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Nieuw! Nu2uurspeelduur
op dit kleine spoeltje
Quadruple Play Geluidsband!
Kodak introduceert als eerste ter wereld
Quadruple Play Geluidsband! Kodak is er in
geslaagd de laagdikte van geluidsband te reduceren van 10 tot 5 micron! Resultaat?
langere speelduur:nu méér band op de spoel
180 meter op een 76 mm spoeltje, 240 meter op*
een 82 mm spoel en 360 meter op een 100 mm
spoel.
betere muziekweergave bij lage bandsnelheden: de hoge tonen komen krachtig en onver
vormd door
perfecte geluidskwaliteit: Quadruple Play
Geluidsband is door kalanderen aan beide
zijden spiegelglad.

Heeft u een portable recorder? Dan heeft
vooral ü belang bij Kodak Quadruple Play
Geluidsband. De band die uw portable opeens
de capaciteit van een netrecorder geeft! Nu 2
uur speelduur op hetzelfde kleine spoeltje!
Conclusie? Met deze nieuwe geluidsband haalt u
in alle opzichten méér uit uw bandrecorder!

€
01

ÜL Kodak
GELUIDSBAND

Acoustical Handelmaatschappij N.V. Postbus 8 Telefoon 02950-40354 's-Graveland. Toonkamers:
Amsterdam, James Wattstraat 68, telefoon: 020-946228, Den Haag, Zoutmanstraat 72, telefoon:
070-331933.
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BANDRECORDER VERSTERKERS

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel
van druk, fotocopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Bandrecorders voor zelfbouw met
Hapé/BSR tape-decks
Voordelen van het zelfbouwen
Een voldoening gevend leerzaam stuk werk. Niet onbelangrijke kostenbesparing. Uit
voering en behuizing aan eigen smaak en wensen aan te passen. Later gewenste
wijzigingen of aanvullingen gemakkelijk mogelijk.

Bijzonderheden van de Hapé/BSR tape-decks
TD2 tape-deck:
snelheid 9,5 cm - 2 sporen - 15 cm spoelen - snel vooruit en terugspoelen - prettig
werkende foutloze èénknopsbediening - wow en flutter minder dan 0,26 % RMS - blok
kering tegen ongewenst wissen - snelstop - erkende onovertroffen bedrijfszekerheid speelduur per spoor met extra langspeelband VA uur (totaal dus 3 uur) _ afmetingen
33 x 22 cm. onder de chassisplaat 7 cm. Zonder spoelen of band.

TD10 tape-deck:
3 snelheden 19. 9,5 en 4,75 cm - 4 sporen - 18 cm spoelen - bijplaatsingsmogelijkheid
van extra kop, o.a. voor z.g. voorcontrole en stereo-afspelen - snelle foutloze éénknopsbediening - bandteller met drie cijfers naast elkaar - blokkering tegen ongewenst
wissen - hoge technische kwaliteit: RMS wow en flutter minder dan 0,15% op 19 cm,
0,25 % op 9,5 cm en 0,35 % op 4,75 cm - snelstop _ afmetingen 31 x 20 cm, onder de
chassisplaat 10 cm (zeer bescheiden dus) - gewicht 4 kg - speelduur per spoor met
extra langspeelband op 4,75 cm 4 uur (totaal dus 16 uur). Zonder spoelen of band.
(incl. frequentieschakelaar).

Bijzonderheden van de versterkers
Voor het deck TD2:
Versterkerprint met voeding- en uitgangstransformator - toon- en sterkteregelaar - aan.
r.luitentrees en niveau-indicator op één chassis. Zeer eenvoudige montage, door iedere
handige leek gemakkelijk uit te voeren. 3 watt eindvermogen - buizen ECC83 - EL84 f':Z80 en DM70 - ingangen 1 MQ - uitgang 3-5 Q - entrees voor microfoon - radio/
grammofoon en luidspreker aan de voorzijde.
Voor het deck TD10:
Losse print voor de versterker - aparte voeding- en uitgangstransformator - 4 watt
eindvermogen _ buizen ECC83 - ECL86 - EZ80 - ingangen 1 Mn - uitgang 3-5 Q.
De gratis bijgeleverde bouwaanwijzing is gebaseerd op de volgende uitvoering: bedie
ningspaneel met dubbele sterkteregeling - enkele toonregeling - spoorkeuzeschakelaar niveau-indicator EM84 — aansluitpaneel met entrees voor microfoon - radio/grammofoon
— extra kop en stereo - luidspreker - oortelefoon (hoogohmig voor meeluisteren bij
opname) - motorschakelaar (uitschakelen van de motor, tegelijk omschakeling van de
frequentiekarakteristiek bij grammofoonweergave).
Nadere bijzonderheden in de speciale folder nr. 2271, bij uw handelaar
N.V. HapéJ Nieuwe Herengracht 11, Amsterdam-C. Tel. 6 39 57. Gev. 1913.
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UITGEVERIJ VAN TECHNISCHE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

betfooy?
Leeft in U ook het Visioen, dat iedere oprechte muziekliefhebber voor
ogen zweeft:
Het geluid van de hoogste tonen'der violen tot de donkere bassen der
cello’s natuurgetrouw naast U in de kamer te krijgen. ..?
Elk timbre van stem of instrument, elke stemmingsnuance van de
instrumenten waarheidsgetrouw en ruimtelijk te voorschijn te roepen
via Uw luidspreker. . . ?
Heeft U dit Visioen al uit Uw geest gebannen als
zijnde:
■ te duur
■ technisch te moeilijk
* praktisch niet uitvoerbaar ?
Toch kan dit Visioen werkelijkheid worden.

De schriftelijke standaardcursus Radiotechniek
van Dr. Blan stelt U in staat U de nodige kennis
eigen te maken. In een tijdsduur die U zélf bepaalt,
kunt U zonder uitgesproken technische begaafdheid
uitgroeien tot ontwerper en bouwer van de meest
moderne toestellen,, aangepast aan persoonlijke smaak
en financieel vermogen.
De cursus bestaat uit 12 lessen.

I
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STANDAARDCURSUS RADIO TECHNIEK
voor abonné's (op RB of HB), per les ....
bij betaling ineens (12 lessen) - 10 % . .
. .
voor nief-abonné's, per les......................
. .
bij betaling ineens (12 lessen) - 10 % . .
. .
50 antwoordformulieren + enveloppen . .
• •

/ 7—

/ 75,60
ƒ 8y-

/ 86,40
/ 2,-

Vraagt gratis de uitgebreide prospectus aan.
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mSTUDIO-MAGNETOFOONl
Zeer goede weergave kwaliteit door
toepassing van:
• Brenell „Mark 510 series 3 dek”
• Compromisloze schakeling van
elektronisch gedeelte
Inleiding
De grote belangstelling voor magnetofooniversterkers in het. algemeen en de
interesse voor het Brenell dek in het
bijzonder, waren de aanleiding tot het
ontstaan van dit ontwerp.
Aamgezien een magnetofoon in eerste
instantie uit twee afzonderlijke, ge
heel verschillende delen bestaat, n.1.
het mechanische voor het bandtransport — kort en bondig aangeduid met
Jhet dek” — en het elektronisch ge
deelte, dat de versterkers voor ihet op
nemen en weergeven alsmede de h.f.
generator voor wis- en 'bijstroom om
vat, kan men niet zo maar een wille
keurig dek en willekeurige opneemen weergeefversterkers met elkaar
combineren. Op dit punt mag men ze
ker geen overeenkomst zien met een
grammofoonversterker.
Nu moet men wel bedenken, dat een
grammofoon alleen dient voor het
weergeven van platen, hetgeen de
zaak natuurlijk veel eenvoudiger maakt
in vergelijking met de magnetofoon,
wiens attractie vooral bestaat in de

mogelijkheid om ook zelf te kunnen
op nemen.
Het is nu juist de opneem versterker
(met bijbehorende h.f. generator), die
van geval tot geval moet worden aan
gepast aan de opneemkop. De weer
geefversterker is op dit punt veel min
der kritisch en iedere goed gedimen
sioneerde schakeling geeft in het al
gemeen bevredigende resultaten, wan
neer aangesloten op een weergeefkop
van goede kwaliteit.
Een tweede probleem is de opstelling
van de versterkers t.o.v. het dek. Om
dat de koppen in het algemeen hoogohmig zijn, mag de aansluitkabel niet
te lang zijn (liefst minder dan 70 cm)
in verband met de capaciteit van die
kabel die spoedig zo groot is, dat de
hoge frequenties in (het gedrang ko
men, hetgeen niet meer is te corrigeren
met kunsbgrepen in de schakeling van
de versterkers.
Alleen al om deze reden lijkt het gun
stig, dek en elektronisch gedeelte te
zamen in één kast of koffer onder te
brengen. Maar daarbij moet men zich
dan wesr rekenschap geven van het
feit, dat vooral de zeer gevoelige weergeefversterker en de microfoon-voorversterker gemakkelijk brom kunnen
oppikken uit het lekveld van de mo
tor (en) en dat de voedingstransformator brom in de koppen kan induceren.
Dat komt er op neer, dat men zich bij
DE VERSTERKER-EENHEID kan gemakkelijk uit de koffer worden genomen. Alle ver
bindingen met de voedingseenheid en het
dek geschieden via twee meerpolige stop
contacten aan de onderzijde. Van de drie
coaxiale contactbusaen bov/en het geperfo
reerde pertinax plaatje dienen er twee voor
aansluiting van de opneem- en weergeefkoppjen, de derde geeft aansluiting op 'de in
gang van de afluisterversterker. De luidspre
ker is aangebracht achter de linker opening
in de achterwand van de koffer, de rechter
opening dient voor de ventilatie.

5

zeer compacte samenbouw extra moei
lijkheden op de hals ihaalt en zijn toe
vlucht moet nemen tot magnetische af
scherming, hetgeen voor amateurconstructies kan uitdraaien op een kost
bare en dikwijls ingewikkelde geschie
denis, ook al, omdat een goede ventila
tie voor het afvoeren van de warmte
daarbij extra problemen meebrengt.

•»34

zijn de versterkers ieder op een af
zonderlijk montageplaatje aangebracht
en tezamen tot een gemakkelijk uitneembare eenheid samen gebouwd. Als
tweede „plug-in” eenheid zijn het
voedingsapparaat en de h.f. generator
uitgevoerd, terwijl het dek zodanig is
gemonteerd, dat het na losschroeven
van twee bouten uit de koffer kan

O

FRONTPLAAT VAN DE VERSTERKERS V.l.n.r.: Ingangen voor
hoog- en laagohmige microfoons en radio (of p.u.. enz.), niveau(en meng-) regelaars voor microfoon- en „radio" kanaal, niveaumeter met daaronder druktoetsen voor omschakeling van niveaumeter en afluisterversterker op vóór- resp. weergeefversterker.
schakelaar voor vijf verschillende weergeef karakteristieken,
sterkteregelaar voor de afluisterversterker. uitgang van weer
geefversterker alsmede aansluiting voor externe luidspreker. Het
signaallampje rechts van de meter brandt wanneer de weergeef-,
voor- en afluisterversterkers in bedrijf zijn. het linker lampje
brandt wanneer opneemversterker en h.f. generator zijn inge
schakeld (via de functieschakelaar op het dek). Tussen de rege
laars voor mier. en radio de nul instelling, voor de niveaumeter.

De opzet
Met al deze overwegingen is terdege
rekening gehouden in ons ontwerp. Zo
is het elektronische gedeelte in de eerste
plaats berekend op gebruik in combi
natie met het Brenell-dek, „Mark 510
series 2” (of ook Mark 5-series 2),
maar toch zodanig ontworpen, dat men
het zonder al te ingrijpende wijzigin
gen ook aan andere magnetofoondekken zal kunnen aanpassen.
Ten aanzien van de schakeling was
ons uitgangspunt, dat deze in geen en
kel opzicht tekort mag doen aan de
zeer goede opname- en weergavekwaliteit, die met het onderhavige dek
kan worden ‘bereikt.
De opzet voorziet in vrijwel alle mogeflijkheden, waaraan de serieuze ama
teur behoefte heeft.
Ook wat de constructie van het geheel
betreft, hebben wij zoveel mogelijk re
kening gehouden met de mogelijkheid
tot variatie enerzijds en de outillage
van de gemiddelde amateur-wenkplaats
anderzijds.
Om de verschillende eenheden onder
alle omstandigheden gemakkelijk be
reikbaar en uitwisselbaar te houden,

6

worden geschoven. Alle onderlinge
verbindingen tussen de verschillende
eenheden zijn met stopcontacten uit
gevoerd.
Behalve dat deze constructie het ex
perimenteren met verschillende scha
kelingen enz. bijzonder vergemakke
lijkt, biedt zij het grote voordeel, dat
men voor huiselijk gebruik het dek en
de versterkers in een passend meubel
met WW-installatie kan onderbrengen
en wanneer men elders een opname
moet maken, alles binnen 2 a 3 minu
ten in de koffer kan combineren tot
een complete draagbare magnetofoon.
Hoe een en ander is verwezenlijkt, is
op bijgaande afbeeldingen duidelijk te
zien. De versterkers zijn tegen de voor
wand van de koffer ^angebracht, dicht
bij de koppen, maar zo ver mogelijk
van de motoren, terwijl het voedingsdeel op de bodem is aangebraoht, met
de voedingstransformator op een soort
draaischijf, zo ver mogelijk van de
koppen, zodat gemakkelijk een stand
voor de kern is te vinden, waarbij de
reeds zwakke brominductie in de kop
pen minimaal is.

VOOR- EN O PNEEIV1VER STERKERS

TN de inleiding werd reeds opgemerkt,
A dat het elektronisch gedeelte is op
gebouwd uit afzonderlijke eenheden.
Hoe dit is gedaan, is aangegeven in het
hier afgebeelde blokschema (fig. 1).
De voorversterker dient om de in
gangssignalen op het nulniveau te
brengen. Hij bevat twee kanalen, ieder
met zijn eigen niveauregelaar, zodat
men beide signalen kan mengen.
De uitgang van de voorversterker is
permanent verbonden met de opneemversterker en kan via de druktoets
schakelaar op de niveaumeter en/of de
afluisterversterker worden aangeslo
ten. Hierdoor kan men zowel vóór als
tijdens een opname de ingangssignalen
controleren.
De opneem versterker versterkt het
signaal tot het voor de opneemkop ver
eiste niveau en bevat de correctieschakeling voor het verkrijgen van de juis
te opneemkarakteristiek. Opneemversterker en voorversterker zijn tezamen
op een montageplaatje aangebracht
(zie fig. 2, montagetekening, fig. 5 en
de foto’s).
De tuis- en bijstroom generator is als
afzonderlijke eenheid uitgevoerd en
tezamen met het voedingsdeel op een
afzonderlijk chassis gemonteerd. Het is
een balansoscillator met ECC82, de fre
quentie is ca. 100 kHz.
HlCR.

De weergeef versterker is met het oog
op een zo gering mogelijk brom- en
ruisniveau met transistoren (AC107 AF117-AF117) uitgevoerd. Hij brengt
het door de weergeefkop geleverde sig
naal op het nulniveau «n bevat de cor
rectief ilters voor effening van de frequentiekarakteristiek (omschakelbaar
voor vijf verschillende normen). De
uitgang is verbonden aan een coaxiale
aansluitbus op het frontpaneel voor
verbinding met een WW installatie,
terwijl via de druktoetsschakelaar de
afluisterversterker en de niveaumeter
kunnen worden aangesloten.
De niveau meter is in principe uitge
voerd als „programma-piek meter” en
bestaat uit een schakeling met EBF89
en een draaispoelmeter voor 1 mA. De
aanwijzing is min of meer logaritmisch,
waardoor een ruim meetgeïbied is ver
kregen. De grenzen zijn ongeveer -40
dB en +12 dB t.o.v. het nulniveau.
De af luister versterker is in de eerste
plaats bedoeld om in combinatie met
de in de koffer gemonteerde luidspre
ker een behoorlijke weergave kwali
teit te verkrijgen voor controle tijdens
het opnemen of bij het monteren van
banden e.d.
De schakeling is daarom eenvoudig
gehouden, n.1. twee trappen, waarvoor
de beide secties van een ECL86 die
nen.
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Hij heeft een eigen
sterkteregelaar en kan
met behulp van de
druktoetsensohakelaar
beurtelings op de voor
versterker, de weergeefversteriker of een
ingang
afzonderlijke
worden aangesloten.
Een externe luidspre
ker kan op de ingang
worden aangesloten, in
welk geval automatisch
de interne luidspreker
wordt uitgeschakeld.

-o] Het
EXT. LUIOSPR.

uitgangsvermogen
is max. 3.5 W, de frequentiekarakteristiek is
vlak binnen 2 dB van
25 ... 20.000 Hz.
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De witte streep-lijn
omsluit de opneemen voorversterker
in de versterkereenheid.
De onderste foto
toont hiervan een
uitvergroting.

Wanneer de netspanning is ingescha
keld, zijn alle versterkers in bedrijf,
behalve de opneemversterker. Laatst
genoemde en de h.f. generator krijgen
alleen gloeispanning; hun anodespanning wordt toegevoerd, wanneer de
functieschakelaar op het dek in de
stand „opnemen” staat.
De voorversterker
Fig. 3 geeft het schema van de voor
versterker, bestaande uit twee trap
pen, ieder met een EF86. De eerste
trap dient alleen voor het microfoonkanaal en geeft ruim 100-voudige ver
sterking. Er is voorzien in twee ingan
gen, omschakelbaar voor hoogohmige
(kristal-) en laagohmige (dynamische-)
microfoons. .
De 10 kQ weerstand, zo kort mogelijk
aan de roosteraansluiting gesoldeerd,
vormt niet de ingangscapaciteit van
deze buis een laag-doorlaat filter, dat
eventueel binnendringende r.f. signa
len (b.v. afkomstig van een naburige
amateurzender) de pas afsnijdt.
Hierachter volgt de niveauregelaar,
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waarna het microfoonsignaal wordt ge
combineerd met het aan de hoog-niveau ingang („radio”) toegevoerde sig.
naai, dat met de tweede potmeter
wordt geregeld.
De tweede EF86 dient voornamelijk
als een soort buffertrap, die tot doel
heeft, de wederzijdse beïnvloeding van
de verschillende kanalen tot een mi
nimum te beperken. Deze trap behoeft
nauwelijks te versterken en is derhalve
sterk tegengekoppeld (ca. 30 dB) via
de weerstand van 3,3 megohm van anodekring naar rooster. Hierdoor is de
effectieve impedantie tussen rooster en
aarde ongeveer 30 kQ, dus zeer klein
t.o.v. de scheidingsweerstanden van 1
MQ. Deze tegenkoppeling heeft dus het
effect, alsof het rooster — en dus ook
de beide scheidingsweerstanden —
schijnbaar aan aarde ligt. Een en an
der heeft tot gevolg, dat verdraaien
van de ene potmeter geen merkbare
invloed heeft op het signaalniveau aan
de andere potmeter, terwijl bovendien
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Fig. 4 - DE OPNEEM VERSTERKER

de frequentiekarakteristiek niet afhan
kelijk is van de stand van deze potmeters, omdat parasitaire capaciteiten
a.h.w. zijn kortgesloten door de lage
roosterimpedantie. Ook de uitgangsimpedantie van deze versterker is nu zeer
laag (kleiner dan 5 kQ), zodat de uitgangsspanning niet kan worden
beïnvloed door het al of niet
aansluiten van niveaumeter of
afluisterversterker.
Voor een uitgangsspanning van
200 mV (nulniveau) is de gevoe
ligheid van de „radio” ingang ca.
70 mV en van de hoogohmige
microfooningang ca. 0,6 mV. Het
ruis- en bromniveau is bijzonder
laag dank zij het gebruik van
ruisarme weerstanden resp. uit
gebreide afvlakking van de ano
de- en schermroosterspanningen.
Voor het „radio” kanaal is de
frequentiekarakteristiek vlak
binnen, 1 dB van 20 ... 20.000 Hz,
voor het microfoonkanaal onge
veer 40 . .. 15.000 Hz ± 2 dB.

Fig. 2 - DE PLAATS VOOR DE OPNEEMEN VOORVERSTERKER IS DOOR PIJL A
AANGEGEVEN

De opneemversterker
De schakeling van de
opneemversterker (fig.
4) is opgebouwd rondom
de beide trioden van ’n
ECC81. Aangezien de in
het dek aanwezige opneemkop (Bogen UK
100) een zelfinductie
van 550 mH heeft en — afhankelijk
van het gebruikte type band — een a.f.
signaalstroom vraagt van ongeveer 60
a 80 fiA voor uitsturing van de band,
kan men berekenen, dat met de aan
gegeven serie weerstand van 47 kQ, de
rechter triode een wisselspanning van
ongeveer 3, a 4 volt moet kunnen af-
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geven. Aangezien de voorversterker
200 mV (nulniveau) geeft, moet de opneemversterker dit signaal nog eens
20-maal versterken. Dat is dan de mi
nimale versterking, want ter compen
satie van de bij hoge frequenties op-

tredende inwendige demagnetisering
van de band, is een grotere stroom in
de kop nodig, dus de versterking moet
toenemen bij deze frequenties.
Er moet dus een flinke versterkingsreserve beschikbaar zyn om de vereiste
MICROFOON

ING.

NAAR NEONLAMPJE
(CONTROLE OPNEMEN)
ClOCI STP (flCCHT sr.)
HSP. VOORVCRST.
AAROC
HSR ORH.VCRST.

OPN.KOP

A OJiWATI
O IWATT
* RUISARM

MONTAGE TEKENING VAN DE
Fig. 5
VOOR. EN OPNEEMVERSTERKER
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correctie mogelijk te maken. Daarom
is een tweetrapsversterker geen over
bodige luxe, te meer, omdat dan een
sterke (frequentie afhankelijke) tegenkoppeling kan worden aangebracht,
zodat ook bij de hoogste frequenties nog
voldoende tegenkoppeling overblijft
voor onderdrukking van vervorming.
In deze versterker is de tegenkoppe
ling maximaal ruim 20 dB en aange
bracht tussen de anode van de tweede
triode en de katode van de eerste. De
tijdconstanten van de combinaties: Ci
met de katodeweerstand en C2 met
beide 47 kQ weerstanden, bepalen
voornamelijk de vorm van de opneem karakteristiek. Voor de frequenties bo
ven ca. 10 kHz heeft de totale capa
citeit van. C3 parallel met de kabelcapaciteit (van de leiding tussen opneemversterker en opneemkop) nog
enige invloed op de frequentiekarak
teristiek, wanneer deze capaciteit en
de zelfinductie van de kop hun resonantiefrequentie naderen.
Afhankelijk van bandsnelheid en bandsoort moet mten deze capaciteiten proef
ondervindelijk vaststellen. Voor C3 is

100 a 300 pF een waarde, die in vrij
wel alle gevallen zal voldoen. Hoe men
de capaciteit van C\ en C2 moet vin
den, komt nog aan de orde.
In. ons proefmodel verkregen wij met
Ci = 2200 pF en C2 = 550 pF een heel
goede frequentiekarakteristiek, zowel
voor 19 cm/s (50 fis norm) als voor
9,5 cm/s (200 fis norm) bij gebruik van
Agfa PE31 band.
Wil men voor andere bandsnelheden
en/of opnamekarakteristieken even
eens een goed kloppende correctie aan
brengen, of gebruikt men afwisselend
verschillende bandsoorten, dan ver
dient het aanbeveling Ci en C2 uitwis.
selbaar te maken door ze b.v. op een
driepolig stekertje te monteren.
De instelpotmeter aan de ingang dient
om de juiste uitsturing van de band
bij het nulniveau te kunnen instel
len. De vereiste ingangsspanning is n.1.
afhankelijk van de gevoeligheid van
de gebruikte band. Deze instelling is
gemakkelijk te vinden; de niveaumeter moet n.1. in de stand „weergave”
weer dezelfde uitslag geven als bij op
name van een 1000 Hz signaal

l

Het degelijke Brenell magnetofoon dek met professionele allure, uitgerust met drie Pabstmotoren.
groot vliegwiel, ruimte voor vier koppen en vier snelheden, o.a. 38 cm/s.
Er zijn twee uitvoeringen, de Mark 5 series 3, geschikt voor 22 cm spoelen en de Mark 510
series 3 geschikt voor NAB 10i/2" spoelen.
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DE h.f. GENERATOR, VOEDING EN
AFLUISTER VERSTERKER
7 OALS bekend, is magnetische re^gistratie alleen goed te verwezen
lijken, wanneer tegelijk met het a.f.
signaal een h.f. wisselstroom aan de
opneemkop wordt toegevoerd, de bij
stroom, ook wel voormagnetiseringsstroom genoemd (Engels: „Bias”).
Daarvoor is dus een generator nodig,
die tegelijkertijd kan dienen voor be
krachtiging van de wiskop.
De frequentie van wis- en bijstroom is
niet kritisch, het is echter wel van be
lang hem zo hoog mogelijk te kiezen.
De bovengrens wordt bepaald door de
eigenschappen van de koppen; hoe
minder de daarin optredende verliezen
(die nemen n.1. toe met de frequentie),
des te hoger kan men de frequentie
kiezen, zonder ze (te) heet te stoken!
Als laagste grens geldt de vuistregel:
tenminste vijfmaal groter dan de hoog
ste nog onvervormd op te nemen signaalfrequentie.
Verder is het noodzakelijk dat wis- en
bijstroom symmetrisch zijn. Zijn zij
asymmetrisch (d.w.z. een onzuivere
wisselstroom, die men kan opvatten als
bestaande uit zuivere wisselstroom plus
gelijkstroom), dan komt er extra ruis
op de band en bovendien ontstaat er
extra vervorming (2de harmonische).
Ofschoon een niet-sinusvormige trilling
best symmetrisch kan zijn, n.1. zo lang
de harmonischen maar in fase zijn met
de grondtrilling, is het desniettemin
verstandig de oscillator voor wis_ en
bijstroom zo te ontwerpen, dat hij zo
min mogelijk harmonischen produceert,
om zodoende de mogelijkheid voor het

HET GEMONTEERDE
CHASSIS MET h.f. GENERATOR
EN VOEDINGSDEEL
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ontstaan van asymmetrische stromen
in de koppen (wegens eventueel optre
den van verschillende fasedraaiing
voor grondgolf en harmonischen) tot
een minimum te beperken. Vandaar
kozen wy een balans-oscillator, omdat
die van nature geen even-harmonischen (de kwalijkste met het oog op
de symmetrie) produceert. De frequen
tie kozen wij omstreeks 100 kHz, mede
omdat deze door de fabrikant voor de
onderhavige koppen wordt aanbevo
len.
De schakeling hiervan geeft fig. 6. Een
dubbeltriode van het type ECC82 leent
zich uitstekend voor dit doel; hij kan
bij klasse-C instelling maximaal ruim
5 watt afgeven, hetgeen meer dan vol
doende is. De oscillatorkring bestaat
uit de in het midden afgetakte spoel
en de drie condensatoren, van 1200 pF.
Laatstgenoemden dienen bovendien
als roostercondensator en vormen te
vens de (capacitieve) spanningsdeler
voor het verkrijgen van de juiste te
rugkoppelfactor. Door de serieschakeling is de effectieve kringcapaciteit 400
pF. Deze condensatoren moeten verliesarm zijn en een werkspanning van
minstens 500 V bezitten. Wij gebruik
ten. hiervoor polystyreencondensatoren
met een tolerantie van 2,5 % (met het
oog op de symmetrie van de spanningsdeling). Hoofdzaak is, dat deze drie
condensatoren zoveel mogelijk gelijke
capaciteit bezitten, men kan desge
wenst ook 1000 pF-exemplaren nemen.
Ook mica-condensatoren zijn op deze
plaats goed bruikbaar.

ONDERAANZICHT VAN
h.f. GENERATOR EN
VOEDINGSDEEL

De spoel heeft een zelfinductie van 6,4
mH en is tezamen met de koppelwikkeling in een ferr'ietpotkern aange
bracht. Zo’n potkern biedt de amateur
de mogelijkheid op eenvoudige wijze
een zeer verliesarme spoel te maken,
zonder dat hierbij bijzondere hulpmid
delen (wikkelmachines e.d.) nodig zijn.
Het vereiste aantal windingen N volgt
uit de betrekking:
N = av"L
waarin L = zelfinductie in mH, ter
wijl de constante a afhankelijk is van
de magnetische eigenschappen en de
afmetingen van de potkern.

schikbare wikkelruimte vrijwel geheel
gevuld is. Men kieze een kern met dia
meter van 25 mm of groter, een ge
schikt materiaal is Ferroxcube 3B of
3E1. Wij gebruikten ’n potkern S35/23
met de schaalkernen K3 00102 (3B5),
die compleet met spoelvorm enz. door
Philips wordt geleverd onder type no.
122018. Hiervan is a = 41, zodat de af
gestemde wikkeling totaal 41 X 1^6,4
= 103,7 windingen moet hebben. Wij
rondden dit af of 2 x 51 wdg. De koppelwikkeling krijgt dan 45 a 50 wdg.
Wij gebruikten voor beide wikkelin
gen geëmailleerd draad, 0,5 mm dik.
Hiervan heeft men ca. 12 m nodig.

Het aantal windingen voor de koppelwikkeling volgt dan uit de vereiste
transformatieverhouding — die in ons
geval 0,45 a 0,5 moet zijn. De draaddikte kiest men zodanig, dat de bë-

De anodespoel wordt symmetrisch uit
gevoerd, d.w.z. in elk van beide sec
ties van de spoelvorm komt een helft
van deze wikkeling, 51 windingen per
helft, ca. 11 wdg per laag, netjes naast
elkaar. De ene helft wordt linksom, de
andere rechtsom gewikkeld. De begin
punten van beide helften (dus de
draadeinden, die „onderuit” komen)
worden later doorverbonden om de
middenaftakking (aansluiting no. 3) te
vormen. De uiteinden aan de bovenste
lagen worden dan de aansluitingen 4
en 5. Beide helften worden afgedekt
met een isolerende laag, die b.v. kan
bestaan- uit een strook polytheen, of
polyester foelie, dat tegenwoordig
iedereen wel in huis heeft in de vorm
van verpakkingsmateriaal. Knip die
strook ca. 60 cm lang en iets breder
dan de spoelbreedte. Tijdens het om
wikkelen rekt men de strook tot de
juiste breedte, zodat hij goed passend
en strak komt te liggen. Het einde kan
men met een „halve steek” vastleggen.

WISKOP

75 OP

POTKERN Sli/23 L
(KI OOI 02 (3Bi 9
TYPE NO. 122010

OPN. KOP

\AA/~

OS.SOW.
i*SIW.

*100Vmu
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I200p<—L
I200p\

070

. i

L
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£CC02

Ik

a

070

22k

Fig. 6 - SCHAKELING h.f. GENERATOR
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Hieroverheen komt de koppelwikkeling, gelijkmatig verdeeld over beide
secties van. de spoelvorm. Alle draadeinden — houdt ze voldoende lang (ca.
15 cm) — worden van isolatiekous
voorzien, voor het gemak in drie ver
schillende kleuren ter onderscheiding
van de aansluitingen 1-2 van 3 en van
4-5. De beide draden naar punt 3 wor
den in elkaar gedraaid en samen in
één kous gelegd. Let er op, dat de isolatiekousjes tot aan de spoelvorm wor
den doorgeschoven, zodat de draden
nergens de kern kunnen raken; deze is
n.1. geleidend en zou kortsluiting naar
chassis kunnen veroorzaken.
De anodespanning wordt aan het mid
den van de anodespoel toegevoerd en
door de aanwezigheid van de conden
sator van 0,1 fiF (polyester; eventueel
papier diëlektricum) is dit tevens het
aardpunt van de afgestemde kring.
De 8 fiF elco heeft een andere functie,
voor h.f ontkoppeling heeft hij een te
grote weerstand. Wanneer de anode
spanning van de oscillator wordt afge
schakeld, ontlaadt deze elco zich over
de oscillator, zodat deze niet plotseling
stopt. Zouden wis- en bij stroom abrupt
wegvallen, dan kan hierdoor een remanente flux in de koppen achterblij
ven met alle schadelijke gevolgen van
dien.
Ten aanzien van de schakeling merken
we nog op, dat de 750 pF trimmer dient
voor instelling van de wisstroom <en de
10 kQ potmeter voor instelling van de
bijstroom, terwijl met de instelbare
weerstand in de anodespanningstoevoer
de h.f. uitgangsspanning van de gene
rator grof kan worden ingesteld. In

Tig. 7 - MONTAGEVOORBEELD (B in fig. 9)
VOOR DE h.f. GENERATOR

het hoofdstuk afregeling komt elen en
ander nader ter sprake.
De instelpotmeter tussen beide katoden
is aangebracht om eventuele asymme
trie van de schakeling — b.v. t-g.v. on
gelijke karakteristieken van de trioden
e.d. — te kunnen compenseren en
daarmee de golf-vorm van de h.f.stroom volkomen symmetrisch te ma
ken. Deze symmetreer-potmeter regelt
de tegenkoppeling van beide trioden;
naarmate de loper uit de middenstand
wordt verplaatst, krijgt de ene triode
meer en de andere minder tegenkop
peling.
Op de negatieve roosterspanning heeft
deze potmeter nauwelijks invloed, aan
gezien die vrijwel uitsluitend wordt
bepaald door de spanningsval over de
22 kQ weerstanden t.g.v. de roosterstroom. Deze spanning is ruim 40 V.
Van de praktische uitvoering geven de
fig. 7 en 8 een beeld, terwijl in fig. 9
is aangegeven hoe het montageplaatje
en de potmetersteun op het voedingsdhassis zijn aamgebraoht.

OOOi'SS'
Fig. 8 - HET BEDRADINGSPLAN voor de
h.f. generator in onderaanzicht
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Tenslotte is in figuur 10 te zien, hoe
de opneemkop met twee coaxiale ka
bels op de opneemversterker en de
h.f. generator wordt aangesloten.

t

OPNAME
VERSTERK.

e-^-a

BIJ STROOM
GENERATOR

Fig. 10

(0) en de uiteinden (280 V). Op de
reservoir-condensator (50 pF, geheel
links) zijn. drie afzonderlijke filtertak.
ken aangesloten, de onderste voor voe
ding van de weergeefversterker, de
niveau-meter en de voorversterker;
daarboven de weerstand van het filter
voor de afluisterversterker, waarvan
bijbehorende afvlakcondensator
Bm4— .WSR GENERATOR
MO-SW

OPNAME

Fig. 9 - HET VOEDINGSCHASSIS (C) met
de h.f. generator (B)

MO tfimA
SON

£750CfS
Voeding
Omdat de voedingstransf. (P141N) niet ^
op het chassis is gemonteerd, maar op
een „draaischijf” op de bodem van de
ejsocis
koffer, is hij ook niet in het schema ***—ff—
(fig. 11 )getekend; alleen de aansluitpunten aan de hoogspanningswikkeling
zijn hier aangegeven, n.1. het midden 0
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Fig. 11
SCHAKELING VAN HET VOEDINGSDEEL

zich op het versterkerchassis bevindt,
en rechts-boven het afvlakfilter voor
de 'h.f. generator en de opneenwersterker. Aangezien beide laatstgenoemde
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15

2x50/J

2x50/J

2x50/i

m AFLV.

" OPN. V.
WEERO. V.
VOOR V.

f: 680 •

X
vV

TV

V

Tl 3.3 k •

F: 3.3 k •

ax:

f
f

\)

. >;
|&r\j

'/i

V

!

I

rT^ni

osc.

.« ïi i
*+**■**.&

4

AARDE

eenheden alleen tijdens het opnemen
mogen werken, is een sectie van de
functieschakelaar op het dek in serie
met deze tak opgenomen en wel aan de
ingang van het filter, zodat bij om
schakeling naar de stand „opname” de
laadstroom van de eerste afvlakcondensator wordt begrensd door de 560
Q filterweerstand. Wordt deze voe
dingsspanning afgeschakeld, dan zor
gen beide filtercondensatoren voor een
geleidelijk afnemen van de anodespan_
ning van de opneemversterker, zodat
ook de opneEmkop volledig wordt ge
DEK -------.
MAR UOIOREN

c

(•

o WEERGAVE

Fig. 13 - BEDRADINGSPLAN VOOR HET
VOEDINGSDEEL IN ONDERAANZICH
(gloeidraad alleen bij de ECL86 aan aarde!)

demagnetiseerd, ook al staat er een
sterk a.f. signaal aan de ingang van de
opneemversteilker.
Bovendien is hiermee bereikt, dat er
zelfs geen spoor van schakellklikken op
de band wordt geregistreerd.
Omdat de voedingsspanning voor de
afluisterversterker ten hoogste 265 V
mag zijn, is voor diens filterweerstand
een instelbaar type van 2 kQ gekozen,
omdat de vereiste waarde van ca. 1,3
kQ niet courant is.
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Fig. 14
VERBINDINGEN
TUSSEN DE
EENHEDEN

DE WITTE STREEPLIJN OMSLUIT DE
AFLUISTERVERSTERKER
IN
DE
VERSTERKEREENHEID

Hoe een ander is gemonteerd, is afgebeeld in de fig. 12 en 13. De op het
voedingschassis aanwezige meerpolige
stopcontacten voor verbinding met de
transformator en de versterkers zijn
hier niet getekend; wel ziet men de
hiervoor bestemde gaten in fig. 9.
Hoe de bekabeling in de koffer en de
bedrading van de verschillende stop
contacten is uitgevoerd, is te zien in
fig. 14.
Afluisterversterker
Zoals de schakeling (fig. 15) laat zien,
biedt deze versterker geen bijzondere
aspecten. Door toepassing van een
ECL86, waarvan het pentodedeel grote
overeenkomst vertoont met de EL41 en
waarvan de triode gelijk is aan de helft
van een ECC83, is een compacte een
heid verkregen.
Met het oog op een goede weergavekwaliteit werd een ruim bemeten uitgangstransformator (Amroh U72) ge
kozen. Het netto uitgangsvermogen is
ongeveer 3 watt en wordt verkregen
met een ingangssignaal van ca. 400 mV.
De tegenkoppeling van uitgang naar
Kik
VAN
ONJXTOCTSS.

tm

ii
ECLB6

U72

triode-katode is 13,5 dB. De frequentiekarakteristiek is binnen 2 dB vlak van
25 .. . 20.000 Hz.
Fig. 16 geeft het bedradingsplan en in
fig. 17 is geschetst, waar en hoe deze
eenheid in het versterkerframe is aan
gebracht. In fig. 16 ziet men ook nog
enkele onderdelen, die niet in het
schema (fig. 15) voorkomen; dit zijn
de uitgang van de weergeefversterker,
de serie-weerstand van 100 Q in de toevoerleidin'gen voor een der signaallampjes (daar het andere - ziefig.5 een neonlampje is, is de serieweerstand
aangebracht om het gloeilampje onge
veer dezelfde helderheid te geven) en
de 15 kQ serieweerstand met toevoerleidinjg voor anodespanning van de niveaumeter.
Bij de bedrading moet men er wel op
letten, dat de R’s en C’s in eenzelfde
positie t.o.v. de huishouder worden
aangebracht, als in de tekening is aan
gegeven; dit met het oog op zo klein
mogelijke parasitaire capaciteiten, die
de stabiliteit zouden kunnen schaden.
Omdat hier namelijk triode en eindpentode in één ballon zijn samenge
bracht, is extra zorg op dit punt ge
boden. Vooral de lei
ding naar het trioderooster (lip 1) moet
lA A
zo ver mogelijk uit
*4 Je buurt van de anodeleiding van de pentode (lip 6) worden
Daarom
gehouden.
de
schermmantel
van
X
tot
eerstgenoemde
vlak bij de huishou
tOmA
• i(SV
der laten doorlopen
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Fig. 15 - SCHAKELING VAN
DE AFLUISTERVERSTERKER
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en de draad „B” naar de uitgangstransformator direct naar de onderkant van
de montageplaat voeren door het vlak
naast lip 6 geboorde gat.

pi
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Fig. 17
De plaats
(D) waar de afluisterversterker in het
versterkerframe is
aangebracht.

Let tgoed op de gloeidraad-aansluiting;
voor minimale bro-m moet pen 4 van
de ECL86 met aarde worden ver'bonden (aanbeveling van de fabri
kant) en dit geschiedt op het gemeen
schappelijke aardcontact van deze ver
sterker. Verder mag de 6,3 V leiding
niet op een tweede plaats'in het appa
raat worden geaard.

DE WEERGEEF VERSTERKER
AF117 (is thans verkrijgbaar in kleiner
huis onder type-no. AF127) werd ge
kozen wegens zijn grote stroomversterkingsfactor (150) en mede, omdat l.f.
transistoren bij de hoge audiofrequenties reeds aanzienlijke fazedraaiing ver
oorzaken, hetgeen bij sterke tegenkoppeling over een aantal trappen tot
moeilijkheden leidt. Aangezien wij bij
dit ontwerp niet gebonden waren aan
een bepaalde voedingsspanning, (het
geen bij batterij voeding meestal be
perkingen oplegt) kon directe koppe
ling tussen de trappen worden toege
past en grote weerstanden in de emissörleidingen, waardoor een eenvoudige
schakeling met effectieve temperatuurcompensatie mogelijk wordt.

Uet grootste probleem, waarmee men
AJ-bij het ontwerpen van de weergeefversterker voor een magnetofoon heeft
te maken, is het voorkomen van ruis
en brom. Al naar de elektrische eigen
schappen van de weergeefkop, diens
spoorbreedte en de bandsnelheid, mag
men gemiddeld rekenen op een maxi
male uitgangsspanning van 5 a 10 mV
bij 2000 Hz. Aangezien echter de af
gegeven spanning evenredig is met de
frequentie (bij constante magnetische
flux op de band) is de maximale signaalspanning bij lage frequenties zeer
klein, bij 50 Hz bijv. nog maar 0,25 mV.
Wil men deze frequentie onverzwakt
kunnen weergeven, zonder hoorbare
brom, dan betekent dit, dat de bromspanning aan de ingang van de ver
sterker uiterst klein moet zijn, liefst
niet groter dan een paar microvolt —
en dat is een hele opgave!
Zelfs wanneer men de gloeidraad van
de eerste buis met gelijkstroom voedt,
zijn er dikwijls nog bijzondere kunst
grepen nodig om het resterende bromniveau geheel te elimineren. Deze pro
blemen, alsmede die van microfonie,
hebben wij geheel omzeild door de
weergeefversterker met transistoren
uit te rusten. De schakeling is gegeven
in fig. 18 en de praktische uitvoering
is te zien in de fig. 19 en 20. In de
ingangstrap is een AC107 toegepast,
welk (Philips)-type een zeer kleine
ruisfactor bezit (ca. 3 dB), terwijl voor
de volgende twee trappen het r.f. type

Doordat de basis van de AC107 via de
weerstanden van 68 en 10 kQ is ver
bonden met een aftakking op de (to
tale) emissorweerstand van de eerste
AF117, bestaat er over beide transis
toren een sterke gelijkstroom tegenkoppeling, waardoor hun collectorruststromen vrijwel constant worden
gehouden.
Bij stijging van de temperatuur zal
de collectorspanning van de AF117-I
dus slechts iets minder negatief wor
den, maar dat is weer gunstig, omdat
daarmee tevens de tweede AF117 een
kleinere basisspanning krijgt, waar
door ook de toename van diens collectorstroom wordt tegengewerkt.
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GEEF-VERSTERKER. De elco’s moeten voor
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Fig. 19
Achterzijde van de weer
geefversterker. De dra
den a en b gaan naar
de tijdconstante-schakelaar (zie fig. 22), die
naast de niveaumeter is
gemonteerd.
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Aangezien de instelling van het werk
punt voor iedere transistor wordt be
paald door de spanningsverdeling over
alle weerstanden van de schakeling,
is er één weerstand — n.1. de emissorweerstand van de AC107 — instel
baar (25 kQ instel-potmeter), om zo
doende een correctie te kunnen uit
voeren op de toleranties van de ove
rige weerstanden (neem hiervoor 5 %
typen) en de spreiding van Ube van
de transistoren.
Ten aanzien van de signaalspanningen
zijn de emissorweerstanden in de twee
eerste trappen grotendeels ontkoppeld;

20

de derde trap is als emissorvolger uit
gevoerd. Wegens de naar verhouding
vrij hoge impedantie van de weergeefkop (L = 550 mH) is de schakeling
als spanningsversterker ontworpen.
De vereiste weergave karakteristiek is
verkregen m.b.v. frequentie-afhankelijke tegenkoppeling vanaf de uitgang
naar de emissor van de eerste transis
tor. Deze methode biedt het voordeel,
dat automatisch een goede aanpassing
aan de weergeefkop wordt verkregen.
Want naarmate de frequentie hoger
wordt, neemt de tegenkoppeling toe en
daarmee tevens de ingangsimpedantie.

In het midden, met
weggenomen, geper
foreerde afdekplaat.
ie weergeefversterker, met daar boven
van links naar rechts
ie aansluitingen voor
ie weergeefkop, ex
tra ingang en opneemkop.

NAAR
DRUKTOETSS.
AF1I7

EB C.
•'trhonden'

UITGANGS NIVEAU

WEERG. KOP

INSTELLING
WERKPUNT

Fig. 20 - DE VOORZIJDE VAN DE WEERGEEFVERSTERKER (positie F in fig. 23). De transistoren zelf zijn dui
delijkheidshalve niet getekend, alleen hun draadeinden zijn
zichtbaar (zie ook fig. 21).
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Fig. 22 - KIESSCHAKELAAR voor weergavekarakteristiek met de weerstanden ,.R1".
Positie H in fig. 23.

Aangezien ook de impedantie van de
weergeefkop toeneemt met de frequen
tie (van ongeveer 200 Q bij 30 Hz, tot
ca. 45 kQ bij 15 kHz), is voor iedere fre
quentie de ingangsimpedantie van de
versterker altijd veel groter dati die
van de kop. Voor hoge frequenties is
de kop praktisch alleen belast met de
68 kQ basisweerstand, welke belas
ting wenselijk is als demping van de
resonantie van de zelfinductie van de
kop met de kabelcapaciteit.
De 1 /tF koppelcondensator moet be
slist een exemplaar zijn met polyesterof papierdiëlektricum; op deze plaats
is een elco taboe, omdat diens lek
stroom, hoe klein ook, de weergeef
kop kan magnetiseren, hetgeen een
verhoogd ruisniveau bij weergave tot
gevolg zou hebben.
Het tegenkoppelingscircuit bestaat uit
de condensator van 6800 pF in serie
met de spanningsdeler, gevormd door
de weerstanden Ri — 5,6 kQ — 1 kQ
instelpotmeter — 100 Q.
De mate van tegenkoppeling — en
daarmee de effectieve versterking van
de gehele schakeling — is regelbaar
m.b.v. de instelpotmeter. Zijn stand
bepaalt niet alleen, welk gedeelte van
de uitgangsspanning naar de eerste
trap wordt teruggevoerd, maar ook de
lokale tegenkoppeling binnen de eerste
trap, doordat de 100 Q weerstand in
serie met het onderste gedeelte van
de instelpotmeter het niet-ontkoppelde
deel van de emissorkring van de AC107
vormt. Hierdoor is bereikt, dat voor
bijna alle standen van de 1 kQ-potmeter het product pA0 van de „overalles” tegenkoppeling nagenoeg dezelfde
waarde heeft.
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De tijdconstante voor de weergave ka
rakteristiek wordt in eerste instantie
bepaald door het HC-produkt van de
tegenkoppelketen. Aangezien voor
iedere bandsnelheid de bijpassende
tijdconstante is vereist, is Ri omschakelbaar. Dit is afzonderlijk getekend
in de inzet, rechts naast het schema.
De vijf-standen schakelaar is met de
vier weerstanden naast de niveaumeter gemonteerd (zie ook fig. 22). De
3 kQ weerstand is eventueel samen
te stellen uit 2 stuks van 1,5 kQ in
serie.
De tijdconstanten zijn gekozen vol
gens de jongste IEC-normen, n.1. 35 ps
voor 38,1 cm/s (Europa); 50^s voor
38,1 en 19 cm/s (Amerika); 100 voor
19 cm/s (Europa); 140/xs voor 9,5 cm/s
en 200 /xs, de oude CCIR-norm voor
9,5 cm/s, die voorheen in Europa gold
en sinds kort in Amerika in zwang is
gekomen.
Men kan deze tijdconstante heel goed
voor 4,75 cm/s gebruiken, voor welke
snelheid nog geen internationale norm
is vastgesteld.

i

!
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De 50/xs karakteristiek wordt ook in
Europa veelvuldig toegepast voor 19
cm/s, terwijl vele 9,5 cm/s-apparaten
een 100/xs weergave karakteristiek be
zitten.
De nauwgezette lezer, die fluks een
en ander heeft nagerekend, zal tot zijn
bevreemding ontdekken, dat alle RCprodukten te groot zijn en pas zouden

kloppen met een 5000 pF condensator
i.p.v. 6800 pF. Toch is laatstgenoemde
waarde goed (zoals blijkt uit de ge
meten karakteristiek, zie fig. 24), deze
correctie bleek namelijk noodzakelijk,
omdat de aan de AC107 toegevoegde
tegenkoppelspanning ook nog afhanke
lijk is van de spanningsdeling, die op-

om het resterende bijstroom signaal
naar aarde af te voeren. R2 was hierbij
overbodig.
Wie er niet tegenop ziet, zelf een spoel
tje te wikkelen, kan met voordeel de
F4 vervangen door een spoel met een
veel kleinere zelfinductie, bijvoorbeeld
10 mH,
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Flg. 24
WEERGAVE-KARAKTERISTIEK. gemeten met BASF standaard testband 19 cm/s.
100 jis. Getrokken kromme geldt voor weergeefversterker plus aflulsterversterker, streeplijn
is voor uitgang weergeefversterker.
treedt via de inwendige emissor-basisweerstand en de frequentie-afhankelijke impedantie va^n de weergeefkop.
In de uitgangskring vormen R2, de F4
en C een tweeledige functie. De spoel
wordt met de parallelgesohakelde
trimmer afgestemd op ca. 100 kHz en
vormt zo een sperkring voor de bijstroomfrequentie. Tijdens opname in
duceert de opneemkop namelijk een
kleine h.f. spanning in de weergeef
kop en na versterking is deze spanning
voldoende, om de niveau-meter te doen
uitslaan, wanneer die op de weergeef
versterker is aangesloten en dit filter
niet aanwezig is.

De paralleltrimmer wordt dan ca.
300 pF en voor C zal een waarde in
de grootteorde van 2000 pF nodig zijn.
Deze veranderingen geven het voor
deel, dat men dan ook versterkers met
betrekkelijk lage ingangsimpedantie
(bijv. 10 kQ of hoger) kan aansluiten
en daarvoor een lange verbindingskabel kan gebruiken, zonder dat dit in
vloed heeft op de werking van het
filter.
De volgens fig. 19 en 20 gemonteerde
weergeefversterker behoefde in ons
geval geen extra afscherming. Aan de
voorzijde (fig. 20) is hij afgedekt met
een pertinaxplaatje en alleen in geval
men een geheel andere opstelling kiest,
b.v. in combinatie met een ander type
magnetofoondek, kan het nodig zijn,
hem aan één of beide kanten met een
aan aarde verbonden metalen plaatje
af te schermen tegen brominductie. In
ons model lag het stoorniveau (brom
plus ruis) ongeveer 54 dB beneden het
nul-niveau, gemeten (ongewogen) met
aangesloten weergeefkop en draaiende
motoren. Bij weergave van een op het
apparaat-zelf gewiste band was het
stoorniveau nog iets beter dan —50 dB,
een bevredigend resultaat.

In de tweede plaats dient de spoel in
combinatie met C en R2 voor de spleetcorrectie. Naarmate de frequentie toe
neemt in de buurt van de resonantiefrequentie van deze seriekring, stijgt
de signaalspanning over C (door opslingering) en bereikt een maximum
bij de resonantiefrequentie.
De juiste correctie kan men proef
ondervindelijk instellen m.b.v. een
standaard testband, door zowel C als
R2 te variëren. In ons geval was prak
tisch geen correctie nodig, zodat wij
C juist groot genoeg maakten (200 pF)
d8
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Flg. 25 - De totale frequentio-karakteristiek voor 19 cm/s met tijdconstante 50 jis. Gemeten met
Agfa PE 31-band, toongenerator aan ..radio'Mngang, uitgangsspannlng over 5 « belastingsweerstand aan aansluiting voor externe luidspreker.
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De weergavekwaliteit voor 19 cm/s
(100 /xs-norm) verloopt bijzonder vlak,
namelijk ± 2 dB t.o.v. 1000 Hz in het
gebied 0 . .. 18.000 Hz, terwijl tussen
50 en 5000 Hz de afwijkingen zelfs
binnen 0,5 dB blijven (zie fig. 24).
In fig. 25 is de totale frequentie-karak-

teristiek afgebeeld voor 19 cm/s bandsnelheid ,en de 50 /zs-opname. en weergave-karakteristieken.
Tussen 40 en 12.000 Hz zijn de afwij
kingen slechts ± 2 dB en pas bij 15
kHz daalt de uitgangsspanning tot —3
dB t.o.v. 1000 Hz.

NIVEAUMETER
T^E niveaumeter is uitgevoerd als
-^„programma-piekmeter”, d.w.z. de
wijzeruitslag is afhankelijk van de
amplitude van de signaalspanning, on
geacht de golfvorm, waarbij de tijd
constanten van de schakeling zo zijn
gekozen, dat de wijzer zo snel mogelijk
een stijgende signaalspanning volgt,
maar betrekkelijk • langzaam terug
loopt, wanneer die spanning plotseling
daalt. Zodoende wijst de meter betrek
kelijk nauwkeurig de signaalpieken
aan, die men gemakkelijk kan aflezen
wegens het langzaam teruglopen van
de meter. En aangezien het juist de
signaalpieken zijn, die tot oversturing
en bijgevolg tot vervorming kunnen
leiden, is een niveaumeter volgens dit
principe te verkiezen boven de VUmeter (VU = „volume unit”), die op
de gemiddelde waarde van de signaal
spanning reageert, zodat de aanwijzin
gen veel moeilijker zijn te interprete
ren, omdat de golfstroom van het sig
naal mede van invloed is op de wijzer
uitslag. Daardoor kunnen signaalpie
ken in werkelijkheid veel groter zijn
— wel 10 dB of meer — dan de meter
aangeeft. Alleen voor controle van de
ï^odulatiediepte van zenders, waarbij
automatische compressie en begrenzing
van de dynamiek wordt toegepast, is
de VU-meter op zijn plaats; in Ameri
ka wordt hij dan ook algemeen ge
bruikt. In de Europese (omroep) stu
dio’s gebruikt men echter voorname
lijk programma-piekmeters, waarvan
de eigenschappen echter nog niet in
ternationaal zijn genormaliseerd.
In ons ontwerp zijn wij uitgegaan van
een schakeling, die zo’n, 15 jaar gele
den in zwang was bij Duitse radio
amateurs als modulatiedieptemeter en
die wij destijds hebben toegepast als
accessoires voor de Fonolint versterker
MR51. Ben verbeterde versie daarvan
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is de in fig. 26 afgebeelde schake
ling.
Het a.f. signaal wordt aan het stuurrooster van de EBF89 toegevoerd en
verschijnt versterkt aan de anode van
deze buis. Via de condensator van 0,05
/xF wordt dit signaal aan de parallel
geschakelde dioden toegevoerd en daar
gelijkgericht, zodat over de weerstand
van 2,7 MQ een gelijkspanning komt te
staan, waardoor het eveneens aan deze
weerstand verbonden remrooster nega
tief wordt t.o.v. katode Dit heeft tot
gevolg, dat de anode-gelijkstroom
daalt en de schermroosterstroom stijgt.
(De elektronen, die onvoldoende snel
heid bezitten, worden door het nega
tief geworden rooster geheel „afge ■
remd” — vandaar de naam remroos
ter — en naar het schermrooster „te
ruggestuurd”).
De spanningsval over de 820 Q weer
stand in de anodekring wordt dusklei*mv

VAN ONUKTOETSS.
0.01/J

0-

X
100/J

iOO
dr.gtw.

Fig. 26 - SCHAKELING VAN DE NIVEAU
METER (positie E in fig. 23)

Afb. 28 - NIVEAUMETER EN DRUKTOETSENSCH AKELAAR zijn in het midden
deel van het frame ondergebracht; ook de schakelaar voor de wcergeefkaraktcristiekcn is te zien binnen de stippellijnen.
ner en die over de 390 Q weerstand in
de schermroostertak wordt groter,
waardoor er stroom door de meter gaat
vloeien. Genoemde weerstanden (en de
rest van de schakeling) zijn namelijk
zo bemeten, dat er bij afwezigheid van
signaal geen spanning over de meter
staat. De meter wordt op nul gesteld
d.m.v. de 500 Q regelweerstand, die
deel uitmaakt van de spanningsdeler,
waarop zowel schermrooster als katode zijn aangesloten. Deze brugschakeling geeft (na een opwarmtijd van 5
a 10 minuten) een behoorlijk stabiele
nulpunt-instelling, naregeling is zelden
nodig.
\r\W\
De schakeling heeft twee bijzondere
eigenschappen. Ten eerste is de meteraanwijzing niet rechtevenredig met de
signaalspanning, omdat een toenemen
de negatieve spanning op het remrooster de versterking doet afnemen.
Hierdoor ontstaat een soort AVR,
waardoor de meter een min of meer
logaritmisch schaalverloop krijgt.
Om dit effect nog iets te verbeteren,
hebben wij een deel van de gelijkge
richte spanning aan het stuurrooster
toegevoerd via een spanningsdeler, ge
vormd door de weerstanden van 4,7 en
1 MQ. Alle weerstanden zijn proef
ondervindelijk zodanig gekozen, dat
een zo gunstig mogelijke meter-aanwijzing werd verkregen. Dit bleek neer
te komen op het zoeken van een com 
promis tussen een zo goed mogelijk

logaritmisch schaalverloop enerzijds
en een zo groot mogelijke dynamiek
anderzijds. Het resultaat is te zien in
fig. 27, waar de in dB geijkte schaal
verdeling ter vergelijking boven de
originele schaal van de meter is ge
tekend.
Over het belangrijkste deel van de
schaal, n.1. tussen 0,2 en 0,8 mA, is de
aanwijzing vrijwel logaritmisch, waar
bij elke stap van 0,1 mA overeenkomt
met ca. 3 dB. Aan beide einden van
de schaal zijn de niveauverschillen
sterk „gecomprimeerd”, hetgeen ech
ter in de praktijk geen bezwaar is.
Eerder zelfs ’n voordeel, omdat dan
zelfs bij ernstige oversturing de wijzer
niet onmiddellijk „in de hoek” springt.

I
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Fig.27 - De boven de meterschaal getekende
dB-schaal geeft een indruk van de dynamiek
en de min of meer logaritmische werking
van de niveaumeter. Hieruit blijkt, dat men
de aanwijzing van het nulniveau (uitsturing
van de band) het beste bij .8 kan leggen.
Wanneer dan de meter even beneden .1
schommelt, ligt het betreffende (zwakke)
signaal ruim boven het ruisniveau; voor ge
middelde geluidsterkte zal de wijzer tussen
.4 en .6 bewegen en alleen een sterke zeer
kortstondige signaalpiek, die af en toe kan
optreden, mag de meter tot maximaal .9
brengen.
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Volle uitslag wordt verkregen met ca.
1 V signaal op het rooster; staat de
wijzer op „8”, dan is de signaalspanning al gedaald tot 200 mV, terwijl een
signaal van 2 a 3 mV nog een duidelijk zichtbare wijzeruitslag veroor
zaakt.

dat de meter ten minste ruim 0,1 sec.
nodig heeft om tot 90 % van de eind
stand op te lopen. Dat is al aan de
trage kant, de condensator mag dus
beslist met groter zijn. Om de piek
waarde nog te kunnen aflezen, mag de
meter niet sneller dan in 1,5 a 2 sec. teFig. 29 - MONTAGE VAN DE
NIVEAUMETER. De met a en b
gemerkte draden zijn met de aardlijn verbonden en zijn verder te
volgen in fig. 30 („aarde a.b.”)
*HSf>
V,A B'ISkfZJC HONTACC TCK.
AFLUIST. VCRST.)

NAAR POTM. 500/2
(Zlf HONTACC TCK.
VOOR VCRST )

De tweede bijzonderheid is, dat door
de aanwezigheid van de condensator
tussen anode en remrooster de buis
ook nog arts Miller-integrator werkt,
d.w.z. dat de ontlading van die con
densator wordt tegengewerkt door de
tegenkoppeling, die hij veroorzaakt.
Hierdoor is de ontladings-tijdconstante
schijnbaar vergroot met een factor, ge
lijk aan de versterking, gerekend van
remrooster naar anode, waarbij tevens
het aan de spanningsdeler verbonden
stuurrooster is betrokken. Dit Millereffect komt ons goed van pas om het
verschil tussen de tijdconstanten voor
ontladen en laden van de 0,05 /xF-condensator zo groot mogelijk te maken.
Tydens het laden is hoofdzakelijk de
anodeweerstand (100 kQ) werkzaam
en die geeft een tijdconstante (= R x
C) gelijk 5 milliseconde, waaruit volgt
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ruglopen tot 10 % van die piekwaarde;
d.w.z. dat de tijdconstante bij ontla
ding niet kleiner dan 0,65 a 0,87 sec.
mag zijn. Daarvoor zou ’n ontlaadweerstand van 13 a 17,4 MQ nodig zijn, als
’t Miller effect ons niet te hulp kwam.
In ons geval is. de ontlaadweerstand
slechts 1,83 MQ, gevormd door de 2,7
MQ weerstand parallel met de spanningsdeler van 4,7 plus 1 MQ; dat
geeft een tijdconstante van slechts
EXTRA
INC.

VOORVERST.

WK H.

1
WEEROEEFVERST.

AFLUISTERVERST.

Fig. 31 - SCHAKELING VAN DE DRUKTOETSENSCHAKELAAR

0,095. De werkelijke tijdconstante
blijkt echter in de buurt van 0,9 sec.
te liggen.
Deze niveaumeter leent zich ook heel
goed voor inbouw in andere apparaten.
Men sluit hem. dan aan via een instelpotmeter van 1 MQ op een punt in de
betreffende schakeling, waar de signaalspanning 0,5 V (of meer) be
draagt.
Hoe de niveaumeter en de druktoetsen schakelaar in het versterkerchas-

WE*«CAVE

NIV. MET. OP:

AFLUISTERVERST. OP:

1

Fig. 30
Bedrading van de
druktoetsenschakelaar • is gemakkelijk uit te voeren, indien
men de schakelaar „naar bui
ten” zwenkt, zoals aangegeven
met pijl.

AARDE
IN AFLUIST. V.

VAN VOORV.

\

sis zijn ondergebracht, is te zien op de
foto (afb. 28). De EBF89 ziet men daar
(onderste boven) vóór de nauwelijks
zichtbare weergeefversterker. De in
stelbare weerstand (500 Q) ziet men
links van de druktoetsenschakelaar,
zijn aseinde (voorzien van zaagsnede)
is zichtbaar op het bovenpaneel, mid
den voor de regelknoppen van de voorversterker Hoe de bedrading is uitge

AARDE!
VOORVERSZ

voerd, toont fig. 29; fig. 30 geeft een
beeld van de plaatsing van het montagedeel van de niveauversterker in
het frame. Verder geeft fig. 30 de be
drading van de druktoetsenschakelaar,
waarvan het schema volledigheidshal
ve is gegeven in fig. 31.
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Samenbouw der eenheden in koffer
öij de constructie van het geheel dient
^men met de volgende punten rekening
te houden: Ten eerste, de motoren en
voedingstransformator zorgen voor een
elektromagnetisch veld, dat brom ver
oorzaakt. Ten tweede produceren zowel
motoren, voedingstransformatoren als
buizen warmte. Ten derde dient de inge
bouwde controle of afluister luidspreker
zo te zijn opgesteld, dat er gezien de
afmetingen van de luidspreker en de
ruimte toch nog een maximum aan ge
luidskwaliteit wordt verkregen en ten
slotte dient het geheel zo te zijn samen
gesteld, dat alle onderdelen gemakkelijk
bereikbaar blijven en men zich toch niet
voor de vormgeving en afwerking dient
te schamen.
Om de brom tot een minimum te beper
ken is een voedingstransforr.ator geko
zen die het totaal vermogen ruim kan
leveren, zodat de transformator niet zijn
maximum lekveld produceert. De trans
formator is voorts op een draaibaar pla
teau opgesteld (fig. 33), waardoor de
eventuele laatste restjes brom door

verdraaien van het veld nog eens tot
een minimum dorden gereduceerd.
In het modelontwerp bleek deze laat
ste voorzorg niet noodzakelijk, doch
niet elke 100 mA transformator heeft
precies dezelfde eigenschappen. Ook is
gebleken dat opstelling van de trans
formator, links achter, wel de gun-
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stigste is ten opzichte van de koppen.
Voorts dient men de bouwtekeningen te
raadplegen waarbij vooral de aandacht
moet worden gevestigd op de plaats en
het aantal van de aardpunten.
De temperatuur in de koffer mag abso
luut niet hoger komen dan 45° C (de
max. temperatuur van de transistoren!)
Om nu de warmte van de buizen zo goed
mogelijk af te voeren zijn er verschillen
de ventilatie-gaten aangebracht. Het
kernpunt van een juiste ventilatie is, dat
er altijd een doorstroming van lucht
dient te zijn, alleen een ventilatieruirnte aan de bovenzijde is onvoldoen
de. Het versterkerchassis is nu zo opigesteld, dat de venbilatiegleuf aan de
onderzijde van de koffer zorgt voor
een inlaat van de lucht, die dan het
versterkerchassis passeert en. aan d'e
bovenzijde via de «gleuven rond 'het
dek, de koffer verlaat. Aan de achter
zijde is een opening die zorgt voor
ventilatie van de voedingstransforma
tor en de beide spoelmotoren, tevens
doet deze opening dienst als reflectieopening voor de Luidspreker.
Om de controle luidspreker
ook akoestisch nog zo goed
mogelijk aan te passen, is een
schot tussen luidspreker en
reflex-opening aangelbracht.
Enlkele opmerkingen over de
samenbouw. Het dek is met
behulp van vier afstandsibusjes op een multiplex plaat ge
monteerd (een verende op
stelling is absoluut overbo
dig) en deze wordt met be
hulp van twee stalen pennen
en een stalen plaatje in de
koffer geschoven (fig. 32).
Twee M4 schroeven aan de
voorzijde zorgen er voor, dat
bij het transport, als de kof
fer verticaal wordt gehouden,
het dek er niet uitvalt. De ge
hele koffer is gebouwd uit
multiplex, waarbij geen en
kele spijker of schroef is ge
bruikt. Lijmen is «hier de enig
juiste oplossing. Gebruik is
gemaakt van Cetaflex kunsthars-lijm.
Pas als de gehele koffer is bewerkt, alle
gaten en gleuven zijn uitgezaagd, zodat
een volkomen glad oppervlak is bereikt,
wordt de bekleding aangebracht. Het
R.B. model is in twee kleuren uitgevoerd
en bekleed met „Stamoid” 1), een soort
kunstleer op linnen basis, dat wordt ge
bruikt voor autobekleding, wandbekle-

Het deksel is voorzien van twee afneem
bare scharnieren, terwijl de onderkant
van de koffer is voorzien van vier rubber
doppen (In de praktijk blijken metalen
doppen beter te voldoen) om o.a. de ventilatie-gleuf niet af te sluiten.

was gebruik gemaakt van o.a. noval en
octal-stekers (goedkoper!) maar e.e.a.
bleek niet te voldoen, alleen het B & L
contact materiaal, voorzien van verende
stekers, heeft in de praktijk blijk gege
ven ook bij langdurig gebruik te voldoen.

Het versterkerchassis en voeding +
oscillator chassis worden onderling ver
bonden en tevens op hun plaats gehou
den d.m.v. Belling and Lee contact-bussen en stekers. In een eerste uitvoering

Voor de verbindingen van het dek (de
motoren), de opname-weergave schake
laar en de koppen is geheel verschillend
contact-materiaal gebruikt, met het doel
om te voorkomen dat een steker in een

!
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Fig. 32 - INTERIEUR KOFFER
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verkeerde contactbus wordt gestoken.
De verschillen constructie-tekeningen
van koffer, versterkerchassis en voe
ding + oscillatorchassis bevinden zich
achter in dit boekje.
Bij een werkelijk goede magnetofoon
hoort ook een goede microfoon en andere
toebehoren. Bezuinig nooit op contactmateriaal, zoiets geeft moeilijkheden,
juist op het moment dat u bezig bent met
„de opname van uw leven”.
De frontplaat van het versterkerchassis
(fig. 35 b) is afgewerkt volgens het be
kende principe; schuren met „Vim”, te
kenen met O.I. inkt (ook de rand). en
daarna het geheel afwerken met blanke
lak.
1) STAMOID is een Zwitsers produkt, geïm
porteerd door Boorasma's handelmij, Laren
N.H.
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Fig. 34 - „K" in fig. 32
BEVESTIGING
VERSTERKERCHASSIS

Fig. 33 - „J" in fig. 32. OPSTELLING VOEDINGSTRANSFORMATOR
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AFREGELEN VAN DE EENHEDEN
TXTanneer de constructie van de in de voor/ " gaande artikelen beschreven magnetofoon
is voltooid, moeten de verschillende trappen
in de juiste volgorde worden afgeregeld om
tot een zo goed mogelijk eindresultaat te ge
raken. Vandaar worden de noodzakelijke han
delingen hier puntsgewijs opgesomd en toe
gelicht.
1. Eerst controleert men. liefst met toongenerator en KSO — of de afluisterversterker goed
functioneert, daarna de voorversterker. Zijn
die in orde. dan kan tevens de werking van de
niveaumeter worden gecontroleerd met een
signaal van de toongcncrator aan de ..radio"ingang. Bij volle uitslag van de meter moet
men ongeveer 1 V signaalspanning meten (met
BVM) aan de ingang van de EBF 89. De ni
veaumeter mag geen noemenswaardige afwij
king vertonen, wanneer de frequentie van het
signaal wordt gevarieerd tussen 50 en 10.000
Hz. wanneer de ingangsspanning constant
blijft.
2.

Weergeefversterker (fig. 18-20)

Eerst moet het werkpunt van de transistoren
worden ingesteld. Sluit de BVM aan tussen
chassis en de collector van de AC 107 en regel
de instelweerstand (25 kn), in de emissorleiding van 'deze transistor tot de meter + 17 V
aanwijst. Daarna meet men de spanning aan de
collector van de AF 117 (I), die nu ten naastebU
+ 12 V moet zijn t.o.v. chassis. Mocht deze
spanning daarvan aanzienlijk afwijken, dan
kan dit het gevolg zijn van afwijkende weerstandswaarden. een (ernstig) lekke elco. of de
voedingsspanning verschilt van de nominale
waarde. Laatstgenoemde is echter niet kritisch
en zolang men een spanning van 20 tot 30 V
meet tussen chassis en het knooppunt van de
25 kn instelweerstand en de 100 kn voedingsweerstand. zal de schakeling bevredigend wer
ken. wanneer men de werkpuntinstelling zo
kiest, dat de spanning aan de collector van dc
AC 107 1.40 & 1.45 maal zo groot is als de span
ning aan de collector van de AF 117 (I). Is dit
bereikt, dan kan men eventueel door wijziging
van een filterweerstand de voedingsspanning
op de aangegeven waarde van ca. 25 V brengen.
Heeft men geen BVM, dan moet voor deze me
tingen een zeer gevoelige draaispoelvoltmeter
worden gebruikt, minstens een 20.000 Si/V
type.
3. Hierna controleert men de werking van de
weergeefversterker. Met aangesloten weergeefkop en draaiende motoren mag men geen
brom horen bij vol open gedraalde sterkteregelaar van de afluisterversterker. hoogstens
heel zwak. als men ’t oor vlak voor de luid
spreker te luisteren legt en het heel stil is in
de kamer. Is dit niet het geval, dan mankeert
er iets aan de ligging van de leidingen, die net
spanning voeren. Heeft men een geheel andere
bouwwijze gekozen, dan is wellicht afscher
ming van de weergeefversterker nodig en/of
verplaatsing (..draaien") van de voedingstransformator.
Voordat een band wordt ingelegd, moet men
de koppen demagnetiseren, want het zou een
wonder zijn. als zij nog vrij van remanente
magnetisatie waren, na alles wat het dek heeft
..doorgemaakt" na het verlaten van de fabriek!
Laat men dit na. dan is sterke bandruis te
verwachten met de kans. dat zelfs de band er
door wordt gemagnetiseerd en een eventuele
opname onherstelbaar wordt bedorven.

Ter controle van de weergave kan men nu een
— eventueel geleende — bandopname afspelen,
waarvan bekend is, dat de 'opnamekwaliteit
zeer goed is.
4. Met de hulp van deze band kan men tevens
de versterking instellen met de 1 kn instelpotmeter, n.1. zó. dat de niveaumeter (gescha.
keld voor ..weergave") bij de sterkste passa
ges juist tot ..8" oploopt. Dit is weliswaar een
globale, nogal onnauwkeurige instelling, maar
voor preliminaire experimenten heeft men zo
tenminste een uitgangspunt. Kan men over
een standaard testband beschikken, dan is het
mogelijk het nulniveau exact in te stellen door
de voor dit doel geregistreerde referentie-toon
weer te geven.
5. Dc weergave-karaktcristieken
Controle van de weergavekarakteristiek is al
leen goed mogelijk m.b.v. de (voor iedere bandsnelheid verschillende) standaardtestband.
Heeft men die niet. dan valt er niet veel meer
te doen, dan op het gehoor de weergave van
een band te vergelijken door die beurtelings
op de uwe en een andere magnetofoon af tf
spelen.
6. Wis- en bijstroom (fig 6-8)
Pas als het weergeefgedeelte geheel in orde
is. begint men aan het opneemgedeclte. Aller
eerst moeten de wis- en bijstromen worden in
gesteld. Of de oscillator werkt, is te controle
ren met een BVM, aangesloten aan de aanslui
tingen 1 en 2 van diens spoel; men kan daar
100—300 V wisselspanning meten, al naar de
stand van de clip op de 5 ka weerstand in de
hoogspanning toevoer.
De frequentie is te controleren m.b.v. een om
roepontvanger. Breng de antenneleiding dich»
bij de ECC82 en zoek de tweede harmonischt
van de oscillator in het langegolf-gebied. Men
hoort dan een ongemoduleerde draaggolf.
eventueel een fluittoon, wanneer de oscillator
interfereert met de draaggolf van een omroepzender. Die tweede harmonische is heel
zwak (zoals het ook hoort!) en kan worden
gevonden in de buurt van Droitwich (B.B.C.)
op 200 kHz.
7. Sluit de wis- en opneemkoppen aan, ook
de coax.kabel tussen opneemkop en opneemversterker; zet de trimmer van 750 pF op de
minimum capaciteit en stel de clip op de 5 kn
weerstand zo. dat er tussen 1 en 2 van de spoel
ca. 250 V staat. Sluit de BVM nu aan over de
wiskop en draai de trimmer in, totdat de BVM
ca. 100 V aanwijst. Heeft men een geregistreer
de band bij de hand. dan kan men direct con
troleren. of die volledig wordt gewist; even
tueel de trimmer naregelen, waarbij men hem
iets verder in draait voorbij het punt. waarbij
een sterk signaal volledig wordt gewist, 'tij
dens deze instelling kan men tegelijkertijd het
resultaat via de weergeefversterker waar
nemen. De spanning tussen 1 en 2 van de spoel
is nu gedaald en moét ongeveer 150 V zijn ge
worden.
8. Filter in weergeefversterker
Nu is het een goed moment om het h.f. filter
in de weergeefversterker af te stemmen op de
frequentie van de oscillator. Draai de 10 kn
potmeter van de oscillator geheel rechtsom (op
max. bijstroom), schakel de niveaumeter ach
ter de weergeefversterker en regel de trimmer
van de LC kring af op minimum uitslag van de
niveaumeter.
Dat minimum is praktisch ..nul" en wordt
enigszins beïnvloed door de grootte van de to
tale capaciteit, gevormd door C (zie fig. 18) en
de capaciteit van de uitgangskabel.
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9. Instelling bijstroom
Het instellen van de bijstroom kan alleen proef
ondervindelijk geschieden, aangezien diens
juiste waarde niet alleen afhankelijk is van de
eigenschappen van de opneemkop, maar ook
van het te gebruiken type band. Voor deze in
stelling zette men dus een band op van het
type, dat men (het meeste) denkt te gebruiken.
Leg een constant signaal aan de „radlo”-ingang — een toon van ca. 1000 IIz voor 19 en
38 cm/s en ca. 300 Hz voor 9.5 cm/s — schakel
de niveaumeter aan de weergeefversterker en
laat de band lopen (stand ..opname”). Regel
nu het a.f. signaal op tot de niveaumeter op
„7” staat. Draait men nu de bUstroomrcgelaar
(de 10 kfi instelpotmeter van de oscillator)
langzaam van zijn ..nul” stand uit rechtsom,
dan behoort de uitgangsspanning van de weer
geefversterker eerst toe te nemen tot een maxi
mum, om bij verder draaien weer iets te dalen.
Dit is op de niveaumeter te zien, maar aan
gezien deze wegens zijn logaritmisch schétalverloop maar een kleine uitslag geeft voor
betrekkelijk grote spanningsvariaties, kan men
bet beste een normale wisselspanningsmeter
aan de uitgang van de afluisterversterker aan
sluiten. Men stelt nu de bijstroom op een iets
grotere waarde, dan die waarbij de uitgangs
spanning van de weergeefversterker maximaal
is. nl. zover ..voorbij” dit maximum, dat de
uitgangsspanning weer 5 & 10% lager is. Mocht
men dit maximum niet vinden binnen het regelgebied van de 10 kfi potmeter, dan moet de
beschikbare h.f. oscillatorspanning worden
verhoogd of kleiner gemaakt door de 5 kfl
voedingsweerstand en de trimmer van de
wiskop opnieuw in te stellen.
10. Opneem correctie (fig. 4)
Wanneer met een toongenerator aan de ..radio”
ingang en een outputmeter aan de uitgang van
weergeef- of afluisterversterker de frequentiekarakteristiek van opname plus weergave op
neemt (dit moet met een vrij kleine signaalspanning gebeuren), dan zal die voor de hoge
frequenties afvallen, wanneer Cl en C2 nog
niet zijn aangebracht. Men moet nu proefon
dervindelijk Cl en C2 zo kiezen, dat de uit
gangsspanning zo goed mogelijk constant blijft
in 't gebied 1.000 .. 10.000 Hz. Aangezien kleine
variaties in de bijstroom grote invloed hebben
op de weergave van de hoogste frequenties, kan
men de laatste onregelmatigheden in de frequentiekarakteristiek — dus wanneer met va
riatie van Cl en C2 geen verbetering meer is
te krijgen — soms ,,b0vijlen” door de bijstroom
iets te veranderen, met dien verstande, dat
vergroting van de bijstroom ter compensatie
van bijv. een ..bult” tussen 8 en 10 kHz toe
laatbaar is; zou men echter de hoogste fre
quenties nog iets willen ophalen door de bij
stroom te verkleinen, dan moet men terdege
opletten, dat men daarmee niet verder gaat dan
het punt. waarbij voor 1 kHz het maximum
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van de uitgangsspanning optreedt. Te kleine
bijstroom geeft nl. grotere vervorming, meer
ruis en in het algemeen een slechtere kwaliteit
van de opname. Te grote bijstroom kan veel
minder kwaad en wanneer men hem ,,aan de
grote kant” instelt, biedt dit nog het voordeel,
dat bij gebruik van verschillende bandtypen de
onderlinge verschillen in opname-karakteristiek kleiner zijn.
11. Instelling opneem-niveau (fig. 4)
Als laatste handeling moet nu nog de 470 kQ
instelpotmeter aan de ingang van de opneemversterker worden ingeregeld. Met een toon
aan de ,,radio”-ingang en de niveaumeter op
„opname”, regelt men het ingangskanaal tot
de niveaumeter op ,,8” staat. Nu zet men de
band in beweging, stand ..opname”, schakelt
de niveaumeter naar „weergave” en regelt de
instel-potmeter in de opneemversterker tot dc
niveaumeter ook nu „8” aanwijst. Wanneer
men tijdens opnemen de niveaumeter overscha
kelt, moet hij dus in beide standen dezelfde
aanwijzing geven. Als men op een ander type
band overgaat, zal veelal de aanwijzing niet
meer gelijk zijn. Men kan dan de instelling
corrigeren, of afgaan op de aanwijzing, die in
dc stand „weergave” wordt verkregen.

EEN TWEEDE KANAAL
VOOR DE RB STUDIO MAGNETOFOON
C INDS de J^-spoor kop op de magnetofoon zijn intrede heeft gedaan - en dat is al
^ meer dan tien |aar geleden - bestaat de mogelijkheid, gelijktijdig twee sporen op te
nemen en weer te geven. Het gevolg is, dat de magnetofoon nu meer toepassings
mogelijkheden biedt, n.l. opnemen en weergeven van stereo-programma's, het overspelen
van het ene spoor naar he1> andere met het bijvoegen van een tweede signaal en de
mogelijkheid om twee afzonderlijk opgenomen programma's gelijktijdig weer te geven.
Ook biedt de twee-sporen magnetofoon de mogelijkheid om zelf met behulp van twee
microfoons stereo-opnamen te maken, al dient men er dan wel rekening mee te houden,
dat dit nooit die stereo kan zijn, die men met behulp van studio-apparaten weet te
realiseren. Naast de 2/2-spoor kop vinden we tegenwoordig ook de 2/4-spoor kop die,
ook al is deze de laatste tijd geperfectioneerd, niet direct in staat is de allerhoogste
kwaliteit te produceren.
Bij het gebruik van dubbel- en zelfs triple-langspeelband, 1/4-spoor koppen en 9,5 cm/s
bandsnelheid heeft deze techniek voor bepaalde doeleinden, waarbij het van belang is.
zo veel mogelijk informatie op één band te registreren, toch ook wel voordelen.
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F|at ook voor het zelfbouwen van 2U spoor magnetofoons belangstelling
bestaat is te begrijpen. Heeft men im
mers eenmaal een bandtransport-mechanisme, bijv. een kant-en-klaar dek,
dan zal het over het algemeen eenvou
dig zijn om de koppen te vervangen
door 2/a of 2/4 spoor exemplaren. Bij het
zonder meer volledig dubbel uitvoeren
van het elektronisch deel doemen echter
enkele vragen op. Zo is één van de
moeilijkheden de h.f. generator. De een
voudigste oplossing zou zijn „sluit het
extra stel koppen op de reeds bestaande
h.f. generator aan” maar in de meeste
gevallen blijkt dan, dat de generator die
extra belasting niet kan verdragen, met
als gevolg onvoldoende wissen en slech
te opnamen. Ook twee geheel afzonder
lijke generatoren geven moeilijkheden.
Nemen we namelijk op met een bijstroom- en wisfrequentie van bijv. 60
kHz en heeft de tweede oscillator een
iets afwijkende frequentie, bijv. 61 kHz,
dan zal de verschil-frequentie, zijnde
1 kHz, die ontstaat door overspreken en
intermodulatie, de opname radicaal on
genietbaar maken. De eenvoudigste op-

lossing is dan de twee oscillatoren te
synchroniseren. Nemen we als voor
beeld de Bolero-versterker, dan plaatB0LC90 I
913
Cll

*1

V3

Rit

Fig. 37
Het synchroni
seren van twee
oscillatoren
d.m.v. de 500 pF
Icoppelcondenuator.

930
RIS

CU
RJI

SOOp
BOLERO O

sen we tussen beide oscillatoren een
koppel C-tje en wdl zo, dat de beide
generatoren elkaar synchroniseren
(fig. 37).
Tevens is het raadzaam om C22, aangebracnt om tijdens opname (heel zwak)
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mee te luisteren, te verwijderen
om overspretoen van de a.f. sig
nalen van de ene versterker naar
de andere te voorkomen. Moet
men nog „met een schone lei” be
ginnen, dan kan men natuurlijk
een gemeenschappelijke genera
tor toepassen,, die wèl in staat
is. het vereiste vermogen te le
H
veren. Om eohter te voorkomen,
dat bij opname op één van beide
sporen de generator niet een te
grote spanning afgeeft, moeten
dlan belastingsweerstanden en/of
spoelen worden aangebracht, die
tijdens mono-opnamen voor ge
lijke belasting zorgdragen. Een
voorbeeld daarvan vinden we in
de Grundig TK47 (fig. 38).
Een ander systeem is o.a., om naast
(achter) de normale h.f. generator een
trap versterking toe te passen. Telefunken doet dat in haar professionele type
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Fig. 39
SCHAKELING
VAN EEN
BALANS
h.f. VERSTERKER

RECNTERKANAAL
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Fig. 38 - SCHAKELING van een gemeen
schappelijke generator.

M5-stereo: achter de balans oscillator
staat nog een balans (h.f. ver
sterker (fig. 39).
Bij de uitvoerig beschreven
RB-Studio magnetofoon be
staat ook de mogelijkheid deze
uit te breiden voor stereo. De
voor-, opneem- en weergeefversterkers worden dan in du
plo uitgevoerd, terwijl de niveau-indieator, om een meet
instrument te besparen des
gewenst via een extra scha
kelaar beurtelings op beide
KANAAL II
kanalen wordt aangesloten.
De voeding levert echter vol
doende om ook de niveauindicator in duplo uit te voe
ren. De afluister- of hoofdversterker is in combinatie
met de bestaande voeding niet
in tweevoud uit te voeren.
Voor stereo weergave zal dus
een extra versterker nodig
X. zijn. Het schema van de wis^ en bijstroom generator is ge
tekend in fig. 40.
Si is een driestanden schake
laar, die de volgende moge
lijkheden voor opnemen geeft:
KANAAL I
a. boven- en onderspoor, b. al
leen bovenspoor en c. alleen
onlderspoor. Om de voedings
spanning zowel bij mono als
stereo constant te houden, is
nog een extra instel-weerstand toegevoegd, die bij ste
reo wordt overbrugd. De wikkeling
1—2 (ca. 55 windingen) wordt dub
bel uitgevoerd, terwijl tevens iets dun
ner draad moet worden toegepast, om
dat er anders geen ruimte voor de extra
wikkeling is. Het loont de moeite te
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ONDERAANZICHT
van
de
Philips stereo-magnetofoon
EL 3534. Het uitgedraaide chas
sis toont duidelijk de beide
versterkers. Een typisch voor
beeld
van
ruimtebesparing
door toepassing van transistoren.
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proberen of er verschil is, als de aan
sluitingen van een van de twee koppelwikkelingen worden omgekeerd, dus
bijv. la en lb aan aarde in plaats van
2a en lb. Het is .mogelijk, dat in een van
beide gevallen de overspreekdemping
tijdens opnemen iets beter wordt.
In plaats van de Bogen UK 100 koppen,
die nu op het Brenell dek zijn gemon
teerd, zijn de UK 200 zonder meer te ge
bruiken I2/* spoor) of de UK 205, indien
men met kwart-spoor opnamen genoe
gen neemt. Deze koppen bezitten een M5
draadeind ter bevestiging en kunnen op
bijna alle andere dekken, zoals bijv. het
Magnavox-dek, met behulp van een
verloopplaatje worden gemonteerd.
Dit verloopplaatje moet zodanig op het
dek worden gemonteerd, dat het tevens
dienet kan doen voor de juiste spleetinstelling (fig. 41).
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Fig. 40 - SCHAKELING WIS- EN
BIJSTROOM GENERATOR
i
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Fig. 42

Plaatje rubber,dikte aanpassen aan de plaats,
(hoogte) van de splee t.
Fig. 41 - HET MONTEREN van een ^ctra
kop d.m.v. een verloopplaatje
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DE POSITIE VAN DE SPOREN

In fig. 42 is ook de positie van de sporen
aangegeven, waaruit duidelijk blijkt,
dat er een vrij brede ruimte tussen de
beide sporen is vrijgehouden en dat de
inwendige afscherming tussen beide sy
stemen ook tot de voorzijde van het
kopje is doorgevoerd, dit alles om overspraak zo klein mogelijk te houden.
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Fig. 43
SCHAKELING STEREOMENGVERSTERKERTJE
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Voor halfspoor stereo-opnamen wordt
als regel een volspoor wiskop, dus voor
de volledige breedte van de band toe
gepast. Willen we echter beide sporen
aok afzonderlijk gebruiken of de tussen
beide sporen liggende ruimte, die bij
halfspoor stereo 2 mm bedraagt, gebrui
ken voor een loodsspoor om bijv. een
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100 k

dia projector te sturen, dan maakt Bo
gen nog een 2/2-spoor wiskop (UL 211).
Tenslotte geven we in fig. 43 een stereo
mengversterkertje, geschikt voor een
stereo microfoon, stereo kristal p.u.
(eventueel stereo omroep signaal) en een
mono microfoon en radiosignaal.

BOLERO
Complete 4 watt versterker voor opname en weergave
• 4 INGANGSKANALEN: microfoon - radio - grammofoon _ wcergeefkop.
• MENGSCHAKELING: radio- en grammofoonkanaal kunnen beurtelings worden gemengd
met microfoonkanaal, zowel bij opname als bij weergave.
• KLANKREGELING: bij weergave bieden twee onafhankelijk werkende regelaars ruime
regelmogelijkheden voor lage resp. hoge frequenties.
• UITGANGSVERMOGEN: 2,5 watt bij minder dan 5 •/• vervorming.
• UITGERUST MET itlVEAU INDICATOR. De Bolero versterker vormt in combinatie met
het Fonolint dek, een luidspreker en een microfoon een complete installatie voor het
opnemen en weergeven' van geluidsbanden, terwijl bij aansluiting van een platenspeler
uitstekende grammofoonweergave wordt verkregen.
I

De schakeling
Voor de 'bediening bevat het apparaat
twee sterkte regel aars, twee klankregelaars en de functiesohakelaar. Laatst
genoemde (Si) bezit vijf standen, n.1.
drie voor weergave (band - grammo
foon _ radio) en twee voor opname
(grammofoon en radio). In alle stan
den kan het microfoonkanaal worden
bijgemengd. Dit is mogelijk door toe
passing van afzonderlijke voorversterkertrappen voor het microfoonkanaal
(Via) en voor bandweergave (Vn>);
de sterfkteregelaar R4 regelt uitsluitend
het microfoonkanaal, terwijl met Rio
beurtelings de sterkte van de band
weergave of van het grammofoon- dan
wel het radiokanaal wordt ingesteld.
Rio is achter R4 'gemonteerd, zodat de
knop van de microfoonregelaar achter
die van de andere sterkteregelaar is
aangebracht (de as van Rio loopt door
de holle as van R4).

Aan het rooster van V2a worden de
signalen van R4 en Rio samengevoegd.
Tussen V2a en V2b is het klankregelsysteem aangebracht, dat bij opnemen
buiten werking is, omdat anders de
opnamekarakteristiek hierdoor onguntig zou kunnen worden beïnvloed.
Het in de anodekring van V2b verschij
nende signaal wordt bij weergave naar
de eind pen tode V3 gevoerd en door Ti
aan de luidspreker afgegeven, terwijl
het bij opnemen direct van V2b naar
de o.w. kop en de niveau indicator
wordt geleid, in welk geval dan V3 is
omgesohakeld tot oscillator voor het
opwekken van de wis- en bijstroom.
De oscillatorkring L1-C0 is capacitief
gekoppeld (via C20) met de anode van
V3, die haar anodegelijkspanning via
de primaire van Ti krijgt. De uitgangstransformator blijft dus in de anode
kring en hierdoor is het mogelijk om
tijdens opnemen mee te luisteren; een
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100 jiF, "elco 12 V (Facon)
0,022 nF, papier (Facon)
C4-12-16-28-29 0,01 nï\ papier (Facon)
0,047 nF, papier (Facon)
C5-15
22 pF, keram. (LCC)
C8
470 pF, mica (Mial)
C9
C10-20-22 .... 4700 pF, papier (Facon)
.... 1000 pF, papier (Facon)
Cll-30
C14
...
8 nF, elco 350 V (Facon)
07-18
150 pF, keram. (LCC)
09 ...
. .. 220 pF, keram. (LCC)
C21
... 2200 pF - 10 + 20 #/o pap.(Fac.)
C24-25 en C26-27 32 + 32 nF, elco 450 V,
(Novocon)
Co
. reeds aanwezig in BO 5
D
OA81
LI
Amroh type BO 5
L2
Amroh type F4, met
poederijzerkern
Rl-23-26 ....... 470 k£2, Vitrohm type SBT
R2-13 22 ........ 2,2 k£2, Vitrohm type SBT
R3-7-14........... 220 k£2, Vitrohm type ABT
R4-10... ......... 100 + 100 k£2 potm. log., met
concentrische assen (Amroh-mod. 1)
R5
......... 47 k£2, Vitrohm type ABT
R6
......... 1 k£2, Vitrohm type SBT
R8-37-36 ......
M£2, Vitrohm type SBT
R9-11-20-25-41 100 k£2, Vitrohm type SBT
Cl-3-6-13-23 .

C2-7

±

" c«

Tc«

®
©

p

Vi

*- W/SMPJ

VI

ca
W

-®220 k£2, Vitrohm type SBT
2.2 M£2, Vitrohm type SBT
220 k£2, potm. log. m. schak.
(Amroh)
270 k£2, Vitrohm type ABT
R17
1 M£2, potm. log. (Amroh)
R18
15 k£2, Vitrohm type SBT
R19.
R21
180 £2, Vitrohm type SBT
R24
. 100 k£2, Vitrohm type ABT
10 k£2, Vitrohm type SBT
R27
R28
120 k£2, Vitrohm type SBT
R29 ........ .. 180 k£2, Vitrohm type SBT
R30-31
270 £2, Vitrohm type ABT
R32
27 k£2, Vitrohm type ABT
R33
500 £2, Vitrohm type GLA
R34
3.3 k£2, Vitrohm type ABT
R35
22 k£2, Vitrohm type ABT
R36,
100 £2, instelpotm. (Preh)
R39-40
10 M£2, Vitrohm type SBT
SI
functieschakelaar
(Amroh no. 48.104)
S2
netschakelaar op R16
Tl
Muzed U 85 N
T2
Muvolt P 120 D
VI
12AX7 - ECC83
V2
ECL82
V3
6BQ5 - EL84
V4
EM34
V5 .
5Y3GT
V6
signaallampje, 6 V - 0,1 A
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R12.
R15
R16 .............
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.______________ _ . AFSTEMMER_______
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Fig. 1 - SCHAKELING VAN DE BOLERO
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klein deel van het signaal komt dan n.1.
via een spanningsdeler, gevormd door
R2S-C22 en R27-20, op het rooster van
V3 en is in de luidspreker (eventueel
koptelefoon!) hoorbaar. Dit meeluistersignaal is uiteraard heel zwak, niet
alleen om rondzingen tijdens microfoonopnamen te voorkomen, maar ook
met het oog op verwaarloosbare —
dus onsohadelijke — modulatie van de
osei 11 a torsp arming.
Functieschakelaar
De functieschakelaar Si is ter bevor
dering van de overzichtelijkheid van
het schema in fig. 1 getekend als nor
male meerpoilige kiesschakelaar met
seoties Sia, Sib, enz. In werkelijkheid
is dit echter een speciale schakelaar,
waarvan de uitvoering in fig. 10 is ge
schetst. Hij bestaat uit drie contactplaten, gemerkt Pi, P2 en P3, terwijl
de aansluitilippen met letters zijn aan
gegeven, voor elk plaatje opnieuw be
ginnend met A. Deze aansluitpunten
zijn nu ook in fig. 1 aangegeven met
de overeenkomstige 'letters. Zo heeft
Sia b.v. de aansluitpunten E en F op

V2

V3

u

cgjiV
Rn

f

©

plaatje Pi en. Sib de aansluitingen A B - C en D op hetzelfde plaatje.
Correctienetwerken
Aangezien het klanikregelnetwek met
Rio voor de 'hoge- en Ris voor de lage
tonen een izeer ruim regelgebied bezit,
kan men (hiermee vrijwel alle gewens
te frequentiekarakteristielken instellen,
zowel voor (grammofoon- als voor bandweergave, zodat (hiervoor geen aparte
effenings („equalizing”) schakelingen
behoefden te worden aangebracht. ,
Bij bandweergave voorziet de combi
natie R5-C4 in aanvullende correctie
van de lage frequenties en de tegenkoppeling via Rs voor hoge frequenties,
terwijl Ci6 in serie met R29 in het tegenkoppelcircuit van eindbuis op voor
afgaande trap het verlies van lage to
nen in de uitgangstransformator com
penseert. Tijdens opnemen is deze tegenkoppeling buiten werking gesteld
door Sih, terwijl nu 'bovendien het
klankregelnetwerk onwerkzaam is,
doordat dan Sic het signaal via Cs-Rio
— welk netwedk de hoge frequenties
bevoordeelt ter vereffening van de op_
neemkarakteristiek — naar Vob leidt.
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Fig. 2 - AANSLUITINGEN
AAN DE FUNCTIESCHAKELAAR.
De letters bij de aansluitlippen vindt men terug bij
de overeenkomstige punten
in het schema van fig. i.

j

fu

mm

B

mi#
„ei
%

iHil,1

P/.2

0.

kV

Cs,

il

o

o.

©
©

'f

dj »s
o

m

TuleB

j

RL-RIQ
(DOORVERBON-t
DEN LIPPEN) l

Oj

/

\

c.

\

%

E.

oj
/j

\
$S>

c,

o

PI. 3

o/o.

°Qj

'a
[ÓJ /}/ \

0 o
5’

X

ï'’

1 ^ 6

/# AFSCHERMMANTEL
DOOR TULE D
E
DOOR TULE C

Verdere effening geschiedt door Cn
parallel aan R05. C19 voert de bijstroom
naar de opneemkop en de sperkring
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Lo-Cis voorkomt doordringen van de
oscillatorspanning tot de a.f. trappen
en de niveau indicator. Deze licht al-

*!* dt«

Fig. 3 - NONLINEAIRE
VERVORMING VAN DE
BOLERO
De kromme geeft het to
tale percentage harmonischen als functie van het
aan de luidspreker afgege
ven vermogen.

2
0.)

(LOS

0.1

0.1

0.*

0.S 0.»

0.1

leen op bij opnemen — Ski onderbreekt
diens spanningstoevoer in de weergeef standen — en waarschuwt dus tevens
wanneer de functieschakelaar in een
der opneemstanden staat. De kristaldiode D richt de toegevoerde a.s. span
ning gelijk en de filtercombinatie C92R40-R39-C2S vertraagt de gelij'kspanningvariaties, zodat het „oog” (V4) de
signaalschommelingen duidelijk zicht
baar maakt.
De bouw
De Bolero wordt gebouwd op het Amroh chassis no. 91.012, passend in de
kast type Universum. Bij dit chassis
horen een frontpaneeltje waarop de
regelorganen worden bevestigd en een
bevestigingsbeugel voor de EM34 met
bijbehorend aansluitbordje.
Als montagedraad verdient belledraad
met 0,4 mm 'kern, niet-geëmailleerd,
aanbeveling. Neem dit in verschillen
de kleuren en met plastieken isolatie
die aan de draadeinden. gemakkelijk
kan worden verwijderd door aanraking
met een hete soldeerbout.
Ga als volgt te werk:
1. Op het chassis worden voorlopig
alleen gemonteerd: De huishouders
— let op hun juiste stand, zie fig.
7 — en de rubber tulen, waarna
■men de gloeidraaddeidingen aan-

s W

2.

3.

4.

5.

brengt. Deze moeten in elkaar
worden gedraaid en zoveel mogelijk in de door achterwand en oh as
si sbodem gevormde hoek worden
gedrukt. Let speciaal bij Vi op de
juiste bedradingsloop (zie fig. 7 deze tekening bevindt zich aan het
einde van dit boekje).
Soldeer aan de Pertinax montage9trook de bedrading aan de onder
zijde en de R’s en C’s aan de bo
venkant, e.e.a. volgens fig. 5.
Buig de onderdelen iets uit elkaar
ter plaatse waar ruimte nodig is
om later de moertjes op de beves■tigingsboutjes te kunnen schroeven.
Schroef de geheel afgewerkte
strook op heit chassis, waarbij om
ieder boutje twee moertjes worden
gelegd tussen chassis en Pertinaxstrook om voldoende tussenruimte
te 'houden. Breng de verbindingen
aan tussen de huishouders en de
(betreffende soldeerlippen op deze
strook.
Monteer de onderdelen op de ach
terwand van het chassis, schroef
de transformatoren op het chassis
vast en monteer de elco’s C24 en
Co5 met isolatieringen tussen chas
sis en de bus.
Bedrading van de functieschakelaar geschiedt als volgt:

5

\
A

aSem/t
'20

X

40 50 60

60 KO

200

300 400 900600 0001000Hr

2

2

4

5 ( 7 09W

Fig. 4 - OPNAME-PLUS-WEERGAVE KARAKTERISTIEKEN VAN DE BOLERO. De krommen
gelden voor beide uiterste standen van de kiankregelaars en werden verkregen in combinatie
met het Fonolint dek en Amrohtape.

43

-rsrpfëE
Ju;

[n.wot*V'

CT)

v>
O'

kV

'o

S

T

O

$

o

S

S

2

I’

3
ó]
go JCÏÏÏ700p

jKaSfl

y§
«o S^^Qr^rfT

4

5o

o

JO

o

ff#

co«?

f

jo

o

jo

•<

<o

Vtof—£SZ2J—tiS

#1

CI3:100/J

tin It5
C16m0,01/j

><r£
3

o

3

o

1

«s, P-®
£s
[C_17i15Ó{

<N

■5?°
$.o

O

o

s

O

®>

1

s

5
5

£

fl»

vh

i

3

O

?=

O

O

2

O

O

o»

o

o

«o

I

C20.C700p

C§h—(R26awOM)
. co

)%lüW£fcral ƒ
v-2T^-(ftJ0«é,70 fj
_

QlKw

*4i^M
_ o!

# *

3

• 7

«v

O

>

_ en _
27k

Që$f—-^R3i.*2A2k

44

8^f
-<g$

Ci»c^ 07 50^^0
___ —
____

f

''f

5

R31*270

O

Oj

l;

!

o

3
rv.

/

-Q

O

N

jo

fljf
•<
'•£
«c

Oj

Ï2

<

jo

ƒ

Bi

3

O

O

«o

°

1°

/< *•*
&

'o

o

i^hH
R2dè12ÖHljr

3

o

$£

5Q

3

»22j 2.2k{*

£<?

8

o? ■

O

W£j4470A

£

£

o

In

S
a’

I

8

’ I

o

V^^(C>5rQ,C>47//

en

o

5

co

CD

K

3

ö'
iöl

O»

K$

o

on

a.

i

#ÖJ

3

lO

iövj* CKzd/J

/

;

?!

tóf—«He

*1
I?
fff

3

«N

egt—
a^SKa
Vsy* —“fft75 j 330jf_ Q"*nSS

o S?

o5

O

>o

lRl3i2.2k(:i, TOV

Ml

3

i

jo

3

a
QJ

I '

!
I

Oj

O
ƒ

:
/
;
■

V

/
/
-

'

a. Maak eerst de kabel welke door
tule D gaat. Neem metaalkous
van 16 cm lengte en ca. 8 mm
•binnendiameter. Schuif hierin
acht draden van verschillende
kleur, elk ca. 36 cm lang en aan
weerskanten ca. 10 cm buiten de
afschermmantel uitstekend. De
leidingen 2 en 3 (nummers bij
tule D) worden in elkaar ge
draaid.
b. Schuif de gehele draadbundel
met metaalkous in een isoleren
de slang, b.v. z.g. „Vitaslang”
met 10. a 12 mm binnendiameter.
Genoemde soort slang krimpt n.1.
bij verwarming tot 100° C en
komt dan keurig strak om de
kabel te zitten.
c. Voor het monteren van het afschermplaatje tussen de scha
kel aarpl aatjes Pi en P2 dient de
schakelaar te worden gedemon
teerd. Let er vooral op dat de
rotoren in de schakelaarplaatjes niet worden verdraaid en no
teer de oorspronkelijke standen
van de tijdelijk te verwijderen
plaatjes (P3 en P2), zodat alles
weer op de juiste manier kan
worden gemonteerd.
Zie eventueel fig. 2.
d. Soldeer de draadeinden van de
ze kabel aan de betreffende lip
pen van de functiesahakelaar,
zie fig. 2.
Maak de draden, die buiten de
afscherming uitsteken, vooral
niet te lang.
e. Monteer Rs en soldeer de overi
ge draadverbindingen aan de
schakelaar.
f. Soldeer de coaxkabels (elk ca.
20 cm lang) naar de verschillen
de ingangen aan de betreffende
schakel aarlippen.
6. Monteer de pofcmeters in juiste
volgorde op het fronitpaneeltje en
schroef dit vast op het chassis. Let
op goed elektrisch contact, zonodig
lak aan de onderkant van het pa
neeltje wegkrabben.
7. Monteer nu de schakelaar op het
paneeltje na eerst de eraan ver
bonden kabels door de betreffende
tulen te hebben getrokken.
8. Monteer de resterende onderdelen
en voltooi de bedrading. De leidin
gen naar uitgangs- en voedingstransformatoren moeten inelkaar
worden gedraaid, d.w.z. telkens de
twee draden van iedere wikkeling.
Raadpleeg fig. 8 voor de verbin
dingen aan de niveau-indicator
en voor het aansluiten van de

coaxkabels aan de aansluitbussen.
9. Controleer de bedrading zorgvul
dig, waarbij men iedere leiding
telkens in de montage tekening met
kleurpotlood aanstreept.
10. Plaats de buizen in hun respectie
velijke huishouders.
Inbed rij fstelling
Voordat de versterker definitief in be
drijf kan worden genomen moeten de
sperkring L2-Cjs en de ontbrommer
R30 worden afgeregeld. Begin met de
instelling van de sperkring.
Sluit het net aan en zet de functiesdhakelaar in een der opneemstanden
— de EM34 moet nu licht geven — en
sluit een buisvoltmeter aan op chassis
en het knooppunt Cn-Cig; de sterikteregelaars moeten „dicht” staan. Regel
nu met de kern van L2 af op minimum
uitslag (3 ... 5 V). Heeft men geen
buisvoltmeter, dan kan m.b.v. de ni
veau indicator worden afgeregeld. Sol
deer R4i los aan de kant, die met de

!
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Fig. 6 - FREQUENTIE KARAKTERISTIEKEN VAN DE BOLERO
De krommen gelden voor beide uiterste standen van de klankregelaars en werden opgenomen
met een signaal van constante amplitude aan radio- en grammofoon ingang. Voor het microfoonkanaal verkrijgt men een iets andere karakteristiek, de afwijkingen bedragen echter
hoogstens enkele decibel.
schakelaar is verbonden en verbind
het vrijgekomen eind van R41 via een
afgeschermd snoertje met het knoop.punt C17-C18, afsdhermmantel aan
chassis. Eventueel ook C30 tijdelijk los
nemen indien het ook geen duidelijke
uitslag vertoont. Stel de kern van de
F4 in op grootste schaduwhoek van de
EM34 en herstel de oorspronkelijke
sohakeling.
De instelling van R30 moert, geschieden
wanneer het -01135515 in de kast is ge
monteerd; zorg voor igoed elektrisch
contact tussen kast en chassis. Sluit
een luidspreker aan, zet de functiesoh akela ar in een der weergeefstan
den, «breng tijdelijk een kortsluiting
aan tussen de bussen 6 en 7 van de
octal aansluiting en scherm de micro
foon ingang af, b.v. door er een losse
coax-steker in te plaatsen.
Zet de algemene sterkteregelaar (R10;

voorste knop) geheel „dicht” en de microfoonregelaar (R-j; achterste knop)
geheel „open”, evenals de basregelaar
Ris).
Stel nu Rac in op minimum brom.
Hierna is de Bolero voor het gebruik
■gereed.
TECHNISCHE SPECIFICATIE
Maximum
uitgangsvermogen 2.8 W
18 db (bij 1000 Hz)
Tegenkoppeling
-55 db t.o.v. 2.8 W
Bromniveau ..
-65 db
Ruisniveau
Gevoeligheid:
a. ingangsspanning voor uitsturing van
eindtrap:
microfootn
7 mV
150 mV
grammofoon
100 mV
radio .........
b. ingangsspanning voor uitsturing van
de band:
5 mV
microfoon ....
90 mV
grammofoon
60 mV
radio ................

MEETTABEL - BOLERO
Gelijkspanningen gemeten t.o.v. chassis; afwijkingen van 10 %> zijn toelaatbaar.
meetpunt

meetgebied van
500 n/V instrument

C24
C25
C26

400
400
400
400

C27

V3, pen 7

V
V
V
V

stand van de functieschakelaar
opnemen
weergeven
280
255
230
160

V
V
V
V

310
300
270
180

V
V
V
V

9
3

400 V
400 V
10 V

235 V
235 V
6,3 V

2
8
9
7
6

10
10
400
400
400

V
V
V
V
V

2,7
0.7
42
25
42

V
V
V
V
V

3
0,8
50
30
50

V
V
V
V
V

VI. pen 1
6

400
400
10
10

V
V
V
V

50
55
0.7
0,35

V
V
V
V

55
65
0,8
0,4

V
V
V
V

..
..

V2, pen
„
.. ..
• * ..

..

8
3

Foncrtint dek Aangesloten " *
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285 V
285 V
2,75 V

van
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MARTIN-BSR BANDRECORDER-VERSTERKER
COMPLEET OP PRENT
• GESCHIKT VOOR 2/4 KOPPEN
• MENGSCHAKELING: radio- of grammofoonkanaal kan worden gemengd met microfoon- of
bandweergave
• AFLUISTEREN BIJ OPNAME: met behulp van een kristal oortelcfoontje is controle bij
opname mogelijk
• UITERST EENVOUDIGE BOUW: door toepassing van een compleet gemonteerde prent is het
monteren van de diverse versterkertrappen en de h.f. generator vervallen.
• UITGERUST MET EM 84: als niveau indicator
De schakeling (fig. 1)
De versterker bezit slechts twee ge
combineerde versterkerbuizen.
Via
functioneert als voorversterker voor
microfoon opname en bij bandweer
gave als voorversterker voor de opneem-weergeefkop. Na Via volgt de
potmeter R4> waarmee het microfoonof bandsignaal in sterkte is te regelen.
Ook komt hier via Rq het radio- of
grammofoonsignaal binnen, beide wor
den door Vib en V2a versterkt. Co zorgt
bij weergave voor een bepaalde cor
rectie, die, in combinatie met S4, C3 en
C4 voor correctie bij de verschillende
snelheden zorgt. Deze correctie ge
schiedt door frequentie-afhankelijke
tegenkoppeling over twee versterker
trappen, nodig om het signaal, afkom
stig van de opneem-weergeefkop, een

zo vlak mogelijke frequentie karakte
ristiek te geven. Deze frequentiecorrectie wordt ongedaan gemaakt, indien
de versterker alleen als grammofoonversterker wordt gebruikt. S2 schakelt
dan de correctie en de motor uit. Het
signaal is achter Voa te beluisteren met
een kristal oortelefoontje, terwijl het
niveau wordt aangetoond door de in
dicator V3.
Bij opname gaat het signaal via RJ4 en
Cm naar de opneem-weergeefkop, ter
wijl bij weergave het signaal via S3a
aan Vob, de eindbuis, wordt toege
voerd.. Vob functioneert bij opname in
combinatie met de oscillatorspoel L
als h.f. generator. Via Cm wordt h.f.
bijstroom aan de opneem-weergeef
kop toegevoerd, terwijl de wiskop via
een afzonderlijke wikkeling op de oscil-
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latorspoel de nodige wisstroom krijgt.
S5 is de spoorkeuzeschakelaar. Let bij
het bedraden vooral op de kleuren van
de draden aan de koppen.
De bouw
De schakeling is geheel ontworpen om
te worden samengebouwd met het BSR
10 dek. De versterker en h.f. generator
zijn reeds volledig gemonteerd op een
montageplaat met gedrukte bedrading,
een z.g. prent. Het enige wat ons over
blijft is het verbinden van de verschil
lende onderdelen zoals de potmeters,
schakelaars, in- en uitgangsbussen, niveau-indicator en transformatoren.
Juist in deze verbindingen schuilt een
groot probleem, dat echter bij zorgvul
dig raadplegen van de bouwtekening
(fig. 2) geen probleem behoeft te zijn,
n.1. de massa- of aardverbindingen.
Niet van alle afgeschermde kabels
wordt de mantel met aarde verbonden
Bij de kabel tussen T2 en de aanslui
tingen P en Q op de prent wordt de
hoogspanning (Q) van 250 V via de
mantel van de kabel naar de uitgangs
transformator gevoerd. Goed afwerken
van de kabeleinden is hier geboden
Niet elke mantel wordt aan beide zij
den aangesloten. Houdt u strikt aan
de bouwtekening.
Ook is het van belang goed afge
schermd kabel te gebruiken. De kabel

48

mag een niet te grote capaciteit heb
ben, en de afschermmantel dient goed
dicht te zijn. Om een minimale brom
te verkrijgen, is het noodzakelijk de
voedingstransformator niet direct op
zijn definitieve plaats vast te schroe
ven. Gebruik een tussenplaatje met
sleufgaten om de gunstigste stand tij
dens bedrijf te kunnen bepalen. De
plaats van de diverse onderdelen is op
de bouwtekening te zien. Aansluitpaneel en het bedieningspaneel zijn op
de foto vast aan het dek gemonteerd.
Ze kunnen echter zonder bezwaar aan
iets anders worden bevestigd, b.v. te
gen de kofferwand. Denk bij het com
pact samenbouwen, b.v. in een koffer,
aan voldoende ventilatie. . en onder
ventilatie dient men dan te verstaan
doorstroming van lucht. Maak b.v. in
de bodem enkele ventilatiegleuven en
zorg ervoor, dat het dek de bovenkant
niet volledig afsluit, vooral de EZ80 en
de ECL86 op de prent produceren nog
al wat warmte.
Boor geen nieuwe gaten in het dek,
maar gebruik hulpplaatjes. Zorg ook
voor een goed aardcontact van de
transformatorkernen. Plaats aan de
achterzijde van het aansluitpaneeltje
een
.., afscherming, die de gehele achter
zijde goed afschermt. Blik of messing
plaat is hier het beste op zijn plaatsAfscherming is voorts nodig rondom

S

i
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de beide sterkteregelaars R4 en Re, de
weerstanden R5 en R7 (ieder 300 kQ)
en de spoorkeuzeschakelaar S5. Deze
laatste is eenvoudig af te schermen
door gebruik te maken van de metalen
verpakking van een foto-kleinbeeld
film. Boor of knip een opening, net
groot genoeg voor het doorlaten van
de draden. Ook de hoek van de prent,
waar zich de aansluitpunten A en B

SCHAKELING MARTIN BSR
= 100 nF elco 12 V
= 0,02 nF
= 0,025 |iF
C4
= 0,01 nF
C5
= 5000 nF
C6-7-13 .
= 0,05 nF
C9-16 .
= 1000 jiF
C10-11-14
= 100 pF
C15
= 2500 pF
C17a + b . = 16 nF 4- 64 nF/350 V
C19
=8 nF/350 V
Rl-10-17-27 = 470 kfi - l/2W
R2-9-13 .. = 2,2 kfi - i/s W
R3 ............ = 220 kö - 1 W
R4-6
= 1 Mfi - potm. (log.)
R5-7
= 330 kfi - i/2 W
R8-11-14-21 = 100 kfi - 1 W
R12
= 10 kfi - 1 W
R15 ..........= 120 kfi - i/0 W
R16
........ = 22 kfi - i/2 W
Rie
= 10 Mn - i/2 W
R19
= 250 kfi - l/2 W
R20
. = 470 kfi - 1 W
R22-23 . .. = 68 kfi ■ l/, W
R24 .
. = 1,2 kfi - l/2 W
R25 .
.. = 100 kfi - pötm. (lin.)
R26 .
.. = 100 fl - 1 W
R28 ..........= 10 kfi - 1/, W
R29 . .. .. = 180 fi
1 W
R30 .. . . = 68 kfi - 1 W
L
.. = Martin Oscillatorspoel
Tl ..
.. = voedingstransformator
2 X 250 V - 60 mA - 6.3 V - 2 A
T2
.. = uitgangstransformator
7 kfi - 5 fi

bevinden, dient te worden afge
schermd. Soldeer aan dergelijke afschermplaatjes geen andere aardverbindingen dan alleen de verbinding
nodig om het plaatje met aarde in con
tact te brengen. De afscherming rond
om de ECC83 (Vi) wordt met een soe
pel draadje aan punt E verbonden. De
schakelaar S3 bestaat uit twee afzon
derlijke schakelaar-plaatjes. Het plaat
je met’Ss d en e komt boven het plaat
je met Sa a, b en c. Tussen deze beide
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De versterker is
gemonteerd aan
de onderzijde
van het BSR dek
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plaatjes en geheel rondom de schake
laar komt afscherming. Het bovenste
plaatje bezit een geïsoleerd ringetje,
ook dit dient met aarde te worden
verbonden (soepel draadje). De af
scherming kan worden vastgezet op de
schroefpennen, waarop ook de schakelaarplaatjes worden gemonteerd.
De bedradingszijde van de prent
schermt men af met een dun metalen
plaatje of aluminium foelie. Om moei
lijkheden te voorkomen is een isole
rend plaatje tussen prent en afscher
ming aan te bevelen. De verbinding
van I op de prent naar S3 e kort hou
den en niet afschermen. Ric en C9
(resp. 68 kQ en 1000 pF) met isolatiekous afwerken, aansluiting kort hou
den. Ook C3 en C* (resp 0,025 pF en
0,01 nF) dicht bij de schakelaar hou
den. De condensator C13 = 0,05 /iF en
R19 = 250 kQ dicht bij de prent mon
teren en eventueel afgeschermd draad
gebruiken (één zijde van de afscher
ming met aarde verbinden!).
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Van de opneem-weergeefkop komen
twee afgeschermde draden, deze niet
inkorten. De afscherming van alle ver
bindingen rondom S5 en S3e kort bij
elkaar en van alles geïsoleerd houden.
De wiskopverbindingen kunnen het
beste twee aan twee worden getwist.
Wenst men de bijstroom voor opname
te regelen, dan de condensator Cu (op
de prent C9) vervangen door een sta
biele trimmer met een max. capaciteit
van 150 pF.
Truc toets
Door tijdens opname de wiskop uit te
schakelen, kan men dubbele opnamen
maken.
Het nieuwe signaal komt dan over het
oude, niet gewiste, signaal. Een (toets)
schakelaar met wisselcontacten zorgt
dan met behulp van een 270 Q - 1 W
weerstand, dat de juiste belasting ge
handhaafd blijft. In het schema is dit
gestippeld weergegeven.

1

MAGNETOFOON DEKKEN
En de noodzakelijke wijzigingen voor de
Bolero versterker
De TD10 en TD2 van B.S.R.
Als eerste stellen we voor: de B.S.R.
magnetofoondékken TD10 en TD2. De
TD10 is een drie snelheden dek, 4,75;
9,53 en 19 cm/s met één asynchroonmotor, heeft een bandteller, ikan max.
18 cm spoelen bevatten, heeft plaats
voor een extra kop, een doorlopende

Afb. 1 - HET COMPLETE TD10 DEK
lange schakelaaras (plaatjes voor deze
schakelaaras worden los ibij geleverd)
en als standaard-uitrusting reeds 2/4
spoorkoppen, zodat het dek geschikt
is voor stereo. Bij de meer professio
nele apparaten wordt meestal een synohroonmotor gebruikt voor de aandrij
ving van het vliegwiel, maar als deze
odk als spoelmotor moet functioneren,
dan is een krachtig type nodig en die
zijn bijzonder kostbaar. De goedkopere
bandapparaten zijn dan ook meestal
met een asyndhroonmotor uitgerust,
die is goedkoper en neemt ook minder
ruimte in. De asynchroonmotor wordt,
gelijk als in het TD10 dek, dan zo be
meten, dat die het koppel, benodigd
voor het vliegwiel ruimschoots kan le
veren. Asynchroonmotoren, die niet
Afb. 2 - ONDERAANZICHT van het TD10
dek. Opvallend weinig uitstekende onder
delen. Rechts onder de schakelaaras waarop
minstens twee schakelaar plaatjes passen.
Afb. 3 - De TD10 met afgenomen bovenplaat.
Rechts van de afspoel haspeldrager, de mo
tor poelie.

maximaal worden belast hebben dan
toöh nog een redelijke stabiliteit.
Na langdurig experimenteren met dit
dek konden we vaststellen, dat wow en
flutter bij 19 en 9,5 cm/s bijzonder
laag is. Bijzonder is ook de lagering
van de aandruikrol door middel van
gleufjes, waarin de as van de aandrukrol draait, terwijl twee veren, boven
en onder de rol tegen de kaap
stander rusten.
De aandrukrol bezit zodoende
a.h.w. een zelfcentrerend lager,
waardoor een regelmatige druk
op de kaapstander komt. Op de
vrij lange aandrukrolhouder be
vinden zich ook aan aandrukkussens (verende viltjes) voor de
koppen; ook voor een derde aandrukkussen is nog ruimte. Bij
de experimenten hebben wij ge
bruik gemaakt van een „Bolero”
versterker, waarvan C21 voor het
TD10 dek dient te worden gewij
zigd in 0,1 fjF (Bolero versterker
uit
„Bandrecorderversterkers
voor zelfbouw”). Opvallend was,
dat de opname en weergave kwaliteit
ver boven het gemiddelde van de mees-

r

Afb. 5
ONDERAANZICHT van het TD2
dek, ook met de mogelijkheid extra schakelaarplaatjes op de opn./weerg. schakelaar te
plaatsen.

te populaire complete bandapparaten
uitstak, brom was zélfs geheel afwezig.
Door snel omschakelen van opnameweergave naar voor- en achteruitspoelen, hebben we getracht lussen in de
band te krijgen (z.g. „bandsalade”), dit bleek niet mogelijk.
Bij al deze goede eigenschap
pen (vooral gezien de prijs!)
mogen wij echter niet verzwij
gen, dat het op- en afspoelen
vrij langzaam gaat, maar —
dat maakt weer veel goed —
zelfs bij een bijna volle spoel,
blijft de motor goed spoelen (en
daar wil het bij de goedkopere
typen nog wel eens aan man
keren).
Het dek leent zich uitermate
voor inbouw en gezien de klei
ne afmetingen, tot samenbouw
met een transistorsohakeling in een
bijzonder klein koffertje.
In verband hiermee is de temperatuur
in de directe omgeving van de motor
gemeten en deze kwam, ook na lang
durig op_ en af9poelen, niet 'hoger dan
30° C.
Het tweede B.S.R. dek, dat we hebben
getest, is het type TD2. Dit dék heeft
geen teller, maar wel een gat waarin
een teller kan worden gemonteerd.
Deze tellers worden los geleverd. Het
dek kan max. 15 cm spoelen 'bevatten
en heeft een snelheid van 9,53 cm/s.
De bediening is overigens gelijk aan
die van de TD10 en wordt als stan-
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daard geleverd met 1/2 spoor koppen.
Ook deze TD2 hebben we op de Bolero
versterker uitvoerig beproefd, waarbij
bleek, dat de koppen van ie<ts mindere
kwaliteit waren, C21 dient bij het TD2
dek 3300 pF te zijn. Het vliegwiel en
de motor zijn iets kleiner, dan die van
<het drie snelheden dek. Bij experimen
teren met verschillende banden, kwam
wel aan het licht, dat met het vrij
stugge acetaat normaal speelband, bij

Afb. 4 - HET TD2 DEK waarop maximaal
twee 15 cm spoelen.

zeer kritisch luisteren en speciaal uit
gezóchte muziekpassages, een lichte
jank hoorbaar was. Met Ihet moderne
polyester langspeelband was dit abso
luut niet het geval.
Resumerend kunnen wij schrijven, dat
deze dekjes mechanisch goed zijn, de
constructie ook wel vertrouwen wekt
voor de toekomst; dit in verband met
slijtage (zelf instellende lagers voor
vliegwiel en rubberaandrukrol). de
vormgeving is aantrekkelijk en de prijs
is in verhouding laag. Vooral het TD10
dek lijkt ons bijzonder aantrekkelijk

HET MAGiVAVOX DEK

!
3
3

Bekijken we eerst het uiterlijk (afb. 5).
Het dek is strak van lijn, voorzien van
ventilatiegleuven en praktische tuime
laars. Voor het omschakelen van de
versterker is een knop aangebracht die,
door indrukken van de bedrijftoets, in
de stand„opname” geplaatst, blijft
staan. Stoppen we het mechanisme dan
springt de knop met schakelaar-as
weer in de standweergave. Ook de
snelheid is regelbaar met behulp van
een roterende as. Beide steken onge
veer 5 cm onder het dek uit en kun
nen worden voorzien van schakelaarplaatjes. De beide knopjes op de assen
zijn niet in overeenstemming met het
geheel, vorm en kleur wijken volko
men af, maar dat is een kwestie van
smaak en ze zijn dan ook zonder meer
te vervangen door andere typen. Naast
deze twee knoppen bestaat de moge
lijkheid nog twee roterende schake
laars of potmeters aan te brengen. Het
chassis is reeds van twee 10 mm 0 ga
ten voorzien, alleen de plastic boven
plaat moet nog worden doorboord.
We hebben ook dit dek mechanisch en
met behulp van de „Bolero” versterker
elektronisch getest, waarbij het vol
gende valt op te merken: Het vliegwiel
is vrij zwaar met het gevolg dat de
kans op jank klein is. Ook aan de vliegwiellagers is aandacht besteed. Jank
en flutter waren met behulp van ver
schillende muziekopnamen op 19- en
9,5 cm/s niet waarneembaar, de pres
taties bij 4,75 cm/s zijn zelfs nog zeer
acceptabel.
Aan de grote tuimelaars voor bedie
ning van het mechanisme moet men
even wennen maar na een poosje blijkt
al snel, dat deze minstens zo prettig

werken als normale toetsen. De tui
melaars maken opvallend weinig la
waai en werken soepel. De koppen op
het dek zijn van hetzelfde type geble
ven als zijn voorganger, het Magnavox
„Studio”dek en zijn voor normaal amateurgebruik absoluut goed. Er is ruim
te voor een derde kop. De Bolero ver
sterker met C21 = 0,1 nF geeft goede
aanpassing. De koppen mogen echter
een hogere wis- en bijstroom frequen'.ii'ïiê
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Afb. 5

tie hebben. Voor hen, die het onderste
uit de kan willen halen, is de h.f. ge
nerator uit de RB-Studiomagnetofoon
aan te raden.
De kopjes kunnen maximaal 60 kHz
verwerken; het drietal frequentie-bepalende condensatoren van 1200 pF
(voor ca. 100 kHz) dient men dan te
vervangen door drie van 3000 pF elk.
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Afb. 6 - Het Magnavoxdek met
afgenomen bovenplaten.
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ONDERAANZICHT van
Afb. 7
het Magnavoxdek. Rechtsonder de
mogelijkheid om extra schake
laars of een indicator te plaatsen.

tewd-k.
De temperatuur van de motor is nor
maal ook bij langdurig gebruik, terwijl
het uitwendig elektromagnetisch veld
(brom), zeer klein is. De aandrukviltjes en drukrol worden goed aange
drukt en in combinatie met de ver
schillende bandgeleiders is een goede
en rustige handloop verkregen bij alle
drie de snelheden. Aan de uiterste
rechterkant van het dek is een bandsteuntje aangebracht waar we het di
recte nut niet van inzien, maar mis

schien kan dit te pas komen bij het ge
bruik in combinatie met een dia-stuur
apparaat of smalfilmgeluidsprojector.
De toetsen worden onderling geborgd,
zodat het ons absoluut onmogelijk was
de band van de haspels te krijgen
(bandsla). Het spoelen gaat iets min
der snel maar dat is dan ook het enige
nadeel dat we kunnen vinden als we
dit dek vergelijken met diens voor
ganger. Pluspunt is in elk geval het
zwaardere vliegwiel.

Afb. 8 - Het meten van de kaap
stander afwijking met behulp van
een meetklokje.
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Testbanden
W/ÏL men controleren of een magne. tofoon geheel naar behoren func
tioneert, dan is een speciaal voor dit
doel gemaakte testband onmisbaar.
Ook voor eerste afregeling bij het zoe
ken naar fouten in een defect apparaat
kan een aarulal gesohikte testbanden
de werkzaamheden aanzienlijk bespoe
digen.
Men vergeet namelijk wel eens, dat
een bandapparaat nog niet in orde be
hoeft te zijn, ook al wordt een ermee
gemaakte opname voortreffelijk weer
gegeven. Het is best mogelijk, dat het
desondanks nog met een fout is behept,
die reeds bij de opname optreedt, maar
bij de weergave niet aan het licht
treedt, omdat ze „zichzelf compen
seert”. Nu zal de argeloze lezer op
merken, dat hij zich daarover niet drulk
zal maken, want het gaat toch om het
eindresultaat.
Jawel, maar hij ziet daarbij over het
hoofd, dat zijn apparaat dan ook al
leen maar „eigen opnamen” goed weer
geeft. Alle andere banden zullen door
zijn machine niet smetteloos worden
weergegeven, daaronder ook zijn
eigen banden, die vroeger
waren opgenomen, toen het ap
paraat nog niet de fout vertoonde. Het
is dus onder alle omstandigheden van
belang, dat de juiste indeling gehand
haafd blijft.
BASF-justeerband
Een van de belangrijkste dingen is de
instelling van de koppen zodat hun
luchtspleet nauwkeurig de juiste stand
heeft t.o.v. de er langs lopende band.
Vooral bij de opneem- en weergeefkop
moeten de wanden van de luchtspleet
zuiver haaks op de lengte van de band
staan, want een uiterst kleine afwij
king geeft al een aanmerkelijk zwak
kere weergave van de hoge frequen
ties.
Deze instelling kan niet zonder stan
daard testband worden uitgevoerd,
tenzij men zijn toevlucht neemt tot
omslachtige en tijdrovende kunstgre
pen.
BASF heeft speciaal ten dienste van
amateurs een bandje in de handel ge
bracht met behulp waarvan men, ge
heel op het gehoor, een luchtspleet
zuiver haaks kan instellen*. Op deze
justeerband is „gekleurde” ruis gere
gistreerd, d.w.z. de ruiscomponenten

zijn niet gelijkmatig over het gehele
frequentiespectrum verdeeld (z.g. wit
te ruis), maar geconcentreerd binnen
een bijna drie oktaven omvattend frequentiegebied. Afhankelijk van de
bandsneliheid ligt deze ruis tussen 11,2
en 32 (kHz ('bij 19 cm/s), 5,6 en 16 kHz
(■bij 9,5 cm/s) en 2,8 en 8 kHz (bij 4,76
cm/s). Het beste kan men deze band
met 9,5 om/s afspelen, waarbij dan de
eventueel aanwezige klankregelaar op
max. hoog moet worden gezet. Men
hoort dan een scherp sissend geluid
en wanneer nu aan de stelschroef van
dé weergeefkop wordt gedraaid, is een
zeer duidelijke verandering van het
timbre te horen. Men moet nu instellen
op een zo sohel mogelijke klank van
de ruis, men kan 'hiermee de luchtspleet minstens even nauwkeurig in
stellen als volgens de „officiële” me
thode, waarbij de veel duurdere stan
daard testband en een outputmeter
worden gebruikt.
In zeker opzicht gaat het met de „ruis
band” nog gemakkelijker: Ten eerste,
omdat men niet het oog voortdurend
op een outputmeter -behoeft te richten
en dus kan zien, wat men met de sitelsohroef doet. Ten tweede, omdat het
bereiken van de juiste stand van de
spleet veel gemakkelijker op het ge
hoor is vast te stellen dan m.'b.v. een
meter, die t.v.g. onregelmatigheden in
de handloop altijd iets heen en weer
schommelt. Deze fluctuaties zijn echter
nauwelijks hoorbaar, terwijl de timbre variatie, waarmede het kantelen van
de luchtsplee.t gepaard gaat, juist een
zeer sdherpe indicatie geeft.
Deze BASF justeerband is dan ook een
bijzonder handig hulpmiddel, dat ook
in de service-werkplaats goede diens
ten zal bewijzen. De ruis is over de
volle breedte geregistreerd, zodat het
bandje voor alle soorten koppen (vol-,
half- en kwartspoor) bruikbaar is.
De standaard testband
De standaard testband is wel het be
langrijkste hulpmiddel bij het inrege
len van het elektronisch gedeelte van
een magnetofoon. Het is namelijk zo,
dat men de h.f. bijstroom in de opneemkop, de gevoeligheid van de mveau-indicator (of -meter) en de frequentiekarakteristiek van de opneemversterker proefondervindelijk moet
instellen om de juiste opname karak
teristiek te verkrijgen. Het resultaat
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van die instellingen kan men echter
alleen te weten komen, door een proefopname te maken en die weer te ge
ven, waarbij dan een outputmeter ach
ter de weergeefversterker aan het licht
brengt, in hoeverre een juiste opname
karakteristiek is bereikt,
mits de
weergeefversterker geheel in orde is,
althans eventuele afwijkingen van de
juiste weergeeflkaraikteristiek nauw
keurig bekend zijn.
Heeft men t.a.v. dit laatste geen ze
kerheid, dan staat men voor een vi
cieuze cirkel en die kan alleen worden
doorbroken met behulp van een test
band, waarop een speciaal voor dit
doel bestemd „programma” is geregi
streerd. Voldoet deze registratie bin
nen enge toleranties aan een der ge
normaliseerde opnamekarakjteristieken,
dan bezit men een standaard als uit
gangspunt voor 'het controleren en me
ten van de weergeef- en opname ka
rakteristieken van een magnetofoon.
Dergelijke standaard testbanden wor
den door de vooraanstaande fabrikan
ten van banden in de handel gebracht
en bevatten allen in grote trekken het
zelfde programma. Men moet echter
wel letten op de verschillende opnamekarakteristieken, waarvoor testbanden
worden gemaakt, n.1. de Amerikaanse
(NAB, soms nog NARTB genoemd) of
Europese (CCIR) normen, die voor de
verschillende bandsnelheden verschil
lend zijn.
Iedere standaard testband bevat drie
gedeelten, n.1. het standaard referentieof nul-niveau, een toon voor instelling
van de spleet en een reeks tonen voor
het meten van de frequentiekarakteristiek. Aan ieder programma-deel gaat
gewoonlijk een gesproken aankondi
ging vooraf, o.m. vermeldende fre
quentie en niveau (in dB t.o.v. nulniveau) van de daarop volgende toon.
Het is dus van belang om tijdens het
meten mee te luisteren.
Het nul-niveau
Dit deel bevat de registratie van een
constante toon van 1000 Hz of een an
dere constante frequentie, waarvan de
bandflux nauwkeurig bekend is. Hier
mee beschikt men dus over een stan
daard signaal voor het meten en con
troleren van de gevoeligheid van de
weergeefkop. Van groter praktischer
belang is echter, dat dit nul-niveau
ons de basis geeft voor het instellen
van de niveau indicator.
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Dit geschiedt als volgt: men meet de
uitgangsspanning van de weergeefversteiker voor dit signaal van de testband en maakt daarna (op een andere
band!) een opname m.b.v. een toongenerator met dezelfde frequentie,
maar telkens met verschillende sterk
te, daarbij de standen van de amplitude-regelaar noterend. Daarna wordt
deze opname weergegeven en de ver
schillende uitgangsspanningen geme
ten. Zo vindt men het vereiste ingangs
signaal, dat de band uitstuurt tot het
nul-niveau en nu kan men de niveauindicator op het gewenste punt voor
,ymaximaal signaal” instellen.
Spleetinstelling
Het tweede gedeelte van de testband
bevat een constante toon met hoge
frequentie, met behulp waarvan men
de spleet van de weergeefkop zuiver
haaks op de looprichting van de band
Ikan instellen. Men regelt de daarvoor
■bestemde stelschroef tot de outputme
ter maximale uitslag geeft. Contro
leer wel, of dit inderdaad het grootste
maximum is, want als de spleet aan
vankelijk erg scheef staat, kan men
een aantal kleinere maxima passeren
alvorens de* spleet haaks staat. Deze
hoge toon voor de spleet-instellingkan
bovendien goede diensten bewijzen ter
controle resp. verbetering van de hand
loop en instelling van de handtrek of
van het aandrukkussen van de weergeefkop. Als dit alles in orde is, moet
de outputmeter (nagenoeg) stilstaan
tijdens weergave van deze toon.
Het derde gedeelte van de standaard
testband is bestemd voor het controle
ren en instellen van de weergeefkarakteristiék van een magnetofoon
Wanneer men dit deel afspeelt, beho
ren alle geregistreerde tonen telkens
dezelfde spanning te geven aan de uit
gang van de weergeefversterker, in
dien deze in combinatie met de er op
aangesloten weergeefkop over het ge
hele a.f. spectrum de juiste frequentiekarakteristiek bezit. In de praktijk
mag men tevreden zijn, wanneer bin
nen het gebied 100
10.000 Hz de af
wijkingen niet groter zijn dan ± 2 dB
(bandsnelheid 19 cm/s); bij 9,5 cm/s
zijn de afwijkingen boven 5000 Hz
meestal groter. Vindt men binnen het
genoemde frequentiegebied afwijkin
gen, die groter zijn dan 3 dB, dpi is
het wenselijk, de correotiefilters in de
weergeefversterker bij te regelen.
Geeft de eigen opname bij weergave
(vrijwel) dezelfde resultaten als de
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testband, dan is dat 'het teken, dait de
opneem'karakteristiek van de magnetofoon aan de norm voldoet.
Eventuele afwijkingen van een vlak
frequentie verloop zijn dan te wijten
aan tekortkomingen van de weergeefversterker.
Geeft daarentegen de testband een
goede frequentie-karakteristiek en ver
toont de eigen opname aanzienlijke af
wijkingen, dan moet de correctie in de
opneemverstenker en/of ’bijstroom in
de opneemkop worden bijgeregeld.
Aangezien de juiste instellingen voor
bijstroom en opneemcorrectie afhanke
lijk zijn van de magnetische eigen
schappen van de gebruikte band, moet
men bij 'het controleren en naregelen
van 'het opneemgedeelte bij voorkeur
een band gebruiken van het type, dat
ook meestentijds bij de betreffende
magnetofoon wordt gebruikt, voor het
maken van opnamen.
Zo af en toe doet zich de behoefte voor,
te kunnen zien (in letterlijke zin) hoe
een opname op de band staat. Vooral
bij het instellen van de hoogte van de
koppen is dit van belang om te kun
nen controleren of de verschillende
sporen op de juiste plaats liggen, of
hun onderlinge afstand voldoende is
cn of de wiskop wel de gehele spoor
breedte beslaat en niet een smalle
strook aan boven- of onderkant van
één of meer sporen ongewist laat.
Men kan een registratie zichtbaar ma
ken met behulp van uiterst fijn poeder
van magnetisch materiaal - bijv. ijzer-

oxyduul - gesuspenseerd in een snel
drogende vloeistof. Met een penseeltje
brengt men de suspensie op de gevoe
lige zijde van de band en de poederdeeltjes groeperen zich dan keurig in
rijtjes — dwars op de looprichting
van de band — op de plaatsen waar
telkens de magnetisatie van de band
maximaal is.
Dit is een vrij omslachtige methode en
mede om het geknoei met die vloeistof
en eventueel op de band achterblijven
de poeder-resten te omzeilen, heeft
Minnesota Mining and Manufacturing
Co. een apparaatje ontwikkeld en in
de handel gebracht, dat wel op dit
principe berust, maar dan zonder de
rompslomp van genoemde methode.
Dit kijkglas — „Viewer no. 600” ge
heten — bestaat uit een hermetisch
gesloten rond doosje met een boven
vlak van glas en als bodem een uiterst
dun membraan. Het is gevuld met
vloeistof, waarin magnetisch poeder is
gesuspendeerd. In het bijbehorende
etui isveen kussentje van schudmplastic aangebradht en hierop legt men de
te onderzoeken bandopname, met de
magnetische laag naar boven gekeerd.
Hierop wordt het kijkglas geplaatst en
zacht op de band gedrukt. Wanneer
men nu met de vinger tegen de rand
tikt, rangschikken de poederkorrels
zich volgens het patroon van de eron
der liggende band, hetgeen dan door
het glas is te zien.
Het apparaatje wordt geïmporteerd
door Minnesota (Nederland) N.V. te
Leiden.
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LECTUUR 'V.'fe
BANDRECORDING
door A. van Maaren en A. Brandon
Het opneem- en weergeefproces; 1/4-spoor- en stereotechniek; praktische toepassingen.
Prijs ƒ 8,90
2e druk - 212 pag. _ ruim 100 afb. - Bestelnr. 1020
896

Tonaufnahme für Alle II door Richter,
237 pag., 5e druk

f 15.60

1367 Tonbandjagd auf Tierstimmen band
door Ausobsky, 144 pag.

f 13.30

TONBANDGERöTE-PRAXIS door W. Junghans
Deze uitgave geeft het antwoord op vrijwel alle vragen op dit gebied.
8e druk - 128 pag. - 87 afb. - Bestelnr. RP9/10

Prijs ƒ 5,70

MESZ- UND SCHALTUNGSPRAXIS FÜR HEIMTON UND STUDIO
door F. Kühne
Meettechniek en opsporen van storingen en defecten in amateur-magnetofoons.
Prijs ƒ 2,85
4e druk - 68 pag. _ 33 afb. - Bestelnr. RP26
TöNENDE SCHRIFT door H. Kluth
Ontstaan en geschiedenis van de mechanische en magnetische opname- en weergavetechniek.
Prijs ƒ2.15
2e druk - 72 pag, - 23 afb. - Bestelnr. RP57
TONAUFNAHME FÜR ALLE door H. Richter
Een populair-wetenschappelijk boek over de opnametechniek in het algemeen en over
bandopname in het bijzonder.
Prijs ƒ 15,60
5e druk - 244 pag. - 10 afb. - Bestelnr. 895
DER TONBAND AMATEUR door H. Knobloch
Aanwijzingen en tips voor het gebruik van de bandrecorder; raadgevingen voor smal
film projectie.
Prijs ƒ10,70
7e druk - 176 pag. - 88 afb. - Bestelnr. 913
. TONBANDGERaTE MESSPRAXIS door H. Schröder
Het testen van en metingen aan bandapparaten.
Ie druk - 144 pag. _ 62 afb. - Bestelnr. 993

Prijs ƒ 12,50

DIA-VERTONUNG door H. Schmidt
De recorder en de dia-projector; geluidseffecten, trucopnamen; gebruik van de micro
foon; montages enz.
Prijs ƒ 13,30
Ie druk - 192 pag. - 99 afb. - Bestelnr. 1346
TONBANDTECHNIK OHNE BALLAST door E. Warnke
Geschiedenis en ontstaan van bandrecorder en band; mechanische en elektronische
problemen; koppen, snelheden en sporen.
Prijs ƒ 20f40
Ie druk - 152 pag. - ruim 100 afb. - Bestelnr. 1362
THE TAPE RECORDER
Een Engels tijdschrift voor de geluidsjagers en allen die zich voor de magnetofoontechniek interesseren.
Jaarabonnement (12 nrs) ƒ19,25

DE MUIDERKRING N.V.
Telefoon

0 2959-31851

Bussum
Giro 83214

Montagetekeningen „BOLERO”

Bouwtekeningen „BOLERO”
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8 - BOVENAANZICHT VAN DE „BOLERO" EN BEDRADING AAN HET FRONTPANEELTJE
De door cijfers aangegeven punten moeten worden verbonden met de overeenkomstig
gemerkte punten in de montagetekening

Fig. 7 - MONTAGETEKENING VOOR DE ..BOLERO" VAN ONDERZIJDE VAN CHASSIS
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MONTAGETEKENING VOOR DE MARTIN-BSR BANDRECORDER VERSTERKER
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Deerless
met L-C FILTERS voor

gedecimeerde
intermodulatie vervormingen
KIT 2-6. Een tweewegscombinatie bestaande uit een
8" lage tonen en een 2" hoge tonen luidspreker.
Scheidingsfilter tegen intermodulatievervormingen
met een kantelfrequentie op 4000 Hz. Frequentiebereik 55-18.000 Hz. Vermogen 6 W. Impedantie 8 f2.
Aanbevolen kastafmetingen en -inhoud 28x52 ( =
front) x 22 cm; ca. 28 liter.

f 43,50

KIT 3-15. Een driewegscombinatie bestaande uit een
8" lage tonen, een 5" midden tonen en een 2" hoge
tonen luidspreker. Scheidingsfilter tegen intermodu
latievervormingen met kantelfrequenties op 750 en
4000 Hz. Frequentiebereik 30-18.000 Hz. Vermogen
15 W. Impedantie 8 f2. Aanbevolen kastafmetingen
en -inhoud 28x52 (= front) x 22 cm; ca. 28 liter.

f 89,—
KIT 3-25. Een driewegscombinatie bestaande uit een
12" lage tonen, een 5" midden tonen en een 2" hoge
tonen luidspreker. Scheidingsfilter tegen intermo
dulatievervormingen met kantelfrequenties op 750
en 4000 Hz. Frequentiebereik 25-18.000 Hz. Vermo
gen 25 W. Impedantie 8 f2. Aanbevolen kastafme
tingen en -inhoud 40 x 66 (= front) x 41 cm; ca. 100
liter.

f 137,50

KIT 3-15
Bouwtekeningen met kastbeschrijving worden meegeleverd.
KAST IN TEAKHOUT voor inbouw van de kits 2-6 of 3-15

bestelnr. 71.106

f 75,—

Muiden, telefoon 0 2942 - 1341

