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Dit is de meest perfecte Tape
„Scotch" Soundrecording Tape

★
★
★
★

3-DIMENSIONAAL GELUID
GEEN RUIS, GEEN LASSEN
133% GEVOELIGER
50 % LANGER SPEELDUUR

Overtuig u van de bijzondere eigen
schappen van „Scotch" geluidsband
Bestel een „40-SECONDENMONSTER" „SCOTCH" GELUIDSBAND, plek
u is voor goed „SCOTCH" klant.

het tussen uw beste tape en

In alle radio-, foto- en kinozaken verkrijgbaar.
Of stuur 50 ct. aan postzegels voor „40-Secondenmonster" Type 1 20-A
(extra gevoelig) of Type 1 90-A (extra gevoelig LONG PLAY).
„SCOTCH" S.R. TAPE wordt gefabriceerd in 3 soorten:
TYPE 11 1-A normaalband 360 .............................................................

f 24.50

TYPE 1 20-A (extra gevoelig) 360 m
TYPE 1 90-A (extra gevoelig. 50% langer speelduur) 540 m .

f 36.95

f 27.70

Alleen „SCOTCH" levert geluidsband in ALLE AFMETINGEN:

45 m, 70 m, 90 m. 120 m, 135 m, 180 m, 260 m, 270 m, 360 m,
390 m, 500 m, 540 m, 750 m, 1080 m, 2160 m.

„SCOTCH” S. R. TAPE • Verkoopkantoor voor Nederland
V. WOUSTRAAT 4-6 - AMSTERDAM - POSTBOX 691 - TEL. 728120
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WIGO-luidsprekers
■

standaard-,
ovaal- en
breedbandtypen
zeer geschikt
voor recorderwerk
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★
Folder met technische gegevens en
prijzen op aanvrage

COLLARO aandrijfmotoren
De meest toegepaste
recordermotor
in Nederland
type AC clock
type AC anticlock

22 watt f 30. —

type S
type S

30 watt f 35.—

clock
anticlock
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RONETTE microfoons
met liltercel kapsel met de op de gebruikte

i

tape aangepaste karakteristiek

SCOTCH Sound Recording tape
De beste geluidsband op de wereldmarkt
★
Vraagt folders aan bij:

ACOUSTICAL HANDEL-MIJ. N.V.
James Wattstraat 60-62 - Amsterdam-O. - Tel. 59487-57867
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KODAVOX geluidsband
is verkrijgbaar in de stan
daardbreedte van 6,3 mm:
a) op doorzichtige plasticspoel, emulsie naar bin

Kodavox

nen of naar buiten, in
lengten van 90, 1 80 en
360 m;

RUBAN MAGNÉTIQUE

b) op

POUR ENREGISTREMENT SONORE

metalen

kern van

0 86 mm, emulsie naar
binnen of naar buiten, in
een lengte van 750 m;
alsmede in verschillende
lONGUfUX

PRODUIT KODAK 375
mèfrvx

andere breedten en
lengten voor speciale
doeleinden.

KODAVOX MAGNETISCH GELUIDSBAND
wordt vervaardigd door de wereldberoemde Kodak-fabrieken,
die sedert 1888 ervaring hebben in het gieten van emulsies
en het vervaardigen van producten die aan de strengste eisen
van kwaliteit en gelijkmatigheid moeten voldoen. Geen wonder
dus, dat Kodavox door zijn voortreffelijke elektro-akoestische
en mechanische eigenschappen een opvallend goede geluidsweergave-kwaliteit verzekert.

Enkele technische bijzonderheden van Kodavox magnetisch geluidsband:
Constante weergave kwaliteit door gelijkmatige dikte (verschillen tussen de
ene band en de andere kleiner dan 0,5 decibel'.
Harmonische vervorming in het gebied van de normale modulatie: 1%.
Kodavox verdraagt aanzienlijke overmodulatie zonder gevaar voor akoestische
vervorming.
Weergavekarakteristiek ligt binnen ± 2db vlak in het gebied van20tot1 6.000Hz
bij een snelheid van 19 cm/sec. (bij 9,5 cm/sec. van 20 tot 8000 Hz, bij
4,75 cm/sec. van 20 tot 4500 Hz).
Achtergrondruis te verwaarlozen (62 db); echo-effect niet hoorbaar.
Wisdemping meer dan 70 db; na uitwissen geen spoor meer van vorige registratie.

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT IS OP AANVRAAG
ONDER LETTER BM EEN GRATIS MONSTER VERKRIJGBAAR

KODAK N.V. — Anna Paulownastraat 76 — DEN HAAG
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BANDRECORDER
VOOR ZELFBOUW
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UITGEVERIJ VAN TECHNISCHE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

DE MUIDERKRING
\

BUSSUM-NEDERLAND: Nijverheidswerf 19-21 - Telef. 0 2959-5600
Postbus 10, Bussum
Postgiro 83214
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Bouw aan uw toekomst
Het staat onomstotelijk vast, dat ons land
met z‘n radio-industrie en elektronisch
bedrijfsleven een groot tekort telt aan vak
mensen. Een der oorzaken hiervan is waar
schijnlijk, dat vele jonge mensen de radio
techniek nog steeds zien als een „HocusPokus” of moderne zwarte kunst. Door dit
enge begrip en het niet de moeite willen
nemen zich eens wat dieper in deze materie
te gaan verdiepen blijven belangrijke posten
onbezet.
Posten, die een belangrijke toekomst ver
zekeren. Sleutelposities, waar de beste kan
sen liggen, ook uw kans.
Er móeten mensen komen voor wie „ken
nen” en „kunnen” één begrip is, werkers,
die weten aan te pakken.
De Muiderkring, het vormingscentrum voor
radio en elektronica, wil u hierbij helpen.
Zijn medewerkers, die dagelijks de Elek
tronica van dichtbij bestuderen, hebben een
schriftelijke cursus opgebouwd, die slechts
één jaar duurt.
Wie deze originele, kaarsrecht op ’t doel
gerichte training kiest, start in de zeker
heid, dat geen overtollige bagage de pas
vertraagt, want ieder woord heeft zin en
elke paragraaf is afgetrimd om in de
kortst mogelijke tijd met de minste inspan
ning een maximum aan kennis, inzicht en
rijpheid bij te brengen.

Dr. Blan schriftelijke radio-amateur cursus
Duur: één jaar

Cursusgeld: ƒ5,— p. m.
VRAAGT PROSPECTUS

U.M. DE MUIDERKRING - BUSSUM
Postbus 10
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Recorderdek met 3 motoren
:
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GEHEEL ELEKTRISCH GESCHAKELD
VOOR 19 EN oy2 cm BANDSNELHEID
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1 ** EN modern recorderdek geheel zelf maken is de hartewens van iedere recorderfj amateur.
Het ontwerp, waarvan we hierbij de beschrijving geven, is in de praktgk be
proefd en eenvoudig van opzet en uitvoering. Alle maten en constructies zijn uitvoe
rig aangegeven en omschreven.
Indien men het draaiwerk zelf uitvoert moet met de grootste nauwkeurigheid ge
werkt worden. In het bijzonder geldt dit voor het vliegwiel, het hart van de recorder.
De geringste afwijking maakt de recorder onbruikbaar voor opname en weergave
van muziek. Men wijke vooral niet af van de aangegeven maten en opstelling.
De snelheden waarmede kan worden opgenomen zijn 19 en 9 % cm/sec. Omschakeling
van 19 op 9% cm/sec. geschiedt door het omleggen van de aandrijfsnaar naar de
tweede groef in motorpoelie en vliegwiel. Het is mogelijk om dezelfde constructie te
volgen voor 9 y* en 4% cm/sec. en zelfs voor 4% en 2% cm/sec. bandsnelheid. De ver
houding tussen motorpoelie-diameter en vliegwieldiameter moet dan gewijzigd worden,
terwijl bovendien de aandrijfas een geringere diameter krijgt. Wij wijzen er met nadruk
op, dat constructie voor Iiandclsdocleindcn verboden is zonder schriftclijke toestem
ming van de ontwerper. Voor amateurs is het ontwerp vrij te gebruiken.
De montageplaat, waarop de onderdelen gemonteerd worden, moeten aan 4 zijden vol
ledig worden gesteund om te voorkomen dat deze doorbuigt, waardoor een onregel
matige gang zou ontstaan.
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BENODIGDE ONDERDELEN
4
2
1
1

1
2
2
9
1

Moeren M.3
Puntschroeven M.4 Lg. 6
Puntschroef M.4 Lg. 8
Puntschroef M.4 Lg. 10

Puntschroef M.4 L.g. 12
Bolverzonken schroeven M.3 Lg. 35
Bolkopschroeven M.4 Lg. 30
Ringen met 3 mm gat, 2 mm dik
Veertje (spiraal) voor schakelsegment

\

ONDERDELEN- EN MATERIAALSTAAT

1
2
1
1
1
2
1
1
8
7
1
2
6
1
8

6

No.

Aantal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
1
1
1
1
1
1
1
4
8
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

Benaming
Montageplaat
Beugel
As (aandrijfas)
Lager
Afstandbus
Vliegwiel
Lager
Kogeltje
Afstandpennen
Afstandbusjes
Poelie
Op- en afwikkelspil
Schroef
Dekplaatje kog. bandsteun
Kogellager
Kogellager bandsteun
Bandsteun
Moer
Dopmoer
Aandrukrol
Asje
Afstandbus
Scharnierpunt
Strip
Ring
Schakelaar schijf
Kap
Geleiderpennen
Afstandbus schakelaar
Spiraalveer

Materiaal
Blanke plaat 2 mm
Gegoten aluminium
Zilverstaal 11 0
Brons 30 0Massing 12 0
St. 37 90 0
Brons 30 0
Staal */„ 0
Staal 37 8 0
Messingbuis 41/* — 61/» 0
Messing St. 37 3 0 0
Messing 40 0
Schroef M. 4
Messing 21 0
Kogellager EL. 7 19 0
Messing 25 0
Zilverstaal 4 0
Moer M. 4
Dopmoer M. 4
Brons of messing 24 0
Messing of staal 4 0
Messing of staal 37 6 0
St. 37 16 0
Messing y8" X %w
St, 37 15 0
Messing 34 0
Gegoten aluminium
Messing 6 0
Messing 10 0
Pianodraad 0,5 0

Afmetingen
in mm
420 X 300
Lg.
Lg.
Lg.
Lg.
Lg.

107
12.5
16
44
14

Lg. 82
Lg. 13
Lg. 23
Lg. 30
Lg. 26
Lg. 6.5
Gat 7 Lg. 6
Lg. 13
Lg. 35

Lg.
Lg.
Lg.
Lg.
Lg.
Lg.
Lg.

15
45
14
14.5
140
2
8

Lg. 30
Lg. 31

Pijlknop van robuust model voor bediening van de schakelaar.
Motoren 20 watt, 1 links- en 1 rechts draaiend (terugwikkel- en oowikkelmotor).
Motor voor aandrijving 30 watt, links draaiend.
Schakelaar 5 standeo met 3 of 4 moedercontacten, 2 plaatjes. (Novocon 48.091).
Aan-uitschakelaar tuimelmodel.
Octal huishouders, alleen indien men insteekknoppen toepast.
Opneem/weergeefkop.
Wiskop
Bolverzonken schroeven
M.4 Lg. 20.
Bolverzonken schroeven M.4 Lg. 10.
M.4 Lg. 25.
Bolverzonken schroef
Cylinder-kop schroeven
M.3 Lg. 10.
Verzonken schroeven
M.3 Lg. 10.
Cylinder-kop schroef
M.3 Lg. 6.
Moeren
M.4.
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GATEN A 3.5mm*
' B 4.5 • C 4.5 verzonken mol 8*
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420

UITSLAG MONTAGEPLAAT. Schaal 1 : 3.
De beide gaten van 38 mm diam. zijn voor de koppen (Fonolint, Perfect Sound e.d.).
Voor andere koppen zal men de bevestigingsgaten dienen aan te passen.
DE MONTAGEPLAAT

Het beste materiaal voor de montage plaat is staal, nl. blanke plaat van 2 mm dikte,
ter grootte van 420 X 300 mm. Deze plaat is volkomen vlak en zonder hamerslag,
zodat roestvorming niet kan optreden nadat deze is gespoten en gelakt.
Het spuiten en lakken kan geschieden bij een goede spuitinrichting. Men kan daar
als regel tevens de indicatie laten aanbrengen. De geboorde gaatjes moeten niet te
diep verzonken worden, daar er moeilijkheden kunnen ontstaan bij de montage van
de onderdelen.
Neem de plaat vooral niet te klein. Bij de door ons gevolgde opstelling is een ruimte
voor 500 m spoelen, dus bij een speelduur van 2 X % uur bij 19 cm/sec. en 2 X lVs
uur gij 9 V2 cm/sec. bandsnelheid.
DE VLIEGWIEL-EENHEID
Het vliegwiel — ’t meest essentiële onderdeel van de recorder — wordt opgehangen
in een aluminium beugel. Deze kan men niet zelf maken. Hij is van een goede kwali
teit gegoten aluminium gemaakt en eenvoudig te bewerken; op de tekening aan
gegeven met 2. De onderzijde wordt eerst vlak gedraaid. De afgedraaide zgde wordt
tegen de spanplaat gezet met een kikkerplaatje, waarna het gat voor de lagers wordt
geboord. Dan wordt het gat voor de lagers pas gedraaid en eveneens het kamertje
voor het bovenlager gedraaid. Al deze handelingen geschieden zonder de beugel uit
te spannen.

7

De vliegwieleenheid is het meest
essentiële onderdeel van de recorder.

I)E AANDRIJF-AS
De aandrijf-as, aangegeven met 3, wordt liefst gedraaid uit zilverstaal van 11 mm.
Vooral geen 10 mm nemen, daar dit te krap is. Dit is een stukje precisie draaiwerk,
waar het bij de recorder vooral op aankomt., De as mag nergens wringen of slingeren
en de afwijking van een zwevingvrije weergave mag 0,01 mm niet overschreden.

DE ASLAGERS
De aslagers 4 en 7 worden gedraaid uit prima brons en moeten zonder ruimte zuiver
op de aandrijfas passen, doch ook weer niet te nauw. De as moet zonder speling kun
nen draaien.

HET VLIEGWIEL

! ‘

Het vliegwiel, op de tekening aangegeven met 6, wordt gedraaid uit een goede staal
soort, bv. St. 37. Eerst wordt de kamer van 55 X 5 m gedraaid en de bovenzijde
tegelijkertijd gevlakt. Het vliegwiel wordt vervolgens met deze kamer op de klauwen
geplaatst en zodanig ingespannen, dat het meedraait. De buitenzijde, onderzijde,
2 snelheden-groeven en het gat worden achtereenvolgens gedraaid zonder uit te span
nen, waardoor een zuiver draaiend vliegwiel wordt verkregen. Eerst wordt een gaatje
van 3,2 mm geboord en opgeboord tot 4,5 mm ter diepte van 27 mm. Hierin wordt
draad getapt van 4 mm, waarin een puntschroefje van 4 X 12 mm wordt gezet.
Daarna precies tegenover dat gat een gaatje van 4,5 mm en 27 mm diep. Dit laatste
dient om het vliegwiel zuiver in balans te doen lopen.

•:

|

De onderdelen waaruit
de vliegwieleenheid is
ongebouwd.
V.l.n.r. aluminium beu
gel, vliegwiel, aandrijf
as, aslagers.
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DE AANDRUKROL
De aandrukrol, met 20 aangeduid, dient om de band tegen de aandrijf-as te drukken
en deze maken we uit messing of brons. De buitenzijde wordt gekarteld om de aan
te brengen rubberlaag beter vast te houden. Men kan niet eenvoudig een rubberring
om de aandrukrol leggen. De rubber moet er om gevulcaniseerd worden in de maten,
aangegeven op de tekening. In de meeste radiozaken kan men dit werk aannemen of
anders bij de firma’s die ook schrijfmachinerollen repareren.

SCHAKEL-EXCENTRIEK
Met 26 wordt het schakelaar-schijfje aangeduid. De diameter van het daarnaar te
draaien gat hangt af van de dikte van de gebruikte schakelaaras, welke 6 mm dan
wel % inch kan zijn. De te gebruiken schakelaar is een type met 4 standen, 4 moedercontacten en 2 plaatjes. Het messing schakelaarschijfje moet zo geplaatst wor
den, dat in de stand „bedrijf” de platte kant aan de schijf de strip gelegenheid geeft
om terug te veren en zo de aandrukrol tegen de aandrijf-as te drukken.

AANDRUK-MECHANISME
Met 24 wordt het aandruk-mechanisme aangegeven. Dit drukt de band tegen de
aandrijf-as. De messing strip (24) heeft een gat van 7 mm waarin het scharnierpunt
23 wordt gezet, dat wordt opgesloten door het plaatje 25. Door het geheel wordt
een boutje gestoken en aan de montageplaat gemonteerd in het gaatje rechts onder,
83 mm van de zijkant en 65 mm van de onderzijde. Nu wordt het zilverstalen asje
(21) met busje 22 in het gaatje van 4,2 mm geplaatst. Dit komt in de sleuf die in de
plaat aanwezig is. Vervolgens wordt de aandrukrol (20) er op geschoven en het dopmoertje (19).

DE MOTORAFSTANDPENNEN
Deze zijn aangegeven met 9 en dienen om de motor, die in het midden wordt ge
plaatst, op de juiste stand te monteren.

DE MOTORAFSTANDBUSSEN
Met 10 worden de motorafstandbussen aangegeven, die dienen om de op- en afwikkelmotoren op de juiste afstand onder het dek te monteren. Als materiaal wordt mes
sing gebruikt, dat in de aangegeven maat in de handel verkrijgbaar is.

SCHAKELAARAFSTANDBUSSEN
■

1

Met 29 zijn de schakelaarafstandbussen aangegeven, dienende om de schakelaar op
de juiste afstand onder het dek te monteren. Het segment 26 krijgt hierdoor ruimte
om te draaien, terwijl de schakelaar zelf toch stevig in het dek is bevestigd.

BANDGELEIDERPENNEN
Met 28 zijn de bandgeleiderpennen aangegeven. Eén wordt er geplaatst op de linker
helft van de montageplaat in het gat dat 162 mm van de zijkant af zit en 106 cm
van de onderzijde, en één in het gat 86 mm van de zijkant en 82,5 mm van de onder
zijde op de rechterhelft van de plaat.

11
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DE POELIE
De poelie (11) wordt uit messing of staal gedraaid (staf 30). Men draait onder één
lijn gat en buitenkant en steekt haar daarna pas af. Het gat moet precies 4.76 mm
zijn opdat het goed op de motoras past.

OP- EN AFWIKKELSPIL
Fig. 12 geeft de op- en afwikkelspillen aan, die aan elkaar gelijk zijn. Ze worden uit
messing of staal gedraaid. Het gat moet zuiver gedraaid worden en precies in ’t mid
den zitten, anders zou de spil op de motoras slingeren en daarmede ook de bandspoel welke er straks op komt te liggen. Het gevolg zou zijn dat de band met rukjes
opwikkelt.
Om het profiel van het gat van de haspel te krijgen wordt er een koperdraad je van
1 mm tegen gesoldeerd en ter versteviging van onderen in een gaatje van 1,1 mm
gestoken. De bandhaspel komt nu precies passend op de spil en wordt daardoor mee
genomen.
DE KOGELLAGERBANDSTEUNEN
Van messing of staal draait men de beide kogellagerbandsteunen (14—16). Het
kogellager EL 7 (15) zit precies passend. Hierop komt een dekplaatje en daar door
heen een bout (13) ter bevestiging aan het dek. De borstjes van 14—16 zijn precies
0,25 mm.
BAND-INLEGPEN
Met 17 wordt de band-inlegpen aangegeven. Deze is bedoeld om de inleg van de band
te vergemakkelijken. Zij zit precies tussen de beide koppen. Aan de bovenzijde is zy
iets afgeslepen en gebogen. Het bevestigingsmoertje is aangegeven met 18.

&£***'- *■ \y
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H'et gemonteerde dek van de onderzijde af gezien.
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KOPPEN-BESCHERMKAP
De beschermkap is met 27 aangegeven. Deze is van gegoten aluminium en in de
handel verkrijgbaar. De beide koppen worden onder de kap geplaatst, waardoor de
recorder bovendien een beter aanzien krijgt. Voor afscherming tegen brom heeft men
aan de kap niets, daarvoor zou mu-metaal nodig zijn.
j

MONTAGE-AANWIJZIN GEN
Bij het monteren van de octalbuishóuders voor de koppen, wordt de sleutel aan de zijde
van de aandrijf-as geplaatst. De huishouders worden onder het dek vastgezet met tus
senvoeging van 2 sluitringetjes van 2 mm dikte en een gat van 3 mm.
Op de hoeken van de motoren zitten 4 bouten, die er één voor één worden uitgehaald.
Men kort ze 2,3 mm in.
Om de schakelaar te kunnen monteren moeten er als regel naast het gat van 10 mm
voor de as nog 2 gaatjes geboord worden. De juiste plaats en maten hangen af van
het type schakelaar. Deze gaatjes worden met 6 mm boor verzonken op dat de
boutjes vlak in het dek liggen. Deze gaatjes zijn op de tekening niet aangegeven.
De schakelaar moet van het type zijn met 3 of 4 moedercontacten en 5 standen,
2 plaatjes.
De coaxiale kabel aan de buishouder van de opneem-weergeefkop wordt met een
loodkabelbeugeltje aan het dek bevestigd. De plastiek isolatie wordt ter plaatse van
het beugeltje weggenomen, zodat de metalen omspanning goed contact maak met het
metalen dek ter verkrijging van een aardpunt.
De snaar voor aandrijving tussen motorpoelie en vliegwiel moet van rubber zijn,
liefst oliebestendig. Rubbersnaren gemaakt met koolstof zijn ongeschikt. Hierdoor
kunnen statische ladingen ontstaan die knettergeluidjes veroorzaken bij de weer- '
gave. De snaar is zeer belangrijk in verband met de gelijkmatige gang (zweven).
Het vliegwiel met de precies passende as moet eerst wat inlopen en goed gesmeerd
worden, opdat het lager een mooi glad loopvlak verkrijgt.
De toegepaste schakeling van de motoren is zeer logisch. De terug- en opwikkelmotoren zijn in serie geschakeld op 220 V. Iedere motor krijgt dus een spanning van
110 volt. Bij schakeling op „snel vooruitspoelen” krijgt de opwikkelmotor 220 V en
in stand „snel terugspoelen” krijgt de terugspoelmotor 220 volt. De aandrijfmotor
wordt met het aparte schakelaartje aangezet en krijgt steeds 220 V.
Doordat de aandrijfmotor steeds blijft lopen, verkrijgt de band bij het aanzetten
direct de volle snelheid. De aandrukrol drukt de band tegen de draaiende aandrijf-as
en direct is er een goede weergave. Bij het afzetten geldt hetzelfde, het apparaat
staat direct stil.
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BEDRADINGSSCHEMA
VOOR DE MOTOREN
De opwikkel- en terugwikkelmoloren staan in serie
geschakeld op 220 volt.
waardoor de band steeds
strak slaat; dit zonder
schade voor de toegepaste
inductiemotoren.
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Gebruik in de in deze uitgave om
schreven Band-recorder
II

LUXOR” recorder-motoren
Deze zijn drie maal sterker en heb
ben de halve stroomopname, dus:

^ Meer kracht (7 watt aan de as) voor het overwinnen van wisselende
belastingen.
Minder wow en flutter.
^ Minder warmte-ontwikkeling in Uw koffer. Van

het totaal verbruik van

24 watt worden slechts 1 7 watt in warmte omgezet. Dit is de helft van de
warmte-ontwikkeling van de in de handel zijnde vierpotige z.g.n. shadedpole-motoren, welke ruim 32 watt in warmte omzetten.
^ Zeer laag strooiveld, door lage inductie in de luchtspleet.
Kan zowel links als rechts draaien.
^ Buitengewoon rustige geruisloze gang.
^ Kan bij gebruik als op- en afwikkelmotor een koppel van 1000 cm/gr
ontwikkelen voor extra snel opwikkelen.
Een en ander wordt bereikt door toepassing van een stator met 1 2 gleuven
met condensator-aanloop-wikkeling, waarvan het rendement 30 % bedraagt,
tegenover slechts 8 % bij een shaded-pole-motor.
De rustige loop wordt bereikt door zeer zorgvuldige fabricage. Toegepast
worden gehard stalen geslepen assen.
De rotors worden uitgebalanceerd
enopeen max.slingering van slechts
10 micron gekeurd. De aandrij
vende kracht is bovendien door de
aard der constructie rukvrij.

PRIJS F 33.'fa Vraagt uitvoerige beschrijving
Waar niet verkrijgbaar wende men
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Fonolint-bandrecorder versterker
• MEELUISTEREN TIJDENS OPNEMEN
• DISKANT EN BAS REGELAARS
• H.F. WISSEN

MR55

Gelet op de gunstige ervaringen met zijn voorganger is de Fonolint MR 55 in hoofd
zaak opgezet volgens de grote lijnen van de MR 51a. Zo zijn het chassis en de op
stelling der onderdelen gehandhaafd, evenals de functieschakelaar. In het nieuwe
ontwerp zijn echter 9 pens miniatuurbuizen toegepast en de ruime Muzed uitgangstransformator type U 72, waarmede reeds dadelijk een veel betere geluidskwaliteit is
te bereiken, vooral voor de lage tonen. Naast de gebruikelijke klankregelaar voor de
hoge tonen is nu een afzonderlijke basregelaar aanwezig. Tenslotte werd een afzon
derlijke oscillatorbuis toegepast, zodat nu de eindbuis ook tijdens het opnemen be
schikbaar is voor meeluisteren via de luidspreker, een niet te versmaden faciliteit
voor contróle van de opname. Tevens is voorzien in de toepassing van een h.f. wiskop.
De vereffening („equalizing”) is gebaseerd op een bandsnelheid van 19 cm/sec. aan
gezien dit wel de kleinste snelheid is waarmee nog juist werkelijkheids weergave kan
worden gepleegd.

1

OPNEMEN
De schakeling is in fig. 1 afgebeeld en getekend voor de schakelaarstand „opnemen”.
De microfoon is op het rooster van de EF86 aangesloten, welke hier bijzonder op zijn
plaats is wegens zijn gering ruis- en bromniveau. De microfoonversterker en de pickup ingang zijn via hun eigen sterkteregelaars Rs, resp. Rm en scheidingsweerstanden
verbonden met de ingang van de in cascade geschakelde ECC83. Op de uitgang van

ZO ZIET DE NIEUWE FONOLINT VERSTERKER ER UIT. De symmetrisch gegroepeerde
bedieningsknoppen zijn: (v.r.n.1.) de functieschakelaar. de sterkteregclaar voor de microfoon(resp. weergeefknop) en piekup, basrcgclaar en geheel links de diskant regelaar met schakelaar S4.
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Fig. 1
SCHAKELING VAN DE FONOLINT MR55
Cl-6-15-23 ... 100 «F, elco 12 V (Facon)
C2-10-12-16 ... 0.1 «F, papier (Facon)
C3
0,02 «F. papier (Fnron)
C4-11
32+32«F, elko 350/380 V
(Novocon)
C5-21
0,05 /iF, papier (Facon)
C7-S-18
0,01 «F, napier (Facon)
CO
47 pF. kerani. (D.C.C.)
C13-19
150 nF, 5%. ker. (D.C.C.)
Cl 4
5000 pF. papier (Facon)
C17-22
1000 pF. papier (Facon)
C20
2000 pF. papier (Facon)
C24
8 mF, elko 450 V
(Novocon)
32+32 «F, elko 350/380 V
C25-26
(Novocon)
Co
reeds aanwezig in EO 4
Cx
i'-nbelcnnaciteit. zie t^kst
101 mH (Novocon F4)
LI
L2
Mucore Bo 4
L3-4
6 H (Muvolett 6006)
(Vitrohm)
Rt
2.2 Mfi V-, W
(Vitrohm)
2 2 k.0 y, W
R2
(Vitrohm)
220 k.0 1 W
P3-6
(Vitrohm)
R4
1 MO
1 W
(Vitrohm)
22 k.0 1 W
R6-27-32
(Vitrohm)
470 k.0 y> W
R7-9 ....
470 k.0, not.metcr
RS-10-16
(Vitrohm P 257 K2)
1 W
(Vitrohm)
Ril
....... 3.3 k.0
(Vitrohm)
R12-15
....... 100 kO % W

> + Cl
R2< =

c?
=r

/7TT7

R13
R14
R17
R18
R19

R20-28
R21
R22-29
R23

R24-31-33
R26
R26
R30

...

R34

Sl-2-3
S-l

%
z 1

.......
. ...
.......
.......

220
kQ
W
(Vitrohm)
22
kü
W
(Vitrohm)
1.5
kö 1 W
(Vitrohm)
120
k.o 1 W
(Vitrohm)
100
kf? 1 W
(Vitrohm)
47
lef» 1 W
(Vitrohm)
3,3 M.0
W
(Vitrohm)
1
k.o V2 W
(Vitrohm)
170 k.o, pot.me<er m. druk/
irek-schakelaar
(Vitrohm P 55 K2)
220
O 1W
(Vitrohm)
100
o y, W
(Vitrohm)
15
k.o 1 W
(Vitrohm)
33
k.o % W
(Vitrohm)
ICO o pot.meter m. schr.inst.
3 standen, 3X3 secties
(Novocon 48080)
schakelaar on R23
Muvolt PC 100
Muzed U72
smeltveiliglieid 200 mA
(niet in bouwtekening
opgenomen)

deze buis is de opneemkop (Ki) aangesloten via Cia, R20 en RoS. Het grote versterkingsoverschot van de ECC83 laat een sterke tegenkonnolin^r toe o^er beide tvioden
(via Ris), welke door aanwezigheid van C7 wordt verzwakt voor de frequenties boven
ca. 2000 Hz, waardoor de gebruikelijke pre-emphasis wordt verkregen. C12 blokkeert
o.a. een eventuele lekstroom van C10 zodat gelijkstroommagnetisering van de kop is
uitgesloten.
De h.f. magnetiseringsstroom wordt via Cm van de op 40 kHz werkende Colpitts
oscillator naar de opneemkop gevoerd, waarbij de stroomsterkte mede wordt bepaald
door de door Cm en Cx gevormde spanningsdeler. Cx stelt voor de capaciteit van de
kabel naar de kop plus een eventueel daaraan parallelgeschakeld condensatortje. Ten
aanzien van het over R.»s toegevoerde audiosignaal staan Cx en Cm echter parallel
(de oscillatorkring heeft voor a.f. een verwaarloosbaar kleine impedantie) aan de kop
en vormen met diens zelfinductie een LC-kring. Door de resonantie hiervan iets boven
de hoogste nog op te nemen frequentie te leggen kan men de naar het h.f. einde af
vallende weergave karakteristiek nog wat optrekken. Met het oog hierop is in ons
ontwerp gerekend met een zelfinductie van 0,8 U H voor de kop en een capaciteit
van 125 è 175 pF voor Cx. Als de koppelcapaciteit kleiner is moet dus ’n aanvullend
condensatortje worden aangebracht. Ter oriëntering zij vermeld, dat bij het gebruikte
kabeltype (86.023) de werkzame capaciteit 125 pF per meter kabellengte bedraagt.
De zelfinductie van de wiskop (K«) is met C22 afgestemd op de osc. frequentie
(40 kHz), zodat door de selectiviteit van de zo gevormde parallelkring de oscillatorharmonischen nog eens extra worden verzwakt, hetgeen een zuivere goïfvorm van de
wisstroom en dientengevolge een minimaal ruisniveau van de gewiste band verzekert.
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De capaciteit van C17 bepaalt de aanpassing van wiskop en oscillator, de aangegeven
waarden van C22 en C17 gelden voor een zelfinductie van ,5 mH van de wiskop.
R33 verlaagt de schermroosterspanning van de oscillatorbuis om diens vermogen tot
het noodzakelijke te beperken en deze weerstand dient tevens om te snelle lading van
Co., alsmede vonkvorming aan het schakelaarcontact (S3C) te voorkomen. C04. heeft
tot functie de oscillator na uitschakeling van de hoogspanning geleidelijk te doen
„uitsterven”. Abrupte onderbreking van de wisstroom zou nl. ’n sterke magnetiseringsimpuls tot gevolg hebben welke later bij het afspelen van de band als klik hoorbaar is,
terwijl bij de opneemkop als gevolg van zo’n impuls in de kern remanent magnetisme
overblijft hetgeen bij het afspelen met dezelfde kop een hinderlijke ruis veroorzaakt.
De zeefkring Li C13 is afgestemd op de oscillatorfrequentie en belet het doordringen
van de h.f. spanning tot de versterker.
Een deel van het op te nemen signaal wordt via de spanningsdeler R21R23 aan de
eind trap toegevoerd, de verzwakking hiervan is zo gekozen, dat de luidspreker juist
voldoende geluid geeft voor controledoeleinden. De luidspreker kan echter tot zwijgen
worden gebracht met een aparte schakelaar (S.j), hetgeen noodzakelijk is, indien de
microfoon tijdens de opname dicht bij de luidspreker is opgesteld.
Omdat het meeluisteren tijdens een opname de eindbuis toch maar een fractie van
de maximale uitgangsenergie behoeft te leveren, heeft zij in dit geval een zuinige in
stelling door de aanwezigheid van de schermroosterweerstand R27, welke is ont
koppeld door Cu,. Deze bezuiniging compenseert namelijk de extra belasting van het
voedingsdeel tijdens het opnemen, veroorzaakt door de als dan in bedrijf zijnde oscilla
tor. Hierdoor kan het voedingsdeel met een standaard transformator en dito afvlaksmoorspoel worden uitgerust. Uit het oogpunt van ruimtebesparing cn gunstig ren
dement werd een seleengelijkrichter (in brugschakeling) toegepast. Met R3., kan de
gloeidraadbrom van de ECC83 minimum worden ingesteld.
OMSCHAKELEN
Bij het afspelen van de band wordt de schakelaar in stand 3 gezet. De voor de schakelaarsecties gebruikte notatie geeft een aanwijzing aangaande de plaats waar elke
sectie zich bevindt, het cijfer achter de S duidt nl. het „dek” aan, terwijl de letters
a-b-c- de volgorde van de schakelaarsectie op ieder dek aangeven.
De tussenstand 2 dient ook hier weer om tijdens het schakelen van „opnemen” naar
„weergeven” bepaalde koppelcondensatoren te ontladen, resp. geladen te houden opdat
zo min mogelijk schakelklikken en andere ongewenste effecten tussen dc contacten 1
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en 3 van iedere sectie klein worden gehouden. Dit is in het bijzonder van belang op de
plaats waar „kop en staart” van de versterker vlak bij elkaar komen, nl. waar de
opneem-weergeefkop beurtelings aan ingang en uitgang wordt verbonden. Was hier
bij de MR 51 a een extra schakelaarsectie nodig om terugkoppeling te vermijden, in
dit nieuwe ontwerp werd de moderne en minder kritische methode gevolgd waarbij de
uiteinden van de wikkeling van het kopje ieder aan een schakelaarcontact liggen en
beurtelings met aarde worden verbonden. Doordat nu het moedercontact van deze
schakelaarsectie aan aarde ligt zijn de terugkoppelproblemen aanmerkelijk verminderd
en het feit, dat nu een tweeaderige afgeschermde aansluitkabel nodig is, weegt ruim
schoots op tegen de vereenvoudigde en minder kritische schakelaarconstructie. Let er
echter wel op, dat het metalen huis van de kop alleen met de kabelmantel wordt ver
bonden (welke op het versterkerchassis wordt geaard), maar geen contact maakt
met de mctaaldelen van het rccorderplateau. Dit laatstgenoemde moet met een
afzonderlijke leiding met het chassis worden verbonden, anders krijgt men brom-moeilijkheden.
De schakelaarsecties Sia en Sjb en de overige tot de ingangskring van de EF86
behorende onderdelen moeten door een schermplaat van de rest van de schakeling
worden afgeschermd.

WEERGEVEN
Het in de kop geïnduceerde signaal wordt door de EF86 en de linkse triode van de
ECC83 versterkt, terwijl tussen deze en de tweede triode de vereffening plaats vindt.
In de stand „weergeven” verbreekt S->b namelijk de tegenkoppeling tussen beide trioden
— ook is nu Rn ontkoppeld door Cu — en S->c verbindt het rooster van de rechtse
triode met Ri5, waardoor het nu is afgetakt op de frequentieafhankelijke spanningsdeler Ri3-mCs, welke voor het gebied van ca 50... 1000 Hz de vereiste vereffening
(6 dB/octaaf) geeft van het door de kop afgegeven signaal. Een kleine verzwakking
van de hoogste frequenties als gevolg van de invloed van de anode-roostercapaciteiten
van de beide trioden wordt gecompenseerd door de aanwezigheid van C0 en Rir,.
Ook is nu de basregelaar werkzaam: met Rm kan men het effect van Cs en daarmee
de bevoordeling van de lage tonen verminderen tot nul.
In de stand „weergeven” legt S2a de volle a.f. spanning aan het rooster van de eindbuis, welke nu ook de volle schermroosterspanning krijgt doordat S3a de weerstand

ACHTERAANZICHT MR 55 - Op de achtergrond v.l.n.r.: 3-polige aansluiting voor opname/weer
gave kop, microfoonaansluiting, pickup-entree, instelschroef van de „ontbrommer”, luidsprekerentree en aansluiting voor de wiskop met geheel rechts de doorvoertule voor het netsnoer.
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Fig. 5. - FREQUENTIEKARAKTERISTIEK VAN DE MR 55. Kromme A: Signaal met constante
amplitude aan p.u. ingang (of rooster van EF86), Wiankregelaars op max. laag en hoog.. C: Als
boven, maar met diskantregelaar in minimumstand. D: Stroomsterkte in de opneemk’nop als
functie van signaal met constante amplitude aan microfooningang; indien men het 11 kHz filter
aanbrengt verloopt het rechter gedeelte van deze kromme volgens E. De kromme F geeft het
verloop van de uitgangsspanning bij het afspelen van een volgens D opgenomen band; dit is dus
de totale weergave-karakteristiek voor een bandsnelheid van 19 cm/sec. Tenslotte geeft B aan
hoe deze karakteristiek voor de ilage tonen verloopt met basregelaar in de minimumstand.

R27 kortsluit. De EL84 is op 9 W anodedissipatie ingesteld met 220 ohm katodeweerstand (R2.1) en 7 kilohm anodebelasting, onder welke omstandigheden — dank zij het
hoge rendement van de toegepaste uitgangstransformator — toch altijd nog ruim
3 watt aan de luidspreker kan worden afgegeven met geringe vervorming, dit laatste
mede door toepassing van 8,5 dB tegenkoppeling over transformator en eindbuis.

PRESTATIES

1,

Heeft men deze versterker volgens de regelen der kuijst gebouwd, dan geeft hij
resultaten, die minstens even goed zijn als die van de beste handelsapparaten, voor
opgesteld, dat men ook een mechanisch gedeelte en koppen van uitstekende makelij
gebruikt.
Bij een bandsnelheid van 19 cm/sec. blijven de afwijkingen van een vlak verloop van de
frequentiekarakteristiek binnen plus en min 3 dB voor een gebied van 40... 9500 Hz,
gemeten aan de uitgang na opnemen en afspelen.
De vervorming in de voorversterker-trappen-alleen (EF86 en ECC83) was onmeet
baar klein, aan de uitgang van de U 72 werd bij volledig uitsturen van de eindtrap
een intermodulatie van 6 % gemeten.
Na opnemen en weer afspelen bedroeg de IM-vervorming 3 è. 5 % achter de ECC83 en
ca 8 % aan de uitgang.
Het maximaal aan de luidspreker geleverde vermogen bedraagt 3,2 W.
De gevoeligheid is voor alle normaal voorkomende gevallen ruim voldoende. Bij op
nemen is de gevoeligheid van het microfoonkanaal 6 mV en aan de p.u. ingang 800 mV
voor een a.f.stroom van 100 .«A in de kop, gemeten bij 1000 Hz. In de stand „weer
geven” moet de kop 2 mV (op 2000 Hz) en de piekup 120 mV afgeven om aan de
uitgang 3 W te doen leveren.
Het bromniveau t.o.v. 3,2 W bedraagt — 33 dB voor de versterker alleen, ingesteld
op maximale versterking en — 50 dB voor volledig gemoduleerde band. Het is wel
noodzakelijk om dè onderzijde van het chassis met goed aansluitende metalen bodem
plaat af te schermen en de EF 86 en ECC83 van afschermbussen te voorzien. De
goede weergave van de zeer lage frequenties heeft echter tot consequentie, dat door
de weergeefkop opgepikte brom spoedig hoorbaar wordt. In verband hiermede is goede
magnetische afscherming van de kop een eerste vereiste en wil men de versterker met
het recorderdek in één kast samenbouwen, dan zal met de positie van de voedingstransformator t.o.v. de kop terdege rekening moeten worden gehouden om brominductie tot een minimum te beperken. Bedenk verder, dat ook de motor (en) bromspanning in de kop kunnen induceren.
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COMPACT EN TOCH OVERZICHTELIJK — dat toont een blik onder het chassis van de MR 55.
Een haaks omgezet aluminiumplaatje schermt de tot de EF86 behorende schakelelementen af van
de rest. Na voltooiing der montage moet de onderzijde van het chassis en de zijkant naast de
schakelaar door een metalen plaat worden afgesloten om een zo laag mogelijk bromniveau te
verzekeren.

PICKUP AANPASSING
De ingangsweerstand van de radio- en gram.aansluiting levert een gunstige belasting
voor de meeste kristal-pickups. De invloed van deze aanpassing heeft voornamelijk
betrekking op de lage tonen-gebied. Bij rechtstreekse gram.weergave, in de weergeverstand, moeten de toonverhoudingen ongeveer juist zijn in de minimumstand van
de basregelaar (Rio)Mocht ook dan de basweergave nog overheersen, dan moet parallel aan de ingang,
dus ook aan de piekup, een weerstandje worden aangebracht van 470 è. 220 kO.
Pas wanneer op deze wijze de directe weergave in orde gemaakt is, kan men goede
resultaten verwachten van bandcopieën van platen.
VERBETERDE WEERGAVE VAN HOOGSTE FREQUENTIES
Ondergunstige omstandigheden, d.w.z. met een goed fabrikaatkop, een luidspreker met
groot frequentiebereik en vooral als opnamestof voorhanden is, waarin de hoogste
frequentie’s aanwezig zijn, is nog lonende verbetering mogelijk. Door het aanbrengen
van een op 11 kHz resonerende seriekring (A. in fig 1) kunnen de hoogste frequenties
bij het opnemen nog eens 10 dB extra worden bevoordeeld.
Dat dit filter niet als vast deel van de schakeling is opgenomen, heeft een zeer be
paalde reden. Het kan n.1. ook aanleiding geven tot minder prettige verschijnselen,
als overmatige ruis of onaangename scherpte van het geluid. Pas met goede FM
ontvangst en met de allerbeste microfoon, piekups en platen levert het filter werkelijk
winst. Het aanbrengen ervan is echter een zeer eenvoudige aangelegenheid en het
kost weinig geld en moeite om de proef te nemen. Tussen de reeds aanwezige F 4
smoorspoel van het biasfilter en de EF86 is genoeg ruimte voor het 11 kHz filter.
RADIO OPNAMEN
De eenvoudigste methode voor het maken van radio opnamen bestaat uit het aan-
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brengen van een verbinding tussen de gram.-radio ingang van de „MR55” naar de
aansluiting voor een laag-ohmige extra-luidspreker, die op bijna elk radiotoestel voor
handen is. Het kan op deze wijze heel bevredigend gaan, maar beste resultaten ver
krijgt men zo zeker niet. De uitgangsspanning bevat nl. ook de vervorming die in
het a.f. gedeelte van de ontvanger, inclusief de uitgangstransformator, optreedt. Bo
vendien is het sterke ophalen van de lage frequenties, dat in moderne apparaten wordt
toegepast, minder gewenst bij het opnemen. Tenslotte kan ook nog een niet te ver
waarlozen portie brom mee opgenomen worden. Veel beter is het, voor radio op
namen een speciale voorziening te treffen, in de vorm van een recorderaansluiting
vóór of aan de sterkteregelaar. De beschikbare spanning is daar als regel groot genoeg
voor toevoer aan de gram.-radio ingang. In sommige gevallen is de extra belasting
door de recorder-ingangsweerstand niet toelaatbaar. Het blijft dan nog mogelijk om
een spanningsdeler met zeer hoge weerstand in de ontvanger aan te brengen en van
het aftakpunt af een verbinding naar de microfoon-ingang van de opnameversterker
te maken. De mogelijkheid van het bijmengen van „microfoon” door radio vervalt dan
natuurlijk. Beide methoden van aansluiten vóór de sterkteregelaar bieden het voor
deel dat men een radioprogramma kan opnemen terwijl de luidspreker zwijgt.
Wie uitsluitend op de AM-zenders is aangewezen voor radio-opnamen en niet al te
ver van die zenders verwijderd woont, kan veel plezier beleven aan een speciaal on
selectief ontvangertje, bv. het Kristaldiode Voorzetapparaat (blz. 29) dat, verbonden
aan de microfooningang, een op het punt van kwaliteit haast niet te overtreffen resul
taat levert.

DETAILBEELD VAN HET ONDERAANZICHT. De haaks omgezette plaat
schermt de tot de EF86 behorende elementen af van de rest van de schakeling..
De afgeschermde leidingen zijn hier in coax snoer uitgevoerd.

MATERIAALLIJST VOOR DE FONOLINT BANDRECORDERVERSTERKER MR55
Amroh Cal. no.
91.021
1 Universeel chassis
1 Voedingstransformator Muvolt PC 100
36.100
1 Uitgangstransformator Muzed U 72
34.115
43.022
2 Smoorspoelen Muvolett 6006
60.515
1 Oscillatorspodl Mucore B.O. 4
62.503
1 r.f. smoorspoel Novocon F 4
48.080
1 schakelaar 3 plaatjes, 3 standen Novocon
1 selenium gelijkricliter Siemens B 250 C 90
Vitrohm P 254 k.2
3 potentiometers 470 kilohm
1 potentiometer 470 kilohm m. treksch. Vitrohm P 55 k.2
1 potentiometer 100 ohm miniat. draadgew.
11.220.002
3 montagestrippen 2 X 10 lips
12.055
1 2-polige afgeschermde plug B.L. Screenector L.625/P
1 2-pol. afgeschermd chassisdeel B.L. Screenector L.625/S 13.054
13.210.003
2 coax chassisdeLen B.L. L.734/S
12.210.013
2 coax. i'i.ugs B.L. L.734/P
13.021.001
2 entrees
14.403
2 Noval huishouders met kraag
14.400.003
2 Noval afschermhulzen (laag model)
14.401
2 Noval huishouders
14.500.004
5 verloopplaatjes voor huishouders
16.001
1 rubbertule voor nelsnoer
2 Univers. liulpslukjes (aluminium strips)
35 cm coax snoer L700
1 m (max.) 2-aderig afgeschermde leiding AMROH type 86.023
1 m vertind montagedraad 0.8 mm met schermkous
5 m isolatiekous 1 mm
6 m vertind montagedraad 0.S mm
1 2 x 32 jt«F 450 V elektrol. (Novocon)
1 2 x 32 /«F 350/380 V koker elektrol. (Novocon)
4 100 «F 12 V koker elektrol. (Facon)
1 8 «F 450 V koker elektrol. (Novocon)
4 0.1 /iF papierkoker (Facon)
2 50.000 pF papierkoker (Facon)
1 20.000 pF papierkoker (Facon)
3 10.000 pF papierkoker (Facon)
1 5.000 pF papierkoker (Facon)
1 2.000 pF papierkoker (Facon)
2 1.000 pF papierkoker (Facon)
1
47 pF kcram. cond. L.C.C.
2
150 pF keram. ond. 5 % L.C.C.
1
pF (Cx) L.C.C.

1
2
1
1
1
2
1
2
1
1

watt
10 %
100
1
2.2
22
33
100
220
470
2.2
3.3

1 watt
10 %
3
220
1.5
1
3,3
1
15
1
3
22
2
47
100
1
2 220
120
1
1
1

weerstanden Vitrohm SBT
(zilver)
ohm
kilohm
kilohm
kilohm
kilohm
kilohm
kilohm
kilohm
megohm
megohm

Code:
Code:
Code:
Code:
Code:
Code:
Code:
Code:
Code:
Code:

Bruln-zvvart-bruin
Bruin-zwart-rood
Rood-rood-rood
Rood-rood-oranje
Oranje-oranje-oranje
Bruin-zwarl-geeJl
Rood-rood-geel
Geel-violet-geel
Rood-rood-groen
Oranje-oranje-groen

weerstanden Vltrohb ABT
(zilver)
ohm
kilohm
kilohm
kilohm
kilohm
kilohm
kilohm
kilohm
kif.ohm
megohm

Code:
Code:
Code:
Code:
Code:
Code:
Code:
Code:
Code:
Code:

Rood-rood-bruin
Bruin-groen-rood
Oranje-oranje-rood
Bruin-groen-oranje
Rood-rood-oranje
Geel-violet-oranje
Bruin-zwart-geel
Rood-rood-geel
Bruin-rood-geel
Bruin-zvvart-groen

BOUWTEKENING EN CON STRUCTIEDET AILS VOOR DEZE
FONOLINT BANDRECORDERVERSTERKER ZIJN OPGENOMEN
IN DE BOUWMAP D3.
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Opname-indicator
Hoewel zoals reeds opgemerkt, de voorziening van de meeluistermogelijkheid tijdens
het opnemen de noodzaak van een indicator vermindert, geeft een indicator vanzelf
sprekend een grotere zekerheid, dat het niveau van de modulatie niet in het gebied
komt waar vervorming hevig en hinderlijk wordt. Twee systemen, in de afgelopen
jaren in RB opgenomen, komen in aanmerking. Het eenvoudigst en goedkoopst is de
combinatie van de kristaldiode met DM70, een miniatuur-katodestraalindicator. Aan
het verbindingspunt tussen C12 en R._»„ is voldoende stuurspanning voor deze indicator
beschikbaar.
Indien het midden van de 6,3 V gloeispanning in de versterker met chassis is ver
bonden, (zoals in MR55) wordt de DM70 aangesloten zoals in het schema is aange
geven. Is echter een zijde van de gloeidraden geaard, dan vervalt R3, no. 5 van de
DM70 moet dan met chassis worden verbonden en R.j wordt 220 ohm. De anodespanning wordt afgenomen van de spanningsdeler R5R0, welke met de aangegeven waarden
geldt voor aansluiting op de gebruikelijke 250 V gelijkspanning in de versterker. Mocht
een hogere spanning voorhanden zijn, dan moet R5 zoveel groter worden genomen dat
de spanning aan de anode van de indicator niet groter dan ca. 80 V is. Voor een
voedingsspanning van 350 V moet voor R3 bv. 120 kilohm worden genomen. Om de
levensduur van de indicator te bevorderen wat betreft het lichtgevend vermogen, ver
dient het aanbeveling om tijdens het afspelen (wanneer de indicator toch niet in wer
king is) de anodespanning te onderbreken. Meestal is er wel een sectie van de opname/
weergave schakelaar beschikbaar voor dit doel, bv. in het geval van de Fonolint ver
sterker. Wordt een afzonderlijke h.f. oscillator gebruikt, dan kan deze gelijktijdig met
de indicator worden uitgeschakeld door R3 aan het schakelaarcontact van de oscillatorvoeding te verbinden.

;

•-►♦2S0-270V

DM7Q(71) r*
wttrgtvt

R6

Fig. 1. SCHAKELING VAN DE MODULATIE
INDICATIR niet DM70. De leiding, gemerkt
..opn.” wordt met de uitgang van de opnameversterker verbonden.
1 A 2 M.0 (Vitrohm)
R1
R2 .
47 kl> (Vitrohm)
100 o
R 3-4
82 kr.> 1 W (Vitrohm)
R5
39 k!) (Vitrohm)
R6
470 pF keram. LCC
C1
0.05 «F papier (Facon)
C2
D kristaldiode BTH type CG6-E of Philips OA55

!,
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Inbouw
De montage van de indicator met bijbehorende schakelelementen is allerminst kritisch,
zodat men hem in bijna iedere bestaande recorder zal kunnen inbouwen. Het verdient
echter wel aanbeveling het ingangsfilter R1-2 Ci ter plaatse aan te brengen, dus als
regel bij de sectie van de schakelaar, welke de kop bij opname op de anode van de
versterkingsbuis aansluit.
De kristaldiode en G> kunnen desgewenst elders worden ondergebracht; de leiding
naar het rooster van de indicator mag willekeurig lang zijn.
Het buisje zelf vindt gemakkelijk een plaats waar het niet al te kwetsbaar zit en toch
goed zichtbaar is. Voor de bevestiging kunnen twee rubber doorvoertulen goede dien
sten bewijzen.

i

Gevoeligheidsaanpassing
Bij een anodespanning van ca. 80 V is een signaalspanning van 7 è. 8 V voldoende om
de lichtstreep weg te drukken. Een dergelijke spanning is meestal royaal voorhanden.
Naar keuze kan men volle modulatie laten samenvallen met verdwijnen van de lijn
of de punt. Ons voldeed het beste een instelling daar tussen in, d.w.z. zo, dat tekenen
van onrust van de lichtpunt waarschuwen tegen momentele overmodulatie.
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Komt men aan een dergelijke situatie niet toe wegens onvoldoende signaalspanning
aan de ingang van het filter, dan dient deze iets te worden opgevoerd. Dit is o.a. het
geval in de Fonolint-versterker MR 51a, waar voor de kop stroomvoeding is toege
past. Door 10 tot 15 k£? tussen kop en koppelcondensator op te nemen (C<| in de Fono
lint-versterker) is voldoende spanning te verkrijgen tussen chassis en het einde van
deze weerstand, welke men met ca. 5000 pF moet overbruggen om verlies van hoge
tonen tijdens de opname te voorkomen (zie fig. 2).

Fig. 2.
■►naar R2
van indicator

AANSLUITING OP DE MR 51-a FONOLINTVERSTERKER.
De dik getekende onderdelen wordtin aan de oringinele
schakeling toegevoegd.

CU

CIO

ls de signaalspanning echter te groot, dan kan men de juiste instelling voor de in
dicator verkrijgen door Ro groter te maken, in welk geval gelijktijdig Ci evenredig
kleiner moet zijn.
Een uitgebreider vorm van een indicator, in feite een dB-meter, heeft niet alleen het
voordeel van een duidelijker aanwijzing, maar ook van een veel groter bereik. Men
kan er dus ook zwakke passagees mee volgen en behandelen, of deze mogelijk te zwak
worden. Het aansluiten geschiedt hier op het doorverbinden van R»0, R^s en L|.
Het afstemoog, hoe geschikt ook als modulatie-indicator bij het maken van magne
tische opnamen wegens het ontbreken van mechanische traagheid, vertoont niettemin
twee minder prettige eigenschappen.
De eerste en waarschijnlijk wel voornaamste daarvan is de moeilijke waarneembaar
heid in een helder verlichte omgeving. Wil men onder dergelijke omstandigheden de
groene fluorescentie van het scherm nog goed kunnen zien, dan is plaatsing van het
„oog” achter een pijpje beslist nodig. Men is dan echter gebonden aan een vrij be
perkte gezichtshoek en dit belemmert uiteraard weder de bewegingsvrijheid.
Verder is een „oog” minder geschikt voor kwantitatieve beoordeling van het opnamepeil. Alleen het moment van sluiten van de lichtsectoren is scherp bepaald, doch
overigens is het „gokken” en een kwestie van ervaring.
MctcraflczLng gewenst
In professionele opname-apparatuur zien we algemeen meters toegepast voor aan
wijzing van het sterkteniveau. In verband met de bijzondere eisen die ei aan gesteld
worden, zijn dit dan dikwijls speciaal voor dat doel geconstrueerde instrumenten. Het is
nl. nodig dat de meter een zeer snel aangroeien van de geluidssterkte op de voet volgt,
doch ook weer niet doorslaat en uitschommelt als de eindwaarde bereikt is. Aan de
andere kant moet de wijzer rustig bewegen, daar men uiteindelijk in de gelegenheid
moet zijn om de aanwijzing te kunnen aflezen. Bij een steeds maar dansende en
zwaaiende meter kan dat slechts globaal gebeuren.
De thans te beschrijven meetschakelmg levert uiterst rustige aanwijzing, door ge
bruikmaking van een stuurhuis voor de meter. Weliswaar kost dit wat meer materiaal
dan er voor een simpele modulatiemeter met meetcel nodig is, doch het verschil kan
niet belemmerend zijn en de resultaten zijn onvergelijkbaar beter.
Eén buis — drie functies
De buis geeft aan de modulatiemeter eigenschappen, die het aanwijsinstrument zelf
niet heeft. Daarmee wil niet gezegd zijn, dat het er verder weinig toe doet wat voor
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Fig. 3. SCHEMATISCH BEELD van de
schakeling.
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instrument men toepast, doch in elk geval wordt de keuze zeer ruim. Hierover straks
meer.
Zoals uit het schema blijkt, wordt de te meten spanning via een potentiometer toege
voerd. Hiermee is aanpassing mogelijk van de gevoeligheid van de meter aan de groot
te van de spanning op het punt waar men aansluit. Het pentodedeel van de buis
werkt nu in de eerste plaats als versterker, met negatiefvoorziening door een roostercondensator met grote lekweerstand. Vervolgens wordt de plaatwisselspanning ge
lijkgericht door de diode. Laatstgenoemde wordt dus, evenals een A.V.R. diode, nega
tief t.o.v. aarde en neemt het er mee verbonden remrooster mee. Onder invloed van
het door gelijkrichting van de stuurspanning negatief geworden eerste rooster, maar
nog veel meer door ’t negatieve remrooster, daalt de plaatstroom. De anodegelijkspanning stijgt en deze spanningssprong zou als positieve impuls op het remrooster ge
drukt worden, als de diode dit niet verhinderde.
Ma het wegvallen van de stuurspanning gebeurt er iets merkwaardigs. De koppelcondensator tussen anode en diode ligt enerzijds aan een hoge positieve spanning en met
het andere einde aan een negatief punt t.o.v. aarde. Nu kan de condensator zich ont
laden over de diodelekweerstand, waarbij het remrooster dus minder sterk negatief
wordt. Dit laatste veroorzaakt een toename van de anodestroom, dus ook een dalen
van de spanning aan de anode. Deze verandering van de spanning in negatieve zin
wordt door de condensator op het remrooster overgedragen en belemmert hier de in
gang zijnde spanningsverandering in positieve zin. Door tussenkomst van de buis wordt
de ontlading van de condensator dus geremd en geldt daarvoor niet de normale tijdcon
stante uit het product van R en C. Het welkome gevolg van deze toepassing van de
„Miller integrator” is een verlangzaamd toenemen van de plaatstroom, zonder dat
daarvoor onmogelijk grote R of C waarden nodig zijn.
Een meter in serie met de anodeweerstand wijst zonder stuurspanning op de buis
de rustanodestroom aan. Met behulp van een regelbare schermroosterspanning is de
meter dan op volle uitslag in te stellen. Met de aangegeven waarden is de normale
ruststroom ca. 1 mA.
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Fif. 4. KARAKTERISTIEK die het verband aan
geeft tussen de meteruitslag en 't opname-niveau,
resp. in dB en in procenten, waarbij 0 dB =
100 % = ca. 1 V. De meterschaal is hier van
rechts naar links gericht, daar de meter in rust
op volle uitleg staat.
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Fig. 5. HULPSCHAAL voor het uitzetten van de
dB-waarden en overniodulatiepercentages t.o.v.
de bestaande lineaire verdeling.
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DE METER OP Z’N KOP

Het interpreteren van een teruglopen van de meter als toename van een spanning is
ietwat tegen de normale orde, alhoewel men er vrij spoedig aan went. Er is echter
onderuit te komen door de meter ondersteboven te monteren! Het schaaltje staat dan
weliswaar ook op z’n kop, doch als men de verdeling toch wijzigt, kan dat bezwaar
tegelijk ondervangen worden.

t

0.2 2 M

Fig. 6. Tussen versterker en modulaliemeler te schakelen filter, in
dien h-f bias-spanning in de versterker aanwezig is. C is zo groot te
maken als nodig om uitslag van de meter bij afwezigheid van modu
latie te voorkomen, bijv. 300 h 500 pF.
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Schaalvcrloop
Een modulatiemeter behoort niet bij 100 % aanwijzing „tegen de pen” te slaan. Het
werkt prettiger als er nog een stukje reserve-schaal is, waarop men eventueel nog de
grootte-orde van overmodulatie kan aflezen. Bij onze schakeling is het gunstig als
100 % modulatie samenvalt met 80 % uitslag.
Uit de karakteristiek blijkt dat — in dB uitgedrukt — de aanwijzing tussen 100 %
(0 dB) en 10% modulatie (—20 dB) practisch lineair is. Minus 30 dB (ca. 3%) is
nog goed af te lezen en 1 % geeft een juist zichtbare uitslag. In ’t over-modulatiegebied drukt de schaal snel samen doch ± 10 dB (ruim 300 %) is nog afleesbaar.
Gevoeligheid
Volle modulatie-aanwijzing, dus 100 %, is bereikbaar met 1 V stuurspanning als de
ingangspot.meter vol open gedraaid is. Practisch altijd zal men meer spanning be
schikbaar hebben en kan men dus terugregelen tot het niveau, waarbij nog juist
geen opnamevervorming optreedt, overeenkomt met 0 dB meteruitslag.
Daar de ingangsimpedantie zeer hoog is, kan men de modulatiemeter op praktisch
elk daartoe geschikt punt in de opnameversterker aansluiten. Het enige waarop men
bedacht moet zijn, is een geringe terugwerking van roosterstroomvervorming uit de
modulatiemeter op de versterker, als de potentiometer praktisch op maximum staat
en de impedantie op het punt van aansluiting zeer hoog is. Zodra minstens 3 V be
schikbaar is en men dienovereenkomstig moet terugregelen, is dit gevaar geweken.
De minimale ingangsimpedantie bij max. stand van de potentiometer is 0,33 megohm.
Het is bij opnameversterkers niet uitgesloten dat op het punt van aankoppeling van
de modulatiemeter enige volts biasspanning aanwezig zijn, met als gevolg dat de
meter die spanning ook gaat aanwijzen. Een simpel RC-filter is toereikend om deze
h-f spanning af te leiden. Dat daarmee ook de hoogste toonfrequenties iets verzwakt
op de meetschakeling belanden, is eerder een voordeel, gezien de dosis bevoordeling
(pre-emphasis), die voor deze frequenties in opnameversterkers als regel wordt toe
gepast.

♦

Meterkeuzc
Zoals reeds vermeld, is de normale anodestroom 1 mA. Meters tot en met deze ge
voeligheid zijn dus geschikt. Instrumenten met volle uitslag bij minder dan 1 mA kun
nen immers door de parallelweerstand „gedrukt” worden.
Nu is rechtstreeks shunten van een meter met een vrij lage weerstand niet altijd aan
te bevelen. Voor ’t onderhavige doel zal de elektrische demping dan wel eens te groot
worden en krijgt de wijzer neiging tot „kruipen”. Men past dan liever een indirecte
shunt toe, als aangegeven in fig 7. De bekende billijke dumpmetertjes van 500 A

26

4

0.15 M
,—V\AA

5.1 k
AAAA
4.7 k

Fig. 7. SHUNTSCHAKELING voor een 500 „A
meter, die de demping niet vergroot.

zijn uitstekend en verdragen meestal wel een directe shunt van ca. 500 Q, die de ge
voeligheid halveert. Bij grotere meters lette men vooral op een lichte uitvoering van de
wijzer. Is deze te zwaar, dan krijgt hij neiging tot uitschommelen en dit is zeer
hinderlijk.

Fig. 8. VOORBEELD VAN UITVOERING van de schaalverdeling,
waarbij gerekend is op ondersteboven monteren van de meter.

Voor het wijzigen van het schaaltje, kan men volgens het voorbeeld te werk gaan.
Eerst maakt men met transparant papier een copie van de bestaande schaal en tekent
daarbij ook de bevestigingsgaatjes aan. Nu kan het schaaltje met dofwitte verf worden
overgeschilderd. Ook kan men het afdekken met dun wit karton. Vervolgens prikt men
de verdeling vanaf de copie door en tekent haar met O.-Indische inkt. Het overmodulatiegebied (de laatste 20°) kan men met rood invullen.
Er is echter ook niets op tegen om de meter te gebruiken zoals hij is, of hoogstens
met een merkstreep bij 80°.

' >1

Mechanische details
Aan de wijze van samenbouw van de onderdelen waaruit de modulatiemeter bestaat,
worden geen bijzondere eisen gesteld. Is er in de opnameversterker nog een hoekje
open, dan gebruike men dat. Vaak zal men echter alles bij elkaar als afzonderlijke
eenheid willen houden. Wij hebben daar bij de proefmodellen ook veel gemak van ge
had en pasten de aangegeven bouwwijze op een 10-polige montagestrip toe.
Het geheel is op een of andere geschikte plaats met een paar lange boutjes te be
vestigen en er zijn alleen maar een paar verbindingen te maken voor voeding en naar
de pot.meter en het aanwijsinstrument. De gevoeligheidsregelaar wordt maar een
maal ingesteld en behoeft dus niet meer toegankelijk te zijn.
Voor de nulpuntinstelling kan af en toe wel een bijregeling nodig blijken, bv. als de
spanning sterk varieert. Hiervoor kan men dus plaatsing van de potmeter bij de meter
overwegen en de as van een miniatuurknopje of een schroevedraaiersleuf voorzien.
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Fig. 9. OPBOUW VAN HET GEHEEL onder ge
bruikmaking van een 10-pollg montagebordje.
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Instelling tcruglooptijd
Door de keuze van de waarde van 3.3 megohm voor de diode-afleidingsweerstand heb
ben wij de terugloopsnellieid van de wijzer op een waarde gelegd, die ons in de praktijk
het best voldeed. Daarmee is niet gezegd, dat die snelheid (of traagheid als men wil)
aan iedereen zal voldoen, temeer daar ook de eigenschappen van de meter een woordje
meespreken. Men kan door de betreffende weerstand te verkleinen of te vergroten,
zelf de snelheid kiezen, die het best voldoet.
Buiskeuzc
Onder de gangbare typen is er geen enkele directe vervanging voor de BAF42, daar
bij de overige oembinaties van dioden en een pentode het remrooster niet afzonderlijk
naar buiten is gevoerd. Als men de EAF42 niet kan of wil toepassen, vervalt men in
twee afzonderlijke buizen, doch dan wordt de keus ook uitzonderlijk groot. Behalve ’n
speciale diode als EA50, EB4, 6H6, etc. kan men als gelijkrichter ook elke als diode
geschakelde meer-elektrodenbuis benutten. De enige mogelijkheid om buiten de EAF42
nog met één buis te komen kan liggen in een (eventueel afgedankte) ECH-zoveel.
Het triode-rooster fungeert dan als diode en is (behalve bij de ECH4 en ECH21) in
wendig al doorverbonden met het injectierooster, dat de functie van het remrooster
kan overnemen.
Vanzelfsprekend zal men bij toepassing van andere buizen ook andere gevoeligheidswaarden ontmoeten, terwijl men ook even zal moeten zoeken naar de meest geschikte
voedingsweerstand voor het schermrooster.
DE MR55 ABS VOORVERSTERKER
Wie beschikt over een betere eindversterker dan in de „MR55” aanwezig is en/of aan
een groter eindvermogen de voorkeur geeft, kan deze opnameversterker zonder eindtrap uitvoeren, waardoor dus alleen de voorversterker (EF86—ECC83) en de oscillator
overblijven. De voorversterker eindigt dan met de klankregelaar R23.
MICROFOONKEUZE
De afsluitweerstand voor de microfoon (Ri) heeft een waarde die hoog genoeg is
voor kristalmicrofoons, hoewel een nog hogere waarde (4,7 megohm) voor de aller
laagste frequenties iets gunstiger zou zijn. De gevoeligheid voor brominductie — toch
al een lastig punt bij deze microfoons — neemt met een zo hoge weerstand ook toe.
De keuze van 2,2 megohm berust op een compromis. Met een niet te lang, uitstekend
afgeschermd microfoonsnoer, bestaat tegen 4,7 megohm geen bezwaar. Voor dynami
sche- en bandmicrofoons kan soms een lagere afsluitweerstand gunstiger zijn. Daar
Ri tevens ook als afsluitweerstand voor de kop dient, mag de waarde niet verlaagd
worden. Wel kan elke gewenste afsluitweerstand direct over de microfoonaansluiting
worden aangebracht.
Verlangt men ook van microfoonopnamen de hoogst mogelijke kwaliteit, dan moet de
frequentiekarakteristiek van de microfoon gelijkwaardig zijn aan die van de opname
apparatuur, dus zo vlak mogelijk over een bereik van 50—10000 Hz. De spanningsafgifte moet bij normaal bespreken minstens 3 è. 5 mV bedragen, een eis waaraan de
meeste microfoons wel voldoen.
Mochten de kosten van een dergelijke kwaliteitsmicrofoon een belemmering tot de
aanschaffing zijn, dan kan men ook met een eenvoudiger type volstaan, met een
kleiner frequentiegebied. Het is dan echter van het grootste belang, dat de karak
teristiek in het gebied van de middelhoge frequenties en tegen het hoge einde geen
pieken vertoont. Een microfoon met vlakke karakteristiek tot bv. 7000 Hz is te ver
kiezen boven een met een onregelmatig verlopende karakteristiek tot 10000 Hz of
hoger. Dit houdt verband met de pre-emphasis voor de hoge frequenties, die bjj de
opname plaats vindt. Als daar ook nog pieken van de microfoon karakteristiek bij
komen, leidt dat tot overmodulatie verschijnselen, die de gaafheid van spraak- en mu
ziekopnamen sterk schaden.
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Kristaldiode-voorzetapparaat
L
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ls regel wordt bjj het overnemen van radiomuziek op de band gebruik gemaakt
van het radiotoestel. Dat er op deze wijze geen sprake is van kwaliteitsweergave
werd in dit boekje reeds uitvoerig beschreven.
Indien men goede langspeelgrammofoonplaten over hetzelfde radiotoestel speelt is de
weergave veel mooier. Het max. frequentiegebied is in dit geval 10000—12000 Hz.
Een uitzondering maken we Voor radio-ontvangst op de FM band (Ultra-Korte-Golf),
waarmede een frequentiegebied tot 15000 Hz mogelijk is. Grammofoonplaten copieert
men direct op de band met de recorderversterker.
Om ook de omroep met dezelfde muziekkwaliteit op de band te krijgen is een klein
apparaatje nodig, nl. het kristaldiode-voorzetapparaat.
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Bij voorkeur worden daarmede alleen directe uitzendingen opgenomen, dus een
aansluiting met het Concertgebouw e.d. Niet alleen dat het apparaatje dienst kan
doen voor bandopname, men kan het ook gebruiken voor kwaliteitsontvangst aan de
pickup-ingang.
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Alg. 2.
Bouwtekening kristaldiode
voorzetapparaat.
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Voor bandopname wordt het verbonden met de recorderversterker. Nodig is een goede
dakantenne. Met de binnenantenne gaat het beslist niet, tenzij men vlak bij de zenders
woont.
In het algemeen gesproken functioneert het kristaldiode-voorzetapparaat alleen in
dien men op geen groter afstand dan maximaal 50 km van de zenders af woont.
L.

BENODIGDE ONDERDELEN
Spoel: Mucore type 402 (N)
Uniframe chassisdelen:
1 X UF 001
1 X UF 002
1 X UF 003
Aan-uit schakelaar
Kristaldiode type CG6/E
Trimmer 2 X 250 pF (Cyldon)
Trimmer 1 X 250 pF (Cyldon)
Geisol-stekerbus (Belling-Lee)

5-delige en 3-delige draadsteun
2 keram. condensatoren van 100 pF (LCC)
1 weerstand 47 kilohm (Vitrohm)
1 weerstand 470 kilohm (Vitrohm)
Condensator 10.000 pF (Facon)
1 meter afgeschermd draad
2 bananenstekers
Montagedraad, kous, 4 boutjes

Y-

Het afregelen van het kristaldiode-voorzetapparaat op de beide Nederlandse zenders
is zeer eenvoudig en het geschiedt met de 3 trimmers van 250 pF, die met een
schroevedraaier worden ingesteld.
Met het enkelpolig schakelaartje wordt van de ene op de andere zender overgescha
keld. Als regel is de selectiviteit voldoende, doch het is mogelijk dat de ontvangst
van Hilversum I wordt gestoord door de andere zender, indien deze krachtiger door
komt.
De selectiviteit kan worden opgevoerd met een extra zeefkring die tussen de antenne
en het voorzetapparaat wordt gezet. Er zijn van die handige zeefkringen in de handel
in de vorm van een bananensteker die in het antennebusje wordt gezet. De verbinding
tussen versterker of radiotoestel en voorzetapparaat wordt gemaakt met afgeschermd
microfoon- of pickup-snoer.
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Flg. 3

In fig. 3 is de taperecorder afgebeeld. Het kristaldiode-voorzetapparaat wordt direct
verbonden met de pickup-aansluiting van de recorder. De antenne komt aan het
voorzetapparaatje.
In fig. 4 is het kristaldiode-voorzetapparaat verbonden met de pickup-aansluiting van
het radiotoestel.
V
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Voor bandrecorders:
PHILIPS dubbelconusluidsprekers
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De Philips dubbelconusluidsprekers zijn speciaal
vervaardigd voor apparatuur waarbij de hoogste
eisen aan de weergave-kwaliteit worden gesteld.
Door toepassing van de z.g. binnenconus wordt
een zeer gunstige frequentie-karakteristiek ver
kregen; door het gebruik van het ongeëvenaarde
„Ticonal” magneetstaal munten deze luidsprekers
uit door grote gevoeligheid. Een minimum aan
niet-lineaire vervorming en het ontbreken van
uitslingeringsverschijnselen zijn mede factoren die
een perfecte geluidsweergave garanderen.
De prijslijst met volledige gegevens van alle luidsprekersystemen wordt op aanvraag verstrekt.

TYPE
9710 M

PHILIPS NEDERLAND n.v. EINDHOVEN

Frequentie-karakteristiek van het type 9710 M,
opgenomen zonder gebruik van klankbord.
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Gegevens van enige typen dubbelconus luidspreker systemen:
Type
AD
Belastbaarheid
3
Magn. flux.
26200
Rendement bij 400 Hz
6
Rcsonantie-frequentie
ca. 90
18000
Frequentiebereik
5
Sprcekspoel imp. (1000 Hz)
Grootste diameter
156
Hartafst. bevestigingsgaten
79
Inbouwdiepte
440
Gewicht
Prijs
f 13.50

3700
watt
maxw.
%
Hz
Hz
ohm
mm
mm
gr

AD
6
26200
6
ca. 75
18000
5

3800
watt
maxw.
%
Hz
Hz
ohm

194 mm
89 mm
520 gr
f 14.50

9750
6
58300
10
ca. 60
18000
5
226

M
watt
maxw.
%
Hz
Hz
ohm
mm

121 mm
1700 gr
f37.00

9710
10
97000
5
ca. 50
20000
7
216

'

M
watt
maxw.
%
Hz
Hz
ohm
mm

114 mm
1800 gr
f45.00
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Magnetophonband BASF type LG5

voor omroep,
recorder en dictofoon;
voor elke snelheid
tot 4,75 cm/sec.

Standaardband:
de duurzame band
voor
normool gebruik

Langspeclband:
voor verlengde speelduur
op normale spoelen

Plkkolo:
voor korte opnomen
bijv, dictaat.
reportage en
gesproken brief

Levering uitsluitend via de hondel I

f

Importeur:
N.V. COLOR-CHEMIE

ARNHEM, Postbus 19

*
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Bandrecording
in de familiekring
EN bandrecorder is meer dan een geperfectionneerde grammofoon. Het kan een onuitputtelijke bron zijn van huiselijke genoe
gens, nuttige vrije-tijdsbesteding en vermaak.
Wij zullen U vertellen waar U de bandrecorder
alzo voor gebruiken kunt en hoe U deze moet
gebruiken.
Of ’t een apparaat is van ƒ 300,— of ƒ 1000,—,
of U het zo kant en klaar gekocht heeft dan
wel zelfgebouwd, ’t gebruik dat er van gemaakt
kan worden is vrijwel gelijk.
In de eerste plaats — en daarvoor is het ook vermoedelijk aangeschaft — kunt U muziek
die U gaarne hoort op de band vastleggen en deze ten gehore brengen waar, wanneer
en zo vaak U zulks, wenst. De omroep geeft keus te over. Het is lang niet gelijk hoe
deze muziek opgenomen wordt indien het op „kwaliteitsweergave” aankomt. Het kan
met ieder radiotoestel, maar mooier is het daarvoor gebruik te maken van een zeer
eenvoudig apparaatje, de kristalontvanger of een 2-lamps „recht-uit” cntvanger. Een
radiotoestel — zelfs het allerduurste — heeft voor omroepontvangst een frequentiegebied tot maximaal 5000 Hz, terwijl de recht-uit of kristalontvanger tot 10.000 Hz
komt. Het is dus heel belangrijk waarvan men opneemt en waar zowel kristal- als
2-lamps ontvanger zeer goedkoop zijn, adviseren wij deze ook te gebruiken. Alleen
hiermede is kwaliteitsweergave van de beide Nederlandse MG-zenders mogelijk.
De aankondiging van het programma of muzieknummers door de omroeper wordt
niet opgenomen; er wordt direct met de muziekuitvoering begonnen. Om van het
programma niets te missen wordt de recorder tijdig ingeschakeld. Het stuk onbenutte
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De Verdi luidsprekerkast is gebaseerd op het
basreflexprincipe.

band wordt later afgeknipt. In het geval dat een symphonieconcert wordt opgenomen,
waarvan men niets wil missen, wordt van een pauze tussen de delen gebruik gemaakt
om de band om te draaien voor het 2e spoor. De ongebruikte stukken bij begin en pauze
worden later geknipt. Indien zeer dunne plaktape van goede kwaliteit wordt ge
bruikt heeft men van deze lassen geen hinder. De lassen worden geplakt op de glan
zende zijde van de band, zodat de gevoelige laag zonder hiaat langs de koppen loopt.
Het gewone doorzichtige plakband is onbruikbaar voor dit doel. De band wordt ter
plaatse hard, het plakmiddel loopt uit en verspreidt zich via de koppen over de
gehele band, die daardoor af en toe blijft kleven. Ook de koppen worden gauw vuil
omdat het stof dat de band onafgebroken aanvoert wordt vastgehouden door de
kleverige massa. Het gevolg is een doffe weergave en dat alles kan met een uitgave
van een paar gulden worden voorkomen.
Er zgn van die practische plak-schuifjes in de handel, compleet met mesje, die de
band zo afsnijden dat de einden recht zijn en precies tegen elkaar passen.
Indien men een recorder heeft met 5-inch-spoelen (z.g. ,,180-m”-spoelen) is de
opname-weergave-duur met 50 c/r te verlengen door het gebruik van de z.g. ,,3-urentape”, een langspeelband, die. een dunnere plastic drager heeft, zodat er op een spoel
dan 50 % meer band gaat. Op een „180-m-spoel” gaat dan 270 meter band. Dit type
band is duurder, maar men vergroot er de opname-weergave-duur mede, zodat ook
een klassiek concert zonder onderbreking kan worden opgenomen.
De nieuwste recorders, w.o. de Philips recorder type AG8105, zijn uitgerust met 180-mspoelen, doch er is ruimte voor het opzetten van een iets grotere maat. In de handel
zijn hiervoor 230-m-spoelen. Indien men hierop het dunnere langspeelband wikkelt,
gaat er 345 m op, zodat de opname-weergave-duur voor de Philips, die oorspronkelijk
2 X 30 minuten bedraagt, vergroot wordt tot 2 X 55 minuten.
Er wordt nogal eens geklaagd — en terecht — over de ruis die bij weergave met
bandrecorders te horen is. Daarvoor zijn meerdere oorzaken. Aannemende, dat de
recorder technisch in orde is, de opname met de juiste sterkte is gemaakt en de oor
spronkelijke muziek zonder ruis was, blijft als oorzaak hiervoor het wis-systeem of
de gebruikte bandsoort.
Indien de recorder niet van een hoogfrequent wis-systeem is voorzien, zal de weergave

Een voorbeeld voor een
kwa’iteitsversterker is de
WW Hoofdversterker HV216
beschreven in deeltje 2 van
de WW-Schakelserie.
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steeds vergezeld zijn van een duidelijk waarneembare ruis. Als regel is zulks niet te
veranderen. Men kan slechts een ruisvrije opname maken, indien de handelaar een
band verkoopt die van de fabriek uit hoogfrequent gewist is en voor de eerste opname
het wis-systeem wordt uitgeschakeld. Dit is .mogelijk door de wiskop buiten bedrijf
te stellen. De draadverbindingen aan de wiskop kunnen losgenomen worden, terwijl
een kleine voorziening nodig is, indien de wiskop in de schakeling is opgenomen
tijdens de opname. De deskundige handelaar weet daar wel raad mee. Ook kan men
de wiskop voorzien van een paar laagjes plaktape, zodat de band er verder van af
ligt. Op deze wijze is een minimaal ruisniveau te bereiken.
Indien de band zelf niet ruisvrij is wordt het moeilijker, d.w.z. men kan zich slechts
voornemen een volgend keer een band te kopen die in dit opzicht beter is. Wij kunnen
slechts adviseren een gevoelige band te gebruiken. In dat geval wordt immers een
sterk signaal in de weergeefkop geïnduceerd, zodat de buisruis van de erop volgende
versterker a.h.w. wordt „overstemd” door dit sterke ingangssignaal. De versterking
kan dan kleiner zijn en ook het door de buizen veroorzaakte ruisniveau ligt lager.
Niet alle muziek is even geschikt om op te nemen. Een recorder waarvan de gang
niet volkomen gelijkmatig is, zal klassieke pianomuziek ongenietbaar weergeven. De
muziek klinkt „vals” (zweeft). Toch is ’t mogelijk met zo’n recorder een genietbare
weergave te verkrijgen door ’t ’opnemen van zang. marsmuziek en snel gespeelde
muziek in ’t algemeen. Alleen bij de lang aangehouden tonen ontstaat het „zweven”.
Met gesproken woord bemerkt men daar niets van. Het muziekrepertoire dient dus
aangepast te worden aan de kwaliteit van de recorder. Bij aankoop van een recorder
wordt de beste controle verkregen door demonstratie van piano-, kerkorgel- en harmonicamuziek. In het algemeen kan men zeggen, dat voor klassieke muziek de
grootste bandsnelheid moet worden genomen. Bij de tegenwoordige stand der recordertechniek is het mogelijk ook met 9y2 cm/sec. bandsnelheid symphonieconcerten
op te nemen, doch indien de recorder ook de 19 cm/sec. bandsnelheid heeft, is de
weergave daarmede altijd beter. Voor spraak kan men zelfs tot 2% cm/sec. gaan; de
stem is goed verstaanbaar, alhoewel niet herkenbaar.
;
Als er een muziekprogramma opgenomen wordt en men wil even onderbreken voor
een gesproken mededeling, dan moet de recorder niet abrupt worden gestopt. Beter
is de sterkteregelaar langzaam terugdraaien tot nul, zodat de muziek wordt afgezwakt en dan stoppen. Nog beter en aardiger is het, de muziekopname te verzwakken
en tijdens het spelen de microfoonmededeling te doen. De muziek blijft dan zacht hoor
baar door het gesproken woord heen.
Indien de recorder voorzien is van een ingebouwde luidspreker kan de weergave zeer
belangrijk verbeterd worden door het aanbrengen van een extra luidsprekeraansluiting. Als regel is daarin reeds voorzien. De recorderkast is klein, zo ook de luid
spreker en dit is geen ideale combinatie voor kwaliteitsweergave. Als de extra luid
spreker in een klankkast zit, bv. een basreflex kast, wordt het geluid veel mooier
en krachtiger. Ook kan de luidspreker van het radiotoestel hiervoor gebruikt worden,
eenvoudig door een verbinding aan te brengen.
Indien er in het toestel balansversterking wordt toegepast, kan de recorder via de
picküp-verbinding worden aangesloten. Met balans-eindversterking wordt aan kwali
teit belangrijk gewonnen.
Vanzelfsprekend kan achter de recorder ook een grote kwaliteitsversterker aan
gesloten worden met afzonderlijke bas- en hoogregeling. In dat opzicht zijn alle com
binaties mogelijk ter verbetering van de bandweergave.
Een van de eerste grapjes die uitgehaald worden met de pas gekochte recorder is
’t „stiekum” opnemen van een praatgrage tante of andere familieleden. Inderdaad
kan dit amusant zijn. Men zorge er voor, dat de recorder en de microfoon verdekt
opgesteld worden, want zo langzamerhand weet vrijwel iedereen waar ’t om te doen
is als er zo’n apparaat zichtbaar is. Het is een t3'pisch verschijnsel, dat zelfs de
meest praatgrage mens o zo schuchter wordt bij het zien van een microfoon. Pro
beert U ’t maar eens in de familiekring op een verjaardagsvisite. Zet de microfoon
op tafel en kondig aan, dat iedereen die er zich toe in staat voelt, voor de microfoon
gedurende een paar minuten iets zeggen mag over een bepaald onderwerp. Er zullen
maar weinig gegadigden zijn. Maak hem of haar eerst nog een beetje nerveus door
aanwijzingen te geven hoe ver er van de microfoon af gesproken moet worden. Zeg
dat hij niet in de microfoon mag blazen, niet te hard en niet te zacht mag spreken,
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zich bij het aangegeven onderwerp moet bepalen, niet steeds... eh... eh... mag
zeggen en neem het horloge in de hand. De meesten komen niet ver en vragen al na
één minuut of nog korter of die twee minuten nog niet om zjjn. Men amuseert zich
hiermee werkelijk kostelijk. Voer met een klein clubje een hoorspelletje op waarvan
de inhoud slechts schematisch wordt aangegeven. Men bedenke maar een verhaaltje
en verdeelt de rollen, de minnaar, het meisje, de vader, enz. De meest koddige situa
ties ontstaan en als dan het op de band opgenomen hoorspelletje wordt afgedraaid,
wordt er onbedaarlijk gelachen
Als kinderen voor de microfoon moeten spreken doe het dan zo, dat zij volkomen
onwetend zgn dat er een microfoon is die alles opneemt. Het klinkt alles natuur
lijker wanneer de microfoon onzichtbaar is.
Een prachtig bezit is de recorder voor hen die met verwanten in het buitenland
„bandjes uitwisselen”. Maak er niet altijd gesproken brieven van, maar breng de
familie overzee in de familiekring. Prepareer de opname van te voren en verdeel de
rollen. Doe alles zo natuurlijk mogelijk. De een vertelt een aardige mop, de ander
zingt wat, vader en moeder maken een babbeltje met elkaar. Breng er wat geluids
effecten in. Elders in dit boekje staat uitvoerig omschreven hoe dat gaat. Begin het
bandje met een muziekje, b.v. iets dat het familielid graag hoort of zelf gespeeld
heeft en beëindig de opname met een toepasselijk lied, of het klokkenspel uit de
plaats van inwoning. Laat als inleiding of slot het tikken van de vertrouwde huiskamerklok en de uurslag horen en zeg er iets toepasselijks bij. Zo’n bandje brengt de
huiskamer in den vreemde.
Ook voor zakelijk gebruik is de bandrecorder op velerlei wijze toe te passen. Belang
rijke telefoongesprekken kunnen eenvoudig worden geregistreerd.
In winkels of warenhuizen wordt de band voorzien van muziek en ten gehore ge. bracht voor de bezoekers. Hier tussendoor kunnen gesproken mededelingen gedaan
worden om te wijzen op een bepaald artikel of afdeling.
Op tentoonstellingen of jaarbeurzen kan de recorder als onzichtbare verkoper dienst
doen voor uitleg van het tentoongestelde artikel. Hier doet de eindloze band goede
diensten, omdat hiermede het „verkooppraatje” steeds weer herhaald wordt. De eind
loze band is een artikel van de laatste tijd. Deze zijn verkrijgbaar tot kwartierbanden
toe. Het is een cassette waarin de band op de normale wijze gewikkeld is, maar met
begin en einde aan elkaar geplakt. Het aandrijfmechanisme van de recorder trekt de
band bij de binnenzijde uit de cassette en dit wordt aar. de buitenzijde weer opgerold.
Dit gaat automatisch. Met de eindloze band wordt het opgenomen programma dus
steeds weer herhaald zolang de recorder draait. Bedrijfsfilms kunnen voorzien wor
den van gesproken commentaar op de band, zodat er gedraaid kan worden zonder dat
de juiste deskundige aanwezig moet zijn om explicatie te geven.
We zullen hier niet vertellen van de 1001 andere toepassingen van de bandrecorder.
Wij volstaan met te constateren, dat deze jonge techniek een zeer grote toekomst
tegemoet gaat.
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NON-stopband van Amroh. speciaal ontworpen
voor reclamedoeleinden enz., kan een programma
van 2 minuten continu afdraaien.
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Geluidseffecten, voor m
taperecording
ffcjjTÓ
(
T NDIEN men in ’t bezit is van een tape^ '*
recorder zal vandaag of morgen het ver
langen opkomen ook eens iets anders op
de band te brengen als muziek. Bovendien
zal men als gevorderd amateur mee willen
dingen in de wedstrijden die in Nederland
en daarbuiten gehouden worden en dan is
bedrevenheid in ’t maken en vastleggen van
geluiden noodzakelijk. Alle geluiden, van bijengezoem tot een schreeuwende zuigeling,
zijn te koop. Er zijn grammofoonplaten in de handel, waarop alle voorkomende ge
luiden zijn geregistreerd. Ze worden veelal gebruikt in toneelvoorstellingen. Maar die
platen zijn vrij kostbaar. We maken ons geluidseffecten-arsenaal daarom zelf. Dit
kan geschieden met zeer eenvoudige middelen en veelal met huishoudelijke voorwer
pen die iedereen bezit. Er is heel veel oefening en geduld nodig om de gewenste gelui
den zodanig te maken, dat ze volkomen „echt” klinken. Men verlieze vooral niet uit
het oog, dat de geluiden direct herkend moeten worden en de luisteraar niet in twijfel
moeten laten of er een trein voorbij raast, dan wel een autobus. In de bioscoop is het
geluid vergezeld van een beeld dat de echtheid van het geluid suggereert. De luis
teraar heeft slechts de akoestische indruk van wat de luidspreker hem wil doen
geloven. Voor het maken van hoorspelen of nasynchronisatie van films zijn de ge
luiden van het grootste belang. Behalve de recorder is slechts nodig een gevoelige
microfoon, welk type, dynamisch of kristal, komt er niet op aan.
De geluiden die men nodig heeft worden van te voren genoteerd en later ingelast,
ook de tijdsduur er van moet worden opgenomen. Men zorge er ook voor, dat het
sterkteniveau in overeenstemming is met de gehele opname en ook dat is geen ge
ringe opgave. Men grijpe in den beginne vooral niet te hoog en bepale zich tot een
voudige verhaaltjes. Niet altijd zal het nodig zijn een imitatie te maken; we kunnen
in vele gevallen van grammofoonplaten en radio-uitzendingen gebruik maken, bv. het
luiden van kerkklokken kan men iedere dag opnemen van het NCRV-programma
van 12.59—1.00 uur, een volle minuut dus. Ook de muziek voor scheiding van de ver
schillende taferelen kunnen we overnemen van de omroep. Het marcheren van een
muziekcorps of het voorbijgaan daarvan kunnen we van een grammofoonplaat met
marsmuziek overnemen, daarbij er zorg voor dragend dat de muziek langzaam tot
volle sterkte komt en ook weer langzaam afneemt, om de indruk te wekken dat de
groep voorbijtrekt. Gaat het er om twee opnamen over elkaar te maken, dan houde
men er rekening mee, dat de eerste opname wat krachtiger dan normaal moet worden
opgenomen. Bij het maken van de tweede opname er over heen wordt de eerste door
de hoogfrequentvoormagnetisatie enigszins gewist.
Beschikt men over meerdere recorders, dan is ’t al heel eenvoudig. Opname 1 wordt
afgedraaid met recorder 1, opname 2 met recorder 2 en met recorder 3 worden de
beide opnamen door elkaar opgenomen Er zal echter vrijwel geen amateur zijn die
over meer dan een apparaat beschikt, dus houden wc ’t maar op de geluidscompositie
met 1 recorder. Het is niet nodig en ook vrijwel onmogelijk de geluidsband in de
juiste volgorde op te nemen; dat geschiedt bij de film ook niet. We maken dus een
„draaiboek” waarin we het verhaal in scènes verdelen en daarbij de toepasselijke ge
luiden noteren. De scènes met dezelfde persoon (onen) kunnen achter elkaar worden
opgenomen. Later worden de banden beluisterd en geknipt. Hieruit volgt al dat
dubbelspoor niet kan worden toegepast. Slechts één bandhelft wordt opgenomen. Het
knippen geschiedt met een scheermesje of schaar, het plakken van de scènes in de
juiste volgorde met ragfijn plaktape, dat aan de glanzende zijde wordt bevestigd.
Hierover wordt op pag. 34 uitvoerig verteld De opname wordt dus bij het afdraaien
als één geheel beluisterd zonder hinderlijke hiaten. De opname van een hoorspelletje
vereist enige vindingrijkheid en zeer veel fantasie. Voor recorder-wedstrqden wordt
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als regel niet langer dan 5 minuten toegestaan, hetgeen ook voldoende is. Beter een
kort origineel schetsje dan een lang verhaal. De gesproken tekst moet in verhouding
tot de geluidseffecten kort zijn. De tekst moet duidelijk en natuurlijk klinken, boven
dien gesproken worden in de trant van het verhaal.
Een goede uitspraak, waarbij vooral de „N” niet verwaarloosd mag worden, is nood
zakelijk. Als regel wordt alleen de technische bedrevenheid bij een bandopname be
oordeeld, doch waar de jury samengesteld uit omroepdeskundigen, zal ’t verhaal
zelf ook een indruk achterlaten die allicht in de puntentelling wordt gewaardeerd.
Wat de geluidseffecten zelf betreft, er is heel veel oefening nodig om het juiste effect
te verkrijgen. Heel wat proefopnamen zullen voorafgaan aan de definitieve opname.
Heeft men een bepaald geluid eenmaal onder de knie, dan notere men vooral de juiste
stand van de sterkteregelaar en de microfoonafstand. Men denke er vooral aan dat
geen luchtstroom de microfoon mag bereiken, want dit verknoeit het effect geheel.
Indien men bv. vlak bij de microfoon spreekt zonder voorafgaande oefening, dan zal
de ademhaling duidelijk hoorbaar zijn, hetgeen zeer storend werkt. Hetzelfde geldt
natuurlijk ook voor alle geluiden die vlak bij de microfoon worden opgewekt.
De kamer waar de geluiden opgenomen worden, moet volkomen geïsoleerd zijn tegen
het doordringen van straatrumoer, vooral bij gebruikmaking van een gevoelige micro
foon.

r

REGEN
Hiervoor is een plaatje metaal nodig, bv. dun alumi
nium. Dit wordt schuin gezet onder een hoek van
45 graden. De microfoon wordt er onder geplaatst. Ver
&
volgens wordt fijn droog zand in een kartonnen doos met
een gaatje gedaan en men laat het zand hieruit van
enige hoogte op de metalen plaat vallen.
Inplaats van metaal kan ook een vel strak gespannen
tekenpapier worden gebruikt. Liefst wordt er imitatie- 0*
pergament voor genomen. Als de regenbui beëindigd is
late men uit de kraan af en toe een paar waterdruppels in een kopje met water val
len en wel zodanig, dat het water hoog opspat, waarbij dat typisch klokkende geluid
ontstaat.
WIND
Bij regen hoort wind en de imitatie van dat ge
luid is minder eenvoudig. In ieder geval is daarbij
nodig een motortje met een hoog toerental (bv.
een ventilator). Misschien heeft men nog wel een
recordermotortje over (1400 toeren). Op de as
wordt een vierkant blokje hout geschoven van
4—5 cm met een gaatje precies in het mid
den. Aan de 4 zijkanten wordt ook precies in het
midden een gaatje geboord van 5 mm doorsnede en
2V2 cm diep, waarin ronde stokjes gestoken worden
van 30 cm lengte. Het geheel moet precies wor
den uitgebalanceerd. Dus indien het aldus vervaar
digde molentje op de motoras zit moet het stil blij
ven staan. Indien één zijde zwaarder is of uit balans,
dan draait één stokje naar beneden. Dit wordt dan
iets lichter gemaakt door er een stukje van af te
' ai
snijden. De stokjes kunnen met wat Velpon gelijmd
WINDMOLEN
worden. Met dit eenvoudige instrumentje ontstaat
het blazende loeiende geluid van een krachtige wind
Door de snelheid te variëren neemt de windkracht af en toe. Dit kan met een weerstand geschieden, doch ook door de stroomkring even te onderbreken.
De nodige voorzichtigheid moet met dit apparaatje in acht worden genomen. Hou
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kinderen uit de buurt en wees zelf ook voorzichtig. Als ’t molentje niet volkomen
uitgebalanceerd is zal het geluid niet goed zijn en bovendien bestaat de kans dat het
bij het draaien uit elkaar spat.
ONWEER
Een indrukwekkend geluid is altijd het rommelen
van de donder en bovendien is dit eenvoudig te
imiteren met een slappe metalen plaat van enige ^
oppervlakte. Deze wordt aan één zijde vastgehouden en dan even heen-en-weer geschud, hoe groter
de plaat hoe meer natuurgetrouw het geluid is. Men zou ook een opname kunnen
maken van een echte onweersbui en dit geluid inlassen in de opname.
Er zijn geluidsimitaties die het via de luidspreker beter doen dan de „echte” gelui
den. Daarom wordt bij de geluidsfilm veelal gebruik gemaakt van. kunstmatige ge
luidseffecten. Is het U nooit zo opgevallen, dat de kin- of kaakstoten altqd zo raak
aankomen en het beeld vergezellen met van die doffe droge knallen. Als dit werke
lijkheid was zouden niet veel filmacteurs de soms 6 X herhaalde scènes overleven.
Iedere keer dat er zo’n rake tik wordt uitgedeeld, slaat de geluidstechnicus met de
liniaal op de bodem van een kartonnen doos. Het geluid van de „echte” tik — die
overigens heel zacht aankomt — bereikt de microfoon nauwelijks.
En dan zo’n gezellig houtvuur in een cowboykamp, het kan zo echt knetteren. En
toch is ook dit geluid niet echt opgenomen, maar wordt vlak voor de microfoon ge
ïmiteerd met de juist van een sigarettenpakje afgestreken cellophaanverpakking. Als
men het in de hand verfrommelt ontstaat een geluid als van een knappend houtvuur. *
En zo zijn er vele geluiden op eenvoudige wijze na te maken.
EEN TELEFOONGESPREK
Bij het voeren van een telefoongesprek moet er één stem uit de
telefoon komen en de andere wordt in de microfoon gespro
ken. Denk niet dat men daar bij de omroep een echte telefoon
voor gebruikt, want het gaat nog wel zo goed met een een
voudig melkglas. De telefoonstem wordt gesproken terwjjl het
melkglas bij de onderlip gehouden wordt of bij een van de
mondhoeken. Men spreekt dus met normale stem, doch een
gedeelte van de luchttrillingen komt in ’t glas terecht. De
beide personen die het telefoongesprek voeren staan of zitten naast elkaar, de een
spreekt gewoon en de ander imiteert het telefoongeluid door in het glas te praten.
Nu wordt een telefoongesprek steeds voorafgegaan door het draaien van een num
mer met de schijf of door het belsignaal. Het belsignaal kan met een electrische huis
bel schieden of nog beter met twee in serie met een batterij verbonden bellen van
iets verschillende toonhoogte, maar het draaien van de schijf zal opgenomen moeten
worden van een echte telefoon.
Aardig is bv. 3 X 8 te draaien — niet echt natuurlijk — (men draait maar 3 X een
nummer), dan een kort telefoongesprek te voeren en even later de sirene te laten
loeien van de politie-auto. Die sirene kan men na enige oefening gemakkelijk met de
mond nabootsen. Ook hier geldt weer, denk om de juiste afstand tot de microfoon.
VAL IN HET WATER
In een ruime schaal of grote pan, voor % gevuld met
water, wordt een leeg jam- of conservenblikje onder water
gedompeld, zodat het volloopt, daarna met de bodem naar
boven, met 2 vingers aan de rand vastgepakt. De bodem
ligt gelijk met het wateroppervlak. Nu wordt het met een
ruk rechtstandig uit het water getrokken. De microfoon
moet vlakbij opgesteld worden.
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DEUR OPENEN EN SLUITEN
Bij de omroep en in de filmstudio wordt gebruik ge
maakt van een miniatuurdeur, die open en dicht wordt
gemaakt. We kunnen het echter ook met iedere ka
merdeur doen, liefst een die niet zo geruisloos is en een
beetje piept of kraakt. Indien het de buiten-huisdeur
betreft wordt eerst de sleutel omgedraaid, daarna de gp—
deur geopend en deze vervolgen weer gesloten.
^l
Iemand die de kamer verlaat drukt de deurklink om
laag, opent de deur, sluit haar en drukt de deurklink
weer terug. De voetstappen naar de deur toe moeten ook worden opgenomen. Men be
hoeft niet naar de deur te lopen, doch kan een paar stappen in een klein kringetje
maken. Voor een spookverhaal wordt een piepend-krakende deur uitgezocht.
PAARD EN RIJTUIG
De hoefslag van een dravend paard op het asfalt
kan worden geïmiteerd met twee halve cocosnotendoppen op een plaatje triplex, glas of lei.
In iedere hand wordt een halve cocosnootdop ge
houden en in ’t juiste ritme op de glasplaat
getikt. Indien ’t rijtuig voorbij moet rijden wordt
met de sterkteregelaar bijgeregeld, eerst toe' nemend en dan een afnemend geluid.
HET AFSTRIJKEN VAN EEN LUCIFER
De lucifer wordt op de normale wijze afgestreken op circa
een % m afstand van de microfoon. Zodra ’t sissend geluid
voorbij is brengt men de brandende lucifer tot vlak voor
de microfoon om ’t knetteren van het houtje duidelijk te
doen horen. Het afstrijken mag niet vlak voor de micro
foon geschieden, daar het een hels lawaai in de luidspreker
zou veroorzaken. De benzine-aansteker mag wel vlak voor
de microfoon worden gebruikt.

ib
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HET SCHRIJVEN EN OPENEN VAN EEN BRIEF
Vlak bij de microfoon wordt met een pen over het papier
gekrast. Het openen van een brief kan met de rugkant
van een mes geschieden. Hiervoor kan natuurlijk ook een
dubbelgevouwen stuk papier worden genomen. Na het ope
nen nog even een ritselend geluid laten horen, veroorzaakt
door het openvouwen van de brief en het vasthouden
daarvan.
f
GOLFSLAG VAN DE ZEE
Hiervoor nemen we een kartonnen doos, liefst
van rond model. Hierin wordt 200 gram rijst
korrels gedaan. Door de doos schuin te houden
schuiven de korrels over de kartonnen bodem
naar de kant, van rechts naar links of links
naar rechts, hetgeen in het juiste tempo zo
vaak als nodig wordt herhaald. Vooral het
tempo is zeer belangrijk.
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DE STOOMLOCOMOTIEF
Deze imiteren we met behulp van twee blokjes
hout of plankjes aan één zijde voorzien van
schuurpapier. In iedere hand neemt men een
blokje en drukt ze tegen elkaar. Door de blokjes
te verschuiven ontstaat een geluid als van ’t ontsnappen van stoom. Hier is het
ritme ook van het grootste belang. Een locomotief die vertrekt begint met een
lang aangehouden „SIS” en vervolgens: „Tsis-hè., Tsis-ha-ha, tsis-ha-st” enz.
En locomotief die aankomt geeft ’t zelfde geluid in een afnemend tempo.

!
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X.

OMDRAAIEN VAN EEN LICHTSCHAKELAAR
Men zou de microfoon bij de wandschakelaar kunnen houden en deze
aanknippen. Eenvoudiger is een losse schakelaar op de tafel bij de micro
foon te nemen en deze aan te knippen.

EEN MOTORBOOT
*«
Een pan met water, waarin een eier- of slagroomklopper wordt gedraaid, geeft een goede imitatie van een
varende motorboot.

REVOLVERSCHOTEN
Indien men op de onderzijde van een kartonnen schoenendoos
met een houten meetlatje 2 of 3 X vlak vlak achter elkaar
slaat, geeft dat de indruk van een serie revolverschoten.

EEN ROEIBOOT
Alle geluiden die iets met water te maken
hebben, kunnen geïmiteerd worden met een
bak of tobbe met water. Om het slaan van de
roeiriemen in het water na te bootsen wordt
een boterspaan of een plankje van circa 10 cm
breedte snel door het water gestuwd en wel zodanig, dat er geluiden ontstaan. Dit
wordt herhaald in het ritme van de roeibewegingen.

i
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RAMMELEN VAN GELD
Indien men beschikt over een paar zilveren gul
dens kan hiermede het juiste geluid gemaakt wor
den. Men schudt de guldens eenvoudig in de hand.
Moet het geluid voorstellen dat men het geld in
o <*
de zak rammelt, dan worden de guldens in een
zakdoek gedaan en daarmede geschud. Om ’t geld
mooi helder te laten klinken wordt ’t op een glazen of marmeren plaat gegooid.

1

!
■■

k

41

PING-PONG SPEL
Hiervoor is alleen ’t celluloid ping-pong balletje nodig.
Men laat eenvoudig het balletje op een houten tafel vallen
en vangt ’t op als het terugstuit. Dit wordt in het juiste
ritme herhaald. Nog beter is om hot balletje beurtelings
te laten vallen op de tafel en op een plankje dat op
tafel ligt, zodat de geluiden verschillend klinken.

HET BREKEN VAN EEN GLASRUIT
Men kan een stuk glas nemen en dit met een hamertje
stuk slaan. Het beste wordt het op een houten kistje
gelegd bij wijze van deksel en dan stukgeslagen en wel
zodanig dat de stukken rinkelend op de bodem van het
kistje vallen. Waar dit werkje niet geheel ongevaarlijk
is als men niet de nodige voorzorgen neemt, kan ’t ook
geïmiteerd worden met een blikken biscuitblik, waarin
men een groot aantal metalen plaatjes tegelijk laat vallen.

*

PLOTSELING REMMEN VAN EEN AUTO
Om dit geluid op de band te kunnen brengen maken
we een apparaatje uit een plankje van circa 10 bij
12 cm en slaan hierin 3 spijkers van circa 6 cm
lengte. De spijkers worden in een driehoeksvorm op
gesteld, zoals de tekening aangeeft. Verder is nodig
een stuk vensterglas dat op een paar houten blokjes
wordt gelegd, zodat het geluid niet wordt gedempt.
Als men ’t blokje hout met de spijkers over het glas
krast wordt het gierende geluid opgewekt dat over
eenkomt met dat van een auto die plotseling sterk
remt en waarvan de banden over ’t asfalt schuiven.
Men kan ook het raam gebruiken om op te krassen.
PLANKJE 10*1? cm
3 Spijkert (6im) in
driehoek

Recorder met
„extra’-luidspreker

v

ANZELFSPREKEND kan de weergave belangrijk
verbeterd worden indien de bandrecorder wordt ge
bruikt met een afzonderlijke luidspreker. De kast
van een recorder is klein van afmeting en ook de luid
spreker komt als regel niet boven de 20 cm conusdiameter.
De weergave is daardoor niet zo mooi als zij wel zou kun
nen zijn.
De ovale luidspreker is daarom een goede oplossing omdat hij van groter afmetingen
kan zijn en toch betrekkelijk gemakkelijk is in te bouwen zonder meer nuttige ruimte
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in te nemen. Hoe groter de luidspreker hoe beter de weergave en hoe groter geluids
sterkte onvervórmd kan worden verwerkt.
Een betere oplossing is de afzonderlijke luidspreker in klankkast, bv. de VERDIBasreflexkast, of op klankscherm. Een klankzuil met meerdere luidsprekers geeft
ook een prachtig effect. Hier wordt het klankregister verdeeld over twee of meer
luidsprekers. De luidsprekers worden hier ver genoeg uit elkaar gezet om een ruimteeffect na te bootsen, zodat vooral orkestmuziek beter wordt weergegeven. Alleen het
feit dat in een toestel 2 óf 3 luidsprekers opgesteld staan, stempelt dit nog niet tot
een „3-D”-apparaat. Met 3-dimensionale weergave (stereofonie) heeft dit niets te
maken en zelfs is ook nog het ruimte-effect zeer beperkt, omdat de kastafmetingen
daarvoor te gering zijn.
Voor een goede weergave van het lage en hoge register worden twee luidsprekers
gebruikt, die voor het lage register moet een conusdiameter hebben van minstens
20 cm. Voor de hoge tonen wordt een klein luidsprekertje gebruikt. Men kan beide
luidsprekers in serie met elkaar verbinden en verkrijgt daarmede een aardig effect.
Beide luidsprekers kunnen naast elkaar op een klankscherm van behoorlijke afmeting(minstens 70 X 70 cm) worden gezet. Mooier is twee luidsprekers te combineren die
tezamen het gehele klankregister bestrijken en deze over een wisselfilter met de
recorder te verbinden. Een goed filter is vrij duur, tenzij men ’t zelf maakt. Ook kan
men een „allround” weergave verkrijgen met de luidsprekers, waarin een hoge-tonenluidspreker is ingebouwd in de vorm van een „tweeter” binnen de luidsprekerconus.
Het gebruik van de toestelluidspreker als extra speaker met recording heeft alleen
zin, indien de kast van behoorlijke afmetingen is en de weergave mooier dan van
de recorder.
Men behoeft daarvoor alleen een schakelaartje aan te brengen, bv. op de achterwand
van het toestel, waarmede de luidspreker losgenomen wordt van de toestelbedrading,
bovendien twee geïsoleerde bussen om de recorder aan te sluiten.
HOGE TONENLUIDSPREKER EN SCHEIDINGSFILTER
Een scheidings- of wisselfilter wordt achter ontvanger of versterker aangesloten en
brengt een scheiding te weeg tusen hoge en lage tonen, die dan door afzonderlijke,
voor elk toongebied geëigende luidsprekers worden weergegeven.
Voor een natuurgetrouwe weergave van muzikale boventonen en allerlei geluiden,
speciaal slaginstrumenten, is een zeer bijzonder geconstrueerde luidspreker nodig.
De Peerless Bantam HF bezit alle eigenschappen voor weergave van een toonbereik van 100—15000 Hz. Daar voor dit toonbereik slechts een klein klankscherm
nodig is, is de hier afgebeelde HF breedstraler ook uit aesthetisch oogpunt een ge
slaagde oplossing.
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Sclieidingsfilter type TW6

HF breedstraler
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Film na-sychromsatie
met de bandrecorder

v

ANZELFSPREKEND heeft de film-amateur bandrecording
met beide handen aangegrepen om zijn films sprekend te
maken.
Bij het na-synchroniseren is hij echter op vele moeilijkheden gestuit, vooral in ver
band met de gelijkloop van band en film. De bandrecorder heeft een vast ingestelde
snelheid, terwijl het filmprojectie-apparaat binnen nauwe grenzen regelbaar is. Voor
een natuurlijk bewegend beeld heeft hij een projectie van 16—24 beeldjes per sec.
nodig. Dit hangt af van het type filmcamera. Met minder beeldjes worden de be
wegingen houterig en met meer beweegt het beeld zich te snel. De begeleidende
woorden, geluiden of muziek moeten op hetzelfde moment hoorbaar zijn als de beelden
worden geprojecteerd.. Belangrijk is de start. Zowel film als band moeten op
precies ’t zelfde moment beginnen. Men kan dit op verschillende manieren berei
ken. Het eenvoudigste is wel deze methode. De film wordt voorzien van een rood of
groen gekleurde aanloopstrook. Aan het begin wordt deze met een kniptang voorzien
van een paar ronde gaatjes om als juiste plaats van de filminleg te kunnen bepalen.
Met een chronometer wordt vervolgens getimed hoe lang het duurt voor het eerste
beeld verschijnt, we nemen aan dat dit 5 seconden is. Met een horloge gaat het ook,
maar niet zo precies. Vervolgens wordt de bandrecorder voorzien van een band met
een aanloopstrook, liefst ook rood of groen gekleurd, net als de filmstrook en die
strook ook geperforeerd. De perforatie wordt precies voor de opneem-weergeef-kop
gelegd en de bandrecorder gestart. Met de chronometer wordt dezelfde tijd voor de
band genomen als voor de film was vastgesteld en direct gestopt als deze tijd ver
streken is. De aanloopstrook kan nu precies op maat worden geknipt.
Begonnen wordt met een film waarop natuuropnamen voorkomen, liefst van niet te
grote lengte. Hiervoor past achtergrondmuziek, die van een grammofoonplaat kan
worden afgenomen. Er is dus nog een platenspeler bij nodig. We gaan nu als volgt
te werk. Recorder en filmprojector worden in gereedheid gebracht, zowel film als
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band bij de aangebrachte perforatie ingelegd en tegelijk gestart. De platenspeler
draait ook en de pickup wordt in de hand gehouden om op de plaat gezet te worden
zodra de aanloopstrook de kop geheel is gepasseerd. Zolang als nodig blijft de pickup
op de plaat. Is de muziek de enige begeleiding, dan kan met de normale sterkte
worden opgenomen. Zijn er echter beelden op de film die nog nader van geluiden
voorzien moeten worden, dan wordt de muziek op de plaats waar die beelden ver
schijnen wat krachtiger opgenomen. We krijgen 2 bandopnamen over elkaar heen,
waarbij de muziek op de plaatsen, waar de tweede opname overheen gemaakt wordt,
tengevolge van de h.f. voormagnetisatie de tweede keer enigszins wordt gewist. Hoe
krijgen we die geluiden er op? Aannemende, dat het bedoelde filmgedeelte een straat
beeld is, dan komt de microfoon er aan te pas. Daartoe wordt deze microfoon buiten
het raam geplaatst waar de straatgeluiden voldoende krachtig doordringen. Film en
band worden gedraaid als boven om schreven, tot de plaats waar het straatrumoer
moet beginnen en hier gestopt. De opneemversterker wordt op „opname” gezet en
zowel projector als bandrecorder weer gestart. Waar de straatopname eindigt wordt
gestopt. Daarna kunnen we de film opnieuw van het begin af draaien en het resultaat
beluisteren. Indien de film een natuuropname van Zwitserland aangeeft en er wordt
bv. in gejodeld of gezongen in klederdracht, dan kan de grammofoonplaat te hulp
komen om deze zang op de band te brengen. De muziekbegeleiding eindigt waar de
zanggroep begint. Een andere grammofoonplaat wordt opgelegd waar jodelmuziek
op voorkomt en deze zolang gedraaid tot het tafereel voorbij is. Daarna wordt de
eerste muziekplaat weer opgelegd voor het vervolgen van de achtergrondmuziek.
Het is ook mogelijk de inwerking van de h.f. voormagnetisatiestroom wat af te zwak
ken door deze wat minder in te stellen bij de tweede opname. Een nadeel is dat de
muziek dan niet onveranderd wordt opgenomen.
Voor een natuurfilm waarbij gesproken tekst het beeld moet toelichten, wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan als boven omschreven wat betreft de eerste opname
voor de muziekachtergrond. Bij de bandopname van de tekst, die over de eerste op
name heen komt, wordt de microfoon aan de opneemversterker verbonden. De vooraf
gereed gemaakte tekst wordt tijdens het projecteren gesproken. Hier moet de micro
foon op groter afstand van de projector opgesteld worden om te voorkomen dat het
motorlawaai mede op de band wordt opgenomen. Een ongevoelige microfoon is hier
nodig en er wordt vlakbij gesproken. Ook kan men natuurlijk de microfoonopnamen
tegelijk maken met de muziek. In dat geval worden platenspeler en microfoon te
zamen aangesloten. De grammofoonplaat zorgt voor de achtergrondmuziek en als de
spreker de beelden verklaart waar zulks nodig is, wordt de sterkteregelaar voor de
grammofoonaansluiting teruggedraaid, zodat de spreker duidelijk doorkomt. Is het
beeld toegelicht, dan gaat de sterkteregelaar weer voluit. Dit moet met beleid ge
schieden en niet abrupt. Geleidelijk de regelaar terug- en weer opdraaien.
Heel wat lastiger wordt het als de personen op het filmbeeld spreken, 'z.g. lippenna-synchronisatie. Bij het opnemen van de film moet de gesproken tekst opgeschreven
worden om bij na-synchroniseren opnieuw te worden gesproken. Dit is echter zeer
moeilijk en vereist veel behendigheid en ervaring. Men kan natuurlijk ook als bij de
echte film te werk gaan en dus de filmopname tegelijk met de bandopname maken.
Om een startpunt te hebben wordt voor de filmaanvang, dus terwijl de camera en de
bandrecorder al draaien, een houten klap dichtgeslagen, die dus op de filmzichtbaar
en op de band hoorbaar is.
Na ontwikkeling van de film is dit het begin van de filmscène en bij de band dito.
Een andere mogelijkheid is de bandaandrijving te verzorgen door de projectiemotor.
Als regel zijn deze motoren sterk genoeg om ook nog de bandaandrijving te verzor
gen. Op deze wijze is elke bandrecorder bruikbaar te maken. Opname, weergave, wis
sen en opwikkelen wordt gedaan door de bandrecorder. Een extra apparaat, dat aan
gedreven wordt door de motor van de projector verzorgt de aandrijving van de band.
Het aandrijfwerk, schematisch weergegeven in fig. 1, wordt gekoppeld met de pro
jectiemotor. De band loopt tussen de aandrijfas en een rubber aandrukrol. De snelheid
van het projectieapparaat is dus volkomen gelijk aan die van de bandaandrijving.
Een zwaar metalen vliegwiel stabiliseert de snelheid. De maten van tandraderen en
diameter van de aandrijfas worden berekend naar de snelheid van de as van het pro
jectieapparaat. De koppeling van as projectieapparaat en hulpapparaat kan geschie-
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den met een gummidop. Het vliegwiel moet 2% kg wegen en een diameter hebben
van 13 cm.
De verticale aandrijfas kan van onderen gelagerd worden met een metalen kogeltje.
Van boven wordt de as door een kogellager gevoerd. Het apparaat voor de bandaandrijving wordt naast de recorder gezet en de band op normale wijze langs de
koppen geleid. De aandrijfas of capstan van de recorder worden echter niet ge
bruikt, maar de band wordt verder geleid naar de aandrijfas van het hulpapparaat
en vandaar weer naar de spoel op de opwikkelspil van de recorder. Fig. 2 geeft
zulks duidelijk aan.
De band wordt voorzien van een stukje witte kleefband waar de start moet plaats
vinden. Het stukje kleefband bevindt zich dan precies voor de opneem-weergeef-kop.
De film wordt eveneens bij het startpunt voorzien van een stukje kleefstrook waar
het eerste beeld de lens gaat passeren. Als het projectieapparaat aangezet wordt,
begint op precies hetzelfde moment ook de bandrecorder te lopen en dit is het sein
voor de amateur-geluidstechnicus om te beginnen.
Voor het weergeven worden band en film op dezelfde plaats gestart. Wil men de
films voorzien van achtergrondmuziek dan wordt de bandopname gemaakt als zo
juist omschreven. Het is ook mogelijk, nadat de band van muziek is voorzien, later
gesproken tekst toe te voegen. De band wordt ten tweede male langs de opneemkop gevoerd en via de microfoon opnieuw besproken. De muziek blijft ook hoorbaar,
hoewel zachter als oorspronkelijk. De hoogfrequentvoormagnetisatie wist deze bij de
tweede opname gedeeltelijk weg. Hiermede houdt men rekening bij de eerste opname.
De band wordt bij de tweede bwerking natuurlijk niet langs de wiskop gevoerd, of
de wiskop wordt zodanig afgedekt dat hij niet werkzaam is. Ook kunnen de ver
bindingen aan de wiskop voor de tweede keer anders verbonden worden.
Hoewel het aandrijfwerk vrij eenvoudig is te maken, komt er toch nog wat instrumentmakerswerk bij kijken. De belangrijkste onderdelen zijn verkrijgbaar in de kinoof radiohandel.
RANDBESPOREN VAN SMALFILM
Een practische oplossing voor het na-synchroniseren van
films is het randbesporen, dit is het voorzien van een niet
voor projectie dienende filmrand van een geluidsspoor.
Naast het te projecteren beeld is dit geluidsspoor aange
bracht, zodat beeld en geluid volkomen synchroom zijn.
Bij het wegvallen van een gedeelte van het filmbeeld wordt
tegelijkertijd het geluidsspoor weggenomen.
Aan de filmprojector wordt een speciale opneem-weergeefkop bevestigd en een paar extra filmgeleidcrollen.
Het mechanische deel is dus vrij eenvoudig. De aandrijving
van de film met geluidsspoor wordt dus door het
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projectieapparaat zelf verzorgd. Zodra de film de
lens gepasseerd is komt zij niet op het filmmagazgn,
maar eerst nog in de geleiderolletjes en langs de opneem-weergeefkop, zoals aangegeven in de tekening
van fig. 3. Deze speciale opneem-weergeefkop is
verbonden met een recorderversterker en luidspreker.
)]
Agfa in München heeft een speciale afdeling voor
het randbesporen van amateursfilms, onverschillig
van welk fabrikaat. Ook in Nederland zal dit binnenkort mogelijk zijn en wel volgens een Ameri
05
kaans systeem van „Scotch". Er zijn tal van moge
lijkheden voor het aanbrengen van een geluidsspoor
Opnamekop
op de film. De 16 mm film, dubbelzijdig geperforeerd,
wordt aan de randen naast de perforatie voorzien
Fig.
3
Schok vangerj
van een gevoelige oxidelaag zoals normaal op de geluidsbanden voor de recorders is aangebracht. De
breedte kan hier slechts 0,8 mm zijn. Beide kan
ten worden voorzien, omdat anders de film slecht
Uitgeschaafd (er breedte van O.Bmm
zou oprollen en scheeftrekken. In fig. 4 is deze
\
Fig. 4
methode aangegeven.
De 16 mm film, eenzijdig geperforeerd is veel
gunstiger voor na-synchronisatie. Daarop is een geluidsspoor van 2,5 mm aan te
brengen, hetgeen vrijwel overeenkomt met de normale spoorbreedte van de recor
ders. Fig. 5 geeft zulks aan. Bij de 9,5 mm film met middenperforatie is eveneens
een breedte van 0,8—1 mm beschikbaar, wil men van het beeld niet te veel af
nemen. Het is natuurlijk mogelijk een breder geluidsspoor aan te brengen, indien
daarbij met de opnamen reeds rekening wordt gehouden.
Bezit men een 16 mm dubbelzijdig geperforeerde film, die van een breder geluids
spoor voorzien moet worden, dan is zulks alleen mogelijk door het copiëren op één
zijdig geperforeerde film, hetgeen natuurlijk wel kostbaarder is, doch men wint
daarbij aan geluidskwaliteit. Dit spoor is, zoals reeds gezegd, 2,5 mm.
Tenslotte is er nog een mogelijkheid op de normale geluidsfilm met lichtspoor boven
dien een magnetisch spoor aan te brengen. Daartoe wordt de helft van het lichtspoor
benut. Het magnetisch spoor heeft een breedte van 1,3 mm. Men kan de film dan
draaien op de normale filmprojector, die voorzien is van de speciale recorderkoppen.
De film blijft bovendien bruikbaar voor de lichtspoor-geluidsprojector. Ook een com
binatie is mogelijk in het geval dat men de geluidsfilm achteraf wil voorzien van
gesproken commentaar dat oorspronkelijk niet gegeven was. Als de film in de Franse
of Engelse taal is opgenomen kan een nieuwe tekst in de eigen taal worden aange
bracht op het geluidsspoor. In fig. 6 is zulks duidelijk aangegeven.
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Men dient er wel rekening mede te houden dat de film, die ter randbesporing wordt
opgezonden, in prima staat verkeert. Defecte perforatie of slechte lassen moeten uit
gesneden worden. Ook bg de fabriek voor randbesporing kan men zulks doen. Als de
randbesporing eenmaal is aangebracht, is het opnemen zeer eenvoudig. De film wordt
gedraaid opdat men de tekst en muziekjes kan vaststellen, die nodig zijn. Daarna
wordt de film nog eens gedraaid en de vastgestelde tekst gesproken. Wordt er een
fout gemaakt, dan kan dat gedeelte gewist worden en opnieuw opgenomen.
De waarde van de films wordt belangrijk verhoogd en als men zelf wat knutselen
kan vallen de kosten wel mee.
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