator)
vervalt.
De gestabiliseerde spanning voor V3 (nu V2a) is overbodig geworden en
dus kan de buis V2a worden gevoed van 4- Hsp af via de gebruikelijke
voedingsweerstand en ontkoppelcondensator (eveneens gestippeld aan
gegeven).
Er zijn talloze mogelijkheden inzake klankkleuring voorhanden.
Zo kunnen octaaf-schakeling en klankkleuring gescheiden worden genomen
en kan ook voor %F en 2F een stel registerfilters worden aangebracht,
compleet met registers. Maar daar komt geen einde aan.
In dit ontwerp zijn %F en 2F elk inschakelbaar als koppels en bezitten
elk slechts één register met filter.
Op het nut en het gebruik van het register ,,melodie-solo” (geheel rechts
in fig. 60) komen we nog nader terug. Men bedenke (zie appendix: „Lijst
van bedieningselementen „OKTAVA”) dat bij het gebruik van solowerk
de octavenstemming vervalt.
Melodische bas/bassolo

Voor dit nevenwerk wordt voor de aanduiding eveneens gebruik gemaakt
van een tweetal benamingen, want hier ligt de zaak vrijwel hetzelfde als
bij de solo-bovenstem. Met dien verstande, dat onder zekere omstandig
heden het gebruik van de akkoordgeneratoren noodzakelijk zal blijken te
zijn, terwijl men bij solo-bovenstem steeds vrije keuze had.
Beide benamingen duiden erop dat het hier gaat om een solostem in de
baszijde van het manuaal.
De „clou” is wel dat nu steeds de onderste van de gespeelde tonen apart
moet worden gekleurd, waarbij het voornamelijk de bedoeling is, deze een
octaaf lager te doen repeteren, zulks ter verlening van de nodige „grond”
aan het gespeelde.
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In fig. 61 is de frequentiedeler weergegeven zoals die werd toegepast.
Via een serieschakeling van wisselcontacten van de toetsen wordt steeds
het signaal van de onderste gebruikte akkoordgenerator toegevoerd aan
deze frequentiedeler.
Met als gevolg dat dit signaal ook een octaaf lager nog eens klonk en
illusies opwekte van pedaalspel (van een organist die „op z’n janboerefluitjes” steeds de pink van de linkerhand dupliceert in het pedaalspel —
aldus uitgedrukt in orgeltechnisch bargoens.)
Inzake populaire muziek leverde dit de mogelijkheid om zeer effectief in
de „hoem-pa-pa” stijl te gaan spelen, waar op de „hoem” de grondtoon of
sub-quint van een akkoord moet klinken en op „pa” het akkoord zelf.
Bij de algemene beschouwing werd hier reeds op gewezen en in hfdst. IX
komen we er nog nader op terug.
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Alle mogelijk voorkomende registers (vergelijk hetgeen inzake registratie
mogelijkheden werd opgemerkt in het slot van hfdst. III) zijn opgenomen
in fig. 65.
Wie deze melodische bas erg mooi wil uitvoeren, kan ze ook nog voorzien
van een frequentieverdubbelaar en een sleutelbuis.
Een schematische voorstelling vindt men in fig. 68; de verschillende scha
kelingen die daar als hokjes zijn aangegeven kunnen zonder meer worden
opgenomen zoals is aangegeven in fig. 58.
Reeds eerder werd opgemerkt dat het wenselijk is. de solo-basstem (onge
acht in welke der twee genoemde uitvoeringen) van een afzonderlijke
versterker te voorzien. Aanwijzingen in die richting geeft fig. 62.
De melodische bas/bassolo (hiervoor is de eigen toongenerator niet opge
nomen — men zie daarvoor fig. 63 en we komen daar nog op terug) is
hier voorzien van een eigen balansversterker.
Dit chassis bevat dan: frequentiedeler, eigen voeding, balansversterker
(die tevens dienst doet als sleutelbuis- èn koppelversterker) en koppelversterker voor akkoordenwerk baszijde.
Steker A gaat naar het registerbord en men ziet daarop aansluitingen
voor: (kloksgewijze nagelopen): uitgang %F, uitgang F, ingang verster
ker, schakeldraad melodische bas/bassolo (gaat dus naar register „con
tinue bas” — vergelijk fig. 30, 66 en 85) en schakeldraad voor akkoorden
werk baszijde (gaat naar register „wisselspel” — zelfde verwijzing als
voren). Steker B gaat naar het manuaal. Steker A is in fig. 34 de octalhouder; steker B is daar een 5-pens type.
Omdat voor de melodische bas, uitgevoerd als bassolo, steeds de onderste
der gespeelde tonen moet klinken, is de asymmetrische multivibrator (zoals
gebruikt voor melodiekoppel) onbruikbaar, tenzij speciale voorzieningen
worden getroffen voor een apart toetsschakelsysteem.
Dit zou dan ook moeten gebeuren via een serie van wisselcontacten, één
stel per toets, zoals voor het register „melodie-solo” gebruikt, alleen dan
net andersom geschakeld.
De aansluitingen die bij de rij contacten voor „melodie-solo” naar de ver
bindingen tussen de weerstanden van 1,5 M£) en 1 MQ gaan moeten dan
naar aftakklemmetjes op weerstanden HHA en HFA, zoals in fig. 67
aangegeven voor melodie-koppel, worden gevoerd.
Bij deze aanduidingen laten we het.
Het is namelijk eenvoudiger voor de bassolo gebruik te maken van hetzij
een Hartley-, hetzij een Colpitts toongenerator.
Het bezwaar is echter wel, dat de golfvorm van deze typen wordt gewijzigd
als men ze over een groot gebied verstemt door alleen voor de afstemcondensatoren andere waarden in te schakelen. Feitelijk zou op een zeker
moment ook de waarde van de zelfinductie moeten worden veranderd.
Het blijkt dat de Colpitts generator zich in deze gunstiger gedraagt dan
de Hartley.
Bovendien werd voor de generator volgens fig. 63 gebruik gemaakt van
een zelfinductie die is voorzien van een mu-metalen kern. Met deze zelf
inductie bleek het mogelijk om zelfs de generator in Colpitts-schakeling
zó langzaam te laten genereren dat de „slagen” op het gehoor konden
worden geteld.
Wordt er achter de generator een frequentiedeler geschakeld, dan kan ook
een Hartley-generator als toonbron wel z'n dienst bewijzen, omdat de
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drijver (waarvandaan uiteindelijk óók F wordt betrokken) het signaal
toch steeds vervormt.
De wijze waarop de Colpitts-generator wordt geschakeld is iets ingewik
kelder.
Het bleek namelijk , dat deze zich niet over een gebied van ca. drie octaven
liet verstemmen, alleen door één der afstemcondensatoren van waarde te
veranderen.
Dit gebeurt nu om-en-om: Door de éne toets wordt een zekere waarde
voor de anodecondensator gekozen, de volgende geeft een andere waarde
voor de roostercondensator, waarbij de waarde van de anodecondensator,
zoals door de eerste toets gekozen, ongewijzigd blijft. De derde toets
houdt weer dezelfde waarde voor Cg als door de tweede werd gekozen,
maar verkleint nu weer de waarde van Ca, enz. De tweede helft van de
gebruikte dubbeltriode doet dienst als buffer. Ze wordt tevens benut als
sleutelbuis.
Wordt de toongenerator gevolgd door een deler met drijver, dan heeft de
inlassing van Vjb in de functie van buffer weinig zin.
Ze wordt dan weggelaten en tot toongenerator wordt de (duurdere)
ECF 82 gekozen; dat maakt nu in de kosten niet veel meer uit, iets dat
wel het geval was in het basisschema, fig. 63. De pentode van de ECF 82
wordt nu benut als sleutelbuis, terwijl de koppelversterker wordt gecombi
neerd met die van het akkoordenwerk-baszijde in één dubbeltriode (zie
fig. 85).

Het toepassen van een Hartley toongenerator (i.p.v. de afgebeelde Colpitts)
zal geen moeilijkheden opleveren als men fig. 37 en 38 goed bekijkt. Het
verschil tussen die twee is met opzet zo gering mogelijk gehouden.
Registers „Melodiesolo", ,,Wisselspel" en „Continuebas",
koppelversterkers en scheidingsschakelaars

We resumeren hier nog even wat we al eerder hebben aangegeven, n.1.:
De melodische bas/bassolo klinkt alleen als het koppelpedaal is ingedrukt
of als het register „continue bas” in de werkstand wordt geplaatst.
Door èn het register „continue bas” èn het register „wisselspel” in te
schakelen en het koppelpedaal niet aan te raken, is het dus mogelijk om in
de baszijde, over het gehele gebied waarop de melodische bas/bassolo
spreekt, een solostem ten gehore te brengen, waarvan de klankkleur o'p
generlei wijze wordt beïnvloed door de registers voor het akkoordenwerk;
(dat klinkt niet op de tonen waarop de solo-basstem speelt).
Dit kan inderdaad voordelen hebben.
Hiermede komen we terug op de eerder gemaakte opmerking inzake „het
klavier in drieën delen” (hfdst. III).
Zoals de zaken normaal liggen, overlappen de beide solostemmen elkaar.
Fijnproevers zullen de wens in zich op voelen komen om eens een echt
trio te spelen waarbij alle drie stemmen hun eigen karakter hebben en
niet: één der stemmen bestaat uit een andere stem met een „extra” in de
klankkleur.
Daartoe is het wenselijk dat over een gedeelte van het manuaal de beide
solostemmen niet klinken.
Dit is op vrij eenvoudige wijze opgelost (fig. 66 en 67).
De scheidingsschakelaars leveren twee octaven (vanaf a t/m b' — dit is
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bij melodiekoppel a' omdat zulks zo uitkomt met de weerstanden — waar
alleen het akkoordenwerk klinkt.
Er is een mogelijkheid voorhanden om in de lager gelegen octaven een
toon tegelijk met een absoluut eigen karakter m.b.t. het akkoordenwerk
te doen klinken.
Volgens de tot dusverre verstrekte beschrijving, is het mogelijk, om boven
de genoemde twee octaven in combinatie van akkoordenwerk en solobovenstem te spelen.
Hiermede wordt in de registratie van de solostem ook rekening gehouden:
Het akkoordenwerk in 8' spelend in combinatie met de solo als quint geeft
een fantastisch effect, evenals het gebruik van de terts.
Maar wat te doen als men de solo specifiek een octaaf hoger of lager wil
laten klinken?
Dat gaat niet: De 8' van het akkoordenwerk blijft steeds doorklinken.
Om nu ook voor de diskant een mogelijkheid voorhanden te hebben tot
het spelen van een absolute solo, is een extra serie toetscontacten aange
bracht, die er zorg voor draagt dat het signaal van de hoogst-gespeelde
akkoordgenerator tegen aarde wordt afgevoerd als een register wordt
ingedrukt.
Deze afvoering geschiedt via een condensator van 1 //F, dit ter voorkoming
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van een „klik” als het betrokken register gedurende het spelen wordt
ingedrukt.
Hoe e.e.a. in zijn werk gaat blijkt wel overduidelijk uit fig. 66.
Bij fig. 66 en 67 willen we nog de volgende opmerkingen plaatsen:
Door de plaatsing van de condensatoren Ci en C2, (zie ook fig. 37 en 38)
benevens de verschillende weerstanden bij de toetscontacten, behoeft men
per toongenerator slechts één draad naar de toetscontacten te voeren,
wat ontegenzeggelijk de overzichtelijkheid ten goede komt.
Ook blijkt dat bij deze rangschikking de dempingseffenaar c.q. het dempingsnetwerk een plaatsje bij de toetscontacten kan vinden.
Minder prettig is het feit dat de eerste stemming (van de onderste be
trokken toon) van de generatoren nu op het generatorblok moet gebeuren,
terwijl de overige stemmingen bij de toetscontacten moeten geschieden.
Maar dit nadeel weegt zeker niet op tegen de vele voordelen die deze
constructie met zich meebrengt.
Een tweede voordeel van deze schakeling van de toongeneratoren voor het
akkoordenwerk is wel:
Het hawaï-effect was oorspronkelijk specifiek voor de melodiekoppel met
haar „eigen” toonbron. Het kan nu echter ook worden toegepast bij het
solowerk.
Door de ingangsweerstand van het solowerk te houden in een grootte
tussen 100 en 150 k£) (Ro in fig. 58) zal de toongenerator die voor het
solowerk wordt benut ook kunnen worden verstemd door variëren van de
waarde van
(1 M.Q, zie fig. 66) want daardoor gaat Co ook invloed
uitoefenen op de stemming van de toongenerator, wat oorspronkelijk alleen
werd gedaan door Ci.
Fig. 67 is vrij onvolledig getekend; de uitgangsnetwerken van de toon
generatoren zijn niet opgenomen maar aansluitingen daar heen zijn aan
gegeven met een schuin streepje.
Ook is de contactenreeks voor de „melodie-solo” niet getekend. Deze is
hetzelfde als in fig. 66.
De scheidingsschakelaar voor de diskant is hier getekend tussen a' en ais'
omdat dit zo uitkwam met rangschikking op de weerstanden. (Die kan
men moeilijk voor dat doel in tweeën hakken!)
Men is hier overigens niet speciaal op een zekere toon aangewezen: De
scheiding in fig. 66 werd gekozen tussen bl en c2, omdat zulks daar uit
kwam met de akkoordgeneratoren.
De scheidingsschakelaar in de diskant bij gebruik van de melodiekoppel
heeft ook weer tot taak om tevens de voering van de contactenreeks
„melodie-solo” te onderbreken (vergelijk fig. 66 en 67).
In de tweede plaats verbreekt deze schakelaar de verbinding tussen de
twee aangegeven weerstanden en ten derde wordt nu de negatieve dichtdrukspanning voor de mulivibrator aangelegd aan (wat thans is): het
laagste punt van de weerstandenreeks.
Tenslotte is in fig. 66 nog aangegeven hoe het dempingsnetwerk van de
baszijde akkoordenwerk moet worden verbonden met de rest als men
geen koppelversterkers wil gebruiken.
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Hoofdstuk VIII

KLANKVORMING
Globaal genomen is elk elektronenklavier in drie delen te scheiden en wel:
1. toon-opwekkend gedeelte;
2. toon-beinvloedend (klankvormend) gedeelte;
3. toonversterkend (weergevend) gedeelte;
welke gedeelten elk weer afzonderlijk kunnen worden onderverdeeld.
Bij de „OKTAVA” omvat het toon-beïnvloedende gedeelte:
a. klankvormers/signaalmengers met registers plus filters;
b. solo-stemmen met registers plus filters;
c. vibrato/tremolo;
d. kunstmatige echo en kooreffect; elk met bijbehorende regeleenheden.
In dit en het volgende hoofdstuk zal nu elke eenheid afzonderlijk worden
behandeld.
Bij een volledige bouw van de „OKTAVA" zou het uitvoeren van al deze
eenheden afzonderlijk wel bezwaarlijk zijn, omdat men dan niet meer uit
de draden-wirwar wijs zou kunnen worden.
Daarom zijn ook meerdere eenheden van de ,,OKTAVA” samen op één
chassis aangebracht.
Want behalve dat elke eenheid een voedingskabel moet hebben, staan ze
ook vrijwel alle onderling met elkaar in verbinding (vgl. fig. 34).
In de „OKTAVA" zijn o.a. klankvormers en signaalmengers op één chassis
samengebouwd met het vibrato, ook al omdat één chassis van grotere
omvang minder plaats behoeft in te nemen dan meerdere kleine chassis.
Zoals uit genoemde afbeelding blijkt, zijn toch de vermelde eenheden min
of meer gescheiden uitgevoerd, ondanks samenvoeging op één chassis.
Daarom is dit ene chassis voorzien van meerdere stekers, waarvan er
slechts één dient voor de voeding.
Men kan zich hiertoe bedienen van nieuwe meerpolige stekers, hoewel deze
bij tijd en wijle ook in surplus-winkels wel verkrijgbaar zijn, terwijl ook
huishouders en sokkels van oude buizen hun diensten kunnen bewijzen.
(Ook in het schema „interne verbindingen” zijn enige buissokkels aan
gegeven).
De stekers kunnen aan de voorzijde over de lengte bovenop het chassis
worden opgesteld. Dit levert het voordeel dat het chassis niet — door
uitstekende pluggen — meer ruimte vergt dan zijn eigen afmetingen.
Maar de juiste opstelling zal toch ieder voor zichzelf uit moeten maken:
Montage in één der zijkanten of in voor- of achterzijde geeft weer het
voordeel dat het chassis minder diep kan worden gemaakt, wat weer
materiaal besparing geeft.
In het plaatsen van de verschillende onderdelen op het chassis is men vrij;
dit is niet kritisch.
Daarom kan het geheel een ordelijk aanzien worden gegeven door elektrolieten en buizen elk op één rij te plaatsen. Door in deze opstelling enige
compactheid te betrachten kan ook het inwendige van het chassis een
overzichtelijke montage te zien geven. Hiertoe zijn een groot aantal montagebordjes en -strippen aangebracht (vervaardigd als bij de toongeneratoren aangegeven) terwijl ook langs de gehele voor- en achterzijde een
lange montagestrip is bevestigd.

71

De hoogspanningsleiding is direct onder de elektrolieten aangebracht met
de ontkoppelingsweerstandjes op een strip daartussen; hierdoor is dat
gedeelte van het chassis geheel voor de voeding ingericht.
Volledige afscherming van alle signaalvoerende leidingen is uiteraard niet
mogelijk en niet raadzaam (zie hdst. XII) en zal zeker in dit chassis een
rommelige indruk wekken.
Daarom is zoveel mogelijk met lage impedanties gewerkt. Wel kan men
afscherming toepassen in de verbindingen via stekers tussen de verschil
lende eenheden onderling.
Omdat het klankvormerchassis direct boven het voedingsapparaat moest
worden opgesteld werd op deze plaats op de bodemplank een geaarde
aluminium plaat aangebracht. Ondanks het feit dat ook het chassis was
ge&ard (via de voedingskabel) bleek opstelling van het chassis rechtstreeks
op de aluminium plaat toch nog brom op te leveren. Deze was eerst ver
dwenen toen het chassis wel op de aluminium plaat, maar geïsoleerd ervan
was opgesteld.
Van het klankvormerchassis af, waar alle signalen van de registers voor
akkoordenwerk zijn samengebundeld, gaan deze via de expressie-eenheid
— waaraan reeds in hfdst. II en III de nodige aandacht werd besteed —
naar de

Vibrator
Hier wordt het totale akkoordenwerk in de modulator bewerkt door de
vibrato-generator die daartoe met de betrokken regelaars wordt ingesteld.
Het vibrato, zoals in de „OKTAVA” toegepast, is nog van vrij oude datum.
In hfdst. n werd reeds een beschrijving gegeven van het latere vibrato.
Hier willen we nu enige aandacht vragen voor de oudere versie, wat zeker
de belangstelling van de lezers zal hebben, omdat hieruit het latere ontwerp
werd ontwikkeld.
Uit fig. 70 blijkt dat er twee regelaars zijn, n.1. een voor snelheid en een
voor diepte.
Er zijn twee dekschakelaars getekend, welke in de praktijk door één knop
worden bediend.
Deze gecombineerde schakelaar heeft de volgende standen:
1. Vibrato uit;
2. snelle, diepe slag;
3. middelmatig;
4. langzame, lichte slag.
Het spreekt vanzelf dat tussen de genoemde standen naar verkiezing nog
vele verschillen kunnen worden gemaakt. Maar ook hier geldt weer de
waarschuwing de zaken niet al te ingewikkeld te maken.
Het blijkt wel uit de praktijk dat drie standen meer dan voldoende is; de
graad waarin men sneller en dieper laat slaan kan natuurlijk aan de
smaak van de bouwer worden aangepast, maar dat is een geheel andere
zaak.
De vibrato-generator ECC83 heeft een ontkoppelcondensator van 500 //F.
Men houde er rekening mede dat dit een tamelijk incourante waarde is;
in de „OKTAVA” werd hiervoor gebruik gemaakt van een tweetal con
densatoren van 250 /zF parallel.
Ondanks de juiste instelling en de grootte van de condensator (0,5 /zF)
tussen rooster en aarde van de tweede sectie van de ECC83 is het mogelijk
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Fig. 70 — SCHAKELING VIBRATO

dat een gedeelte van het vibrato-signaal de versterker zal bereiken. Dit
geeft een onaangenaam „motorboten” in de luidspreker te horen.
Door de waarde van laatstgenoemde condensator te verdubbelen zal het
euvel kunnen worden verholpen; het gevibreerde signaal wordt er niet
door geschaad en hoogstens zal men de modulatie-diepte vanaf de vibratogenerator iets moeten verhogen.
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De in het schema getekende transformator is een gangbare balansingangstransformator (1 : 3) met voldoende impedantie in de primaire en een
vrij lage in de secundaire wikkelingen.
De uitgang van de vibrato-eenheid ontvangt het toonsignaal via een filter
van de anode van de ECC82. Dit filter dient om het vibratosignaal te
onderdrukken en tevens om de lage tonen buiten het vibrato om te voeren.
Een tweede filter is van het hoog-doorlaattype en draagt er zorg voor dat
vrijwel alleen de tonen boven ca. 250 Hz door het vibrato-signaal kunnen
worden bewerkt.
De sterkte tussen de bassignalen en de diskant kan worden uitgebalanceerd
m.b.v. P.
De uitgang van het filter mag uitsluitend aan een open rooster worden
verbonden. Elke wijziging van de 1 M Q potmeter zal de werking van het
netwerk schaden.
Zoals blijkt wordt het toonsignaal behoorlijk versterkt vóór het aan de
vibrato-modulator wordt toegevoerd. Dit is gedaan om een goede ver
houding te krijgen tussen toon- en vibrato-signaal; het toonsignaal kan
nu met een filter tot zodanige sterkte worden gereduceerd, dat het vibratosignaal (voor zover het nog op de uitgang komt) kan worden onderdrukt
met hetzelfde filter.
De meest juiste instelling wordt verkregen door de potentiometer voor de
6SL7 zo laag mogelijk af te regelen (niet al te laag; dan wordt het vibrato
onhoorbaar) en daarna de uiteindelijke uitgangssterkte in te stellen.
Voor hen, die geen solostemmen willen inbouwen en dus een expressieeenheid overbodig vinden, is in het schema (fig. 70) aangegeven hoe en
waar de expressie-trede aan te brengen.
De vibrator veroorzaakt in haar werking een faze-verschuiving die zich
als gevolg van het optredende Doppler-effect aan het gehoor voordoet als
frequentie-modulatie.
Het signaal komt over de secundaire wikkeling van T te staan, waar het
afwisselend capacitief (Ci) en door een weerstand (R, van V3b) wordt
doorgelaten.
Is V3b door een negatieve piek van de vibrato-generator dichtgedrukt, dan
zoekt het signaal de weg van de minste weerstand door Ci. Wordt daaren
tegen V3b in hoge mate geleidend als weerstand (door een positieve piek
van het vibratosignaal) dan ligt de weg van de minste weerstand in de
(lage) inwendige weerstand van de buis en deze gedraagt zich als ohmse
weerstand.
De afwisseling capaciteit-ohmse weerstand heeft tot gevolg dat het toon
signaal afwisselend 90° voor- en naijlt. Dit doet zich aan ons gehoor voor,
alsof de toonhoogte verandert. Ongeveer door hetzelfde effect als wat
naar voren treedt bij het naderen van een trein: In de verte klinkt een
fluittoon hoger dan tijdens het voorbijrijden en wordt lager als de trein
zich verder van ons verwijdert. Dit komt doordat de treinsnelheid eerst
schijnbaar wordt opgeteld bij de trillingssnelheid van de toon, dan steeds
minder wordt en later wordt afgetrokken.
Evenzo bij deze wijze van vibrato-injectie: De éne halve periode hebben
we te doen met de som van vibratosignaal en toonsignaal, daarna een
neutraal punt en vervolgens krijgen we te doen met het verschil.
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Het kooreffect
is niet in het uitgebreide blokschema getekend, omdat er verschillende
plaatsings- en toepassingsmogelijkheden voor zijn, zoals we zullen zien.
Het kooreffect beoogt het geluid iets te verlevendigen door de illusie te
wekken alsof er voor één toon van meerdere toonbronnen gebruik wordt
gemaakt.
Het blijkt dat de mens eenvoudig waar kan nemen of er één of twee
instrumenten van dezelfde soort spelen, maar zodra het er drie worden
laat zijn onderscheidingsvermogen hem in de steek.
Het kooreffect is als één geheel uitgevoerd en ook als zodanig getekend
(fig. 71).
Daardoor levert het een bruikbaar geheel voor iedereen, maar de feitelijke
opzet is verloren gegaan, althans waar het een elektronenklavier betreft.
De bedoeling was om elk register niet alleen een eigen timbre te laten
hebben (veroorzaakt door de registerfilters) maar ook een geheel eigen
karakter te geven, zodat bijtrekken van een register niet alleen merkbaar
zou zijn door timbre-wijziging van het toonsignaal, maar ook als een extra
bijkomend karakter hoorbaar zou zijn.
Bezien we eerst het huidige schema:
Van de ingang komt het toegevoerde signaal op de rechter helft van de
onderste ECC83. Deze staat deels geschakeld als katodevolger; deze schake
ling slaat alleen op het doorgegeven signaal. Er is ook een anodeverbinding, welke dient voor tegenkoppeling van de tweede buishelft af.
Deze tegenkoppeling geeft een piek in het midden van het toongebied van
de toongeneratoren van een elektronenklavier dat in 8' toonhoogte speelt.
Vervolgens is deze tweede buishelft ook nog als fazedraaier geschakeld
en dit, in combinatie met het erna komende Dome-network, geeft als uit
komst een tweetal signalen, die t.o.v. elkaar 90° in faze zijn verschoven.
Elk van deze signalen wordt toegevoerd aan een modulator, die wordt
gevoed door een generator, waarvan het afgegeven signaal een zeer lage
frequentie bezit, (1 è. 2 Hz, liefst in geen enkel rekenkundig verband met
elkaar staand). Modulator en generator zijn gedetailleerd weergegeven in
fig. 72.
Gedurende de positieve pieken is de modulator dichtgedrukt en de toonsignalen moeten hun weg zoeken via de serieweerstand van de twee capa• HM
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74a

Afb. 81a-b - DE TOEPASSING VAN
SCHAKELAARBLOKKEN
ALS REGISTERS.

Afb. 56a

VOORBEELD VAN „STOKPEDAALKLAVIERDOOS” ZOALS VRIJWEL
DOOR IEDEREEN IS TE MAKEN.
Het voordeel is dat dit klaviertjc geheel
zelfstandig is, althans mechanisch; elek
trisch wordt het d.m.v. een meerpolige
steker met het instrument verbonden.

£

$

Afb. 73 - BOVENAANZICHT CHASSIS
KOOREFFECT.

Afb. 74 - ONDERAANZICHT CHASSIS
KOOREFFECT.

Afb. 81b

74b

citeiten Cag en Cg.a, waarbij hoge tonen en hogere harmonischen voorkeur
genieten boven trillingen van lagere frequenties.
De modulator gaat open bij elke negatieve piek in het door de generator
afgegeven signaal. Dan wordt het signaal versterkt doorgegeven aan C^,
maar er bestaat een sterke tegenkoppeling over Ca.g naar het rooster van
deze zelfde buishelft, welke tegenkoppeling voor de hoge tonen sterker is
dan voor de lage tonen.
Het kooreffect geeft dus een timbre-verandering.
Dit is met opzet gekozen om enig onderscheid te houden tussen tremolo
(geluidssterkte-verandering) en vibrato (toonhoogte-verandering).
De hogere en lagere frequenties van het ingangssignaal worden recht
streeks doorgevoerd omdat het Dome-network ze aantast. Bovendien be
houdt men hiermede een zekere homogeniteit in het geluid; zonder deze
voorzorg zou de klank van het instrument een al te zwevend karakter
krijgen, waardoor het onbestemd wordt en geen houvast geeft.
Het mooiste zou zijn om vervolgens elk kanaal aan een afzonderlijke ver
sterker toe te voeren, maar door dit te propageren vrezen we al te veel
protesten te ontlokken aan de adspirant-bouwers!
Nu wat betreft toepassen van het kooreffect in een elektronenklavier.
Beschouwen we daartoe nog eens het uitgewerkte blokschema, fig. 30.
Daar zijn als eerste achter de registerfilters een drietal signaalmengers
getekend.
Bij toepassen van het kooreffect in de „OKTAVA” dient men de zaken als
volgt aan te sluiten:
Linker en rechter tak gaan via hun registerfilters, registers linker en
rechter signaalmenger en de gemeenschappelijke signaalmenger naar het
R/C netwerk onder de tweede ECC83.
De twee series registerfilters die in het midden zijn getekend worden elk
voorzien van een eigen signaalmenger (die dan deze naam niet meer ver
dient; beter zou zijn register-volgversterker) en worden elk toegevoerd
aan een modulator.
En dan zou elk der registerseries ook inderdaad een eigen karakter krijgen,
want de gemoduleerde takken hebben ook nog elk een resonantie, veroor
zaakt door tegenkoppeling tussen de twee roosters van de buishelften
m.b.v. een schakeling van een weerstand en een condensator, resp. in serie
en parallel.
Speciaal in dit geval is het toepassen van gescheiden versterking met
weergave uit verschillende richtingen zeer effectief. Het éne register komt
b.v. van links achter de speler, het bijtrekken van een ander register (in
een andere serie) vult het geluid met geheel eigen karakter op vanuit een
geheel andere richting. Tenslotte geven afb. 73 en 74 nog een uitvoerings
vorm van het kooreffect in boven- en onderaanzicht weer.
En hiermede zijn we tevens aangeland bij de registers met bijbhorende
filters en daarvoor het
Dempingsnetwerk
Worden de signalen vanaf de toongenerator zonder meer toegevoerd aan
registers met filters, dan zal het volgende ongewenste effect zich voordoen:
Komend via een hoog-doorlaatfilter zullen de hogere harmonischen worden
bevoordeeld boven de lagere harmonischen en dus ook de grondtonen.
Een filter dat effectief de klank kleurt van C, de grondtoon dempt en b.v.
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Fig. 75 — HET DEMPINGSNETWERK

de 4de harmonische doorlaat, zal vrijwel geen demping geven aan de
grondtoon als cl wordt gespeeld.
Het filter blijft wel als hoog-doorlaatfilter werken, maar bij spelen met
dit filter komen de grondtonen in de lagere octaven beduidend zwakker
door dan in de hogere.
Het gehele spectrum komt scheef te liggen; het speelt niet prettig, want
juist nu men een register gebruikt dat in de diskant een prettig strijkend
geluid geeft, valt alle grond weg: De bassen geven geen ondersteuning
aan het gespeelde.
Het onvermijdelijke gevolg zou zijn dat spelen met een scherp hoog-door
laatfilter gepaard moet gaan met een diep laag-doorlaatfilter.
Om dit verschijnsel op te heffen worden de toongeneratoren gevolgd door
een stelsel van weerstanden, dat wordt aangeduid als dempings-effenaar
of -netwerk (fig. 75).
Dit netwerk geeft tussen de verschillende octaven een demping, met als
gevolg dat bij een signaal dat aan de baskant wordt afgenomen de tonen
van de lagere generatoren veel sterker zijn dan die van de hogere. Dus:
De hoge tonen klinken daar zachter dan de lage tonen, maar het timbre
van elk signaal voor zich blijft onaangetast. De signalen vanaf de bas
generatoren vertonen eenzelfde frequentie-spectrum als die vanaf de
diskant-generatoren; de verhouding tussen grondtoon en boventoon blijft
gelijk.
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1

Uiteindelijk verschijnen de signalen vanaf de toongeneratoren allen in de
gewenste klankkleur, echter in gelijke sterkte, op de signaalmenger of
volgversterker.
Registerfilters

Na hetgeen in hfdst. II hierover reeds werd opgemerkt valt hier weinig
meer over te vertellen. De werking van de verschillende filters, zoals weer
gegeven in fig. 76, is vrij eenvoudig verklaarbaar aan de hand van de ter
plaatse verstrekte basisschema’s (fig. 20).
Deze opmerking geldt niet voor de
Registers
want hierover is wel bijzonder veel te vertellen.
In de verschillende figuren zijn even zovele constructie-voorbeelden
verstrekt.
In fig. 77 zijn registers afgebeeld zoals ze in de „OKTAVA” werden
toegepast.

i

Fig. 77 — REGISTERSCHAKELAARS

Bij het bespreken van de toetscontacten werd reeds opgemerkt dat bij de
bouw van de „OKTAVA” z.g. telefoonschakelaars goede diensten kunnen
bewijzen.
Het schakelmechanisme leent zich goed voor het maken van registerschakelaars, hoewel ze in de oorspronkelijke staat voor genoemd doel vrij
wel onbruikbaar zijn.
Worden de bestaande contacten gehandhaafd, dan geven de schakelaars
bij het uitschakelen een vrij harde mechanische tik te horen.
Om deze mechanische bijgeluiden te weren werden de oude contactstrippen
verwijderd en door strippen van fosforbrons vervangen.
Tot dit doel moet ook de pal onderaan de schakelaars worden verwijderd
(pennetje of kogeltje dat de schakelaar in stand houdt).
Het samenstellen van de registercontactpakketten geschiedt op gelijke
wijze als bij de toetscontacten.
Tussen de plaatjes pertinax worden nu echter een paar afgeknipte contact-
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strippen aangebracht; deze kunnen zeer goed als soldeerlip dienen bij het
monteren van de registerfilters (vooropgesteld dat men de bijbehorende
componenten op de registerschakelaars zelf wil aanbrengen). Mooier is
om de verschillende weerstanden en condensatoren op een weerstandstrip
aan te brengen en deze achter de schakelaars aan te brengen.
In de „OKTAVA" zijn 18 registers aangebracht, zoals weergegeven in
hfdst. IV, benevens een aantal regelaars.
Elke groep registers is aangebracht op een plaatje aluminium; met boutjes
en moertjes tegen de achterzijde van het bedieningspaneel geschroefd.
Het bedieningspaneel is vervaardigd van multiplex. (Gebruik van een mas
sieve plank opent de mogelijkheid genoemde registerstellen m.b.v. houtschroefjes te bevestigen, wat ook het vooraanzicht ten goede komt).
Genoemde plaat multiplex is aan de onderzijde voorzien van een beukehouten latje (20 X 20 mm) ter voorkoming van kromtrekken. Het bedie
ningspaneel rust direct op de toetsen en dient tevens om deze in hoogte
te richten. Tussen paneel en toetsen moet een strip vilt worden aangebracht
(zie hfdst. VI).
De gaten in het paneel moeten zo groot worden gemaakt dat ze kunnen
worden belegd met een klein randje vilt en toch nog ruimte overlaten
voor een vrij bewegen van het register.
Moeten de registers worden aangebracht in een harmonium, dan zal men
daarvoor meestal boven de mechanische registertrekkers wel ruimte weten
te vinden en anders wel aan weerszijden ervan. In dergelijke gevallen zijn
de — later te noemen — schakelaarblokken (afb. 81) bijzonder aantrek
kelijk, omdat ze (in verhouding tot zelfgemaakte of bestaande handelsregisters) per stel vrij weinig ruimte innemen.
De bedrading van en naar registerschakelaars moet waar enigszins moge
lijk worden afgeschermd en ook hier is voor verbinding van en naar be
trokken chassis veelvuldig gebruik gemaakt van meervoudige stekers,
(vgl. fig. 34). Het metaalkous van de afscherming kan dienst doen als
aardverbinding.
Het aanbrengen van extra soldeerpunten (b.v. in de vorm van draadsteunen en/of weerstandstrip) bij de schakelaars is heel handig voor het
monteren van de filters.
De bijbehorende smoorspoelen moeten worden gekapseld in mu-metaal en
kunnen (bij plaatsgebrek) vrijuit op enige afstand van de registerfilters
en -schakelaars worden geplaatst.

Registerlippen
De vorm van de registerschakelaars is niet aan bepaalde voorwaarden ge
bonden, hoewel men er natuurlijk steeds rekening mee moet houden dat
het mogelijk moet zijn een register aan en uit te schakelen zonder het
naastliggende aan te raken.
Bij het gebruik van telefoonschakelaars ligt het voor de hand deze te
voorzien van houten lippen.
Bij de „OKTAVA” werden deze lippen van beukehout gemaakt en ge
woon op het origineel geschroefd na het bijbehorende dopje te hebben
verwijderd.
Buiten de naam, zal ook de voetmaat op het register moeten worden
geschilderd of m.b.v. een schabloon getekend. Men kan ze nog wel het
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eenvoudigst op een strookje papier schrijven en dit vervolgens op de lip
plakken.
Nog mooier is, ze vrij groot te tekenen en vervolgens fotografisch te
verkleinen.
Wat blanke nagellak over het geheel geeft de nodige glans en bescherming.
Andere uitvoeringen voor registerschakelaars

Het zelfmaken van registers zal over ’t algemeen wel onder het bereik van
de zelfbouwer liggen en de uitvoeringsmogelijkheden zijn vele.
Uit fig. 77 blijkt wel dat dit soort geschikt is tot het maken van ver
scheidene contacten tegelijk (zie melodiekoppel).
Het is ook mogelijk registers te maken die verschillende contacten tege
lijkertijd verbreken. Hiervan geeft fig. 78 een mogelijkheid weer. Het zal
duidelijk zijn dat men hier verschillende contacten naast elkaar kan
monteren.

Fig. 78 — ANDERE UITVOERING VAN REGISTERSCHAKELAARS

Beide aangegeven uitvoeringen zijn van het z.g. „label-type” en tot maat
van de label kan heel geschikt de grootte van een duim worden gekozen.
De labels kunnen uit triplex worden vervaardigd en naar smaak van de
bouwer in één of meer kleuren worden geschilderd.
Het is bepaald niet raadzaam deze gewone kleurlak, na het aanbrengen
van de letters en/of cijfers nog eens met blanke lak te overtrekken; na
verloop van tijd zal dit groezelig worden. Voor de ras-knutselaar zijn in
fig. 79 en 80 nog een tweetal uitvoeringsmogelijkheden van registers
weergegeven.
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REGISTER.LA8EL TYPE*

Fig. 79

Het is normaal dat registers van het label-type in uitgeschakelde toestand
met het uiteinde van de label omhoog staan; registers van het z.g. tuimelaar-type staan in uitgeschakelde toestand met de bovenzijde van de
tuimelaar naar achteren. In fig. 79 staat nog een label aangegeven.
Twee bladveertjes liggen in gesloten toestand tegen de bovenachterzijde;
isolerend materiaal.
Wordt het naar de speler gekeerde deel (dus de „tip”) omlaag gedrukt,
dan komen de twee veertjes tegen de onder-achterzijde te liggen, welke
met metaal wordt bekleed. Het contact tussen de veertjes is dan gemaakt.
Bij dit type registers is het — in deze uitvoering — niet mogelijk, meer
dan twee contacten tegelijk te maken. Wel kan een z.g. twee-sprongcontact (vgl. de twee rechter contacten van het „Vox-Humana” register
van het melodiekoppel) worden bewerkstelligd door aan het metalen onderachtereind van de label een flexibel snoertje te verbinden; hieraan wordt
de afgaande tak verbonden. De twee aankomende takken (toegevoerde
signalen) worden alsdan verbonden aan de bladveertjes.
In deze provisorische uitvoering waren de bladveertjes van dun fosforbrons en de labelbekleding van blik.
Wordt de label met forforbrons bekleed, dan is het een heel gelukkige
combinatie om i.p.v. bladveertjes van getrokken zilverdraad te nemen. Men
zal dan welhaast 5 contacten tegelijkertijd met elkaar kunnen verbinden
door de ene beweging van de label.
Meer mogelijkheden worden geboden door een register volgens het tuimelaar-type, waarvoor in fig. 80 suggesties worden gegeven inzake uit
voeringsmogelijkheden.

Flg. 80
RfPfSTER.TUIMELAAR TYPE'

Een dergelljk register kent in feite geen verschil tussen rust- en werkstand, zoals uit de afbeelding zelf reeds blijkt; het zal mogelijk zijn om
zowel in „gesloten” als in „open” stand van de tuimelaar verschillende
contacten tegelijk te maken.
In de schets zijn als materialen aangegeven messing en fosforbronsdraad.
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Wie reeds gebruikt maakt van getrokken zilverdraad en dun fosforbrons
(voor toetscontacten e.d.) zal deze materialen ook kunnen benutten i.p.v.
de aangegevene.
Een werkelijk professioneel aanzien geeft een dergelijk register als pertinax i.p.v. triplex als isolerend materiaal wordt gebruikt.

Signaal-mengers
Volgen we thans — aan de hand van de reeds verstrekte gegevens — de
toonsignalen vanaf de toongeneratoren voor het akkoordenwerk, dan zien
we ze achtereenvolgens via dempingsnetwerk en registers met bijbehorende
filters op de signaalmengers komen (fig. 76).
De filters zijn zodanig samengesteld dat ze elkaar op de ingang niet kunnen
beïnvloeden, waartoe de aanwezigheid van het dempingsnetwerk in niet
geringe mate bijdraagt.
Om te voorkomen dat de filters over de uitgang elkaar beïnvloeden zijn
signaalmengers aangebracht; een aantal ééntraps versterkers, die per
stuk een aantal signalen van de registers krijgen toegevoerd.
De uitgang van elk filter wordt samengevoegd met die van een ander en
via een afgeschermde leiding (met steker) naar het klankvormings-chassis
toegevoerd.
De in het schema aangegeven potentiometers moeten (ook na inbouw van
het chassis) ten alle tijde bereikbaar blijven, want hiermede kan men de
verschillende registers onderling in klanksterkte uitbalanceren.
En dit niet alleen; m.b.v. deze potentiometers kunnen de registers ook
t.o.v. elkaar op eventuele brom worden ingesteld.
Resumerend zien we dus verschillende bundelingen, achtereenvolgens vanaf
de toongeneratoren; op verschillende takken van het dempingsnetwerk;
na gedeeltelijk splitsen op de signaalmengers en vanaf de signaalmengers
op de eentrapsversterker, uitgevoerd met een buis EF86. Deze bewerk
stelligt een vrij grote signaalversterking, wat nodig is ter sturing van de
vibrato-modulator en dit, ongeacht de uitvoering.
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Hoofdstuk IX
DIVERSEN ; SPECIALE EFFECTEN
Over het algemeen genomen heeft het weinig of geen zin een discussie op
te zetten met als onderwerp: „Wat is het belangrijkste gedeelte van een
elektronenmuziek-instrument”, c.q. „Wat is kwaliteitsbepalend voor een
elektronenklavier”.
Want waar het ene een waardevolle eenheid is, daar is het op een ander
punt slechts van secundair belang.
De toongeneratoren, deze zijn inderdaad zeer belangrijk en de stabiliteit
ervan is wel degelijk kwaliteitsbepalend voor een instrument; maar met de
rauwe toon zonder meer kan men moeilijk klanken voortbrengen die als
muziek kunnen worden aangeduid.
Van de andere kant behoeft men weinig goeds te verwachten van een
prima filtersysteem met allerlei effecten, zonder dat men bronnen heeft
waarvandaan klanken kunnen worden betrokken die we door filters en/of
effecten kunnen laten beïnvloeden.
En zij, die in deze materie iets verder zijn gevorderd, zullen ook weer
ontdekken dat het niet alleen de filters en effectgedeelten zijn die klankbepalend werken voor het instrument; ook daarbij kunnen de toongenera
toren weer een rol spelen, b.v. in de vorm van het afgegeven signaal en
het punt waar het wordt afgenomen, soort generator, enz.
Met deze inleiding willen we maar duidelijk maken wat we bedoelen, als
we opmerken dat de delen die in dit hoofdstuk zullen worden beschreven,
niet beslist de hoofdmoot van het instrument vormen, maar dat daaren
tegen de „OKTAVA” niet zou zijn wat hij nu is, als deze eenheden werden
weggelaten. Om maar eens te noemen:
1. Zoveel mogelijk vereenvoudiging in bediening en bespeling.
2. Warmte van het geluid en 3-dimensionale illusie.

Expressie-eenheid
Het doel van de expressie-trede voor een instrument werd reeds aange
geven in hfdst. II, IH en IV, terwijl in hfdst. III reeds de werking min of
meer werd uitgelegd.
Er is in de „OKTAVA” slechts één zo’n trede aangebracht, ondanks het
feit, dat er twee instrumenten zijn die elk een expressie-regeling nodig
hebben. (Voor melodische bas ligt de zaak geheel anders, zie hfdst. VII).
Maar het kan wenselijk zijn om tegelijkertijd hawaï-trede te bedienen en
expressie aan het gewenste te geven. (Zoals ter zake kundige spelers wel
weten is het echte hawaï-spel feitelijk een combinatie van die twee).
Een andere redenering hield in dat men voor het akkoordenwerk expres
sief zou willen regelen, terwijl toch ook het koppelpedaal zou kunnen
worden bediend, terwijl in dit zelfde geval de wens kan bestaan zowel met
akkoordenwerk als met melodiekoppel te spelen.
Voor een dergelijk geval kunnen we aan de bouwers nog een heel handige
tip verstrekken: De hawaï-eenheid uit te voeren als zwel met zijdelingse
beweging voor de rechterknie. Hierdoor zal het mogelijk zijn zowel expres
sie te geven aan het gespeelde (en door de combinatie van solo- en akkoor
denexpressie met één trede) en tevens het koppelpedaal te bedienen.
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Fig. 82 — EXPRESSIE-EENHEID VOOR TWEE VERSCHILLENDE SIGNALEN;
UITVOERING MET DRAAISCHAKELAARS
Het spreekt dat deze wijze van spelen een flinke dosis oefening zal vergen,
maar het loont de moeite!
In het uitgebreide blokschema van de „OKTAVA" (fig- 30) is een expressie-eenheid getekend zoals uit te voeren met een schakelaarblok.
De beschrijving vindt men in de tekst.
In fig. 82 is weergegeven de uitvoering zoals oorspronkelijk in de ,,OK
TAVA” aangebracht, t.w. met draaischakelaars.
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Dit heeft manuaal een nadeel, financiëel kan het voordeliger zijn, speciaal
voor hen in wier woonplaats geen surplus-winkel is gevestigd.
De werking is vrij eenvoudig te verklaren aan de hand van de eerder
verstrekte beschrijving.
De expressie-eenheid bestaat echter in feite uit twee geheel verschillende
gedeelten, nl. een elektronisch en een mechanisch gedeelte. In fig. 83 is een
voorbeeld gegeven inzake de mechanische uitvoering van de trede.
Omdat hier sterkteregeling d.m.v. een voetbeweging moet geschieden is
hiervoor een speciaal mechanisme ingeschakeld, dat als volgt werkt:
De trede vindt haar draaipunt op 1/3 van haar lengte en wordt naar achte
ren bewogen door druk met de tenen en terug door druk met de hiel.
Het is absoluut af te raden een dergelijke expressie-trede te ontwerpen
die door druk van de voet open gaat en bij het opheffen van de voet
terugkeert (door veerwerking) naar de, zoals we dat zouden kunnen noe
men, ruststand.
Temeer geldt dit voor hen die de hawaï-eenheid uitrusten als trede, want
men zou geen constante geluidssterkte kunnen laten horen als zowel
hawaï-trede als koppelpedaal moeten worden bediend.
D.m.v. een snaar aan de trede wordt de potentiometer in beweging
gebracht.
De schaar met drukveer achter de trede zorgt voor een meer of minder
stroeve beweging van de trede (in te stellen naar smaak van de bouwer).
Het klosje op de potentiometer moet met hars worden ingewreven, terwijl
voor snaarmateriaal nylon kan worden aanbevolen.

Tweede uitvoeringsmogelijkheid expressie-trede
Deze zou kunnen worden aangeduid als te zijn „all-round”.
De uitvoeringsmogelijkheid laat zich namelijk dienstig maken als expressietrede, als koppelpedaal, of als knie-regelaar voor hawaï-effect.
F*ig. 84 laat zich met een minimum aan tekst verduidelijken:
Door het gebruik van een piano-pedaal moet een mechanisme worden
ingeschakeld met een vrij grote spoed, d.w.z. door een kleine beweging
van het bedieningsorgaan moet de potentiometer een volledige slag rond
draaien.
Hiervoor werd gekozen een z.g. „heugel- en rondsel-” overbrenging, zoals
die in meccano-dozen voorkomen. Deze zijn ook los verkrijgbaar.
Bij het hier toegepaste mechanisme zorgt de lange as dat de op en neergaande beweging m.b.v. heugel en rondsel wordt omgezet in een draaiende.
Om zijwaartse bewegingen te voorkomen is de as in een metalen bus
aangebracht. De as is overlangs ingezaagd tot een inkeping ter dikte van
de heugel. Deze kan nu met boutjes worden bevestigd. De houten glijrichels (hout is hier aan te bevelen omdat metaal op metaal weer de onge
wenste mechanische nevengeluiden kan verwekken) dragen er zorg voor
dat de heugel niet kan draaien. Een stalen veer duwt de as steeds in haar
oorspronkelijke stand terug.
En het is om deze reden dat we dit mechanisme slechts kunnen aanbevelen
bij hen die absoluut geen mogelijkheid vinden om de eerder genoemde
uitvoering te construeren.
Van de andere kant bezien is juist door de verende werking deze regelaar
sterker aan te bevelen voor de hawaï-eenheid dan de eerste uitvoering,
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Fig 84 — CONSTRUCTIE
EXPKESSIE-EENHEID

want de hawaï-regelaar moet wèl steeds naar de ruststand terugkeren.
Het is niet moeilijk te zien, hoe dit pedaal kan worden voorzien van een
wisselcontact om dienstig te kunnen worden gemaakt als koppelpedaal.
Wordt het geheel als expressie-eenheid benut, dan dient het pianopedaaltje
aan de achterzijde te worden voorzien van een rubber rolletje, omdat het
daar uiteindelijk een gedeelte van een cirkel-omtrek beschrijft.
Voor dezelfde moeite kan deze expressie-regelaar als kniezwel worden ge
bruikt. Hiertoe moet ze onder de speeltafel worden aangebracht.
Bij een harmonium (voorzien van elektrische windvoorziening, of geheel
buiten werking gesteld akoestisch gedeelte) kan één van de trappers als
zweltrede dienst doen.
Elke handige knutselaar zal aan de hand van de schetsen wel een nuttige
en bruikbare constructie weten te maken.
Moet het harmonium in z’n geheel intact blijven, dan kan de regeling op
een der bestaande kniezwellen worden aangebracht, waartoe de constructie-suggestie van fig. 83 nuttige diensten kan bewijzen.
Bij toepassing van de constructie volgens fig. 84 zal zowel op trapper als
op kniezwel een rubber rolletje moeten worden aangebracht, zoals hiervoor
reeds is aangegeven.
Het spreekt vanzelf, dat bij gebruik van een bestaande kniezwel het me
chanisme van fig. 84 zijdelings komt te werken, dus op de kant liggend
moet worden gemonteerd.
Koppeleenheid

De juiste bedoeling van deze eenheid werd reeds aangegeven in hfdst. m
en VU.
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Ze wordt gevormd door een tweetal elektronische schakelaars, een koppel
pedaal en twee registers; één met de titel „wisselspel” en de andere ge
titeld „continue bas”.
Bij de volgende beschrijving beschouwe men fig. 85, terwijl voor het ver
krijgen van een goed algemeen overzicht van de werking fig. 30 nood
zakelijk zal zijn.
We beginnen bij laatstgenoemde afbeelding.
De elektronische schakelaars worden aangegeven door SV (d.i. schakelversterker).
De schakelversterker die links in fig. 30 is getekend (dus voor de melodi
sche bas) is weergegeven in de rechter buishelft in fig. 85.
De linker buishelft schakelt dus de akkoorden in.
Door het indrukken van het koppelpedaal wordt de elektronische schake
laar voor de melodische bas ingeschakeld; die voor akkoordenwerk staat
ingeschakeld door het koppelpedaal in de ruststand. Door aan de katode
van de buishelften een positieve spanning aan te leggen zijn deze buizen
dichtgedrukt. Deze positieve spanning wordt door de resp. contacten kort
gesloten. Tussen katode en kortsluitpunt blijft echter steeds een netwerk
van R’s en C’s staan; deze combinatie doet dienst als ,,klik”-filter (CF in
fig. 30).
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Fig. 85 — KOPPELPEDAAL EN ELEKTRONISCHE SCHAKELAARS MET
REGISTERS VOOR CONTINUE BAS EN WISSELSPEL

Door het koppelpedaal in werkstand te brengen (met de voet neergedrukt)
gaat dus de rechterbuishelft open, melodische bas klinkt; de linkerbulshelft gaat dicht, het akkoordenwerk over de tonen 1F (c.q. laagste van
het manuaal) t/m a vallen weg.
Dit laatste wegvallen kan worden opgeheven door het register ,.wissel
spel” niet te bedienen, want dan staat over het betrokken contact van het
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koppelpedaal het contact van dit register. De melodische bas valt weg als
het koppelpedaal weer omhoog komt.
De melodische bas kan door blijven klinken door het register ,.continue
bas” te bedienen, want daardoor wordt over het betrokken contact van het
koppelpedaal het genoemde registercontact geschakeld.
Gaan we nu van melodische bas en akkoordenwerk weer over naar enige
speciale effecten in de melodiekoppel of solowerk, dan komen we allereerst
aan het

Hawai-effect
Zoals uit hfdst. VU reeds is gebleken is dit alleen aan te brengen als er
een afzonderlijke toonbron voor de melodiekoppel is aangebracht.
Er zijn twee uitvoeringsmogelijkheden die in de verschillende afbeeldingen
worden weergegeven.
De toongenerator van de melodiekoppel wordt gestemd door het veran
deren van de roosterweerstand van een der helften van de toongeneratorbuis.
Stemmen bij het akkoordenwerk geschiedt m.b.v. een serieweerstand in
de vorm van een draadgewonden potmeter.
Door deze te draaien gaat de toon glijdend omhoog of omlaag.
Dit bracht ons op de gedachte, dat met een speciale voorziening effecten
zouden kunnen worden bereikt die aan een hawaiian-gitaar herinneren.
In serie met stemweerstand en toetsweerstanden wordt een tweetal potmeters opgenomen, zó afgesteld dat — in serie geschakeld — de ene op
maximum waarde staat ingesteld en de andere op minimum (fig. 86 en

Fig. 86
CONSTRUCTIE
HAWAI-EENHEID

HAWAIPEDAAL
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87). Beide potmeters worden voorzien van een hefboompje en daartussen
komen twee pennen die op een metalen strip zijn bevestigd.
De uiteinden van beide hefboompjes worden onderling met een trekveer
verbonden, zodat ze dus steeds naar elkaar toe worden getrokken.
Dit is noodzakelijk, want anders bestaat de mogelijkheid dat deze eenheid
ergens in een middenstand blijft staan als ze niet wordt gebruikt en klinkt
de melodie-koppel vals.
Genoemde metalen strip wordt aan een trede bevestigd die dus steeds naar
één-en-dezelfde stand terugkeert. Dit terugkeren wordt bewerkstelligd
door de trekveer.
Wordt deze trede door de speler met de hiel gedrukt, dan beweegt de
metalen strip zich opwaarts en wordt potmeter Pj bediend, de totale
roosterlekweerstand van de tweede buishelft wordt groter en de toon stijgt.
Laat speler de trede weer in de ruststand terugkomen dan keert de toon
tot haar normaal ingestelde hoogte terug. Deze opwaartse beweging van
strip en bediening Pi heeft generlei uitwerking op de stand van Pa- Deze
wordt gebruikt als de trede met de tenen wordt gedrukt en heeft een
uitwerking, juist tegengesteld aan het voornoemde.
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Flg. 87 — SCHAKELING HAWAIEENHEID
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Indien uitgerust als kniezwel volgens fig. 84 moet de stalen veer — daar
aangegeven — natuurlijk vervallen en zal ook de kniezwel naar de oor
spronkelijke stand terugkeren door de trek van de spiraalveer tussen de
twee potmeter-hefboompjes.
Natuurlijk zijn er nog vele andere uitvoeringsmogelijkheden, maar die
laten we voor wat ze zijn.
Na de expressietreden te hebben behandeld, willen we niet nalaten te
wijzen op een mogelijkheid om ook de expressieregelaars zelf te maken,
tevens bruikbaar voor de hawaï-eenheid.
Speciaal voor een elektronenklavier waar sterkteregeling plaatsvindt
m.b.v. een op en neergaande beweging is het aantrekkelijk deze
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Expressie-regelaars

zelf te maken; reden waarom we in die richting een paar aanwijzingen
willen geven.
Bij fig- 88 dient de volgende verduidelijking:
Op een plankje wordt een stripje metaal op de volgende wijze bevestigd:
Op het stripje worden verschillende segmenten afgetekend; de afstand
tussen de twee uiterste segmenten moet net zo groot zijn als die welke
wordt afgelegd tussen werk- en ruststand van het punt waar bevestiging
aan het bedieningsorgaan plaatsvindt. Een hele mondvol, als volgt met een
voorbeeld verduidelijkt: Stel dat het punt van de expressie-trede waar het
glijcontact uiteindelijk wordt vastgemaakt tussen rust- en werkstand een
afstand heeft van 15 cm (dit is ook het meest gebruikelijk), dan is dit
tevens de afstand tussen de uitersten van de twee buitenste segmenten.
Voor een effectieve werking (vgl. fig. 28c) moet men minstens 10 seg
menten hebben; anders gaat geluidssterkte wijziging al te plotseling, wat
een zeer onprettige indruk geeft.
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Fig. 88 — REGELAARS VOOR
EXPRESSIETREDEN
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Het metalen stripje wordt vervolgens op het plankje bevestigd met kleine
spijkertjes; twee spijkertjes per afgetekend segment en ter weerszijden
van de gedachte contactbaan. Spijkeren óp deze baan kan aanleiding geven
tot ongewenst kraken omdat rondom het spijkertje een oneffenheid ont
staat in het segmentje.
Gebruik als ondergrond een plankje van harde houtsoort, beuke- of eikehout. Heeft men dit niet voorhanden, dan de spijkertjes die achter elkaar
in de verschillende segmenten liggen enigszins zigzagsgewijze t.o.v. elkaar
inslaan, dit ter voorkoming van splijten.
Vervolgens wordt de metalen strip met de koubeitel in segmentjes gehakt.
Op deze manier worden de segmentjes van elkaar gescheiden, op deze
scheidingspunten afgerond — wat een soepel glijden van het sleepcontact
ten goede komt — en tevens komen ze goed vast te zitten omdat de scherpe
zijkanten zich in het hout vreten. Is de afstand tussen maximum en minimumstand van de expressietrede vrij klein (b.v. als voorgesteld pianopedaal wordt gebruikt) dan zal de hiervoor genoemde uitvoering mogelijk
op praktische bezwaren stuiten.
In dat geval kan i.p.v. de metalen strip ook gebruik worden gemaakt van
stevig koperdraad (b.v. antennedraad).
Het isolerende materiaal moet van een zeer stevige soort zijn. Een harde
houtsoort is noodzaak; pertinax is ook bruikbaar. Hout verdient echter
de voorkeur omdat dit het voordeel biedt dat men het draad er in kan
slaan. Bij gebruik van een zachte houtsoort geldt weer de waarschuwing
om zigzag te spijkeren.
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Bij het toepassen van deze laatste constructie houde men er rekening
mede dat het raakpunt van het sleepcontact zo groot moet zijn dat niet
de mogelijkheid bestaat dat het op een zeker moment ergens tussen twee
draden blijft steken zonder één ervan te raken.
Reeds eerder (in hfdst. II) werd het

Nagalm-effect

behandeld, zoals later toegepast in de „OKTAVA”, en in hfdst. III werd
aandacht besteed aan de reden waarom het echowerk alleen voor de melodiekoppel werd gebruikt.
Er is echter nog een andere reden voor en wel:
Bij het toepassen van een solowerk zal men door de combinatiemogelijk
heden die voorhanden zijn in
1. register „melodie-solo”
2. karakteristieke klankvorming en -kleuring
3. nagalm-eenheid (of echowerk)
het zodanig kunnen bewerkstelligen dat de luisteraar de afleiding van het
akkoordenwerk niet meer kan onderkennen, speciaal als de echo is voorzien
EL84
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Fig 92 — ECHOBOX

van eigen versterker en luidspreker, die op een geheel ander punt wordt
geplaatst dan de weergave-eenheid voor akkoordenwerk.
In hfdst. II werd de uitgebreide versie van de nagalm als geheel behandeld,
terwijl in afb. 89 en 90 is weergegeven hoe deze eenheid op een chassis
werd geconstrueerd.
In fig. 91 is het schema weergegeven van de eerste uitvoering; dit t.b.v.
hen die hier minder willen investeren.
De hoofdeenheid van het geheel, de „echo-box”, heeft ook verschillende
uitvoeringsmogelijkheden.
Fig. 92 laat zien hoe zoiets als draagbaar geheel kan worden uitgevoerd.
Iets dergelijks kan echter ook in ... een keukenkastje worden gebouwd
(historisch!).
We zullen de juiste werking van zulk een echo-box eens nader bezien.
De nagalm is verkregen door een licht gespannen stalen trekveer die
d.m.v. een „drijver” tot trillen wordt gebracht (afb. 93). Deze trilling
blijft gedurende enige tijd naklinken, over en weer gaand van de ene kant
naar de andere.
Aan het einde, waar de veer niet wordt aangedreven, is een „pickup” be
vestigd die de trillingen doorgeeft aan een versterker. Het galmende ele
ment in het geluid ontstaat door de metaalklank van de veer. De veer
moet een behoorlijke lengte hebben, minstens 100 cm, teneinde zo lang
mogelijk na te klinken.
Omdat ze aan het uiterste einde uiteraard moeilijk tot trillen is te bren
gen l.v.m. het bevestigingspunt, wordt de drijver aangebracht op ca. Va
afstand. De opgepikte trilling zal dan uiteraard minder sterk zijn. De
pickup kan derhalve worden aangebracht op % van de totale afstand, te
rekenen vanaf het andere einde.
Ook draaddikte, diameter en soepelheid van de veer spelen een belang
rijke rol.
De veer kan men zelf winden van verenstaaldraad; draaddiameter 0,6 è
0,8 mm.
De diameter van de veer kan liggen tussen 10 en 15 mm.
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De lengte van de veer is in ongespannen toestand ca.
X kleiner dan
in gespannen toestand.
Een goede methode om waar te nemen of de veer de juiste soepelheid
heeft is wel: Neem het ene einde tussen de vingers, de veer moet dan door
eigen gewicht van het materiaal uitzakken.
Een voorbeeld van de uitvoering van een en ander toont fig. 92; de uit
voering kan voorts van de omstandigheden ter plaatse afhangen.
Bij de draagbare uitvoering is men natuurlijk op één lengte aangewezen,
in welk geval de veer in het midden zal worden gesteund.
Als drijver kan het element uit een oude elektro-magnetische luidspreker
(„Freischwinger”) dienen, maar ook het element uit een magnetische
pickup. ’t Beste is in dit geval bruikbaar het element uit een opnamepickup.
Als afnemer van het geluid kan een normaal kristal-element dienst doen.
De bij de nagalm-eenheid behorende versterker zal niet aan zeer speciale
eisen behoeven te voldoen, als men de zaak tenminste eenvoudig wil
houden.
Wel moet een redelijk hoge versterkingsgraad bereikbaar zijn, terwijl op
de ingang van de versterker een L/C-resonantiekring moet worden opge
nomen ter onderdrukking van trillingen die voortkomen uit de eigen reso
nantie van de veer. Dit kan nl. zeer hinderlijk werken omdat dit een
blikkerig geluid geeft, dat de indruk wekt alsof het weergegevene steeds
„om één toon draait”.
Bouw en constructie van de echo-box

De vaste echo-box kan tezamen met drijver en afnemer worden gemon
teerd op een plaat multiplex van 350 X 350 mm. De veer wordt gespannen
over vier in het hout bevestigde pennen. De twee uiteinden van de veer
hangen in rubber buffers; de twee andere bevestigingspunten zijn gemaakt
van elastiek, dit om al te veel demping te voorkomen. De veer moet
worden geaard.
De drijver wordt onder de veer aangebracht en geklemd in schuimrubber.
De verbinding tussen veer enerzijds en drijver en afnemer anderzijds moet
worden gesoldeerd.
Draag er steeds zorg voor dat er geen torsie kan ontstaan op deze beves
tigingspunten. Bevestig de veer en laat ze volkomen tot rust komen. Zoek
dan voor beiden een plaats op waar een mogelijk bevestigingspunt zich
recht erboven bevindt. Op deze wijze ontstaat aan beide zijden in beide
richtingen een evenredige trekkracht.
De afnemer moet worden afgeschermd.
Het geheel wordt neergelegd in een met schuimrubber beklede houten
doos, afgesloten met een deksel dat met meubelmakerswatten is bekleed.
Dit alles ter voorkoming van invloeden van buitenaf.
De draagbare uitvoering — waarvan alleen de bodemplank is te zien —
is geheel gemaakt uit een koker van zachtboard.
De plank komt te staan — het geheel is gedacht als loodrechte uitvoering
— op een strip sponsrubber en leunt tevens tegen zulk een strip. Dit is
dus de ene zijde van de koker. De andere drie zijden benevens het deksel
moeten eveneens met meubelmakerswatten worden bekleed.
De afstelling van de nagalm-installatie is een vrij tijdrovend werkje dat
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Afb. 89 — CHASSIS NAGALMEENHEID (bovenaanzicht)

Afb. 90 — IDEM (onderzaanzicht)
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op dusdanige wijze dient te geschieden dat de kleinste energie aan de
drijver gepaard gaat met een zo groot mogelijke signaalafgifte van de
afnemer.
Zou men beginnen met de afnemer af te stellen, dan wordt de veer moge
lijk op overmatige wijze in beroering gebracht door de drijver met als
onvermijdelijk gevolg dat de metaalklank van de veer zo sterk gaat door
klinken dat ook een resonantiesperfilter niet meer helpt.
De veer moet ook akoestisch nog worden afgedempt door er een rolletje
schuimplastiek in aan te brengen; ook dit zal de metaalklank reduceren.
Het probleem is wel deze akoestische afscherming.
Inbouw in de „OKTAVA" was vrijwel niet mogelijk, het bespelen van de
toetsen deed denken aan een tam-tam.
Inbouw in het keukenkastje was gunstiger, vooropgesteld dat er niet —
ter verpozing van het auditorium — tijdens het spel een kopje op het
aanrecht werd geplaatst. Dit wekte gedachten op aan een ontploffing-metatoomsplitsing-associaties.
Later is dan ook de vaste uitvoering als rechtlijnig geheel gemonteerd op
de hanebalken van het huis.
De verwachting schijnt gerechtvaardigd dat we nu op een winderige Sin
terklaasavond slechts het instrument behoeven in te schakelen om de
juiste inspiratie voor een passend lied te vinden!
Wie op het gebied van de kunstmatige nagalm graag wil experimenteren
kunnen we nog verwijzen naar laatstgenoemde constructie, die — vanwege
de lengte — mogelijkheden opent meerdere echo’s vanaf de éne spiraalveer te betrekken, n.1. door op verschillende punten een pickup aan te
brengen.
Belangstellenden mogen we nog verwijzen naar de volgende tijdschrift
artikelen die de kunstmatige nagalm op min of meer uitgebreide wijze
behandelen.
In RADIO ELECTRONICA (apr. ’56) wordt door de heren Badings en
Brandon een beknopte beschouwing gegeven over het toepassen van kunst
matige nagalm m.b.v. een magnetofoon.
In dezelfde uitgave (apr. '57) wordt summier een zuiver elektronische
nagalm aangegeven. Feitelijk komt deze schakeling meer overeen met
een elektronische schakelaar voor z.g. uitsterftijd.
In RADIO BULLETIN (dec. '55) wordt door Victor J. Snel een beschrijving
gegeven van een synthetische nagalm m.b.v. een z.g. „galmkamer”.
Het komt in beginsel hierop neer, dat met een luidspreker het geluid in
een ruimte wordt gebracht en daar weer door (een) microfoon(s) wordt
opgenomen. Iets dergelijks kan men ook zelf maken m.b.v. een tuinslang
van vrij grote diameter, of door van hout een ,.opgevouwen” kanaal te
maken (grote langwerpige doos met schotjes die zigzagsgewijze zijn
aangebracht). Bij gebruik van hout verdient het wel aanbeveling de
hoeken sterk af te ronden met metaal of i.d. en daarna de binnenzijde
geheel met emailverf te bewerken, daar anders de zaak teveel wordt ge
dempt. In hetzelfde artikel ook nog een kleine aanduiding inzake toepassing
van een magnetofoon, tot dit doel nu geheel als afzonderlijk apparaat
ontwikkeld.
In PHILIPS TECHNISCH TIJDSCHRIFT (juli/aug. '55) geeft R. Ver
meulen een beschrijving van „stereonagalm”, verkregen m.b.v. een meer
voudige magnetofoon in de vorm van een schijf, waarlangs aangebracht:
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Opnamekopje, verschillende weergave kopjes (stuk voor stuk verschuif
baar met elk een aparte versterker en weergave-eenheid) en een wiskopje.
FUNK UND TON (nr. 7-’54) bevat een artikel van de hand van H. Schiesser. Hierin wordt o.a. beschreven de nagalm-installatie van Hammond,
waarvan de door ons beschrevene in feite een zeer eenvoudige versie is.
Hier is de drijver vervangen door het spoeltje van een dynamische luid
spreker en zijn daaraan meerdere veren verbonden, welke door een speciaal
ophangingssysteem eikaars trekkracht opheffen.
Door de veren verschillende lengten te geven worden verschillende opeen
volgende echo’s verkregen, die tevens elk voor zich een aparte afdemping
ten gehore brengen, doordat sommige veren geheel of ten dele trillen in
kokers die met dikke olie zijn gevuld.
In RADIO ELECTRONICS (juli '52) beschrijft Charles L. Hansen een
..simple echo box” zoals deze bij een Amerikaans radiostation in gebruik is.
Dit komt in feite neer op hetzelfde als het door ons aangegeven principe,
met dien verstande dat hier als drijver ook een pickup-element fungeert.
Dit is natuurlijk mogelijk, net zo goed als men (zowel voor driver als voor
afnemer) gebruik kan maken van elementjes, zoals die zich bevinden in
legerkoptelefoons (Freischwinger-type), maar men houde er dan rekening
mede dat de demping tot een minimum moet worden gereduceerd.
In dezelfde uitgave (febr. ’56) geeft Daniël M. Costigan een beschrijving
van een door hem geconstrueerde ,,echo-unit”, eveneens gebaseerd op het
„veer-systeem”. Hier wordt als drijver gebruik gemaakt van een element
uit een magnetische opname-pickup. Als afnemer dient een koptelefoon,
welke is ontdaan van zijn trilplaat; de trillingen van de stalen veer wek
ken een veld op in het spoeltje.
In een artikel voor RADIO BULLETIN (nov. '57) wordt door Ing. F. J. v.
Leeuwen een beschrijving gegeven van de galmplaat die in gebruik is bij
de Nederlandse Radio Unie.
Het principe is een dynamische luidspreker, ontdaan van conus en spoeltje
en bevestigd tegen een metalen plaat die derhalve tot trilling wordt
gebracht. Deze trilling wordt elders van deze plaat afgenomen m.b.v. een
kristalelement. Dr. J. Geluk geeft over de resultaten een beschrijving in
GRAVESANER BLaTTER (aug. '56) waarbij e.e.a. wordt geïllustreerd op
de bijgevoegde grammofoonplaat.
Ook in PHILIPS TECHNISCH TIJDSCHRIFT wordt deze materie nog
behandeld. In nr. 9-1957 werd een artikel opgenomen van de hand van
H. Badings en J. W. de Bruyn over ,.Elektronische muziek”. Ook hier weer
klankillustraties m.b.v. een grammofoonplaatje.
RADIO ELECTRONICA maakt in een artikelenserie over zelfbouw van
een elektronenklavier (sept. ’59) gewag van een echo-eenheid waar als
vertragingseenheid dienst doet een opgerold stuk tuinslang met aan de ene
zijde een miniatuur microfoontje en aan de andere zijde een dito luid
sprekertje.
In RADIO BULLETIN (juni ’60) wordt de in dit boekje vermelde echoeenheid uitvoeriger besproken, ook t.a.v. professionele doeleinden.
In RADIO ELECTRONICA (apr. en mei ’60) wordt nog een beschrijving
gegeven vna een echo-eenheid waarbij voor vertraging gebruik wordt ge
maakt van een magnetofoon-met-twee-koppen; geïmproviseerde aandrij
ving m.b.v. een 45-toeren grammofoonmotortje. Dit laatste lijkt een vrij
kwetsbaar geheel te zijn i.v.m. evt. „jank”.
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Hoofdstuk X

VOEDING, VERSTERKING EN WEERGAVE
Speciaal wanneer het elektronenmuziek betreft moet hieraan wel degelijk
de nodige aandacht worden besteed, met dien verstande dat ze alleen een
functie verrichten (dit geldt voor versterking en weergave) en niet een
onderdeel gaan vormen van het klankvormend gedeelte.
Maar ook over de voeding kan een aantal speciale opmerkingen worden
gemaakt omdat extra voorzieningen, die men elders in dergelijke appa
raten niet aantreft, noodzakelijk zijn.
In de „OKTAVA" werden oorspronkelijk alle nodige spanningen vanaf één
voeding betrokken. Deze werd op één chassis gebouwd; hierop zijn alle
transformatoren, smoorspoelen en gelijkrichtbuizen gerangschikt.
Over het algemeen zal de hoogspanningsafname niet in de gebruikelijke
verhouding tot de gloeistroom staan; de voedingstransformatoren zullen
tezamen niet voldoende leveren voor het instrument.
De hoofdoorzaak ligt wel daarin, dat de toongeneratoren een minimum
aan anodestroom vragen.
Daardoor zal het veelal noodzakelijk blijken een aparte gloeistroomtransformator aan te brengen, als extra bij de gloeispanningswikkelingen die
zich reeds op de verschillende transformatoren bevinden. Deze 1 a a tsten moeten dus evengoed worden gebruikt, men
zal — afhankelijk van de omvang van het instrument en van de toe
gepaste huistypen (zie aanhangsel) — een gloeistroom nodig hebben van
3...6A.
Fig. 94 geeft de totale voeding weer die voor de „OKTAVA" werd ge
bouwd. Deze zal slechts tot voorbeeld kunnen dienen; standaard is ze
geenszins omdat o.a. gebruik werd gemaakt van surplus-transformatoren,
waarover anderen mogelijk niet zullen kunnen beschikken.
In deze tekening is ook aangegeven de verdeling over de verschillende
stekers. Ook hier geldt de opmerking dat dit slechts klopt voor de „OK
TAVA”; ieder zal dit voor zichzelf uit moeten maken, omdat de verdeling
uiteindelijk afhankelijk is van de transformatoren waarover men beschikt.
Afb. 95 toont nog de opbouw van het voedings-,,blok”.
We willen hierbij de opmerking maken dat het toepassen van verschillende
voedingen in combinatie met elkaar is te verkiezen boven één grote voe
ding.
De verschillende voedingen beïnvloeden elkaar uiteraard zeer weinig, wat
de kosten in ontkoppelcomponenten (weerstanden, condensatoren en wat
dies meer zij) bij de verschillende eenheden van het instrument drastisch
bespaart.
Houdt u er vooral rekening mede dat in de toongeneratoren smoorspoelen
zijn gebruikt? Die moeten beslist buiten de velden van voedingstransfor
matoren en -smoorspoelen worden gehouden.
Hoe een voeding kan worden ingedeeld toont het volgende voorbeeld:
In de „OKTAVA”, op de hoofd voeding (later is een kleinere voeding bij
gebouwd voor de echo-versterker en andere extra effecten) is de verdeling
als volgt:
Voedingstransformator I:
2 X 265V, 200 mA.
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Fig. 94 — SCHAKELING HOOFDVOEDING

buizen: 2 X V4200
afvlakking: 1 X 50 ^F, 1006, 1 X 50 /zF; hoogspanning voor hoofdverBterker.
1 X 50 /zF, 6006, 1 X 50 /zFd; hoogspanning voor melodische bas.
6,3 V — 3,5 A; gloeistroom voor beiden.
Voedingstransformator II:
2 X 265 V, 200 mA.
buizen: 2 X AZ1.
afvlakking: 2 X 50 /zF; 6,3 V — 3,5 A; hoogspanning en gloeistroom voor
klankvormen.
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Aftakking van hoogspanning naar stabilisator 150C1 voor hoogspanning
toongeneratoren.
Gloeistroomtransformator:
6,3 V — 5 A; gloeistroom voor toongeneratoren.
Voeding II (fig. 96): voorziening solowerk.
Voeding IH (fig. 97): kooreffect.
Voeding IV (fig. 98): nagalmeenheid met versterker.
Voor deze laatste drie voedingen geldt nog een aantal opmerkingen:
* HSP
—-------- '150V
STAB

fYY\

1.32/1

1-32/1

1.50/j

\
150C1P

50/j

-

Fig. 96 — AFZONDERLIJKE VOEDING
VOOR HET SOLOWERK

In de eerste plaats voeding II; hier zien we tussen de middenaftakking
van de hoogspanningswikkeling en aarde een weerstand van 15 kQ (HFA)
opgenomen. Deze dient om een negatieve spanning te verkrijgen die nodig
is om de toongenerator van de melodiekoppel dicht te drukken als deze
niet wordt gespeeld.
Eenzelfde voorziening ziet men in voeding m. Deze doet dienst als nega
tief voor een eventuele aparte generator van de melodische bas. Hierin
voorziet de hoofdvoeding n.1. niet, want deze negatieve spanning gaat ten
koste van de totale hoogspanning, wat bij voeding I niet wenselijk is
omdat hiervan de hoogspanning voor de versterkers wordt betrokken.
Voeding IV was als soort universele voeding bedoeld, vandaar die dubbele
stabilisatie, die in feite niet nodig is voor de nagalm-eenheid met
versterker.
Beide laatste voedingen zijn voorzien van een speciale potentiometer-
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schakeling om een lage positieve spanning te verkrijgen die aan het glijcontact van de ontbrompotmeter wordt gelegd. Dit is aantrekkelijk, omdat
brom hierdoor veel effectiever wordt bestreden dan door eenvoudig het
glijcontact aan aarde te leggen.
Voor wisselspanning ligt dit trouwens nu ook nog aan aarde; het voordeel
Is dat de gloeidraden van de buizen op katode-potentiaal worden gebracht.
De laatste twee voedingen zijn voorzien van seleen gelijkrichtcellen, zodat
hierdoor gebruik kan worden gemaakt van enkel een gloeistroomtransformator (IH) of van eenvoudige voedingstransformatoren als Amroh
PC 100 of P 174.
Versterking
Over de versterkers van elektronenmuziekinstrumenten zouden boekdelen
vol zijn te schrijven om het speciale karakter dat ze zouden moeten hebben.
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Er moeten n.1. aan de voor dit doel te gebruiken versterkers veelal geheel
andere eisen worden gesteld dan in het algemeen voor normale versterkers
gelden.
Meestal wordt aan dit gedeelte van een elektronenmuziekinstrument te
weinig aandacht besteed en gaat men uit van het standpunt dat een der
gelijk instrument kan worden voorzien van een versterker zonder meer.
Dikwijls wordt de versterker gezien als een soort noodzakelijk kwaad,
deze stelling is echter beslist niet juist.
We willen hier eenvoudigheidshalve volstaan met een paar opmerkingen en
daarbij een paar schema’s plaatsen.
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Fig. 101 — NEVENVERSTERKER VOOR MELODIEKOPPEL/SOLOWERK

Hoofdzaak is wel dat de versterkers zo gering mogelijke vervorming
moeten hebben.
Dat is uiteraard bij elke versterker een eis, maar kan men daarmede
mogelijk voor andere doelen nog wel eens de hand lichten, hier zeker niet.
Want anders gaat de versterker werken als klankvormer en heeft de
bouwer dit element bij de eigenlijke klankvormers niet meer in de hand.
Een tweede eis is wel dat de versterkers in staat moeten zijn, een reus
achtige dynamiek te verwerken.
En het is daarom dat de scheiding van hoge, midden en lage tonen indien
enigszins mogelijk dient te geschieden in een voorversterker, waarna ieder
kanaal voor zich afzonderlijk wordt versterkt.
Een schakeling voor een dergelijke versterker — dit voor hen die in deze
richting willen experimenteren — vindt men in fig. 99, een schema dat wel
voor zichzelf spreekt.
In fig. 100 is de feitelijke hoofdversterker van het instrument weerge
geven, terwijl fig. 101 laat zien hoe de nevenversterker voor melodiekoppel/
solowerk is samengesteld.
Om ook aan dit onderdeel van het instrument de nodige aandacht te
besteden zijn in dit hoofdstuk nog een tweetal versterkerontwerpen opge
nomen, weergegeven in fig. 102 en 103.
6010

GZ32

omfspom-

*orM£rf»

102

HET BIJ DE VERSTERKER VAN BLZ. 103
BEHORENDE VOEDINGSDEEL

Fig. 102 toont een versterker voor twee kanalen. Er Is naar gestreefd een
tweetal kanalen te verkrijgen die elk voor zich een geheel eigen karakter
hebben. In de eerste plaats is hier weer opgenomen het z.g. „domenetwork”,
reeds beschreven in hfdst. VUI bij de behandeling van het kooreffect.
Naast de (onderlinge!) fazeverschuiving van 90° heeft elke versterker een
eigen frequentie-karakteristiek door de aangebrachte tegenkoppeling tus
sen de anoden van de beide trappen.
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Omdat het genoemde R/C-netwerk de lagere frequenties enigszins aantast,
worden deze speciaal versterkt door Vu, en achter het netwerk aan de
voorversterkertrap van de onderste versterker toegevoerd.
Het mooiste is als voor de laagste tonen een aparte balansversterker kan
worden gebruikt, aan te sluiten aan punt X.
De balansversterker van fig. 104 zal experts op dit gebied geen nieuwe
gezichtspunten geven.
Er kan dan ook worden volstaan met het geven van een paar aanwijzingen.
De versterker is voorzien van een klankregeling volgens Baxandall.
De buis 6V6 is bij uitstek — als gevolg van de grote roosterruimte —
geschikt voor onze versterkers.
Maar deze zelfde grote roosterruimte maakt het nodig dat er een hulpversterker moet worden aangebracht vóór deze buizen, wil men ze vol
uitsturen. Het nuttige werd hierbij verenigd met de wens tot veel tegenkoppeling: De uiteindelijke balansversterker is in twee trappen uitgevoerd
en tegenkoppeling vindt niet alleen plaats van uitgang naar „drijver”,
maar ook nog eens tussen de anoden van de beide buizen in elk der takken.
12AT7

12AX7

Fig. 103 — BALANSVERSTERKER MET BAXANDALL KLANKREGELING

Weergave
Hier past vrijwel eenzelfde opmerking als bij versterking. Ook bij de
behandeling van de kunstmatige nagalm werd in die richting reeds een
aantal aanwijzingen verstrekt.
Zoveel mogelijk het geluid spreiden, niet uit een drang tot overdreven
stereofonie of werkelijkheidsweergave o.d., maar uit noodzaak.
Wil men werkelijk een warm en levend geluid van het instrument ver
krijgen dan is dit wel nodig; we mogen wel veronderstellen dat algemeen
bekend is hoe droog en koud het geluid van een elektronenmuziekinstru-
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ment kan zijn als geen speciale voorzieningen zijn getroffen in de vorm
van effecten, weergave en versterking.
Volledigheidshalve volgt hier een korte beschrijving van de bij het proto
type van de „OKTAVA" gebruikte luidsprekereenheid.
De kast (fig. 105 en afb. 106) werd ontworpen voor twee luidsprekers, één
voor basweergave en één voor de nagalm.
Bij de basluidspreker behoort een hoge tonen-weergever, bij welke twee
luidsprekers een scheidingsfilter is aangebracht, dat in de kast Is onder
gebracht.
Nadere gegevens voor dit scheidingsfilter zijn gegeven in fig. 107 en in
het aanhangsel.
Voor de „OKTAVA” werd gebruik gemaakt van een spoel met houten
kern, 0 2,5 cm en lengte 5 cm.
Deze kern is bewikkeld met katoenomsponnen draad van 1,5 mm, 32 win
dingen per laag.
Voor de condensatoren werd gebruik gemaakt van papierblokken van elk
1 /zF, verdeeld in groepen van 22 en 23 stuks. Natuurlijk kan men hiervoor
ook gebruik maken van de modernere elektrolytische kokercondensatoren.
Z van deze kring is ongeveer gelijk aan de weerstand van de zelfinductie,
d.i. ca. 7 Q.
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Voor 500 Hz krijgen we het volgende gegeven inzake de spoel:
159000 X 7
----------------- — 2,22 mH, waarvoor nodig zijn 340 wdg.
500
Voor 1000 Hz wordt het:
159000 X 7
----------------- = 1,11 mH, waarvoor nodig zijn 248 wdg.
1000
Voor de capaciteiten komen we resp. op:
159000
159000
------------- X 1 pF = 45 /zF; en------------------ X 1 /tF = 22 ZzF.
500 X 7
1000 X 7
j
Het geheel is op deze twee scheidingsfrequenties omschakelbaar gemaakt.
De delen van de kast zijn van hardboard gemaakt, gelijmd op een houten
raamwerk, opgevuld met zand.
In de frontplaat is een tweetal openingen gemaakt voor de luidsprekers.
De kast is van buiten grijs geschilderd met witte sierlatten op het raam
werk.
Aan de binnenzijde is het geheel bekleed met stoffeerderswatten.
Netto inhoud van de kast (na aftrek van ruimte, nodig voor luidsprekers,
bekleding enz.) 180 dm3. Dit is het volume van de ingesloten lucht.
Voor een f0 van 45 Hz moet het pijpoppervlak 500 cm2 bedragen, dus
2 X 150 cm2, wat als uitkomst geeft aan weerskanten een opening van
2,8 cm.
Tot zover de aanwijzingen inzake de voorzieningen die werden getroffen
voor versterking en weergave van de „OKTAVA” als prototype.
Het zou te ver voeren hier alle wijzigingen aan te geven die in de loop
der tijd werden aangebracht.
We zullen dit hoofdstuk besluiten met een paar algemene opmerkingen.
Houdt er in de eerste plaats rekening mede dat met de melodische bas zelfs
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Verkooporganisatie „ELEKTROMUZE"
Levering van volledig elektronisch binnenwerk
voor fabrieksinstrumenten.

Elektronische pedalen, zowel voor studie als voor
professioneel gebruik.

Ook bouw in pijporgels, harmoniums en piano's.
Onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan alle
merken en typen handelsinstrumenten.
Gereduceerd tarief bij onderhoud op abonnement.

Schema's en bouwaanwijzingen voor amateurs.
Onderdelen en alle andere benodigdheden, zowel
afzonderlijk als in bouwpakketten.

Toetscontacten en registers naar geperfectioneerd
systeem aangepast aan speciale eisen voor elek
tronische muziekinstrumenten.
★
ELEKTRONEN-MUZIEK
GELUIDSTECHNIEK
ELEKTRO AKOESTIEK
★
Correspondentie- en besteladressen:

Voor Zuid-Afrika: Ad vel Company, 1 1 de Laan 637
Gezina, PRETORIA
Voor BENELUX:

£SBUREA[y
/A\

POSTBUS 993

Tel. (020) 8 35 02

AMSTERDAM

O NEN

Giro 659470

wel frequenties van 25 tot 32 Hz kunnen worden bereikt.
Het is geen absolute noodzaak daarvoor een basreflexkast te ontwerpen;
wat ook vrijwel onmogelijk is.
Over ’t algemeen zal het beste voldoen een kast van ca. 1 m hoog, 50 cm
breed en 25 cm diep.
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LUIDSPREKER

Fig. 108 — LUIDSPREKERKAST
VOOR MELODISCHE BAS
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Het eenvoudigste is wel uit te gaan van de diepte, omdat de luidspreker
dient te worden gemonteerd op een plank die horizontaal in de kast wordt
aangebracht op een afstand van ca. 33 cm van de bodem.
Achter de luidspreker ontstaat nu een geheel gesloten „kist”, die aan de
binnenzijde eerst worden voorzien van platen zachtboard welke worden
beplakt met stoffeerderswatten.
De luidspreker straalt naar onderen op de bodem.
Het geluid kan de luisteraars bereiken via een smalle spleet (2 cm) over
de gehele breedte van de kast.
Ter verduidelijking diene fig. 108.
De kast is als houten geraamte opgebouwd uit latten van 2X2 cm, bedekt
(denk erom: schroeven èn lijmen!) met multiplex van 1 cm dikte.
Het is sterk af te raden de luidsprekers in het instrument zelf aan te
brengen.
Is men echter daartoe genoodzaakt, dan is de volgende rangschikking de
beste:
Basluidspreker akkoordenwerk in linker zijpaneel.
Weergave middengebied via rechter paneel.
Hoge tonen-straler in bovenblad, achter de muzieklessenaar: omhoog
gericht.
Weergever voor echo (melodiekoppel/solowerk) in voorpaneel; omdat hier
gebruik wordt gemaakt van fazevetschuiving en vertraging is het geen
bezwaar als deze luidspreker de luisteraars rechtstreeks „bestraalt”.
Weergever voor melodische bas in bodemplank, omlaag stralend.
Alle luidsprekers moeten aan de achterzijde worden voorzien van een kastje
van zachtboard dat aan de binnenzijde met stoffeerderswatten is beplakt.
Voor weergave in een huiskamer zal over ’t algemeen een luidspreker van
5 watt voldoende zijn.
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Beter is een reserve voorhanden te hebben en die heeft men reeds als hoge
en lage tonen gescheiden worden weergegeven over twee luidsprekers.
Algemeen geldt dat men voor hoge en lage tonen-weergave eenzelfde ver
mogen nodig heeft, uiteraard afhankelijk van de scheidingsfrequentie.
Voor weergave van melodische bas of elektronisch pedaalklavier is een
balansversterker wel noodzakelijk, omdat men hier naar verhouding meer
vermogen nodig heeft dan voor de andere werken.
Wordt voor het akkoordenwerk gebruik gemaakt van één grote versterker,
dan moet die wel als balansversterker zijn uitgevoerd en minimaal zijn
voorzien van twee klankregelaars, maar indien enigszins mogelijk moeten
hoge, midden en lage tonen afzonderlijk regelbaar zijn.
Een dergelijke versterker moet worden voorzien van meerdere ingangen
met elk een afzonderlijke sterkteregelaar, die eventueel als stappenschakelaar kan worden uitgevoerd.
Waar mogelijk moet elke ingang een eigen voorversterker hebben. Gebruik
daarbij buizen met vrij grote roosterruimte (zie appendix).
Zij, die nog wat dieper willen ingaan op de theorie van versterking, weer
gave en akoestiek verwijzen we naar het literatuuroverzicht achter in dit
boek.

108

Hoofdstuk XI
HET STEMMEN VAN EEN (ELEKTRONEN)MUZIEKINSTRUMENT
Opmerkingen in correspondentie hebben ons geleerd dat veelal bij de
plannen de tendens bestaat te redeneren in de geest van: „Ik zal een
elektronenklavier bouwen, maar dan moet X dat maar voor me stem
men, want dat kan ik niet!” Toegegeven dat een amateurbouwer het stemmen in beginsel niet zal kennen; het kunnen zal
zeker onder zijn bereik liggen. Tenminste als we uit mogen gaan van
de stelling dat iemand, die een elektronenklavier bouwt, ook muzikale
aanleg heeft.
Heeft men gevoel voor muziek, dan is het stemmen van een elektronen
muziekinstrument zeker te leren. In elk geval in die zin dat men een
instrument op dusdanige wijze stemt dat het niet vals klinkt.
(Men verontschuldige onze reserve: Het is best mogelijk dat een instru
ment goed klinkt, maar toch niet volgens de regels van de kunst is
gestemd).
Grijpen we even terug naar hoofdstuk I, dan zien we daaruit hoe de
verschillende tonen in frequentie-verband t.o.v. elkaar liggen.
Er i s namelijk verband en wel tussen alle tonen van één octaaf, zoals
we verder zullen zien.
In de eerste plaats ligt een toon die een octaaf hoger ligt dan een eerste
toon, op een frequentie die gelijk is aan 2 X de frequentie van de eerste;
cl is dus in frequentie 2 X c.
Gaan we verder, dan blijkt dat gl in frequentie ongeveer gelijk is aan
3 X c; c2 is weer 4 X c en e2 is 5 X c.
Dit alles is uiteraard terug te werken op de tonen in hetzelfde octaaf.
Het gevolg zal zijn dat ook de trillingen van deze tonen op zekere pun
ten met elkaar „in faze” zijn.
Slaat men aan: c en g, dan is een lichte zweving tussen deze twee tonen
hoorbaar. Tenminste, als alles goed is naar de thans geldende stemming.
Deze heet „gelijkzwevend” te zijn.
Deze term wordt gebruikt om verschil aan te duiden met de z.g. „reine
stemming” die oorspronkelijk werd gebruikt (nog niet zo heel lang
geleden zelfs).
Bij deze stemming was de situatie inderdaad zoals boven aangegeven.
Nu — en dat blijkt ook uit fig. 1 — is dat niet meer zo; men kent een
geringe afwijking.
Neemt u dit zo maar zonder meer aan, het zou te ver voeren deze materie
hier te behandelen.
In de z.g. „gelljkzwevende stemming” liggen de tonen niet precies gelijk
in frequentie met eikaars boventonen. Ze worden z.g. „zwevend” gestemd.
Bij een goed gestemd instrument hoort men dat o.a. bij het spelen van
genoemd tweetal tonen c en g.
De kans is groot dat de adspirant-stemmer het niet hoort, om de een
voudige reden dat hij zo zeer aan deze zweving is gewend dat hij ze niet
opmerkt.
Om de zweving hoorbaar te maken kan men één der betrokken toonbronnen gaan verstemmen.
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Ieder zal dan op zeker moment wel horen dat de tonen t.o.v. elkaar
zweven. Hoemeer verstemming er optreedt, hoe sneller de zweving wordt.
In het begin kan men ze tellen in „slagen”, net zoals men het vibrato
zijn werk hoort doen. Allengs zijn de „slagen” nog wel hoorbaar en ook
merkbaar, maar tellen kan men ze niet meer.
In feite ontstaat door intermodulatie in de verschillende trillingen een
derde toon.
Dat merkt men als de tonen nog meer worden verstemd t.o.v. elkaar: Op
een gegeven moment wordt de zweving snel genoeg om de illusie te
wekken dat er een derde toon klinkt.
Wat u hoort is nu in feite — het zijn dus twee tonen in hetzelfde octaaf
— de verwantschap in boventonen van de twee tonen: De tweede harmo
nische van c komt in zweving met de derde harmonische van g.
Nu wil het geval dat men bij het stemmen voldoende kan hebben aan één
enkele stemvork waarmee eerst één toon wordt gestemd. Alle verdere
tonen van het instrument kunnen worden gestemd op een eerder gestemde
toon. Dit gebeurt in de z.g. „quintencirkel”, en wat deze naam beduidt
zal blijken als men uiteindelijk weer terug komt op de toon die als eerste
m.b.v. de stemvork werd gestemd!
Het spreekt dat er bij stemming een zeker punt van uitgang moet zijn.
Oorspronkelijk bestond er in dit opzicht nogal enig verschil, niet alleen
tussen verschillende landen onderling, maar zelfs in één en hetzelfde land!
Slaat men hierover de bestaande literatuur op na, dan wekt de kennis
die men opdoet des te meer respect op voor hen, die er uiteindelijk in zijn
geslaagd toch een overeenstemming inzake een internationale standaard
frequentie te bereiken.
Het lag immers voor de hand dat met het meer en meer voorkomen van
internationaal contact, er een schreeuwende behoefte aan deze standaard
begon te ontstaan.
Zo werd tenslotte (maar zeker niet zo vlug als dit geschreven, c.q. ge
lezen wordt!) bereikt dat tot internationale standaard werd genomen de
toon al en wel op een frequentie van 440 Hz.
Bij het stemmen gaat men dan ook daarvan uit: stemvorken in stan
daarduitvoering leveren ook deze frequentie.
Het stemmen

In de stemtabel (zie appendix) staan de tonen aangegeven die allen in
het ééngestreepte octaaf liggen. Om te beginnen wordt al zwevingsvrij
gestemd bij de stemvork.
En dan het stemmen zelf:
Er zijn slechts weinig „intervallen”, die eenzelfde zweving te horen
geven. Uit de tabel blijkt dat ook wel.
Het is om die reden dat het niet raadzaam is om al direct „op het
gehoor” te gaan stemmen. Is het eenmaal enige keren gedaan, dan zal
dit eenvoudig genoeg zijn. Maar bij de eerste keer is een visueel middel
wel aan te raden, of eigenlijk twee middelen.
In de eerste plaats één dat de zweving zichtbaar maakt en vervolgens
een tijdmeter.
Wat het eerste betreft: Hier kan een oscilloscoop goede diensten bewijzen.
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Het beste verbinde men de ene toongenerator aan de verticale- en de
andere aan de horizontale platen. Noodzakelijk is dit niet. Ook als de
oscillogrammen van beide tonen zichtbaar worden, dan zal men nog de
zweving kunnen waarnemen in het „huppelen” van de twee trillingen.
Een output meter (of buisvoltmeter) kan nuttige diensten bewijzen hoe
wel het aflezen ervan iets meer oefening vergt.
Een horloge met een duidelijke secondenwijzer is noodzakelijk om het
aantal zwevingen per (10) seconde(n) goed uit te kunnen tellen. Een
stopwatch is beter.
Verder spreekt deze tabel voor zichzelf.
Nadat het ééngestreepte octaaf is gestemd, worden de andere octaven
strak gestemd naar de gelijknamige tonen in het ééngestreepte octaaf.
En daarmede is de zaak rond.
Behalve voor de „OKTAVA”!
Want hier stuiten we inzake stemming op een grote moeilijkheid, ver
oorzaakt door het feit dat we het aantal toonbronnen om economische
redenen hebben besnoeid.
En zo wreekt het ene zich dus weer op iets anders.
De oorzaak en aard van de moeilijkheden is afhankelijk van de schake
ling van de toetscontacten, welke zijn aangebracht ter stemming van de
toongeneratoren van het akkoordenwerk.
Want bij stemming van de „OKTAVA” moet men uitgaan van het
akkoordenwerk. Stemmen van de solostemmen zonder meer is vrijwel
ondoenlijk omdat geen twee tonen tegelijk ten gehore kunnen worden
gebracht ter vergelijking.
In fig. 109 en 110 zijn de verschillende stemmingsmogelijkheden aan
gegeven.
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Fig. 109 — SCHAKELMOGELIJKHEDEN
TOETSCONTACTEN (serieschakeling
componenten).
Toetsen: a. serie; b. parallel; c. shunt.

De oplettende lezer zal in fig. 110a de toetsschakeling herkennen van fig.
66 en 67.
Elk van deze schakelingen heeft zo zijn eigen voor- en nadelen.
Fig. 109a heeft het voordeel dat het stemmen geschiedt tegen massa en er
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dus gebruik kan worden gemaakt van één enkel contact, beweegbaar
d.m.v. de toetsen en sluitend tegen aarde.
De rangschikking van de componenten levert het voordeel dat niet steeds
(bij anode-afstemming) een seriecapaciteit behoeft te worden aan
gebracht.
Het nadeel is wel, dat bij veel toetscontacten de capacitieve waarde van
de serie kleiner wordt naarmate er meer contacten zijn, terwijl de weer
stand in de kring toeneemt (in serie met de capaciteit).
Dit laatste nadeel is overwonnen in fig. 109b.

c7c. &

c7c.

1h

C-/c.

b)

1F

C)

Fig. 110 — SCHAKELMOGELIJK
HEDEN TOETSCONTACTEN
(parallelschakeling componenten).
Toetsen: a. serie; b. parallel; c. shunt.

Het voordeel dat deze laatste schakeling heeft t.o.v. fig. 109a is wel, dat
elke toon op zichzelf gestemd kan worden: Stemming van de toon bij
het linker toetscontact in fig. 109b beïnvloedt ook de stemming van de
toon die door indrukken van het rechter toetscontact hoorbaar moet
worden gemaakt.
Fig. 109b heeft daarentegen weer het nadeel dat het indrukken van twee
naast elkaar gelegen toetsen — hoewel in de praktijk in hetzelfde octaaf
vrijwel niet voorkomend (wél te verstaan) — een toon hoorbaar maakt
die lager ligt; parallelschakeling van de twee seriekringen. Dit laatste
nadeel is opgelost in fig. 109c, maar deze schakeling levert weer het
bezwaar dat men met wisselcontacten moet gaan werken. En bij de bouw
van de „OKTAVA” is dit aantal zeker niet nog groter te maken dan
hoogst noodzakelijk is (Vgl. fig. 66!).
In de praktijk bleek fig. 110a nog wel het beste te voldoen. Het voordeel
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boven fig. 109a is hier dat de capacitieve waarde van de kring niet
nadelig wordt beïnvloed door meer toetscontacten: De — feitelijk onjuiste
— weerstand neemt toe en beïnvloedt de capacitieve gedragingen van de
kring dus minder naarmate men er meer in serie schakelt.
Maar hier dus de moeilijkheid om te stemmen.
(Wie het genoemde voor fig. 109b als bezwaar ziet, kan dus fig. 110b
toepassen en wie de „OKTAVA” in een vrij eenvoudige versie wil hebben
— en dus de solostemmen weglaat — zal het beste zijn gediend met
fig. 110c).
Voor het geval men de toetsschakeling volgens fig. 110b toepast zal men
kunnen stemmen m.b.v. z.g. stemfluitjes.
Dit zijn „mondharmonika’s in ronde vorm”; zo in de vorm van een
tweetal schijven waartussen men verschillende tonen aan kan blazen. In
vrijwel elke goede muziekhandel verkrijgbaar.
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Het is alleen de vorm die het gemakkelijker maakt de verschillende tonen
één voor één te spelen, wat bij een echte mondharmonika minder een
voudig is. Na enige oefening zal deze (mits chromatisch) echter ook wel
dienst kunnen doen.
Ten gerieve van hen die het erg mooi willen doen, is in fig. 111 een
elektronisch stemapparaat weergegeven; een eenvoudige versie van een
toongenerator.
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Het grote verschil is hier, dat men niet schakelt in gebieden
van zoveel-tot-zoveel Hz, maar in octaven. De bedoeling is namelijk dit
apparaat na de bouw zó in te stellen dat men voor de verschillende
standen van de schakelaar ook verschillende octaven verkrijgt.
Hiervoor gelden de volgende weerstandwaarden:
C —B
32,5— 65:
7 MD
c —b
65 — 130:
3,5 MD
cl—bl 130 — 260:
1,75 MD
c2—b2 260 — 520: 875 kD
c3—b3 520 —1040: 437,5 kD
c4—b4 1040 —2080: 218,75 kD
cö—b5 2080 —4160: 109,375 kD
Het spreekt vanzelf dat bij het samenstellen van deze weerstanden een
zekere accuratesse noodzakelijk is. Het gebruik van precisie-onderdelen
wordt aangeraden en zelfs dan kan men nog het beste m.b.v. een meetbrug
de verschillende weerstanden bij elkaar zoeken.
Bij het afstellen van dit instrumentje moet men natuurlijk beschikken
over een muziekinstrument dat goed is gestemd. Na éénmalige vergelijking
en eventuele correctie kan het later altijd worden gebruikt in combinatie
met een stemvork.
Bij genoemd muziekinstrument wordt nagegaan of een volledige draai
van de afstemcondensator (dus in feite de „fijn-afstemming”) ook inder
daad een volledig octaaf bestrijkt. Indien niet, dan bijregelen met de trim
mers of m.b.v. de katodeweerstand.
Vervolgens de verschillende standen van de afstemcondensator ijken op
de tonen in het octaaf en daarna moet deze toon steeds klinken bij de
verschillende standen van de octavenschakelaar en wel in het gekozen
octaaf.
Natuurlijk is een gestabiliseerde voedingsspanning noodzakelijk.
Vóór het stemmen dient de octavenschakelaar te worden gezet in stand:
„ééngestreept”, de toonschakelaar op A.
De uitgang van het apparaatje wordt op een versterker met luidspreker
aangesloten en de afgegeven frequentie wordt nu vergeleken met een
stemvork en eventueel gecorrigeerd m.b.v. de regelaar Px.
Daarna liggen alle tonen op de juiste hoogte en kan het stemmen beginnen.
De mogelijkheid dat men fout afleest op de condensator blijft natuurlijk
altijd aanwezig, zeker als e.e.a. minder nauwkeurig wordt afgewerkt.
Wil men het zekere voor het onzekere hebben dan kan de tweevoudige
variabele condensator worden vervangen door een schakelaar; 12 standen,
2 secties. In elke stand moet dan bij eerste instelling de juiste waarde van
de condensator experimenteel worden vastgesteld.
Het blijkt wel, dat de aanwezigheid van de octavenschakelaar niet nood
zakelijk is, hoewel velen het ontegenzeggelijk wél zo gemakkelijk vinden.
Na enige oefening zal men echter ook genoeg hebben aan één octaaf; dit
in het instrument goed te stemmen en de andere octaven aan te passen
aan het reeds gestemde.
Dit maakt het apparaatje veel eenvoudiger en levert een compacte (draag
bare) uitvoering op.
Wordt het voorzien van een eigen voeding, een kleine eindbuis i.p.v. de
aangegeven 6J5 en ingebouwd luidsprekertje (wat voldoende zal zijn als
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Afb. 114 — REGELBARE STEMCONDENSATOR

Afb. 115 — INSTELBARE STEMCONDENSATOR
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b.v. alleen het één-gestreepte octaaf wordt opgewekt) dan kan dit alles
worden geborgen in een eenvoudig kastje dat gemakkelijk is mee te nemen.
Voor het eventueel uitzoeken van afstemcondensatoren bij de verschillende
toongeneratoren is ook nog een tweetal apparaatjes ontwikkeld, schema
tisch weergegeven in fig. 112 en 113 en afgebeeld op afb. 114 en 115.
Het „ei van Columbus,” voorwaar!
De eerste twee afbeeldingen tonen een regelbare condensator waarvan het
hart wordt gevormd door een viervoudige variabele condensator waarvan
twee helften continu tussen de punten A, B, en C staan.
Dit is dus speciaal voor het afstemmen van Colpitts-generatoren.
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Moet de grootte van elk der condensatoren niet gelijk zijn, dan kan óf over
E2, óf over E3 een extra condensator (extern) worden aangesloten.
Door schakelaar Sia.b over te halen worden de twee andere helften van
genoemde viervoudige condensator aangesloten, dus bevindt zich zowel
tussen A en B als tussen A en C een capaciteit van 1000 pF als de varia
bele condensator geheel is ingedraaid.
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M.b.v. S3 kunnen voorts nog verschillende waarden (intern) over E2 en E3
worden gekozen.
Het geheel kan als enkele condensator dienst doen door So te sluiten.
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Fig. 113 en afb. 115 laten een regelbare condensator zien die stapsgewijze
kan worden ingesteld.
Over elke ingang staat een condensator die dus op deze manier zonder
meer kan worden gebruikt voor allerlei doeleinden.
D.m.v. een bijbehorend schakelaartje kan de betrokken condensator op
E8 worden aangesloten en op deze wijze kunnen allerlei waarden worden
samengesteld. Condensator 4 is een variabele (mica-) condensator.
Op de foto zijn niet te zien de twee potentiometers (geschakeld als regel
bare weerstand) die later zijn aangebracht.
Door So te openen kan men een R/C-combinatie samenstellen en door S8
te sluiten wordt aan de condensatorwaarde, gekozen op E8, een weerstand
parallel geplaatst, in grootte afhankelijk van de stand van het glljcontact
van de betrokken potmeter.
In het proto-type werd gebruik gemaakt van potentiometers van 100 kP
en afzonderlijke condensatoren.
De praktijk leerde echter dat een grotere waarde voor Pi en P2 wen
selijk is.
Ook zal het mogelijk handiger zijn hiervoor potentiometers te nemen met
opgebouwde schakelaar.
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Hoofdstuk XII

REKENEN EN BEREKENEN
Menig adspirant-bouwer zal zichzelf de vraag stellen: „Wat gaat mij dat
nu allemaal kosten?”
En wie verwacht dat in dit hoofdstuk eens haarfijn zal worden voorgere
kend wat e.e.a. aan kosten met zich medebrengt... die zal helaas bedrogen
uitkomen.
Het bleek absoluut ondoenlijk aan deze wens tegemoet te komen, omdat
deze zaken al te veel afhankelijk zijn van bepaalde situaties waarin de
bouwers verkeren en ook van de bouwtrant welke men wil volgen.
Want dan zou een gespecificeerde opgave noodzakelijk zijn, opdat ieder
voor zichzelf uit kan maken wat hij zoal zal gebruiken, wat hij al heeft,
wat hij nieuw en wat hij „in de dump” zal kopen, enz,. ..
En daarvoor zijn er immers prijscouranten’
Er is echter een aantal punten waar wel degelijk op moet worden gewezen.

1. Waarop men kan bezuinigen en wat de consequenties daarvan zijn.
2. Hoe men moet bezuinigen.
3. De kostenverhoudingen van de verschillende delen onderling.

Om met het laatste te beginnen:
Dit is een uitermate belangrijk punt; maar al te vaak redeneert men zo
van: „dit of dat kan wel wat goedkoper of eenvoudiger”. Achteraf blijkt
dan dat dit zich wreekt op andere, ermee in verband staande onderdelen.
Om een voorbeeld te noemen:
Ga beslist niet met de contacten „knutselen”. Neem daarvoor het juiste
materiaal en niet koper i.p.v. fosforbrons en z.g. „Berlijns zilver” (of wltmetaal) i.p.v. getrokken zilverdraad.
Het is moeilijk te beschrijven welk een misère men zichzelf bezorgt als
aan de contacten niet alle mogelijke zorg wordt besteed.
Streeft u gerust naar een professionele uitvoering!
De technicus zal geneigd zijn alle zorg te besteden aan het elektronische
gedeelte.
Wat de mechanische delen betreft, „Nou ja, dat rommelt wel”.
Inderdaad, maar als het „rommelt” (en leest u voor die o maar gerust
een a) dan is Leiden in last. Want zit de zaak eenmaal in elkaar dan is
het verbeteren van het elektronische gedeelte meestal eenvoudiger dan
het bijschaven van het mechanische.
Waarmede we niet willen betogen dat men b.v. beslist een nieuw manuaal
moet kopen, natuurlijk is een tweede-hands aangekocht exemplaar wel
bruikbaar.
Maar bekijk vooral het vilt goed. Laat geen mechanische geluiden het spel
kunnen storen.
Het elektronische gedeelte moge nog zo goed werken; mechanische bijge
luiden kunnen het genot volkomen bederven!
Bedenk, dat u een muziekinstrument bouwt en niet een elektronisch
feilloos werkend apparaat !
Voor een oud manuaal kan men rekenen dat het opknappen ervan de
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kosten van aanschaf zal verdubbelen. Waar echter tegenover staat dat
het de waarde verdrievoudigt!
Bij het lezen van deze beschrijving zal de gedachte op kunnen komen: „Oh
ja, maar zó kan ik het ook. Maar voor d i e prijs bouw ik een elektronen
klavier met twee manualen en volledig pedaal”.
We zullen deze redenering niet betwisten. Integendeel. Maar wat is u meer
waard: Verhoging van speltechnische mogelijkheden of vergroting van
artistieke waarde?
Er moet muziek uitkomen en daartoe is het voortbrengen van
toontjes alleen niet voldoende.
Het hangt er natuurlijk van af voor welk doel men een elektronenmuziek
instrument bouwt.
Dit moet u zich goed realiseren. Is het voor studiedoeleinden? Ja, kiest u
dan een dergelijk tweemanuaals elektronenklavier.
Blijft echter de vraag of het op de lange duur ook voldoening zal
schenken ...
Wat de algemene kostenverhoudingen betreft (in nieuwe onderdelen te
rekenen):
Manuaal plus toetscontacten zullen vrijwel evenveel kosten als de toongeneratoren.
Voor register (filters) plus de nodige effecten, zal ongeveer een gelijk
bedrag nodig zijn.
En dan tot slot niet te vergeten de versterkers en de luidsprekers. Want
ook hier zijn sommigen geneigd om met iets eenvoudigs genoegen te nemen.
En dat zal men als een groot gemis gaan voelen.
In het betrokken hoofdstuk werd daaraan ook reeds de nodige aandacht
besteed.

Wat de financiële zijde van het bouwen betreft, u moet er zich in de eerste
plaats aan wennen dat men op dit gebied niet rekent met tientallen gul
dens, maar met honderdtallen.
Heel gezond is de gedachte van „gespreide” betaling. Alleen spreidt u het
zelf, zonder te zijn gebonden aan termijnen en zonder extra kosten te
hoeven betalen.
Zo zal men steeds (b.v. per week) één toongenerator kunnen bouwen,
enz., enz.
Maar, schrikt u niet.
Natuurlijk moet u vooraf bezien waar u aan toe bent. Laat echter het
slotbedrag u niet steeds als een spookverschijning achtervolgen. Een goede
remedie hiertegen is: Bereken eens wat de meest normale uitgaven in het
dagelijkse leven per jaar gaan kosten!
(Een pakje sigaretten kost ƒ 1,— en een liter benzine voor uw bromfiets
komt ook op ca. ƒ0,60).
Staart u zich dus niet blind op het bedrag dat u aan het eind van uw
berekeningen verkrijgt; het valt heus wel mee.
Als bewijs moge dienen dat we met zekerheid durven zeggen dat de vele
zelfbouwers die er op dit gebied zijn zeker niet allen behoren tot het flnanciëel meest draagkrachtige gedeelte van de bevolking!
Een instrument als de „OKTAVA” is zeker niet eenvoudig, en ook niet
goedkoop.
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Elders in dit werkje werden reeds velerlei aanwijzingen verstrekt hoe het
eenvoudiger kan zonder de totale waarde al te veel te schaden.
Ook gaven we aan wat men beslist niet moet doen.
We willen deze aanwijzingen nog completeren met de volgende opmer
kingen:
Ga op de toongeneratoren beslist niet verder bezuinigen.
Het lijkt erg aantrekkelijk om met frequentie-delers te gaan werken (ver
eenvoudiging van het stemmen) en toch de indeling te handhaven dat per
toongenerator slechts één van de naastgelegen semi-tonen kan klinken.
Maar dan verkrijgt men een instrument dat vanuit kunstzinnig standpunt
bezien absoluut niet verantwoord is, terwijl het in de praktijk reeds na
enige (korte) tijd gaat vervelen.
Twee naastgelegen semi-tonen binnen één octaaf vanaf één toonbron;
och, het zal zo hoogst zelden voorkomen dat men deze beiden tegelijk
nodig heeft, dat dit alleszins verantwoord is voor het meest gebruikte ge
deelte van het manuaal. In de hogere en lagere tonen kan men zelfs nog
wel meer miniseren.
Maar met het gebruik van frequentie-delers komt men voor het dilemma
dat men in geen enkel van de overgebleven octaven b.v. een fis kan spelen
als in één octaaf een G wordt ingedrukt.
En dat zal men als een groot gemis gaan voelen.
Hier behoeft men geen moderne componisten bij te halen, of Max Reger
of Karl Egert (muziek die immers lang niet iedereen speelt), maar reeds
voor het spelen van muziek van de nestors van het orgelspel, zoals Buxtehude, Bach en Hö.ndel is dit ontoelaatbaar.
Het is erg aantrekkelijk om het vibrato te verkrijgen door injectie op de
toongeneratoren. Speciaal voor het éénmanuaals instrument (zoals de
„OKTAVA") is daar van muzikaal standpunt bezien niets op tegen. Voor
instrumenten met meerdere manualen geldt het bezwaar dat men vibrato
op beide manualen tegelijk heeft; onscheidbaar van elkaar.
Het gebruik van L/C-generatoren heeft het voordeel dat men op grote
stabiliteit kan bogen.
Voor het toepassen van vibrato zoals boven omschreven is deze stabiliteit
echter een nadeel! Want nu moet men met een lapmiddeltje de stabiliteit
van de oscillator gaan verminderen om vibrato te krijgen, wat natuurlijk
niet de oplossing is!
Ziehier dan de verschillende opmerkingen over factoren die meetellen bij
de kostenberekening.
Tenslotte echter nog dit:
Speciaal voor huiselijk gebruik is men natuurlijk niet klaar met alleen
het elektronische gedeelte. Er moet zeker nog een kast omheen, al was
het maar om de vrede met de overige huisgenoten te bewaren!
Hiervoor moet men in het algemeen een bedrag uittrekken dat minstens
1/3 van de totale kosten voor het elektronische gedeelte is.
Bij instrumenten als de „OKTAVA” ligt de verhouding iets anders omdat
het hier in feite drie instrumenten in één betreft. Dus valt hier de bereke
ning te nemen over het elektronische gedeelte van het akkoordenwerk.

En dan niet te vergeten: Versterking en weergave.
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In het betrokken hoofdstuk werd reeds de nodige aandacht besteed aan
de eisen die aan dit gedeelte moeten worden gesteld.
Het zal daaruit ongetwijfeld duidelijk zijn dat voor een instrument als de
„OKTAVA” en daarmede dus alle andere grotere instrumenten, de radio
als weergeef-installatie niet voldoende kan zijn. Zelfs niet als deze een
super-de-luxe balanseindtrap en/of een meervoudig luidsprekersysteem
bevat.
Voor een instrument dat aan onderdelen ƒ1.000,— kost moet men zeker
een bedrag van ƒ 500,— rekenen voor versterkers en luidsprekers.
Op dit bedrag kan men nog wel e.e.a. in mindering brengen met betrekking
tot de luidsprekers.
De elektro-dynamische luidspreker is vrij goedkoop hier en daar verkrijg
baar omdat hij niet zozeer meer in trek is. Het grote gewicht van deze
luidsprekers was altijd al een bezwaar, evenals het feit dat men een aparte
bekrachtiging nodig had.
Laatstgenoemd bezwaar werd later ondervangen door de bekrachtigingsspoel in de plus-hoogspanningsleiding op te nemen, in plaats van de a.f.
smoorspoel. Dit leverde weer een ander bezwaar op: De anodestroom van
een balansversterker kan beduidend zakken bij een zware baspassage,
zodat de weergavekarakteristiek van het geheel in dit frequentie-gebied
tamelijk nadelig werd beïnvloed. Bij latere toepassingen ging men de eindtrap van dergelijke versterkers rechtstreeks, zonder afvlakking, aan plushoogspanning leggen; de eventuele 50 of 100 Hz rimpel kwam immers
toch in tegenfaze op de uitgangstransformator.
Daardoor werd afzonderlijke bekrachtiging noodzakelijk, want de paar
voorversterkerbuisjes trokken niet voldoende stroom om de luidspreker
voldoende te bekrachtigen.
Maar wij hebben immers stroom genoeg?
Ruw geschat zal het instrument toch altijd nog tussen 100 en 200 mA
stroom trekken; meer dan voldoende voor bekrachtiging van twee luid
sprekers. Dat spaart bovendien smoorspoelen!
En wie zal het gewicht nog als bezwaar voelen? Maakt dat nog veel uit
op een basreflexkast ?
Om nog maar te zwijgen over inbouw in het instrument zelf!

En dan die solostemmen...; alles bij elkaar genomen een vrij kostbare
geschiedenis.
Bij ons was de gedachte oorspronkelijk: „We bouwen een eenvoudig elek
tronenklavier en als het klaar is voegen we „even” een solostemmetje
erbij ...; misschien kunnen we er wel twee instoppen”.
Jazeker.
Om werkelijk waardevolle solostemmen te krijgen was niet zo eenvoudig!
Het kwam er uiteindelijk op neer dat die twee tezamen evenveel aan
onderdelen en materialen gingen kosten als het akkoordenwerk!
In de verhouding melodische bas tot melodiekoppel als 1 : 2.

Uiteindelijk zal dus de begroting het volgende beeld vertonen, waarbij er
met nadruk op wordt gewezen dat dit een voorbeeld is; de bedragen zijn
gefingeerd, hoewel zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid.
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Manuaal en toetscontacten ...............................
Toongeneratoren...............................................
Registers en filters.........................................
Effecten..............................................................
Versterkers en luidsprekers..........................
Melodische bas....................................................
Melodiekoppel....................................................
Kast (indien door meubelmaker uitgevoerd)

.
.
•
.
•
.
.
•

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

300,—
300,—

100,—
200,—
350,—
250,—
550,—

250,—

f 2.300,—

Het aldus verkregen totaalbedrag geeft uiteindelijk nog niet eens zo'n
erg scheve indruk in verhouding tot commerciële instrumenten.
Uitgezonderd één factor die we nog verwaarloosden.
Over het algemeen kan men de kosten voor zelfbouw van een beoogd
commerciëel instrument ongeveer als volgt begroten:
Kostprijs instrument: ƒ15.000,—.
Dit is globaal genomen 150 % van de fabrieksprijs. Deze moet namelijk
met ca. 50% worden verhoogd voor vervoer, inklaring (haast alle instru
menten op de Nederlandse markt zijn van buitenlands fabrikaat) en
provisie.
Dit instrument komt dus op 10/15 X ƒ 15.000,— of wel ƒ 10.000,— aan
nieuwe onderdelen + arbeidsloon, waarbij arbeidsloon eenzelfde bedrag
vertegenwoordigt als de prijs van de onderdelen.

Maar de meeste zelfbouwers zullen gebruik kunnen of willen maken van
surplusmateriaal. Hiervoor kan men op genoemd bedrag van ƒ 10.000,—
zeker 25 % in mindering brengen, terwijl voor een tweede maal 25 % kan
worden afgetrokken inzake arbeidsloon e.d.
Zodat we uiteindelijk tot de conclusie komen dat een instrument met een
winkelprijs van ƒ15.000,— de zelfbouwer 50/100 (d.i. %) X ƒ10.000,—
of wel ƒ 5.000,— zal gaan kosten.
Bovengenoemde mindering van 25 % voor het toepassen van surplus
materiaal geldt natuurlijk ook nog eens voor de „OKTAVA". Alleen:
Denkt u er even om dat we nu van de andere kant af rekenen?
Kort en goed komt het erop neer dat het slotbedrag van ƒ 2.300,— met
ca. 40 % kan worden verminderd indien men
a. de kast zelf maakt;
b. surplusmaterialen toepast.
De kostenraming van de „OKTAVA” resulteert dus in het bedrag van
ƒ2.300,------ ƒ920,— = ƒ1.380,— met solostemmen en effecten. Voor de
„OKTAVA” als enkelvoudig instrument wordt dan de uitkomst: ƒ 1.350,—
(dit bedrag werd dus verkregen door optelling bedragen voor effecten,
melodische bas, melodiekoppel en versterkers, en luidsprekers — ƒ 540,— =
ƒ 810,—.
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Hoofdstuk XIII
MOEILIJKHEDEN - AANWIJZINGEN - OPLOSSINGEN
„Moeilijkheden zijn er om te worden overwonnen”.
Dat is een waar gezegde. Even waar is het feit dat dit gezegde meestal
wordt gebezigd door diegenen die met bedoelde moeilijkheden nooit te
kampen hebben gehad.
Veelal geldt echter dat moeilijkheden beter kunnen worden voorkomen,
wat minder moeite kost dan het overwinnen ervan.
Het is daarom dat wij het wenselijk achten in een apart hoofdstuk een
gedeelte van onze praktijkervaringen weer te geven in de vorm van aan
wijzingen.
De gevaarlijkste en hardnekkigste vijanden van de elektronenmuziektechnicus zijn wel: „Pop”, „klik”, „tjoep”, stemming, brom en ruis.
De eenvoudigste methode tot opheffing ervan is ze eerst te analyseren en
te zien hoe en waar ze kunnen worden veroorzaakt.
Speciaal — bezien vanuit de opzet van dit hoofdstuk — geldt de waar
schuwing, dat men bij het optreden van de verschillende verschijnselen:
„pop”, „klik”, kraak en „tjoep” wel degelijk onderscheid weet te maken
tussen speltechnische fouten en gebreken die optreden als gevolg van
tekortkomingen in de schakeling en/of de montage er van. Want een
elektronenklavier moet men leren bespelen. De één zal een zeker systeem
feilloos kunnen laten klinken zonder de geringste schakelklik. Een ander
zal op hetzelfde instrument niets klaarspelen. Hieraan wordt ook in hfdst.
XV nog de nodige aandacht besteed.
„Pop” geeft wel de meeste moeilijkheden, welke al beginnen bij de poging
om tot een aanduiding van dit verschijnsel te komen; men moet het feite
lijk gehoord hebben.
De oorzaak van het optreden moet worden gezocht in de wijze waarop het
signaal (al dan niet rechtstreeks op de oscillator) wordt geschakeld.
Meestal is de oscillator verkeerd ingesteld en staat hoogfrequent te gene
reren, zolang er niet wordt gespeeld. Dit kan gebeuren, speciaal bij de
„OKTAVA”, omdat de oscillator niet wordt afgeschakeld, maar ook niet
in staat wordt gesteld te genereren zolang er niet wordt gespeeld. Dit is
een wezenlijk verschil!
Wordt gebruik gemaakt van doorlopend werkende generatoren dan zal
zich dit verschijnsel slechts voordoen als er gebruik wordt gemaakt van
een „sluitspanning” voor een z.g. „poortschakeling”.
Bij het sluiten van het contact kan het in genoemde gevallen voorkomen
dat het toonsignaal van de oscillator af een fractie van een seconde op
V

Fig. 116 — HET „POP” VERSCHIJNSEL
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grote sterkte doorkomt en eerst later op normale sterkte terugvalt
(fig. 116).
Bij laatstgenoemd geval zal een oplossing moeten worden gezocht door
wijziging van de waarden in het weerstand/condensator-netwerk dat voor
de opbouw- resp. ultsterftijd is aangebracht.
Bij de „OKTAVA” zal het verschijnsel, é.ls het zich al voordoet, kunnen
worden opgelost door de weerstand die parallel over de rooster-afstemcondensator is aangebracht te verkleinen Ook kan verkleinen van de
katode-elco of vergroten van de katodeweerstand uitkomst geven.
Een ander hardnekkig verschijnsel, waarmede elke zelfbouwer vroeg of
laat te doen krijgt, is „klikken” van het instrument tijdens het spelen.
We kunnen bij dit verschijnsel verschil maken tussen schakelklik en sleutelklik, met dien verstande dat het eerste heeft te maken met een eventuele
gelijkspanning die wordt geschakeld om de toongenerator te doen werken
en dat het tweede iets uitstaande heeft met het sleutelen van het signaal
van doorlopend werkende generatoren.
Wat het eerste betreft, het is vrijwel ondoenlijk daar nader op in te gaan,
want de mogelijkheden zijn velerlei; zowel in oorzaak van optreden als in
mogelijkheid tot nivellering.
Het eenvoudigste is wel, te schakelen via een combinatie van weer
stand (en) en condensator (en) zoals bij de sleutelbuis van melodiekoppel/
solowerk van de „OKTAVA” of zoals bij de koppelversterkers.
Het sleutelen van het signaal en de daarmede gepaard gaande klik is iets
geheel anders.
Aan de hand van fig. 117 kan men zien hoe het optreden kan worden
geanalyseerd.

signaal van
generator
sluiten

openen

Fig. 117 — WAT ER GE
BEURT BIJ HET SPEL
VAN EEN VOL-ELEKTRONISCH INSTRUMENT. Het
gearceerde
gedeelte
der
kromme stelt de klinkende
toon voor. Het is duidelijk
te zien, hoe op het moment
van in- en uitschakeling de
golfvorm rechte, steil ver
lopende gedeelten krijgt.
Deze gedeelten kan men be
schouwen als onderdeel van
een vierkante golfvorm. Het
schakelen
openbaart
zich
daardoor met een klik, ten
zij hiertegen voorzorgen zijn
genomen.

Fig. 118 a-b-c geeft een mogelijkheid aan om klik tot een minimum te
reduceren:
Geeft de betrokken toonbron een sinusvormig signaal af, dan zal het
moment van sleutelen niet steeds vallen op de tijd waarop de sinus zich
door de nullijn beweegt. Het gevolg is dat de signaalspanning zich op het
moment van sleuteling plotseling van „nul” af begeeft naar het punt waar
zich op dat moment de sinustrilling bevindt.
De sinus krijgt daardoor een afgeplatte zijde en dit gedeelte vormt een
onderdeel van een vierkants- of zaagtandvormig signaal; beiden geheel
vreemd aan de sinus. De grote hoeveelheid harmonischen van deze „vreem
de trilling” geeft een klik ten gehore die zeker niet is weg te werken met
een condensator over het rooster van de versterkerbuis!
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Bij doorlopend werkende generatoren is dit verschijnsel te ondervangen
door vanuit een laagohmig circuit een signaal te schakelen dat van zichzelf
ook reeds afgeplatte zijden kent in zijn golfvorm.
Zo zal bij een zaagtandvormig signaal (fig. 118b) een platte zijde weinig
kwaad doen (en natuurlijk ook niet bij een blokgolfvormig signaal) maar
ook een impuls zal hier voldoening kunnen geven. Hier weliswaar minder
omdat de platte zijde „erin thuishoort”, maar toch omdat de kans dat men
sleutelt in de hoogste piek van het signaal zeer klein is.
Werken vanuit een laagohmig circuit (katodevolger) is altijd sterk aan
te bevelen.
Dit heft namelijk de noodzaak om lange afgeschermde kabels te gaan
gebruiken op, wat de helderheid van het geluid van ’t instrument ten
goede komt.
Het sleutelen vanuit een laagohmig circuit en het voeren van de signalen
daarover zou moeilijkheden kunnen geven in de behandeling van de toon
signalen, doordat men te weinig vermogen overhoudt.
M.b.t. de „OKTAVA" werden hieromtrent terplaatse (o.a. bij de toonbronnen akkoordenwerk waar die worden behandeld in het hoofdstuk
solo-stemmen) reeds een paar opmerkingen gemaakt.
SCMKCIMON&T

Fig. 118 — TOONSLEUTELING bU
a) sinusvormig
signaal.
b) ■zaagtandvormig
signaal,
c) impulsvormig
signaal.
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Blijkt het absoluut onmogelijk voor de filters voldoende signaalspanning
te verkrijgen om ze hun werk effectief te laten doen, of dat bijkomende
storingen het toonsignaal gaan overheersen, dan plaatse men in de ver
schillende takken van de dempingseffenaar af een eenvoudig ééntraps
versterkertje, zo ongeveer als aangegeven in fig. 119.
En als u toch zelf gaat experimenteren:
Laat u zich nooit verleiden tot de gedachte: ,,Och, het is even een proefje,
effetjes gauw in elkaar gooien”. Werk ook dan netjes en ordelijk, alsof
het ook voor lange tijd zal moeten dienen.
Het kan nl. voorkomen dat later het proefmodel nuttig kan blijken om in
het definitieve apparaat te worden geplaatst. En wat dat weer bespaart
behoeven wij niet voor te rekenen.
Een dwingende noodzaak bij elk elektronenmuziekinstrument is wel ons
te houden aan de regel: Wat niet wordt gebruikt moet tegen massa
worden kortgesloten.
De kans voor het oppikken van storende signalen is dan uiterst gering.
Hetzelfde geldt voor brom. Deze kan sterk worden gereduceerd door de
toonsignalen vóór de filters te versterken en deze filters zo laagohmig te
houden als enigszins mogelijk is zonder de karakteristiek te schaden.
Filters waarin smoorspoelen moeten worden opgenomen zijn wel uitermate
bromgevoelig. Meestal is de brom afkomstig van de voeding en oplossingen
daarvoor zijn gelegen in verschillende standen van de spoelen.
Blijkt de brom van elders te komen, dan rest slechts de mogelijkheid de
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Fig. 119 — FILTER VOORVERSTERKERS

smoorspoelen geheel in te kapselen (afschermen).
Ook kan klik worden veroorzaakt door slechte contacten.
En hiermede komen we aan een zeer belangrijk onderdeel van elk elek
tronenmuziekinstrument.
Zorg ervoor, dat die contacten goed zijn. Geen prutswerk, zo in de stijl
van: „Als ik maar een elektrisch contact kan maken en verbreken”.
In hfdst. XII zijn hierover reeds de nodige opmerkingen geplaatst.
Wat de praktijk betreft:
Het voor de eerste maal solderen van fosforbrons kan veel eenvoudiger en
beter worden gedaan door (een beetje) soldeervet te gebruiken.
Contactolie kan heel goed bruikbaar zijn (met name de overbekende Cramoline-olie), maar dan alleen bij zuivere edelmetalen zoals zilver, goud,
platina, e.d. Bij de „OKTAVA” altijd uit den boze want fosforbrons kan
deze olie niet verdragen, met als gevolgen: uitslag, doorklinken en slecht
contact maken.
Houdt de contacten droog. Krakende geluiden duiden over ’t algemeen in
de richting van slecht functionerende toetscontacten.
Dit kan men zeer goed controleren m.b.v. een lampje en een batterijtje,
zoals in fig. 120 is geschetst.
Troost u — voor het geval u dit wat „klungelig” vindt — met de gedachte
dat deze methode zelfs bij gerenommeerde fabrieken nog populair is!
Nog even een opmerking: Denkt u erom dat de wisselcontacten langer
moeten zijn dan de anderen? Dit i.v.m. het bewegingspunt!
Bij de toetscontacten kan men de stemweerstanden van de melodiekoppel
vinden.
Zijn deze van het type HHA (Vitrohm) dan diene men ze bij het stemmen
met voorzichtigheid te behandelen. Niet het klemmetje op dusdanige wijze
verschuiven dat het contactpuntje ervan over de draadjes schuurt.
Steeds het klemmetje a.h.w. over de draadjes heentillen, dus zorgen dat
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Fig. 120 — TESTAPPARAAT VOOR TOETSCONTACTEN

het puntje de draadjes niet raakt tijdens het verschuiven. Van tijd tot tijd
(gedurende het stemmen) laat men het klemmetje even op de draadjes
zakken om te zien of de juiste toonhoogte reeds is bereikt.
Steeds het schroefje zover uitdraaien dat het moertje er net nog aanzit;
zie ook fig. 121.
En hiermede komen we aan het onderdeel: Stemming.
Over het hoe en waarom werden in het voorgaande hoofdstuk reeds de
nodige opmerkingen geplaatst.
De stabielste generatoren zijn nog altijd die van het L/C-type, althans wat
elektronisch werkende oscillatoren betreft. Mechanisch is natuurlijk mooier
maar voor amateurs vrijwel onbereikbaar.
Verloop van de stemming gedurende het spelen is veelal het gevolg van
onjuiste plaatsing van de betreffende componenten.
Is dat echter reeds geschied en ziet men ertegen op alles te herbouwen, dan
kan het een oplossing zijn om bij het uitschakelen van het apparaat alleen
de hoogspanning uit te schakelen en de gloeispanning niet.
Laat de buizen maar rustig gloeien, dat kan absoluut geen kwaad. Meestal
hebben ze meer te lijden van steeds weer aan en uitschakelen als van
doorlopend branden.
Wel verdient het alsdan aanbeveling de buizen steeds een vrij lage anodespanning te laten behouden. Dit is gunstiger m.b.t. emissie-verloop (fig.
122 t/m 124).
Bij nadere beschouwing van de toongeneratoren komen we ook aan het
„tjoepen”, dat op kan treden.
CONTACTPUNT

BOUTJE LOSDRAAIEN
TOT GEEN DRAADEINDE
MEER DOOR MOERTJE
ZICHTBAAR IS
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ZO DRUKKEN TIJDENS VERSCHUIVEN
'DUS CONTACTPUNT VRIJ VAN DRAAD

OPENGEWERKTE BAAN

Fig. 121 — HET STEMMEN m.b.v. VITROHM
DRAADWEERSTANDEN MET AFTAKCLIP

Meestal een gevolg van instabiliteit: De toongenerator moet de juiste af
stemming nog opzoeken nadat de toets is ingedrukt.
Bij een multivibrator zoals voor melodiekoppel gebruikt, is dit vrijwel niet
te voorkomen omdat men over zo’n groot gebied moet stemmen.
De sleutelbuis is hierbij vrijwel de enige oplossing.
Voorts ligt het meestal aan de stabiliteit van de toongenerator.
Het zal sterk optreden als men geen gebruik maakt van een gestabiliseerde
spanning in de voeding. Bij het inschakelen wijzigt de anodestroom zich
en wijziging van de anodestroom geeft spanningsval in de serieweerstanden, waardoor er een wijziging in de uiteindelijke voedingsspanning van
de toongenerator optreedt, wat weer een wijziging van de toonhoogte tot
gevolg heeft en ziedaar, de kring is weer gesloten.
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Fig. 122 — HET VERLAGEN VAN DE
ANODESPANNING DOOR TUSSEN
SCHAKELEN VAN EEN SERIEWEERSTAND
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Fig. 123 — IDEM. DOOR VERLAGING
GLOEISPANNING VAN DE GELIJKRICHTER
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Het stabiliseren van de voedingsspanning voor een elektronenmuziek
instrument is minstens even belangrijk als de noodzaak deze spanning te
hebben teneinde „de zaak te laten werken”.
Voor het voeden van normale buisgeneratoren is een gestabiliseerde span
ning van 100 él 150 V ruim voldoende en zelfs aan te bevelen boven een
hogere spanning.
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Denkt u erom, dat u bij het werken met meerpolige stekers te doen krijgt
met het z.g. spiegel-effect? D.i.: De achterzijde van de steker (waaraan
de draden worden gesoldeerd) telt net andersom als de houder waar hij
inpast. Het is maar een kleinigheid ...
Bouw de kast op als „geraamte” van latten en laat hem open tot alles
gereed is.
Gebruik bij de afwerking geen doorlopende bouten.
Dit kan evengoed mooi worden afgewerkt m.b.v. bolverzonken schroeven
en sierringen en denk er dan om: geen nikkel bij nikkel of koper bij koper,
maar combineren, dat geeft een veel prettiger aanblik. Het werken met
houtschroeven van binnenaf, tezamen met het gebruik van houtlijm is
echter veel mooier.
Tot besluit hierbij een aantal voorbeelden voor een uitvoering van een
experimenteel werk in professionele opzet (fig. 125, 126, 127 en afb. 128).
Met opzet is een aantal eenheden gekozen die in dit werkje elders zijn
besproken.
Fig. 125 en 126 tonen hoe de frequentie-deler van de melodische bas werd
bewerkt om te komen tot nette montage en constructie.
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Fig. 125 — FREQUENTIEDBLER VOLGENS FIG. 61.
De gearceerde componenten worden zo dicht mogelijk bij de huishouders
gemonteerd: de andere op een weerstandbordje.

Eerst is bezien welke onderdelen enerzijds aan de buisvoet en anderzijds
aan aarde komen, en welke onderdelen aan weerskanten aan de huishouder
moeten worden bevestigd. Alle overige componenten werden op het weerstandbordje gerangschikt en wel zo, dat alle aansluitingen naar punten
die zich elders op het chassis bevinden aan één zijde van het weerstand-
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Afb. 128 — MONTAGEVOORBEELD VIBRATOR
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bordje komen te liggen. Het bordje kan nu zo worden gemonteerd, staande
onder het chassis, met genoemde zijde naar het chassis gekeerd.
Ontkoppelweerstanden kunnen zonder bezwaar gezamenlijk op één (afzon
derlijk!) weerstandbordje worden aangebracht mits de ontkoppelcondensatoren vlak bij het ontkoppelpunt worden opgesteld.
Tenslotte het solderen.
„Ja, dat kan ik wel”, horen we u al zeggen.
Bent u daar wel zo zeker van? Het is ontstellend hoevelen, die dagelijks
hun elektronica-hobby beoefenen, dikwijls de eerste beginselen van het
solderen herhaaldelijk met voeten treden, omdat ze er niet van op de
hoogte zijn.
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Fig. 126 —
ZO WORDEN DE
ONDERDELEN VAN DE
FREQUENTIEDELER
GEMONTEERD

II»

Een paar hoofdregels:
Steeds elk te solderen punt vertinnen. Werd het eerder gebruikt: Oude
tin eraf laten vloeien en opnieuw vertinnen.
Draden in mooie rechte hoeken aanbrengen is prachtig, mooi, maar dat
houdt u bij de constructie van zo’n ingewikkeld instrument toch niet vol!
U kunt ook rustig recht-toe, recht-aan gaan, als u bij de opstelling van
het constructie-plan maar rekening houdt met de plaatsing van de ver
schillende onderdelen.
B.v.: Anode van een voorafgaande versterkerbuis gekeerd naar het rooster
van de volgende, enz.
Het z.g. standaardchassis van Amroh zal zeker zijn diensten wel kunnen
bewijzen voor verschillende eenheden. Op dit chassis kunnen 7 buizen
worden geplaatst.
Dan wordt de bouw — uiteraard — wel erg compact en moet men zich
beslist houden aan de volgende elementaire regels voor montage:
Gloeidraadleidingen ver van rooster- en plaatleidingen houden en twisten.
Rooster- en plaatleidingen afschermen.

129

ö

470 0

s

eelt/.

$

Fig. 127 — MONTAGEVOORBEELD
VOOR VIBRATO VOLGENS FIG. 25
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Wat het eerste betreft: Dat kan enige moeilijkheden opleveren, omdat het
niet zo gemakkelijk is korte draden netjes te twisten.
Het beste kan men tewerk gaan als volgt: Gloeidraden van buis I naar
buis UI, V en VII. Gloeidraden van buis II naar buis IV en VI.
Vervolgens gloeidraden van buis VI en VII naar voedingspunt (veronder
steld is het gebruik van uitwendige voeding) waarbij dus elk der betrokken
pennen niet meer dan twee draden draagt.
Een ander voordeel is wel, dat men zich bij deze bedrading kan bedienen
van gewoon montagedraad. Want de stroom kan nog aardig oplopen.
Neem maar als voorbeeld 7 eenvoudige buizen en men komt op 7 X 0,3 A
= 2,1 A!
Afgeschermde leidingen zo kort mogelijk houden, dat geldt natuurlijk ook
bij chassisbouw. Maar nu kan men erg korte leidingen moeilijk afscher
men en de kans is groot dat de isolerende laag tussen ader en afscherming
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Fig. 129 — VERVORMINGSMETER
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door de verhitting wordt geschaad. Een leiding van buis I naar II kan men
slecht afschermen. Wil men toch van afgeschermd draad gebruik maken,
neem dan voor dergelijke gevallen iets meer lengte dan nodig is en druk
de draad in de hoek van het chassis.
Kan men geen gebruik maken van afgeschermd draad, dan draad van
isolatiekous voorzien en tegen chassis drukken. Deze raad geldt eveneens
voor koppelcondensatoren en rooster-lekweerstanden.
In- en uitgang(en) van dergelijke uitgebreide eenhe(i)d(en) moeten af
zonderlijk op coax-aansluitbussen worden uitgevoerd.
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Ze kunnen wel met de voeding worden gecombineerd, maar moeten dan
aan weerszijden een pen dragen die aan massa ligt. Dus b.v. volgende
rangschikking:
1: min HSP, 2: ingang, 3: min HSP, 4: uitgang, 5: plus HSP, (indien goed
afge vlakt is dit voor signaal ook massa).
De twee pennen die de gloeispanning voeren naast elkaar, eveneens geflan
keerd door een neutrale pen. (Dus in bovenaangehaald voorbeeld punt 6
en 7).
Wilt u nog iets over vervorming weten; oorzaken en oplossingen — daar
over volstaan we met soortgelijke opmerking als inzake versterkers werd
gemaakt: Slaat u de bestaande literatuur er eens op na. Het is een ge
schiedenis op zichzelf en alleen een opsomming van deze literatuur zou al
meerdere pagina’s vragen.
Wel kunnen we u van dienst zijn met een tweetal schema’tjes van meet
instrumenten, die het opsporen van vervorming zeker zullen vereen
voudigen.
In de eerste plaats een vervormingsmeter (fig. 129).
In principe werkt deze als volgt: Een sinusvormig signaal zal door een
serie-filter dat op deze frequentie is afgestemd vrijwel geheel worden
geëlimineerd.
Het filter wordt gevormd door een Muvolett smoorspoel 6006, een tweetal
condensatoren en een weerstand. Deze laatste drie componenten worden
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Fig. 130 — ELEKTRONEN- OF SIMULTAAN SCHAKELAAR
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voor elke frequentie afzonderlijk gekozen. Bij eerste ijking wordt het filter
m.b.v. die weerstand afgestemd. Ergo is voor de weerstand een instelpotmeter genomen.
Schakelaar Si is aangebracht om een eventuele versterker of ontvanger,
welke wordt getest, af te sluiten als men de meting geluidloos wil doen
en de luidspreker losmaakt.
Schakelaar S-? is een telefoonschakelaar, die dus steeds weer terugspringt
in de getekende stand.
Het sinusvormige signaal van een toongenerator wordt op de ingang van
de versterker aangelegd, de uitgang wordt verbonden met de ingang van
de meter.
Met schakelaar S3 in stand „100 %” en S2 omhoog gedrukt wordt nu
m.b.v. Pj de meter op volle uitslag ingesteld. Vervolgens wordt het signaal
gemeten dat door het filter komt en dat men dus op de meter kan aflezen
in procenten.
Het spreekt vanzelf, dat een vervormingsmeter ook dienst kan doen als
frequentiemeter.
Daarom komt de vervormingsmeter volgens fig. 129 in toepassingsmoge
lijkheden overeen met de frequentiemeter zoals weergegeven in fig. 129a.
Het apparaat van fig. 129 is ontegenzeggelijk selectiever, maar vraagt con
structief echter nog wel enige uitzonderlijke voorzieningen; speciaal m.b.t.
af-
de 6006 smoorspoel die — indien enigszins mogelijk — moet worden af
geschermd en wel liefst in een doosje van mu-metaal.
De Brug van Wien, zoals weergegeven in fig. 129a, is vanuit dat opzicht
minder kritisch, waardoor dit apparaat ook minder kwetsbaar is voor in
vloeden van buitenaf.
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Een tweede apparaat dat vrijwel onmisbaar is, is een elektronen- (of:
simultaan) -schakelaar.
In de eerste plaats kan men met dit apparaat twee signalen tegelijk op de
oscilloscoop zichtbaar maken, en dus in- en uitgangssignaal van een appa
raat met elkaar vergelijken.
Het schema spreekt voor zichzelf (fig. 130).
Ook kan dit instrument nog dienst doen als vierkantsgolfgenerator. De
schakelgenerator (6SL7) levert nl. een blokgolfvormig signaal waarvan
men de frequentie kan instellen met de twee schakelaars Si en S2.
Mocht het gebeuren dat men bij het gebruik van een elektronische (of
signaal-) schakelaar een afzonderlijke blokgolf-generator nodig heeft, dan
kan daartoe op dat moment de oscillator van de schakelaar uiteraard geen
dienst doen.
Voor dergelijke gevallen is het handig toch de beschikking te hebben over
een eenvoudige blokgolfvorm-generator. Ook kan men zich behelpen met
de audio-generator, gevolgd door een z.g. „clipper”, d.i. de bekende scha
keling met twee tegengestelde dioden die een kleine voorspanning ont
vangen, waarbij van elk van de sinus-helften de toppen worden afgesneden.
Het nadeel is, dat men dan niet uitgaat van een zuivere kanteelvormige
spanning.
Van goed nut kan voor dergelijke gevallen zijn een blokgolfvormer volgens
het schema van de melodiekoppel (fig. 58).
Het betreft hier een multivibrator die constant is dichtgedrukt en alleen
werkt als er een signaal op wordt aangelegd, waarbij dan het afgegeven
signaal blokvormig is met gelijk periodental als het aangelegde signaal.
De golfvorm van het sturende signaal doet niet terzake, dus voor de sturing
kan gebruik worden gemaakt van een audio-generator met sinusoïdale
output.
En nu we het daar toch over hebben:
Dit hoofdstuk zou niet volledig zijn zonder een paar opmerkingen over
gereedschappen en meetapparatuur.
Niet alleen de bouwers van „een” elektronenmuziekinstrument zullen met
een paar speciale voorzieningen rekening moeten houden; maar ook hen
die zich graag speciaal op dit gebied zouden willen toeleggen willen we
graag een paar schema’tjes geven van apparatuur die men beslist wel
moet hebben om eventuele experimenten voldoende uit te kunnen voeren.
Wat betreft de nodige gereedschappen: het betreft laagfrequent apparatuur
en dan weet ieder wel waar hij aan toe is. Trimgereedschap is natuurlijk
overdaad, maar behalve de min of meer conventionele apparatuur moet
men rekening houden met de volgende specialiteiten:
Contactvijltje, stemkruk (als men combineert met piano), tongetrekker
(als men combineert met harmonium), krombektang (of een speciaal in
strumentje voor het richten van contacten ) en een draadstriptang, want wc
hebben met heel wat meer te doen dan alleen een versterker; met niet
meer hulpmiddeltjes dan kniptang en puntbektang wordt het werken erg
tijdrovend.
Voor het stemmen zelf verwijzen we naar hfdst. XI.
En dan het meetinstrumentarium.
Natuurlijk een audiogenerator. Hierover werd eveneens reeds geschreven
in hfdst. XI. Wil men een iets uitgebreider instrument, dat er toch niet
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Fig. 131 — BUISVODTMETER

zo erg „inhakt”, dan kan de audiogenerator volgens het bekende MKontwerp voldoende zijn; een instrument voor de amateur, maar met
professionele alures.
Verwijzen we hier — omwille van de volledigheid — ook nog even naar de
regelbare condensatoren zoals in hfdst. XI beschreven.
Een KSO is onmisbaar. Deze behoeft niet zo erg ingewikkeld te zijn en
over ’t algemeen zal een instrument dat tot 40 kHz of daaromtrent gaat
voldoende zijn.
We mogen hiertoe verwijzen naar blz. 21 en 22 van de „Handleiding voor
de KSO” (uitgave MK). Met de daar gegeven beide schema’s kan men een
volledig apparaat bouwen dat zeker representabel mag worden genoemd.
Ook zal een buisvoltmeter zijn diensten zeker kunnen bewijzen.
Hiervoor is een schema gegeven in fig. 131.
Om een zeer gevoelige schakeling te verkrijgen is hier gebruik gemaakt
van een tweetal steile pentoden i.p.v. de conventionele dubbeltriode.
Verder is de schakeling klassiek.
Interessant is een frequentiemeter volgens fig. 132.
Met dit instrument kan men zonder meer op de meter de frequentie van
een aangelegd signaal aflezen, ongeacht golfvorm en spanning van het
signaal.
De schakeling vóór de meter omvat namelijk een begrenzer en een golfvervormer, die van elk signaal impulsen maakt.
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Deze impulsen worden aangelegd over een condensator en de ontlading
van deze condensator via een weerstand wordt gemeten.
Si dient voor ijking en kan weer worden gevormd door een telefoonschake
laar met een vaste middenstand en twee verende zijstanden.
Pi dient voor nul-instelling en moet naar buiten worden uitgevoerd.
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De potmeters van 500 Q zijn van het type met schroevedraaier-instelling.
Het zal zeker nuttig zijn om naast een buisvoltmeter ook nog de beschik
king te hebben over een outputmeter.
Een schema daarvoor is opgenomen in fig. 133. Het betreft een eenvoudige
3-traps, sterk tegengekoppelde cascade-versterker.
De ingangstransformator is aangebracht ter verkrijging van een moge
lijkheid om symmetrisch te meten. De aangebrachte R/C-schakeling dient
om een eventuele resonantie-frequentie van deze transformator te elimi
neren.
Een iets eenvoudiger schema, maar zeker niet minder bruikbaar, werd
beschreven en afgebeeld in RADIO BULLETIN (jan. ’59).
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En nu we het toch over buisvolt- en outputmeters hebben kunnen we nog
even wijzen op de schakeling die werd weergegeven en besproken in RADIO
BULLETIN (maart ’59). Deze bevat een buisvoltmeter zonder meter. Beide
schema’s werden eveneens opgenomen in het Elektronisch Jaarboekje 1960;
resp. op blz. 34 en 38.
Deze laatste schakeling is aantrekkelijk voor hen die geen meter meer
hebben voor een apart meetinstrument.
Nog handiger is voor hen het transistor-voorzetapparaat zoals beschreven
en afgebeeld in RADIO BULLETIN (maart *57).
Voor al deze meetapparatuur geldt, dat de anodespanning zeer goed af
gevlakt moet zijn.
Ook moet de gloeispanning worden uitgebalanceerd tegen een kleine posi
tieve spanning t.o.v. aarde.
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De afstemeenheden goed afschermen.
Dit met name voor output-, buisvolt-, frequentie- en vervormingsmeter.
Weet men de hand te leggen op transistoren en is men ter zake voldoende
kundig om de hier gegeven schakelingen om te vormen, dan is dat sterk
aan te bevelen, omdat het gebruik van transistoren ons ontslaat van de
noodzaak vanuit het lichtnet te voeden.
Hiervoor is echter ook een andere oplossing mogelijk: het gebruik van
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Fig. 135 — REGELBARE
GESTABILISEERDE VOEDING
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batterij-buisj es kan zeer bruikbare resultaten leveren; in elk geval wel zo
dat men de gedachte daaraan niet in eerste instantie moet verwerpen als
te zijn „ouderwets”.

138

'M

Bij elk van de aangegeven apparaten is een voedingsdeel getekend. Het
loont natuurlijk de moeite, alle meetapparatuur samen te bouwen in één
groot paneel en daarvoor één (gemeenschappelijke) voeding samen te
stellen met een gestabiliseerde spanning.
En een geroutineerd amateur ziet dan ook wel mogelijkheden om gedeelten
van de verschillende apparaten te combineren.
Maar beknot het niet teveel; uiteindelijk moet zoiets worden gezien als een
soort noodoplossing. Al te vaak zal er behoefte bestaan de verschillende
apparaten tegelijk en afzonderlijk te gebruiken. En dan komt het natuur
lijk nét zo uit dat men de apparaten die afzonderlijk gewenst worden, juist
met elkaar werden gecombineerd!
Wat men persé niet nodig heeft is een uitgebreide meetbrug.
Een apparaatje, zoals schematisch weergegeven in fig. 134, is juist door
zijn eenvoud te verkiezen boven een ingewikkeld instrument met inge
bouwde voeding, modulator en indicator.
Het is de eenvoud zelve en juist daardoor opent het de gelegenheid een
onbekend onderdeel met een ander te vergelijken en tegelijk op frequentieafhankelijkheid te testen.
Op de klemmen a en b wordt dan de audio-generator aangesloten en de
outputmeter op c en d.
Door Si in de stand „vrij” te zetten komt de tak van de brug, waar ge
woonlijk het standaard ijk-onderdeel wordt geschakeld, open te staan en
kunnen tussen e en f en g en h de te vergelijken onderdelen worden aan
gesloten.
En dan tenslotte: Voor elk experiment met toonbronnen is een regelbare,
gestabiliseerde voedingsspanning onmisbaar, speciaal om schakelingen te
testen op stabiliteit met gewijzigde anodespanning.
Hiervoor is een schakeling weergegeven in fig. 135. Het is weer een klas
sieke schakeling: De 6B4 doet dienst als serieweerstand voor de afgenomen
spanning. De waarde van de Rj van de 6B4 wordt bepaald door de 6SJ7 en
deze wordt weer gestuurd door de klemspanning.
Verandering van de afgenomen stroom werkt via deze twee buizen dus
danig, dat bij toename van de stroom de inwendige weerstand van de
6B4 wordt verkleind en de klemspanning zich aanpast bij de instelling
die m.b.v. Pi werd gekozen.
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Een laatste moeilijkheid voor vele adspirant zelfbouwers is dikwijls het
lezen van de schema’s.
Het is namelijk vrijwel ondoenlijk om elke verbinding in een elektronen
muziekinstrument afzonderlijk te tekenen. Dit wordt dan ook op een
voudiger wijze aangegeven, speciaal voor draden die op eenzelfde wijze
worden verbonden en/of die dezelfde richting uitgaan.
Zo kan het gebeuren dat men op een schema een verbinding getekend ziet,
hoeks (behoeft niet haaks te zijn!) op een gemeenschappelijke leiding, met
daarbij vermeld: 5 X. Dat betekent dat tussen de links en rechts ervan
getekende verbindingen (waarvan de loop wél volledig werd aangegeven)
nog een 5-tal verbindingen gaan die in loop en bevestiging overeen komen
met de links en rechts ervan getekende.
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Fig. 136 — LOOP VAN
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Fig. 137 — IDEM. AAN
GEGEVEN ALS DRAAD
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Fig. 138 — IDEM.
GETEKEND ALS DRAADBUNDEL

Is één gemeenschappelijke leiding getekend met aftakkingen die er
vloeiend in overgaan, dan duidt dit op het bestaan van een draadboom. Bij
de aftakking bevindt zich een cijfer. Dit cijfer duidt op het punt waar deze
draad weer uit de boom vandaan komt. Een en dezelfde draad kan dus
tweeërlei nummering dragen: Aan zijde A geeft men aan dat ze naar b
gaat, en aan zijde B wordt aangegeven dat de draad naar a gaat.
Zie hiervoor de voorbeelden weergegeven in fig. 136, 137 en 138.
Het is gebruikelijk om een verbinding die men in rechtlijnige loop niet
geheel wil tekenen (en bekorten) te strepen of stippelen.
Ook bij elektronenmuziekinstrumenten is dit gebruikelijk.
Maar, vindt zoiets plaats tussen twee tonen, aangegeven aan weerszijden
van de onderbroken getekende lijn, dan houdt dit in dat alle tussengelegen
toetsen evenzo zijn uitgevoerd als deze twee tonen, zie fig. 139.
En zo ontwikkelt zich voor dit gebied gaandeweg een geheel eigen schematechniek.
Toch blijven de hoofdkenmerken gelijk en waar gebruik wordt gemaakt
van een onderdeel of eenheid die men zo niet in de radiotechniek kent,
wordt meestal teruggegrepen op schemasymbolen zoals gebruikelijk in de
transmissietechniek. Waar nodig willen we de lezers naar desbetreffende
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bronnen verwijzen, maar in de meeste gevallen wijst de weg zich vanzelf.
Contacten worden in de rusttoestand getekend. Dus een toetscontact wordt
getekend in de toestand waarin het zich bevindt als de toets omhoog is.
Relaiscontacten worden getekend in onbekrachtigde toestand van het
relais. Draaischakelaars: Verschillende secties worden in gelijke draai
richting getekend. Dat geeft wel even oppassen, net als bij de z.g. blokschakelaars (drukschakelaars) waar dus gewoonlijk alles in ontspannen
toestand wordt getekend (fig. 140, 141 en 142).
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Fig. 142 — BLOKSCHAKELAARS, GETEKEND IN
ONTSPANNEN TOESTAND

En tot slot een raadgeving die in zijn algemeenheid vervelend zou kunnen
worden genoemd, maar waarvan de praktijk heeft geleerd dat ze nooit
overbodig is:
Werk uitermate secuur en maak goede verbindingen.
Een elektronenmuziekinstrument bouwen is niet een werkje van „effe
gauw”. Hier net als bij het geld: We tellen niet in tientallen, maar in hon
derdtallen, maar dan uren!
Het is vervelend om in een willekeurig apparaat naar een slechte verbin
ding te moeten zoeken, hetzelfde kan bij een elektronenmuziekinstrument
zenuwpatiënten kweken.
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Hoofdstuk XIV

AFZONDERLIJKE TOEPASSINGEN VAN VERSCHILLENDE
EENHEDEN
Het zal bij het lezen van voorgaande hoofdstakken ongetwijfeld wel duide
lijk zijn geworden dat vele van de beschreven eenheden ook afzonderlijk
kunnen worden gebruikt.
Het blijkt steeds opnieuw dat ideeën goud waard kunnen zijn.
Nu is het niet onze bedoeling goud te gaan verdienen, (daartoe moet je
geen boekje gaan schrijven) maar toch willen we hier in het kort nog
even het gehele ontwerp de revue laten passeren, speciaal voor hen die nog
geen voldoende inzicht konden verkrijgen, om te zien wat er zoal Inzit (en
er uitgehaald kan worden’).
De beschreven solostemmen zullen met succes in een bestaand manuaalinstrument kunnen worden gebouwd. Hoofdzakelijk wordt hier gedacht
aan een harmonium of piano.
Op afb. 143 is zo’n instrument afgebeeld; de ORCHELINE, van Nederlands
fabrikaat.
De mechanische registers voor het akoestische gedeelte van het Instrument
bevinden zich in linker en rechter hakstukken. Het elektronische gedeelte
is gelijk aan de PIANOLINE, een instrument van Franse oorsprong (ONDIOLINE, ontworpen door G. Jenny en als zodanig in bouwdoosvorm ge
bracht), thans in licentie gebouwd door de Duitse pianofabrieken van de
fa. Lipp.
De regelmogelijkheden en registers voor het elektronische gedeelte bevin
den zich boven de toetsen.
Het harmonium werd met een elektrische windvoorziening uitgerust, nl.
m.b.v. kleine windmachines zoals beschreven in RADIO BULLETIN (dec.
’57).
Vibrato en tremolo kunnen ook worden gebruikt voor andere speciale
effecten, zoals voor een elektrische hawaïgitaar, terwijl het kooreffect
daartoe ook kan worden gebruikt.
In afb. 144 en 145 is een experimenteer-chassis weergegeven zoals in ge
bruik bij een der schrijvers (trimmers en spoeltjes deden in dit geval geen
dienst) en waarop bovengenoemde effecten als voorbeeld zijn aangebracht.
In het bovenaanzicht ziet men:
Voeding met twee buizen 6X5 (natuurlijk kan hier één gelijkrichtbuis
worden gebruikt die voldoende stroom — ca. 120 mA — kan leveren).
Vervolgens kooreffect; de twee uiterste buizen zijn de modulatoren en de
middelste is de mengbuis.
Daarvoor de twee generatoren met de splitsversterker (van het „domenetwork”).
De vier overgebleven buizen vormen tremolo, generator, modulator en
vibrator. De stabilisatorbuls is hier overbodig.
In het onderaanzicht zien we in de ene staande zijde: Zekeringhouder
220 V, aan/uit-schakelaar, signaallampje en zekeringhouder hoogspanning.
De tegenoverliggende zijde toont:
Aansluiting voor de voeding van een eventuele nagalmeenheid, ingang voor
220 V, uitgang, aansluiting naar regelaars tremolo, entree voor afname
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Afb. 148. — MELODIESTEM
MET KNOPKLAVIER

Afb. 149 — CLAVIOLINE
AAN PIANO

Afb. 152 — TAFELMODEL
VAN DE „OKTAVA"
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van signalen achter resp. tremolo- en vlbrato-modulator; aansluiting naar
regelaars vibrato.
De Belling & Lee-entrée is voor toevoering toonsignalen.
Behoudens de ontbrompotmeter bij de voeding zal ieder uit voorgaande
opsomming de verschillende potentiometers hun juiste functie wel kunnen
geven.
Afb. 146 laat zien hoe men voor een harmonium twee uitgebreide solo
stemmen op één chassis kan onderbrengen.
In volgorde ziet men daar:
Voeding met buis GZ32 (voedingsstroom is 200 mA) en in de rij:
Stabilisatiebuis, toongenerator, melodiekoppel met vibrato-buffer, drijver
en deler, blokgolfvormer, vibrato-oscillator met tremolo-modulator en ver
volgens voorversterker en eindversterker (6V6) met uitgangstransformator.
Van de andere kant af vindt men in deze rij de melodische bas: Toon
generator, drijver met deler en voorversterker. De eindversterker (6L6)
bevindt zich achter dit rijtje met de uitgangstransformator.
Afb. 147 toont hoe men een compact geheel kan bouwen van registers en
chassis voor een melodische stem; eveneens een experimentele opzet van
één der schrijvers.
In afb. 148 is weergegeven een compleet melodisch instrumentje van de
heer Prins in Haarlem. Die wilde het origineel doen en bouwde een instru
ment met knopklaviertje (alles handwerk), wat mogelijk zelfbouwers op
een idee kan brengen. Hierbij mogen we niet verzuimen er met nadruk
op te wijzen, dat hetgeen in dit boekje is gepubliceerd alleen en uitsluitend
dienstig mag worden gemaakt voor huiselijk gebruik!
De melodische instrumenten CLAVIOLINE, UNTVOX en ELEKTRONIUM
zijn wijdverbreid en worden als toevoegsel voor piano's in menige eet- en
drinkgelegenheid veelvuldig gebruikt.
De meeste lezers zullen ze wel eens hebben gezien en aan de hand van het
waargenomene zich een idee kunnen vormen inzake afwerking van de
melodiekoppel als zelfstandig geheel.
Voor de niet-kenners toont afb. 149 een CLAVIOLINE aan een piano, hier
bespeeld door de bekende Hammond-organist Bernard Drukker.
Het feit dat de solostemmen vrij kostbaar zijn zal adspirantbouwers moge
lijk van de bouw doen afzien. Het is echter heel goed mogelijk om aan de
hand van het beschrevene een eenvoudiger instrumentje te bouwen, dat
desondanks artistiek wèl-verantwoord mag heten.
Fig. 150 toont het schema voor een instrumentje met alleen akkoordenwerk. Desondanks kan er een zeker solospel op worden gespeeld.
Daartoe dienen de schakelaars Si en S2.
De sterkte van bas en diskant worden hier afzonderlijk ingesteld; schake
laar 1 heeft 5 standen, als volgt verdeeld:
In stand UI klinken bas en diskant even sterk. In stand H wordt de bas
kant iets luider; de diskant blijft op gelijk geluidsniveau als in stand UI.
In stand I wordt de diskant daarentegen ook nog eens verzwakt.
De standen IV en V doen hetzelfde maar in omgekeerde volgorde, dus
steeds wordt het sterkte-verschil tussen bas en diskant groter, met dien
verstande dat de diskant het luidste klinkt.
Vervolgens weer een dempingsnetwerk. Iets anders uitgevoerd als in het
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grote schema, fig. 30, evenals de registratie. Er is echter geen enkel belet
sel om achter de schakelaars een soortgelijke voorziening aan te brengen
als in fig. 30 aangegeven. Ook kan men — omgekeerd — in fig. 30 een
registratie-systeem aanbrengen zoals weergegeven in fig. 150 en 151.
Bij de schematische voorstellingen is steeds eenzelfde systeem aange
houden.
Dat niet steeds hetzelfde is opgenomen toont hoeveel ,.uitwijkmogelijk
heden” dit ontwerp heeft.
De scheiding tussen bas en diskant moet natuurlijk ergens tussen twee
tonen liggen. De praktijk heeft echter geleerd dat de plaats van de
scheiding bij verschillende muziekstukken naar wens moet kunnen worden
gewijzigd.
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M.b.v. schakelaar Sa kan daarom deze scheiding anders worden gekozen:
In stand I ligt ze tussen f en fis, in stand n tussen b en c', en in stand m
bij f' en fis'. In fig. 150b en c is aangegeven hoe e.e.a. verwezenlijkt kan
worden m.b.v. z.g. druktoetsschakelaars (ook wel schakelaarblokken ge
noemd).
Men moet er natuurlijk rekening mede houden dat scheiding slechts kan
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worden gekozen tussen twee generatoren, want er wordt geschakeld achter
de uitgang en niet in het toetscontact-circuit.
De generatorrangschikking is hier ook anders gekozen en dat zou verwar
ring kunnen stichten.
Vergelijkt men de rangschikking van fig. 30, dan zal duidelijk zijn dat de
scheiding daar niet kon worden gekozen zoals in fig. 150 is gebeurd. Daar
zou ze b.v. kunnen liggen tussen resp. e en f (I), b en c (II), fis en g (UI).
De regelaars Plt P2 en P3 zijn instelpotmeters en aangebracht om de
geluidssterkte van de verschillende register-eenheden onderling uit te
balanceren.
Afb. 152 laat een andere uitvoeringsmogelijkheid zien, hoe de „OKTAVA”
als tafelmodel kan worden gebracht. Dit is eveneens een produkt van de
heer Prins uit Haarlem.
Bij een dergelijke compacte uitvoering kan uiteraard geen plaats worden
ingeruimd voor een uitgebreide registerbezetting.
De registratie vindt plaats m.b.v. een vijftal draaiknoppen, waarvan er
één voor instelling van de vibrator dient en de anderen voor klankkleuring.
Het schema zien we in fig. 151.
De vier toevoerlijnen komen weer van een dempingseffenaar af. Vergeleken
met fig. 30 kan een dergelijk eenvoudig tafelmodel gevoeglijk worden
voorzien van vier octaven toetsen t.w. van C t/m c3.
Generator 2 moet dan leveren: C t/m b en generator 21 daarbij nog c3,
dus: a2, ais2, b2 en c3. Het totale aantal is daardoor 20 stuks; een even
aantal dus voor het gebruik van dubbeltrioden.
De uitgang van generator 2 wordt verbonden met het netwerk waarop
reeds uitkomen de generatoren 3 t/m 7 (tonen c t/m a). Tussen dit net
werkje en het volgende moet dan ook een verbindingsweerstand worden
aangebracht daar het koppelpedaal ontbreekt. Dit is weerstand Ri in
fig. 66.
Teneinde tussen de verschillende regelaars ook inderdaad een eigen karak
ter te bewaren, verdient het aanbeveling om i.p.v. de weerstanden R^ en R3
van fig. 30 de combinaties van weerstanden en condensatoren (resp. 82
met 0,05 pF en 270 kf? met 5000 pF) op te nemen, zoals aangegeven In
fig. 150.
De potentiometers Plt P2, P3 en P4 zijn de timbreregelaars van dit tafel
model. P5 is weer ter uitbalancering aangebracht en wordt gevormd door
een instelpotmeter. Veelvuldig is bij dit schema gebruik gemaakt van
katodevolgers, om zo weinig mogelijk afgeschermd draad nodig te hebben.
Bij het bouwen van een klein enkelstemmig instrument zal het niet nodig
zijn hiervoor een afzonderlijke versterker te bouwen. Men kan zich hiertoe
bedienen van een bestaande versterker of van een radiotoestel met pickupaansluiting.
Dit kan ook worden gedaan met het tafelmodel, maar dan moet men er
terdege rekening mede houden dat de minste eis wel een balans versterker
is. Dus een radiotoestel kan ook alleen worden gebruikt als bekend is dat
een balanseindtrap aanwezig is.
In het prototype van de „OKTAVA” werd de aanwezigheid van de ver
sterker ook nog benut voor het aanbrengen van een radio-eenheid (bandfilter), waarvan de knoppen in het vóóraanzicht (afb. 31) onder het toet
senbord zichtbaar zijn.
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Hoofdstuk XV
HET BESPELEN VAN DE „OKTAVA”
Ondanks het feit dat dit boekwerkje op de eerste plaats is bedoeld als
handleiding bij het bouwen, zal het toch noodzakelijk zijn ook enige aan
dacht te schenken aan het bespelen.
Dat is voor ons de consequentie die voortvloeit uit het streven naar het
verstrekken van alle mogelijke inlichtingen die er over een eenvoudig
instrument konden worden gegeven.
Want in voorgaande hoofdstukken zijn de mogelijkheden die zich voordoen
bij de bouw van een één-manuaals instrument dermate uitgebuit, dat
velen niet eens zullen beseffen wat er met een dergelijk instrument alle
maal kan worden gepresteerd.
De elektronica opent voor instrumenten in genoemde klasse immers geheel
nieuwe mogelijkheden op het gebied van de speltechniek.
Vooraf een woord aan H.H. toonkunstenaars die mogelijk de volgende
aanwijzingen onder ogen krijgen.
Velen van hen zullen geneigd zijn het gegevene te bezien met een zeker
„neus-optrekken” en te praten over „kunststukjes” en „huismiddeltjes”.
Het is inderdaad een feit dat verschillende stukjes niet bepaald door orga
nisten worden gespeeld.
In vele gevallen betreft het muziekstukjes die feitelijk oorspronkelijk niet
voor orgel of piano werden geschreven; het gaat hier dan om een arran
gement.
En zulks is uit de tijd, evenals het spelen op een „surrogaat”-twee-manuaals orgel.
Maar u moge alsdan bedenken dat dit hoofdstuk zich in de eerste plaats
richt tot de thuisbeoefenaars van deze muziek.
En voor vertolkingen in de huiselijke kring zijn deze muziekstukjes Inder
daad nog zeer populair. Temeer omdat het hier niet meer alleen gaat over
een instrument met orgel-aspiraties, maar meer om een instrument dat
inderdaad veel van een orgel wegheeft maar het meest effectief wordt ge
bruikt als er andere instrumenten op worden nagebootst, zoals hobo,
trompet en andere karakteristieke instrumenten.
Want de „OKTAVA” zonder solostemmen verliest beslist méér dan de
helft van zijn waarde.
De lezer die het navolgende duidelijk wil begrijpen dient zich eerst goed
te realiseren wat de „OKTAVA” kan doen en waarom. Ook hoe de ligging
is van de verschillende bereiken van de onderscheiden werken: Akkoorden
— MelodiekoppeVSolowerk, Baskoppel/Bassolo/Melodische bas.
E.e.a. kan men zien in fig. 30 en 66.
In fig. 153 is thans een toetsenbord getekend waarin is aangegeven hetgeen
men in de twee andere genoemde figuren kan vinden.

Het akkoord enwerk
Daar is wel bar weinig van te zeggen. Het klinkt zoals men speelt, m.a.w.:
Wordt cl ingedrukt, dan klinkt ook de toon cl (of anders één die er nauw
aan verwant is, afhankelijk van de stemming van het instrument).
A propos — nu we het over de stemming van het instrument hebben; velen
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zullen een elektronenklaviertje bouwen vanwege de ruimte, of om gelegen,
heid te hebben het bij het moderne interieur aan te passen.
En een modem interieur vindt men veelal bij jonggehuwden, die dikwijls
in een nieuwe woning zijn getrokken, welke veelal een duplex-woning
zal zijn. En hebt u wel eens gepoogd te zingen in een kamer waarvan het
plafond van zachtboard is gemaakt? Welnu, een voordeel is, dat men een
elektronenmuziekinstrument vrij eenvoudig kan verstemmen.
Moet het instrument veel worden gebruikt ter begeleiding van zang, stem
het dan een halve of een kwart toon te laag. U zult eens zien wat dat
scheelt!
(Bij het „elektronische harmonium” werden de tongen ook een hokje om
hoog verschoven!!)
Is het akkoordenwerk de eenvoud zelve, geheel anders staat het met de
melodische bas, terwijl de melodie-koppel zeker nog wel eens verwarring
kan stichten.
Onder het getekende toetsenbord ziet men als eerste aangegeven: „bereik
melodische bas (toetscontacten) ”.
Dit geeft aan over welke toetsen de melodische bas (of de bassolo, zie
hfdst. VII) bespeelbaar is.
Speelt men over één van deze toetsen de melodische bas, zonder meer,
dan klinkt ook inderdaad de gespeelde toon. Wordt de sub-koppel Inge
schakeld, dan klinken tevens de tonen die een octaaf lager liggen.
Bij spel in „octaaf-stemming” klinkt de toongenerator van de melodische
bas (niet bij bassolo) een octaaf hoger. Ook dit is aangegeven.
Nu wat de speltechniek betreft:
Bij normaal spel van een lied (je) zal het mogelijk zijn om — m.b.v. het
sub-octaaf der melodische bas — de onderste der gespeelde tonen een
octaaf lager te laten repeteren.
Maar ook:
Door de sub-koppel te sluiten en in octaaf-stemming te spelen wordt de
mogelijkheid geopend om met de baspartij boven een gespeeld akkoord
uit te komen.
Speelt u dan een akkoord als b-d-f', en wordt daarbij nog g genomen, dan
zal alles inderdaad in het akkoordenwerk spreken, maar daarbij zal de g
die op de melodische bas wordt gespeeld komen te liggen en spreken als
gl. Dus de onderste toon ligt hier nu aan de bovenkant.
De moeilijkheid bij het spelen van de solostemmen ligt wel daar in, dat
men de hand die er een specifieke partij mee speelt niet van de toetsen
mag lichten. Wordt dat wel gedaan, dan vliegt de solostem direct naar de
dichtbijgelegen toon.
Weer als voorbeeld:
Speelt u „vrij” in de bas, b.v. in het groot octaaf (toetsen C t/m B) bij
een akkoord b-dl-gl en licht u de vinger die de baspartij speelt van de
toetsen af, dan klinkt direct b als melodische bas.
Daarom is voor dergelijke gevallen de scheidingsschakelaar aangebracht.
Is deze bediend, dan is een vaste scheiding getrokken tussen de twee ge
deelten van het toetsenbord die liggen ter weerszijden van als; zolang u
maar zorgt dat u met de begeleiding boven deze toon blijft, kan onder
deze toon vrijuit met de melodische bas worden gespeeld zonder dat zich
complicaties voor kunnen doen.
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Wisselspel
Deze voorziening geeft ook een aantal speltechnische mogelijkheden waar
aan men niet eerst kan wennen door op een akoestisch instrument te
spelen, want een dergelijke voorziening is vrijwel uniek voor een elek
tronenmuziekinstrument.
We nemen als voorbeeld een Weense wals.
Daarbij heeft men — zoals verondersteld wordt bekend te zijn — de
%-maat, die daarop neerkomt dat in de praktijk meestal op de eerste tel
één toon valt en op de tweede en derde tel tweemaal een akkoord.
In de eerste maat valt de ene toon op de sub-grondtoon van het in de
tweede en derde tel gespeelde akkoord en in de tweede maat op de
sub-quint.
Ingesteld worden:
..Continue bas-uit”, ..wisselspel” en de melodische bas met sub-koppel.
Bij de eerste tel van de eerste maat wordt de grondtoon van het (gedachte)
akkoord ingedrukt en tegelijkertijd het koppelpedaal en klinkt dus deze
grondtoon een octaaf lager.
Door nu tevens het register „normaal-uit” voor de melodische bas te be
dienen en in te laten staan klinkt de enkel gespeelde toon telkens een
octaaf lager.
Bij het spelen van de akkoorden wordt het koppelpedaal losgelaten en
klinken deze akkoorden naar de klankkleur (en), zoals gekozen met de
registers van het akkoordenwerk. Deze registers zijn uitgeschakeld bij
ingedrukt koppelpedaal.
Hierdoor wekt men ook ritmisch de indruk, zoals bij een dansorkest, door
de eerste tel op de (zware) grote trom één slag te geven en de tweede en
derde tel vergezeld te doen gaan met twee slagen op de (lichte) kleine
trom. Bij klassiek orgelspel kan het koppelpedaal ook wel degelijk zijn
diensten bewijzen.
B.v. als tijdens het spel een pedaalpartij „bij moet komen”. Dan wordt
het spel gewoon begonnen met de registers van het akkoordenwerk open
die men wenst.
Het register „continue bas” staat uitgeschakeld, dus klinkt de melodische
bas niet.
Op het moment dat de pedaalpartij erbij moet komen gaat men gewoon
door met spelen maar drukt het koppelpedaal naar beneden. Daar waar de
pedaalpartij weer moet verdwijnen wordt het koppelpedaal losgelaten.
Denkt u erom dat hier niet kan worden gewerkt met het register „wissel
spel”, want dan valt alles van het akkoordenwerk (dus niet alleen de
onderste toon) weg beneden b!

Melodiekoppel

Deze dient in de eerste plaats — zoals de naam reeds zegt — om de
melodie van het gespeelde (gesteld wordt dat de melodie ligt op de bovenste
van de gespeelde tonen) uit te laten komen boven de rest.
Het is mogelijk een akkoord te spelen met een fluit-achtig timbre en de
bovenste toon als trompet te laten klinken.
Teneinde deze voorziening in extenso door te werken is het instrument ook
voorzien van een register „melodie-solo”. Wordt dit register bediend, dan
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valt steeds de bovenste der gespeelde tonen in het akkoordenwerk weg.
In eerstgenoemd geval sprak de bovenste toon dus in fluit én als trompet.
Wordt ,,melodie-solo” ingedrukt, dan val de fluit weg op de toon waar de
trompet klinkt.
De melodiekoppel is vrij wat uitgebreider uitgevoerd dan de melodische
bas. Dat ligt in de aard van het ,,werk”. De laatste is hoofdzakelijk gedacht
ter begeleiding terwijl de melodiekoppel een solistisch karakter draagt,
waarvoor de melodische bas slechts sumiere voorzieningen heeft. Daar
komt het minder voor dat men een stem wil „laten uitkomen”.
De mogelijkheden die de melodiekoppel geeft zijn zo veelvuldig dat het
ondoenlijk is alles aan te geven. Hier geldt als voornaamste stelregel: „Al
doende leert men”. Een der belangrijkste facetten die de melodiekoppel
levert met de speciale expressie-eenheid is wel die van „mixen en faden”.
Men kan namelijk melodiekoppel en akkoordenwerk in elkaar over laten
vloeien.
Zo zal men voor een vers eerst een voorspel kunnen laten horen met alleen
akkoordenwerk. Op het moment dat de melodie tevoorschijn moet komen
gaat de expressietrede naar omlaag. Het akkoordenwerk zal nu op de
expressie-eenheid moeten worden geschakeld in décrescendo; het neemt af
In sterkte. De melodiekoppel gaat gelijkmatig met de geluidsafname ak
koordenwerk in sterkte toenemen, als men tenminste het register „cres
cendo” heeft ingedrukt.
Om een paar voorbeelden te geven:
Het „Nonnenchor” uit „Cassanova” begint met een aantal inleidende ak
koorden en eerst nadat deze zijn gespeeld komt de melodie tot uiting. Dat
is het moment waarop men de expressie-trede indrukt als boven.
Evenzo met het bekende Largo uit de opera „Xerxes” van Hiindel, waar
dit kunststukje wel bijzonder effectief kan worden gebruikt, omdat hier
de melodie vloeiend naar voren moet komen wat met genoemd „Nonnen
chor” weer niet het geval is.
Datzelfde „Nonnenchor” kan dienen als voorbeeld tot samenspel van alle
drie werken.
Melodische bas en akkoordenwerk baskant worden bediend door de twee
registers wisselspel en continue bas en het koppelpedaal.
Begonnen wordt met register „continue bas” op „uit” te zetten en het
koppelpedaal In te drukken.
Na het spelen van bovengenoemde akkoorden gaat het register „wissel
spel” omlaag en wordt het koppelpedaal ingedrukt bij elke eerste tel van
een maat. Het is namelijk een stuk in %-maat met geprononceerde aan
dacht voor de diepte van de eerste tel en enigszins luchtig aandoende
begeleiding van de twee navolgende tellen.
Bij genoemd Largo dient men er wel de nodige aandacht aan te geven dat
de baspartij enigszins staccato (korte aanslag, in elk geval alle tonen
afzonderlijk sprekend met zeer korte pauzen ertussen) moet worden
gespeeld. Het gebruik van de scheidingsschakelaar is hier wel raadzaam.
Wie er enigszins bedreven in is, kan op een één-manuaals instrument ook
een vrij goede versie ten gehore brengen van de bekende „Cantilèna” van
Job. Rheinsberger. Ook hier een staccato pedaalpartij. Het spreekt dat men
met de melodiekoppel een mooie karakterstem zoekt. De begeleidende
akkoorden kan men in de voornaamste tonen met de rechterhand tezamen
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met de melodie nemen. Het lijkt misschien ingewikkeld dat de pedaalpartlj
op sommige momenten hoger komt dan de begeleidende akkoorden. Toch
is die moeilijkheid maar schijn.
Gaat men normaal tewerk, dan zal op een gegeven moment de onderste
toon van de begeleidende akkoorden de pedaalpartij spelen, omdat de
melodische bas steeds de onderste der gespeelde tonen laat horen en de
pedaaltoon hoger ligt dan de onderste toon van deze akkoorden.
Met een kleine kunstgreep is dit te verhelpen.
We hebben naar onderen toe voldoende speling om een octaaf lager te
gaan spelen.
Om nu weer terug te komen op het normale bereik wordt de melodische
bas in octaaf-stemming geschakeld!
Hetzelfde geldt voor stemmingsstukjes als de Aria uit de „Water Music”
van Handel en de Aria uit „Three short pieces” van S. Wesley.
Een soortgelijk geval kan men met de melodiekoppel verkrijgen met de
bekende „Trumpet Voluntary”; naar het heet te zijn geschreven door
Henry Purcel, maar in feite gecomponeerd door Jeremiah Clark.
Dit stukje kan men beginnen met de melodiekoppel in 4'. Hierdoor wordt
de hoge stemming van een trompet gesuggereerd terwijl de 8' van het
akkoordenwerk (die meespreekt) voor de nodige diepte („body”) van het
spel zorgt.
Na de eerste fraze, waarin de melodie aan de diskant ligt met de bege
leidende akkoorden daaronder, wisselen beiden en komt de melodie onder
de akkoorden te liggen.
Dit kan men realiseren door bij de tweede fraze de melodiekoppel in 16'
te schakelen en precies te spelen als de eerste fraze. Nu klinkt de melodie
onder de akkoorden. Mét het gebruik van de „melodie-solo” wordt tevens
de 8' uitgeschakeld op de toon waarin de melodie klinkt.
Voor het verkrijgen van speciale effecten zoals mandoline en gitaar wijzen
we nog even op de percussie-registers en de tremolo.
Nu we het daarover hebben: Een goede raad voor de spelers t.b.v. de
luisteraars: ga niet doorlopend zitten „bibberen" met constant de vibrator
open.
Vele elektronenklavieren hebben dit nodig om het geluid iets te verleven
digen. Bij de „OKTAVA" met kooreffect en nagalm is het beslist over
bodig en voor luisteraars is het een paskwil. In elk geval: Zet dat register
uit bij de laatste toon c.q. het laatste akkoord. Anders blijft een onbestemd
gevoel achter als het spel is beëindigd, want de vibrator tast de stabiliteit
van de toon aan, zoals in eerdere hoofdstukken reeds werd aangegeven.
Met deze aanwijzingen over het speltechnische gedeelte willen we de
beschouwingen over de „OKTAVA” als zelfstandig instrument besluiten.
Ook hier konden we natuurlijk niet zo volledig zijn als we wel hadden
gewild, maar ergens moet een einde zijn.
In elk geval menen we de aspirant bouwers voldoende aanwijzingen te
hebben gegeven om de bouw tot een goed einde te kunnen brengen en ook
hoe ze het Instrument zullen kunnen gebruiken.
Maar denk nu niet dat u na het gereed komen van het instrument gaat
zitten en al spelende direct al die kunststukjes uithaalt die in dit hoofdstuk
zijn aangegeven. Ook dat vraagt de nodige routine. Laten we afspreken:
Als u het hier beschrevene eenmaal onder de knie hebt en u wilt nog meer
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weten, dan spreken we elkaar nog wel eens nader. (Voorlopig kunnen wij
dan nog een poosje vrij adem halen.)
De aard en het wezen van de drie instrumenten orgel, harmonium en
elektronenklavier brengt met zich mede dat spelers en luisteraars dikwijls
gaan vergelijken.
Maar ook bij deze oudere akoestische instrumenten wordt zelfs al de ver
gissing gemaakt dat een harmoniumspeler wordt geacht ook een goed
organist te zijn. (In feite liggen speltechniek van piano en orgel dichter
bij elkaar!)
Zo is het ook met het elektronenklavier.
Men zal zich er aan moeten wennen dat een elektronenklavier niet in
klanktechniek alleen een geheel eigen instrument is, maar ook in speltechnisch opzicht van de anderen afwijkt.
Wordt een toets te snel ingedrukt, dan krijgt men onherroepelijk klikken,
en bij te langzaam indrukken van de toetsen is dc kans voor het optreden
van „krakers” weer heel groot.
Dit wordt uiteindelijk een kwestie van oefening en routine, want zoiets is
natuurlijk niet uit te tellen!
Het registreren vraagt ook speciale voorzorg.
Bij orgel en harmonium is het sterk af te raden om gedurende een klin
kende toon of akkoord de registratie te wijzigen; het is een paskwil als
een klinkende toon abrupt in timbre en/of klanksterkte verandert.
Registreert u vooraf — doe dit met gesloten zwel.
Het registreren gedurende het spel vraagt voor een elektronenklavier
reeds de voorzorg als voor orgel en harmonium genoemd.
Maar daarbij moet men rekening houden met de kans op klikken en
kraken: Men schakelt i n de signaalleiding, wat bij de beide andere instru
menten uiteraard niet het geval is.
Ook dit wordt een kwestie van ervaring en in die richting kunnen we
slechts een paar globale aanwijzingen geven:
Het maken van muziek op een elektronenklavier vraagt de inzet van de
gehele persoon en men dient zich een grote vaardigheid aan te leren In
samenspel tussen handen en voeten.
Registreren — niet als er niet wordt gespeeld (zie boven), maar ook niet
als er wel wordt gespeeld. Het juiste moment ligt daar net tussen in.
Registreren zal men meestal met de rechterhand doen, terwijl de linker
hand ervoor zorg draagt dat er in het gespeelde geen leemte optreedt.
Is rechtstreekse registratie noodzakelijk (d.i. als er absoluut geen op
vallende onderbreking in het gespeelde mag optreden), dan moet men de
fractie van een seconde, nodig om een register in te drukken c.q. op te
lossen, de linkerhand even van de toetsen lichten en wel zodanig, dat toets
en registercontacten a.h.w. synchroon bewegen.
Eenvoudiger is het als er wordt geregistreerd tussen twee muzikale zinnen;
dan neemt de zwel de functie van „camoufleerder” waar en zakt de be
staande registratie gradueel weg; bij geheel gesloten zwel vlug registreren,
om daarna de nieuwe klankkleur langzaam aan naar voren te doen treden.
En nu we het toch over die zwel (of expressie-trede) hebben: laat die
vrijwel nooit met rust. Niet overdreven op-en-neer bewegen maar lang
zaam en over een klein gebied; musiceren komt niet alleen neer op het
laten klinken van verschillende tonen, maar ook op variëren van klank
kleur en -intensiteit.
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Hoofdstuk XVI

VERWIJZING NAAR- EN VERANTWOORDING TOT
COMMERCIËLE TOEPASSINGEN
De ontwikkeling van de „Oktava”
Ongeveer een jaar nadat bij De Muiderkring N.V. over het onderwerp
„Elektronisch orgel” een boekje was verschenen, werd reeds aan de ont
werper van de „OKTAVA” de opdracht verstrekt voor genoemd ontwerp
een verbeterde en uitgebreidere versie uit te werken. En zo kan iedereen
wel nagaan dat het juist is, als we vertellen dat de bouw van het prototype
meerdere jaren vergde.
Eerst bleef deze kwestie enige tijd slepend, omdat de opdracht wel was
aanvaard, maar de uitvoering de bouw van een geheel nieuw instrument
vroeg en daarvoor geen tijd was.
Toen echter contact ontstond tussen de beide schrijvers van het thans
voor u liggende werkje, was de zaak .. . nog niet gauw bekeken!
Gedurende twee & drie jaren is er doorlopend geprobeerd en geëxperimen
teerd, werden reeds aangebrachte voorzieningen weer verwijderd, vernieu
wingen aangebracht, uitgebreid, enz.
Het zal dan ook geen verwondering wekken dat we dit hoofdstuk toevoegen
onder de volgende motivering:
Bij de experimenten waren vele eigen gedachten. In de loop der tijden
vonden verschillende hiervan commerciële toepassing.
Ook bleek, dat uitvoeringen die volgens ons idee oorspronkelijk waren, al
bestonden in fabrieksapparaten.
Het is ondoenlijk allemaal op te sommen wat „echt” en wat „namaak” is,
wat oorspronkelijk door ons werd toegepast, wat met opzet werd nage
bootst (daartoe zijn trouwens al eerder enige aanwijzingen gegeven) en
wat bij ongeluk gelijke tred hield met de ontwikkeling op fabriekslaboratoria.
Het zou trouwens vrij vervelend worden dat allemaal op te gaan noemen.

Commerciële instrumenten
Voor zover ons bekend werd de melodiekoppel voor het eerst toegepast in
de eenvoudige uitvoering van MELOTONE, een produkt van de Engelse
pijporgelfabrikant Compton. Het betreft een instrument waarvan de toonbronnen zijn voorzien van een mechanisch (elektro-statisch/roterend) generatorsysteem. Het is niet zo erg verwonderlijk dat juist deze fabriek ze
toepaste, want in de orgeltechniek was een dergelijke voorziening reeds
lang gemeengoed. Met dien verstande, dat daar een schakeling toepassing
vindt, waarbij alle registers van het manuaal een octaaf hoger speelden,
maar alleen op de hoogste der gespeelde tonen.
Een vrij kostbare geschiedenis, zoals ieder kan nagaan: Dit vroeg voor
dat ene register bij alle pijpenrijen een octaaf extra pijpen.
Vandaar dan ook dat men enthousiast was over deze nieuwe mogelijkheid
die bovendien het voordeel had, dat het niet alleen een repetitie was in
een hoger gelegen octaaf maar in eenzelfde klankkleur; nu was het moge-
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lijk om op één en dezelfde toon twee klankkleuren te spelen.
Dezelfde idee vindt men heden nog (de MELOTONE schijnt niet meer in
produktie te zijn) in het COMBICHORD, een instrument dat wordt ge
vormd uit 'JL'UTJL'lVOX (volgrepig „klein-orgel”) en CLAVIOLINE, bij de
meesten welbekend.
Als afzonderlijk solo-instrument vindt men dergelijke schakelingen nog in:
RIMAPHON (Duits, bouwdoos), ONDIOLINE (Frans, bouwdoos; later in
Duitsland in serieproduktie genomen onder de naam PIANOLINE), SOLOVOX (nestor op dit gebied, gefabriceerd door Hammond), ELECTRONIUM (Duits, in twee modellen: Als accordeon en aanhangsel voor piano),
ELECTROLINE (beschreven in Radio Electronica, dec. ’55 t/m juni ’56,
van dezelfde ontwerper als „OKTAVA") en UNIVOX (van de fa. Jennings
Londen). Aan dit laatste instrument werd de gedachte ontleend om mando
line te spelen.
Het Hawaï-pedaal werd voor het eerst beschreven in RB juli '49 bij het
eenvoudige elektronenklavlertje dat in de kantine van de toenmalige
Radio-Radarschool van de Luchtmacht in Schaarsbergen werd geplaatst.
Nog wel een beetje primitief, maar bruikbaar.
Door de heer v. Ingenhoven werd daarop een dergelijke schakeling ont
worpen voor de CLAVIOLINE en voor het eerst getoond op de najaarsbeurs in Utrecht in 1957.
De minisering van het aantal toongeneratoren werd voor het eerst, even
eens in RB juli ’49, gepropageerd, maar dat was él te beperkt.
Later door de heer van Vrijberghe de Coningh uitgebreid maar voor wer
kelijk kunstzinnig verantwoord spel was het aantal toonbronnen nog te
gering.
Voor huiselijk spel is het voeren van drie naastgelegen semi-tonen echter
tot op zekere hoogte aanvaardbaar zoals wel blijkt: Een dergelijke rang
schikking vindt men nog op THOMAS (Amerikaans, met als Europese
(Engelse) tegenhanger WINDSOR) en in het akkoordensysteem van
CHORDION en Hammond CHORD-ORGAN.
Zelfs als men zich vrijwel dagelijks bezighoudt met het onderwerp „Elektronenmuziek”, dan nog zijn echte verrassingen niet uitgesloten.
Dat bleek reeds bij kennismaking met de Selmer WINDSOR waar we de
melodische bas precies zo hervonden als door ons werd beschreven.
Toen was het manuscript voor dit boekwerkje nog bij ons in bewerking.
Een nog grotere verrassing werd ons bereid nadat het manuscript reeds
aan de uitgever ter hand was gesteld. Dat was toen we kennis maakten
met het nieuwste produkt van de bekende Hammond-fabrieken: de EXTRAVOICE.
Hier vonden we de „OKTAVA” ten voeten uit terug, compleet met melodiekoppel, scheidingsschakelaars en eenheid (draagbaar) ter verkrijging van
kunstmatige nagalm.
De ontwikkeling van EXTRA-VOICE is feitelijk vrij logisch voor iemand
die kennis maakte met het CHORD-ORGAN van dezelfde firma.
In belde modellen valt op dat er nu met buisgeneratoren wordt gewerkt,
evenals bij de Wurlitzer CENTURY.
Bij EXTRA-VOICE ook gebruik van één toongenerator per twee naast
gelegen seml-tonen en aan de uitersten van het manuaaltje zelfs drie!
Als bljzondeheid van EXTRA-VOICE kan nog worden vermeld een speciaal
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pedaaltje voor in- en uitschakelen van vibrato; een soortgelijke voor
ziening als wordt aangetroffen op de MINOR, het nieuwste produkt van
de Arel-fabrieken (Antwerpen), waarmede we kennis konden maken op
de Firato in 1959.
Voor vrijwel alle hier genoemde instrumenten geldt, dat de vraag: „Wie
was de eerste” slechts kan worden opgeworpen door personen, die kennelijk
zijn behept met een natuurlijke drang tot het scheppen van problemen, die
vrijwel zeker geen oplossing kennen!
Het Lincoln-instrument voert twee tonen per generator, evenals de
MARTINETTE B (ontwerp van de Franse ingenieur Constant Martin
(CLAVIOLINE), maar Brits fabrikaat).
De octaafkoppel, zoals beschreven in hfdst. VII is met opzet ontworpen
naar de registers van Wurlitzer als zijnde een uitvoering die zich het beste
leent om eenvoudig door zelfbouwers te worden geconstrueerd.
De solo/forte-schakeling is geïnspireerd op een soortgelijke voorziening die
men aantreft in Thomas, LINCOLN. Alleen in de „OKTAVA” iets uitgebreider in vergelijk tot LINCOLN.
Vergelijk met Thomas laat zien, dat het daar gaat om verschillende
tonen waar de geluidsterkte af- c.q. toeneemt. Bij Thomas heeft men het
verschil tussen bas- en diskant op drie verschillende tonen liggen: Bij
bassolo wordt de baskant harder tot aan toon a, op c' zijn beiden even
sterk en op e' wordt de diskant nog eens iets verzwakt.
Analoog daaraan zijn de verschillende standen in de „OKTAVA” op de
solo/forte-schakelaar. Maar nu elk voor zich (bas-, èn diskant) in stappen
en op één toon gescheiden als bij LINCOLN.
Ook de WINDSOR heeft een soortgelijke schakeling met daarbij nog een
melodiekoppel en een melodische bas.
Deze laatste voorziening is eveneens het eerst geregisteerd in Compton’s
MELOTONE en de MARTINETTE B.
De MARTINETTE A had de mogelijkheid om van melodische bas om te
schakelen op elektronisch pedaalklavier, wat ook het geval is bij de
WINDSOR.
En nu we het daar over hebben:
Een pedaalklaviertje met één octaaf is feitelijk een onding; voor vrijwel
niets anders bruikbaar dan om er ,,hoem-pa-pa” mede te spelen; amuse
mentsmuziek dus. Wilt u zulk een „werkje” aanbrengen, maak het dan
omschakelbaar op melodische bas.
De geschiedenis van het vibrato is reeds eerder behandeld en wordt geken
merkt door de namenreeks: WURLITZER, DORFF, SCHOBER, ADVEL.
De toepassing van continue bas en wisselspel werd geïnspireerd op een
voorziening die het Hammond CHORD-ORGAN heeft: Wil men daar aan
de baszijde een akkoord spelen, dan wordt een knopje ingedrukt met een
vinger. Het akkoord komt door als men vervolgens met de pols een richel
neerduwt („bar” — Amerikaanse uitdrukking). Het akkoord zwijgt als
deze richel wordt losgelaten.
Het instrument bezit twee pedalen, waarvan het linker dient om de grond
toon van het akkoord een octaaf lager te doen klinken („sub-grondtoon”)
en het rechter om de subquint ten gehore te brengen.
Dus bij eenvoudige amusementsmuziek volstaat men met het indrukken
van een akkoordknopje.
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Bij tel ,,1” gaat het linkerpedaal omlaag, bij tel „2” gaat de pols omlaag
(pedaal omhoog), bij tel „3” weer de pols omlaag (verondersteld wordt
walstempo). Volgende tel „1”, rechter pedaal omlaag, en bij tellen „2” en
„3” als voren, waarna de historie zich herhaalt. (Zie ook hfdst. XV).
Bij de melodiekoppel treffen we een 8-tal registers aan die voetmaat in
stellen (met bijbehorende klankkleur).
Bij het toepassen van een solowerk ziet men zich geplaatst voor twee
groepen registers waarvan de éne serie de klankkleur bepaalt en de andere
het bereik waarin wordt gespeeld („octaaf”, „normaal uit”, en „sub”).
Een soortgelijke voorziening treft men aan bij AHLBORN-STEINBACH
(harmonium-model), CONNSONATA en HOHNEROLA, alsmede bij de

Turnvox.

De gewoonte om het betrokken instrument doorlopend in normale toon
hoogte te laten spelen en deze met een register uit te schakelen werd ook
toegepast bij de oudere modellen van MINNSHALL terwijl men ze nog
kan aantreffen in LINCOLN en WINDSOR. Het is inderdaad wél zo
handig.
De kunst om een kooreffect te bereiken door kunstmatige faze-verschuiving werd dus als eerste gevonden en toegepast door WURLITZER. Maar
dit niet alleen in de elektronische vibrator.
Voordien waren deze instrumenten voorzien van een mechanische vibrato,
waarvan de werking zich met recht laat vergelijken met de „Vox Humana”
in harmoniums.
CONN weet nog steeds een kooreffect op te wekken door aan verschillende
versterkers hetzelfde signaal toe te voeren en dit via verschillende luid
sprekers hoorbaar te maken.
Hier wijzen we dan even op een ontwikkeling die door ons als oorspronke
lijk werd gedacht en tot onze verrassing reeds commerciëel bleek te zijn
toegepast.
Kunstmatige echo: Teveel om op te noemen. Daar werd reeds nader op
ingegaan bij het betrokken hfdst. IX.
Dit min of meer documentaire hoofdstuk, dat we dus schreven om amateurs
aan te geven waar ze vooraf kunnen beluisteren hoe hier beschreven voor
zieningen in de praktijk werken en wat het effect ervan is, besluiten we
met het geven van een serie afbeeldingen van toonbron-systemen van
verschillende fabrieksinstrumenten.
Dit ter oriëntatie inzake mogelijkheden tot berging hiervan in uw eigen
instrument.
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TABEL I

BEDIENINGSELEMENTEN „OKTAVA"

De meeste van de in dit werkje behandelde eenheden kunnen tezamen in
één instrument worden gebouwd.
Rekening houdend met de mogelijkheid dat een juiste combinatie van de
verschillende speltechnische mogelijkheden aan sommige bouwers mis
schien onnodig moeilijkheden zal geven, hebben we in de volgende lijst een
dispositie (register-rangschikking) opgenomen waarin het beschrevene
werd verwerkt.
We willen er nog wel even op wijzen, dat voor het aangeven van de ver
schillende klankkleurregisters de namen zijn gebruikt, zoals genoemd in
hfdst. II, dus neutrale namen, die ware „orgelminnaars” geen aanstoot
kunnen geven.
Ook is de rangschikking voor de melodiekoppel/solowerk iets gewijzigd.
E.e.a. is gedaan met de opzet de verschillende mogelijkheden duidelijk te
maken; men behoeft er zich niet aan gebonden te achten wil men tot een
redelijk en bevredigend resultaat komen.

MELODISCHE BAS/BASSOLO
Bereik: 1F t/m gl; normale toonhoogte.
Vaste klankkleur: ,,helder”.
Geluidssterkte: Vast ingesteld middelmatig (mezzo).
1) Scherp
7) Octaaf
8) Piano
2) Vol
scheidingsschakelaar
9) Forte
3) Diep
10) Octaaf-stemming *)
op a/ais
4) Dof
11) Wisselspel
5) Sub
12) Continue bas
6) Normaal-uit
koppelpedaal
(akk. werk. 1F t/m el)
AKKOORDENWERK
17) Piano
13) Fluit
18) Mezzo
14) Grondstem
15) Strijker
19) Forto
20) Vibrato
16) Gedekt
Bereik: totale toetsenbord manuaal; normale toonhoogte.
Geluidssterkte: in crescendo op expressietrede.
expressie-trede
MELODIEKOPPEL/SOLOWERK
Bereik: f t/m c4; toonhoogte naar instelling registers 21—28.
Geluidssterkte: vast ingesteld middelmatig (mezzo).
30) Normaal-uit
21) Rietwerk 16'
31) Octaaf
22) Hoorn 8'
39) Tremolo I
32) Crescendo
23) Tongwerk 8'
Hawaï-trede
40) Tremolo II
33) Piano
24) Vox 8'
41)
Attack
34) Forto
25) Oktaaf 4'
scheldings
35) Décrescendo 42) Decay
26) Quint 2—2/3' *
schakelaar
43) Percussie
27) Super octaaf 2' ♦ 36) Melodiesolo
op bl/c2
44) Sustain
37) Vibrato I
28) Terts 1—3/5' ♦
45) Nagalm
38) Vibrato II
29) Sub

* niet bij bassolo c.q. solowerk.
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TABEL n
RESONANTIE-FREQUENTIE VAN AKOESTISCHE INSTRUMENTEN
Vierkantsgolf:
Saxofoon
Fagot
Klarinet
Hobo

(16'): 2 . ..3,5 kHz
Vox
(16', 8', 4'): 3,5.. 5 en 12...18 kHz
(16'): 4.. .6 kHz
Engelse hoorn (8', 4'): j 2...5 kHz
( 8'): 3.5.. .7.5 kHz Franse hoorn (8', 4'): S
( 4'): 9.. .13 kHz

Zaagtand:

Bazuin
(32'—16'): 750 Hz...1,5 kHz Tuba
Trombone (16'— 8'): 100. ..200 Hz
Kornet
Trompet
— 4'):
4'): 1,1...1,6
1,1... 1,6 kHz
kHz
Piston
( ( 8'8'—

(8'): 85...210 Hz
( 8'— 4'): 7...7,5 kHz
(4'): 9...10 kHz

TABEL Hl
HARMONISCHEN TABEL BIJ GELIJKZWEVENDE STEMMING

Harm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

TABEL IV
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Afwijking
van reine stemming

% misstemming

0
0
— 0.19
0

0
0
0.115
0
0.662
0.112
1.820
0
0.226
0.795
2.935
0.112
2.320
1.820
0.680
0
0.286
0.226
0.147
0.793
1.700
2.850
0.113
1.620

+ 1.82
— 0.37

+7
0
— 1.12
+ 4.37
+ 17,75
— 0.47
— 16.54
4- 13.99
+ 5.61
0
— 2.67
— 2.23
4- 1.50
4- 8.73
4- 19.66
4- 34.51
— 20.49
— 1.49

FREQUENTIEVERHOUDING BINNEN HET OCTAAF
c 1.000
f
1.334
a 1.681
ais 1.781
cis 1.059
fis 1.414
d 1.122
g 1.498
b 1.887
dis 1.189
gis 1.587
c 2.000
e 1.259

TABEL V
NOMOGRAM VOOR
HET BEREKENEN VAN
TRILLINGSKRINGEN
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TABEL VU
WISSELSTROOMWEERSTAND (REACTANTIE) in OHM, VAN
CONDENSATOREN BIJ DIVERSE FREQUENTIES
FTeq.

Capaciteit in pF
1OO

20
50
IOO
200
500
1
2
5
10
20

50
IOO
200
500
1

2
5
10
20
50

Hx
60
Hx
32
16
Hx
8
Hx
Hx 3,2

kHz
kHx
kHx
kHx
kHx

1,6
800
320
160
80

200

500

10O0

Capaciteit inƒ1 F

2000

5000

0,01

0,02

0,05

0,5

0,1

1

M 40
M 16
M
8
M
4
M 1,6

M
M
M
M
M

M
M
M
k
k

4
1 ,6
800
400
160

M
M
k
k
k

1,6
640
320
160
64

M
k
k
k
k

800
320
160
80
32

k
k
k
k
k

400
160
80
40
16

k
k
k
k
k

160
64
32
16
6,4

k
k
k
k
k

80
32
16
8
3,2

k
k
k
k
k

16
6,4
3,2
1,6
640

k
k
k
k
Q

8
3,2
1,6
800
320

k
k
k
Q
0

M
k
k
k
k

k 320 k 160 k
k 160 k 80 k
k 64 k 32 k
k 32 k 16 k
k 16 k
8 k

80
40
16
8
4

k
k
k
k
k

32
16
6,4
3,2
1,6

k
k
k
k
k

16
8
3,2
1,6
800

k
k
k
k
Q

8
4
1,6
800
400

k
k
k
O
Q

3,2
1 ,6
640
320
160

k
k
O
Q
Q

1,6
800
320
160
80

k
Q
Q
O
Q

320
160
64
32
16

Q
O
Q
Q
Q

160
80
32
16
8

O
0
O
Q
Q

1,6
800
400
160
80

k
Q
Q
Q
O

640
320
160
64
32

Q
Q
O
Q
Q

320
160
80
32
16

O
0
O
Q
Q

160
80
40
16
8

Q
Q
Q
0
O

64
32
16
6,4
3,2

0
Q
O
O
Q

32
16
8
3,2
1,6

Q 6,4 Q 3,2 O
Q 3,2 Q 1,6 Q
Q 1,6 Q 0,8 O
Q 0,64 O 0,32 Q
Q 0,32 Q 0,16 Q

800
400
160
80
40

kHx
32 k 16 k
8 k
kHz
16 k
kHz
8 k
4 k
kHx 3,2 k 1,6 k
MHx 1,6 k 800 Q

16
6,4
3,2
1,6
640

6,4
3,2
1,6
640
3 20

MHx 800 Q 400 Q 160
MHx 320 Q 160 O 64
MHz 160 O 80 Q 32
MHz
80 Q 40 Q 16
32 0 16 Q 6,4
MHx

M
M
M
M
k

k
k
k
0
O

8
3,2
1,6
800
320

3,2
1,6
800
320
160

k
k
Q
Q
Q

O 80
O 32
O 16
Q
8
Q 3,2

O
Q
0

40
16
8
Q
4
O 1,6

Q
16
Q 6,4
Q 3,2
Q 1,6
O 0,64

Q
8
Q 3,2
Q 1,6
Q 0,8
Q 0,32

4
O
1,6
Q
0,8
Q
O
0,4
0 0,16

1,6 Q 0,8 Q 0,16 Q
Q 0,64 Q 0,32 Q
Q 0,32 Q 0,16 0
Q 0,16 Q
0

1

•. De reactantie van C
2 n RC
moet zoveel mogelijk gelijk zijn aan de in de tabel gevonden waarde van R.

Men kan een RC-filter berekenen met de formule f0

TABEL Vin
WAARDEN VAN DE STEM-ELEMENTEN BIJ TRANSISTORENOSCILLATOREN (f ig. 18).

Speciaal t.b.v. hen, die met
transitron-oscillatoren wiilen werken is hier een
van
staatje
samengevat
waarden, die in de verschil
lende takken van deze
schakeling moeten worden
aangebracht, teneinde de ge
wenste frequentie te ver
krijgen.
Evenals elders in de tabellen
geldt ook hier, dat het een
leidraad moet zijn; natuur
lijk kan men van de gege
ven waarden afwijken, maar
voor wijzigingen dient men
dan uit te gaan van de hier
gegeven waarden.
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Condensator tussen Lekweeratand

Frequentie

a en

g2 en 83

O,05/j
0,05/1
O,O4/i
0,04/1
0,03/1
0,03/1
0,02/1

0,015/1
0,012/1
8 200 p
6800 p
5 600 p
4700 p
4700 p

150 - 200 Hx
200 - 300 Hx
300 - 400 Hx
450 - 600 Hx
600 - 800 Hx
900 - 1200 Hx
1,2 - 1,5 kHx

0,02/1
0,01/j
7500 p
7500 p
5000 p
2500 p
2000 p

3900
3300
2700
2200
1800
1500
1200

p
p
p
p
p
p
p

1,5-2 kHx

1OOO
1OOO
500
500
250
250
200
200

820
680
560
470
390
330
270
220

p
p
p
p
p
p
p
p

15 - 20
20 - 30
30 - 40
45 - 60
60 - 80
90 - 120
120 - 160

2 - 3
3-4
4,5 - 6
6-8
9-12
12-15
15 - 20

Hx
Hx
Hx
Hx
Hx
Hx
Hx

kHx
kHx
kHx
kHx
kHx
kHx
kHx

p
p
p
p
p
p
p
p

81

83
47
47
47
47
47
39
39

k
k
k
k
k
k
k

2,5 M
2,5 M
2,5 M
2,5 M
2,5 M
2 M
2 M

39
39
39
33
33
33
33

k
k
k
k
k
k
k

2 M
2 M
2 M
1,5 M
1,5 M
1,5 M
1,5 M
1,5 M

27
27
27
27
22
22
22
22

k
k
k
k
k
k
k
k

3
3
3
3
3
3
3

M
M
M
M
M
M
M

TABEL IX
DECIBEL-SCHAAL

spanning
of stroom
db

E2
El
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.0
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5

spanning
of stroom

vermogen

vermogen

db
El
E2

1.01 0.9S9
1.020.977
1.030.966
1.05 0.955
1.06 0.944
1.07 0.933
1.08 0.923
1.100.912
1.11 0.902
1.120.891
1.130.881
1.150.871
1.160.861
1.17 0.851
1.190.841
1.200.832
1.22 0.822
1.23
.2310.813
0.813
1.24
.24 0.803
OAln
™
1.26
0.794
1.290.776
1.320.759
1.350.741
1.38 0.724
1.41 0.708
1.44 0.692
1.480.676
1.51 0.661
1.550.646
1.580.631
1.620.617
1.660.603
1.700.589
1.740.575
1.780.562
1.880.531
1.99 0.501
2.11 0.473
2.24 0.447
2.370.422

P2
PI

PI
P2

E2
El

El
E2

8.0
2.51 0.398
8.5
2.66 0.376
9 0
2.82 0.355
9.5
2.98 0.335
10.0
3.16 0.316
11.0
3.55 0.282
12.0
3.98 0.251
13.0
4.47 0.224
14.0
5.01 0.199
15.0
5.62 0.178
16.0
6.31 0.158
17 0
7.08 0.141
18.0
7.94 0.126
19.0
8.91 0.112
20.0
10.00 0.100
0.056
25.0
17.8
0 032
30.0
31.6
35.0
56.2
0.018
40.0 100.0
0.010
45.0 177.8
0.006
1.660.603 50.0
316 0.003
1.74 0.575 55.0
562 0.002
1,000 0.001
1.82 0.550 60.0
1,770 0.0006
1.90 0.525 65.0
3,160 0.0003
1.990.501 70.0
2.090.479 75.0
5,620 0.0002
10,000 0.0001
2.190.457 80.0
17,800 0.00006
2.290.43G 85.0
31,600 0.00003
2.400.417 90.0
56,200 0.00002
2.51 0.398 95.0
100,000 0.00001
2.630.380 100.0
178,000 0.000000
2.750.363 105.0
2.880.347 110.0 316,000 0.000003
562,000 0.000002
3.020.331 ___
115.0
_
3.16 0.316 120.0 1,000,000 0.000001
3.550.282 130.03.16X10’ 3.16X10-7
10-7
107
140.0
3.980.251 ____
4.470.224 150.0 3.16X107 3.16X10“’
10"’
10’
5.01 0.199 160.0
5.620.178 170.03.16X10’ 3.16X10-’
1.02 0.977
1.05 0.955
1.07 0 933
1.10 0.912
1.120.891
1.150.871
1.170.851
1.20 0.832
1.230.813
1.26 0.794
1.29 0.776
1.320.759
1.350.741
1.380.724
1.41 0.708
1.44 0.692
1.48 0.676
1.510.661
1.55 0.646
1.58 0.631

P2
PI

PI
P2

6.31
7.08
7.94
8.91
10.00
12.6
15.8
19.9
25.1
31.6
39 8
50.1
63.1
79.4
100.0
3.16X10’
10’
3.16X10’
10’
3.16X10’
10’
3.16X10’
10’
3.16X10’
107
3.16X107
10’
3.16X10’
10’
3.16X10’
10”
3.16X10”
10**
3.16X10’»
10”
10”
10”
10”
10*’
10*7

0.158
0.141
0.126
0.112
0.100
0.079
0.063
0.050
0.040
0.032
0.025
0.020
0.016
0.013
0.010
3.16X10-’
10-’
3.16X10“’
10“«
3.16X10-’
10-»
3.16X10-’
10-’
3.16X10-7
10“7
3.16X10“’
10“’
3.16X10“’
10"’
3.16X10“”
10"*»
3.16X10-»*
10"**
3.16X10"”
10"*’
10-*’
10"*’
10-»»
10-*’
10-”

db = decibel = tiende deel van de bel. een logaritmische eenheid waarin de ver
houding van twee vermogens wordt uitgedrukt: Aantal db = 10 log Pj/P,.
Voor spanningsverhoudingen geldt: Aantal db = 20 log Ej/Ei, mits Ei en Ej over
gelijke impedanties zijn gemeten. BIJ ongelijke impedanties is de betrekking: Aan
tal db = 20 log E2/E, -f- 10 log Z1/Z2.
De neper is een gelijksoortige maat als de db, echter betrokken op de natuurlijke
logaritme der spanningsverhouding: Aantal neper = In Ez/Ei.
1 neper = 8,686 db
1 db = 0,1151 neper
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INHOUD
HOOFDSTUK I Wat we van de muziek moeten weten
Ligging van de toetsen en verhouding frequenties; stemming;
registerbenamingen.
Aanspreek, en uitsterftijd van tonen; koor- en ruimte-effect;
echo en nagalm.
Klankkleur; golfvorm; resonantie.
Tremolo en vibrato; timbre; frequentie en volume.
HOOFDSTUK II Elektronische verwezenlijking
Toonopwekking.
Elektronische generatoren; typen: Hartley, Colpitt, Meissner;
multivibrator; 3/fazen R/C; transitron.
Golfvormen; opwekken, vervormen;
zuiver (sinus); zaagtand; kanteel (blok) vorm.
Aanspreek- en uitsterftijd; elektronische schakelaar of sleutelbuis.
Toonsleuteling of -schakeling.
Klankkleuring: filters; hoog- en laagdoorlaat; resonantie
(bandsper en bandvoorkeur).
Tremolo/vibrato/kooreffect - volume/faze, frequentie/timbre;
of: toonsterkte/toonhoogte/toonkleur;
bij kooreffect scheiding in verschillende kanalen.
Kunstmatige nagalm; diverse media.
Expressieregeling; fysiologie een noodzaak.
HOOFDSTUK III De praktische toepassing
Algemeen overzicht.
Behandeling blokschema.
Doel van de eenheden.
HOOFDSTUK IV Algemene beschouwing van de „OKTAVA” . . .
Theoretisch en praktisch. Algemene opzet. Constructie.
HOOFDSTUK V De toongeneratoren
Colpitts en Hartley; wijziging van de uitvoering voor de
„OKTAVA”.
Opbouw en constructie.
Opstelling en verbinding met toetscontacten.
Stemmogelijkheden voor het akkoordenwerk.
HOOFDSTUK VI Toetsen en toetscontacten
Uitvoeringsmogelijkheden toetscontacten; manuaal, pedaal.
Praktische toepassing en aansluitmogelijkheden.
Materialen. Maten en afmetingen.
HOOFDSTUK VII Nevenstemmen
Toongeneratoren en filters; melodiekoppel; melodische bas;
solowerk; bassolo. Elektronisch pedaalklavier.
HOOFDSTUK VIII Klankvorming
Filters en signaalmengers voor akkoordenwerk.
Registers; constructie. Vibrato en tremolo. Kooreffect.
HOOFDSTUK IX Diversen; speciale effecten . . .
Expressie-eenheid; zweltrede; keuzeschakelaars.
Koppelpedaal met elektronische schakelaars (sleutel- of
schakelbuizen). Hawaï-eenheid. Nagalmeenheid.
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HOOFDSTUK X Voeding, versterking en weergave
Algemene voeding.
Nevenvoedingen; ,,overall”.
Versterkers; hoofd- en nevenversterkers.
Luidsprekers; plaatsing; behuizing; richting.
Wisselfilters.
HOOFDSTUK XI Het stemmen van een (elektronen-)muziekinstru
ment
Ligging van de tonen; verhoudingen; zweving; stemmingen;
materialen; gereedschappen; hulpapparaten.
HOOFDSTUK XH Rekenen en berekenen
Kostenberekeningen; onderlinge kostenverhoudingen voor ver
schillende eenheden van de „OKTAVA".
Suggesties inzake besparing.
Berekenen voeding; stroom, spanning, vermogen.
HOOFDSTUK XIII Moeilijkheden - aanwijzingen - oplossingen .
Schakelklik en andere nevengeluiden.
Stemmingsverloop akkoordgeneratoren; sologeneratoren.
Vervorming.
Solderen en constructie.
Ontwerpen, tekenwerk, schetsen en schema’s.
HOOFDSTUK XIV Afzonderlijke toepassingen van verschillende
eenheden
Solostemmen; zelfstandig of inbouw bij akoestisch instrument.
Akkoordenwerk; inbouw bij harmonium of piano.
Vibrato/tremolo/nagalm/kooreffect; effectwerk; gitaar e.a.;
toepassing bij WW.
De ,,OKTAVA” zonder solostemmen; met forte/solo-schakeling
en scheiding-keuze tussen bas- en diskant.
De „OKTAVA” als tafelmodel.
HOOFDSTUK XV Het bespelen van de „OKTAVA”
Sacrale muziek; gebruik samenspel en balancering tussen
akkoordenwerk en solostemmen.
Klassiek; verdeling van manuaal in delen voor verschillende
werken.
Semi-klassiek voor huiselijke muziek-beoefening.
Amusementsmuziek; „hoem-pa” en andere effecten.
De „OKTAVA” ook bruikbaar voor amateuristisch concertaal
spel.
HOOFDSTUK XVI Verwijzing naar- en verantwoording tot com
merciële toepassingen
Vereenvoudiging aantal toonbronnen voor akkoordenwerk.
Melodie-, bas- en octaafkoppel.
Hawaï-eenheid.
Tremolo en vibrato.
Continue bas en wisselspel; solo/forte-schakeling.
Scheiding van registratie voor bereik en klankkleur.
Faze-verschuiving en kooreffect.
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