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Heeft BANDRECORDING
uw interesse?
Radio Bulletin brengt u iedere maand nieuws en interessante schakelingen op
dit gebied. Tevens brengt RB u in haar 80 pagina's tellende maanduitgave inte
ressante stof over kwaliteitsweergave, bouwontwerpen

voor versterkers en

ontvangers, belangrijke beschouwingen over Televisie en bouwontwerpen voor
handige en goedkope meetapparaten. Tevens ontvangt iedere abonné het
keurig uitgevoerde abonnementsbewijs met aangehechte boekenbonnen, waar
door u een belangrijke reductie ontvangt op de door de Muiderkring uitge
brachte boekwerken en cursussen. — Een jaarabonnement omvat 1 2 nummèrs.
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Bouw aan uw toekomst
Het staat onomstotelijk vast, dat ons land
met z’n radio-industrie en electronisch
bedrijfsleven een groot tekort telt aan vak
mensen. Een der oorzaken hiervan is waar
schijnlijk, dat vele jonge mensen de radio
techniek nog steeds zien als een „HocusPokus” of moderne zwarte kunst. Door dit
enge begrip en het niet de moeite willen
nemen zich eens wat dieper in deze materie
te gaan verdiepen blijven belangrijke posten
onbezet.
Posten, die een belangrijke toekomst ver
zekeren. Sleutelposities, waar de beste kan
sen liggen, ook uw kans.
Er moeten mensen komen voor wie „ken
nen” en „kunnen” één begrip is, werkers,
die weten aan te pakken.
De Muiderkring, het vormingscentrum voor
radio en clectronica, wil u hierbij helpen.
Zijn medewerkers, die dagelijks de Electronica van dichtbij bestuderen, hebben een
schriftelijke cursus opgebouwd, die slechts
één jaar duurt.
Wie deze originele, kaarsrecht op ’t doel
gerichte training kiest, start in de zeker
heid, dat geen overtollige bagage de pas
vertraagt, want ieder woord heeft zin en
elke paragraaf is afgetrimd om in de
kortst mogelijke tijd met de minste inspan
ning een maximum aan kennis, inzicht en
rijpheid bij te brengen.

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

Cursusgeld: ƒ 5,— p. m.
VRAAGT PROSPECTUS

U.M. DE MUIDERKRING - BUSSUM
Postbus 10
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WELKE RECORDER?
DE BANDRECORDER HEEFT DE WERELD VEROVERD, dat is aan geen twijfel
onderhevig. Bandrecording is eenvoudig niet meer weg te denken uit ons dagelijkse
ieven, zo menigvuldig zijn de toepassingen op velerlei gebied. Alleen de radio-omroep
in Europa gebruikt thans reeds 150.000 km band per jaar, een cijfer, dat de belang
rijkheid en onmisbaarheid van bandrecording wel zeer duidelijk illustreert. Ook als
„Hobby” deed bandrecording haar glorieuse entree en iedere dag brengt weer nieuwe
enthousiasten, die zich tot deze fascinerende techniek aangetrokken voelen.
Dit boekje is te klein om interessante toepassingen van bandrecording te bespreken
en daarom bepalen we ons alleen tot de zakenman, amateur en muziekliefhebber.
De ontwikkeling van de bandrecordertechniek is nog lang niet afgesloten en regel
matig verschijnen er nieuwere en betere constructies, zoals dat bij elke jonge tech
niek het geval is. En juist daaraan ontleent „Bandrecording” haar grote aantrek
kingskracht op het leger van amateurs.
Bij aanschaffing van een bandrecorder ga men niet zonder overleg te werk, maar
vrage zich eerst af, wat men met. de apparatuur wenst te bereiken.
DE ZAKENMAN. Wil men voor zakelijke doeleinden een bandrecorder kopen, dan is
het vrij eenvoudig en de aanschaffing slechts een financiële kwestie. Is de recorder
bedoeld voor dictaat alleen, of mede voor het registreren van telefoongesprekken of
een zakelijk onderhoud, men schaffe zich een van de gerenommeerde merken aan.
Ook de oudere draadrecorder zal hier nog goede diensten kunnen bewijzen en is in
vele gevallen zelfs te prefereren. Deze toch is geheel ontwikkeld voor dit doel en
veelal voorzien van een toerenteller of andere indicatie, die het mogelijk maakt om
een bepaald gedeelte snel terug te kunnen vinden. Voor de typiste is als regel een
voetschakeling aanwezig, zodat zij de handen vrij heeft voor de schrijfmachine.
Er zijn bandrecorders, die ook een teller en voetschakelaar hebben en dus ook ge
schikt zijn (Telefunken). Het fréquentiebereik van de draadrecorder gaat als regel
niet hoger dan 5000 Hz en maakt deze dus minder geschikt voor muziekweergave.
Voor dictaat stelt men slechts de eis, dat de spraak goed verstaanbaar is en daaraan
voldoet hij ten volle.
De bandrecorder heeft een veel groter frequentiebereik, als regel tot 8000 Hz bij
9V2 cm per sec. en 10.000 Hz bij 19 cm. De muziekweergave hiervan is dan ook veel
mooier. Wil men de recorder èn voor dictaat èn voor muziek gebruiken, dan is de
bandrecorder verre te prefereren, doch alleen het type, dat van een teller en voet
schakelaar is voorzien. Voor het registreren van belangrijke telefoongesprekken kan
aan iedere recorder een „Meeluister-apparaat” worden aangesloten. Er zijn twee
types, de „Kleef-spoel” en de „Onderzet-spoel”, de eerste wordt met een rubber kleefdop aan het telefoontoestel gedrukt en de laatste achter het telefoon-wandtoestel
geschoven of onder het tafeltoestel geplaatst. Het telefoongesprek komt even duide
lijk op de draad of band als het voor de microfoon gesprokene.
Een zeer practische uitvoering van een bandrecorder, die zowel voor zakelijk gebruik
als voor muziek-opname/weergave geschikt is. is de Amroh „Handy Sound”. De
afmetingen zijn handig en klein, practische koffer met handvat en voor microfoonopname is deze te gebruiken zonder radiotoestel. Microfoonopname kan met het
apparaat geschieden en de weergave met een lichtgewicht hoofdtelefoon worden be
luisterd. Als de brieven gedicteerd zijn kan de typiste de band afluisteren. Bovendien
is er voorzien in het aansluiten van een
voetpedaalschakelaar zodat de typiste
beide handen vrij heeft voor de schrijf
machine. Telefoongesprekken kunnen ge
registreerd worden op de band met een
extra telefoonspoel (Teletap), waarvoor
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ook al een aansluiting aanwezig is. Tenslotte heeft de „Handy-Sound" nog de moge
lijkheid om een mededeling zonder onderbreking te herhalen. Daartoe werd er een
band zonder eind (Continu-tape) opgezet, waarmede dus zonder ophouden steeds de
zelfde tekst wordt weergegeven. Dit kan van belang zijn voor reclame-mededelingen,
aankondigingen e.d.
Inplaats van de nogal zware hoofdtelefoon kan voor dicj taatwerk beter gebruik worden gemaakt van een zeer
' licht model, dat door de typiste eenvoudig in de oren ge
r.
hangen wordt en niet met een beugel over het hoofd be
vestigd wordt, gewicht 55 gram. AMROH-Muiden brengt
daarvoor in de handel de ,,Y-Phone’”\ zowel verkrijgbaar
in laag- als hoogohmige types.
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Voor het opnemen van telefoonge
sprekken is de ..Teletap” van Amroh
een handig apparaatje. Het bestaat
uit een plat doosje waarop het tele
foontoestel gezet moet worden om
de gevoerde telefoongesprekken op de
band vast te leggen. Een soepel snoer
wordt daartoe met de recorder ver
bonden.

TELETAP

DE MUZIEKLIEFHEBBER. Voor de muziekliefhebber is de bandrecorder verre te
prefereren boven de draadrecorder. Beoogt men het opnemen van serieuze muziek,
zoals symphonieconcerten of ’t copiëren van de nieuwste langspeelplaten, dan komt
alleen de recorder met 19 cm bandsnelheid in aanmerking, eventueel gecombineerd
met 9Vs cm, waarmede amusementsmuziek ook nog goed tot haar recht komt. Er
zijn onlangs bandrecorders uitgebracht met een snelheid van 4% cm en zelfs 2% cm,
die echter uitsluitend gebruikt kunnen worden voor spraak.
De bandsnelheid is één van de factoren, die het frequentiebereik bepaalt; hoe sneller
de band loopt, hoe hoger het frequentiebereik. Er zijn wel bandrecorders, die met
9*2 cm reeds een behoorlijk frequentiebereik hebben, doch indien de fabrikant de
snelheid verdubbeld had van diezelfde recorder, zou de muziekkwaliteit nog beter zijn
geweest. Het is inderdaad waar, dat met de beste radiotoestellen geen kwaliteitsweergave van de omroepontvangst kan worden verkregen. Boven de 4500—5500 Hz
wordt niets weergegeven, omdat de zenders niet met een hogere frequentie mogen
moduleren. Hetzelfde toestel gebruikt met een moderne piekup en langspeelplaten
zal een veel mooiere weergave hebben, omdat het versterkergedeelte wel voor een
groter frequentiebereik geschikt is. Dit geldt natuurlijk ook als via dat toestel een
band wordt weergegeven, die met een WW-versterker is opgenomen.
Hieruit volgt dus, dat de bandweergave nooit beter kan zijn dan de weergave van het
toestel — indien met datzelfde toestel het radioprogramma is opgenomen — ook al
zou de beste bandrecorder worden gebruikt.
Een uitzondering bij radio-ontvangst moeten we maken voor radioprogramma’s ont
vangen op de FM Band (frequentie-modulatie). Deze kunnen tot 12000 Hz en nog
hoger gaan. Het ontbreken van FM-zenders in Nederland wordt dan ook wel
als een zeer groot gemis gevoeld. Voor de muziekliefhebber is de bandrecorder te
prefereren en dan liefst met 19 cm bandsnelheid. Dit wil ook weer niet zeggen, dat
een recorder met 19 cm altijd beter is, integendeel, er zijn recorders met 916 cm die
beter zijn. Het hangt alles af van het merk en de prijs, die wordt besteed.
DE AMATEUR. Komt de aankoop van een merk-recorder niet in aanmerking, omdat
men zelf wil knutselen, dan is er ruim keus. Die hoge eisen stelt kan met zelfbouw
ook zeer wel slagen. De bandrecorder bestaat uit 2 delen: 1. het mechanische deel
met de koppen en 2. de versterker met luidspreker.
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Het mechanische deel zelf maken is geen eenvoudige opgave, zeer zeker als men de
onderdelen ook nog zelf wil maken. Bij de M.K. is het boekje „Bandrecorder voor
Zelfbouw” uitgebracht, waarin precies de maten worden aangegeven voor deze onder
delen met een opstelling van het mechanisme. Wel kunnen de benodigde onderdelen
veelal uit de handel worden betrokken. Het monteren van de verschillende delen is
dan vrij eenvoudig, doch het afstellen van het geheel vereist toch wel enige vaardig
heid. Hierbij zou men de hulp van de leverancier kunnen inroepen.
Eenvoudiger en slechts weinig duurder is het mechanische deel met koppen gereed
gemonteerd kopen. Men kan bij de aankoop de kwaliteit reeds beoordelen en heeft
men meer zekerheid dat de bouw van de recorder ook slagen zal.
DE OPZETRECORDER. De eenvoudigste recorder is het opzet-type, een klein chassis
met aandrijfrol, op- en afwikkelspil en opname/weergave/wiskoppen. Dit is tevens de
goedkoopste. Men denke er echter wel aan, dat een volkomen gelijkmatig lopende en
sterke grammofoonmotor hierbij nodig is. Alleen het motortype met wormwiel voldoet
en deze kost minstens ƒ 65,—. Is men in het bezit van een dergelijke motor, dan valt
de aanschaffing van het opzet-type te overwegen. Een voordeel is, dat men grammo
foonplaten kan blijven draaien en ook copiëren op de band en dat de bandsnelheid te
variëren is van circa 22 cm—12 cm per seconde of nog minder, afhangende van het
motortype. Met de opzetrecorder wordt nooit een mooie inbouw verkregen en het
geheel — hoe goed de weergave ook zijn kan — blijft een beetje rommelig. Terug
spoelen van de band of versneld vooruit spoelen is hiermede niet mogelijk.
Een klein type „Opzetrecorder” is de „Fonofix” van Amroh, waarbij tevens versneld
vooruit- en terugwikkelen mogelijk is. De
opnameduur is 2 X 15 minuten. Dit appa
raatje wordt op de grammofoonmotor gezet
en de bandaandrijving geschiedt door een
aandrijfrol (capstan), die voortbewogen
wordt door het plateau van de motor en
niet door de as. Dit is dus ook te gebruiken
op grammofoonmotoren waarvan de as niet
ronddraait, b.v. zoals motoren van platen
wisselaars.
De „TAPE-O-GRAM” is een opzetrecorder
FONOFIX
voor 2 X 30 minuten, die iets duurder is,
doch buitengewoon goed voldoet.
HET RECORDERDEK. Hier is de aandrijving samen gehouwd op een metalen chas
sis eri met een schakelaar te bedienen. Het eenvoudigste is het recorderdek met 1 of
2 motoren en capstanaandrijving. Door het aanbrengen van een snaarwieltje kan een
mechanische omschakeling worden verkregen, die in het algemeen niet zo goed
voldoet. Een betere constructie is het 1-motorige type, uitgevoerd met as-aandrijving
en aandrukrol. Hiermede is ook een omschakeling te maken voor het versneld terug
spoelen, die uitstekend voldoet.
Men kan ook een recorderdek maken met één motor, die de band direct aan
drijft. Hiervoor is het motortype vereist met een geslepen toonas. Niet alleen, dat
deze motor een volkomen gelijkmatig toerental hebben moet, doch bovendien moet
de aandrijfas precisie zijn geslepen. De rotor van de motor drijft de band dus direct
aan. Bovendien mag de motor zelf geen krachtige mechanische trillingen veroor
zaken. De montage van dit motortype kan nog wel eens aanleiding geven tot moei
lijkheden. Een aardige oplossing is verkregen met de Loewe-Opta recorder, waarbij
de as een rubber rol aandrijft. De band ligt hier niet tegen de as, maar tegen de
rubber rol. De motor heeft voldoende kracht om ook het terugwikkelmechanisme aan
te drijven. Mooier is het 3-motorendek. Eén motor is voor het terugspoelen, één
voor het opspoelen en een zwaarder type voor het aandrijven van de band. Het 3-motorendek wordt bediend met één schakelaar, die uitsluitend electrisch schakelt. Me
chanische fouten kunnen zich hierbij niet voordoen. De bandaandrijving geschiedt met
een as, waarop een zwaar vliegwiel is aangebracht. De band wordt tegen de as ge
drukt met een rubber-aandrukrol. Een voordeel is, dat bij inschakeling de band direct
op snelheid is en dus geen aanlooptijd vereist. Het hinderlijk zwevend geluid bij aan
zetten wordt hierdoor vermeden. Voor 19 cm snelheid is de weergave buitengewoon
mooi en ook met 9V£ cm wordt een goede muziekkwaliteit verkregen. Deze construc
tie leent zich ook voor 4% en 2% cm, doch uitsluitend voor spraak. De bediening is
uiterst eenvoudig met- slechts één schakelknop die 4 standen heeft, 1 bedrijf-2 ver
sneld vooruitspoelen. 3- stop- 4- versneld terugspoelen. Het geheel is electrische ge
schakeld, niet mechanisch. De beschrijving van een 3-motorendek is opgenomen in
het boekje „Bandrecorder voor Zelfbouw”.
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Gevasonor magneetlint heeft uitstekende electro-magnetische eigenschappen; het is sterk, soepel en zeer
duurzaam.
De magnetisch gevoelige laag is goed bestand tegen
wrijving en bijzonder glad hetgeen grote voordelen
heeft: geen slijtage van het band en de magneetkoppen. Perfecte toon weergave zowel in de hoge
als in de lage registers.

neem een proef!

180 mrt. Jl 10.50
360 mlr. Jl 17.15
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RECORDERDEK MET PAPST-MOTOR. Afzonderlijk noemen we het recorderdek,
waarbij gebruik gemaakt wordt van de „Papst Aussenlaufer Motor”, een zeer bijzon
der motortype.
Normaal is, dat het huis van de motor (stator) gemonteerd wordt aan de montageplaat en de rotor draait. Met de „Papst Ausenlaufer Motor” is het juist andersom.
Daarbij draait het huis en de rotor staat stil. Het zware metalen huis functioneert
dus behalve als aandrijving tevens als vliegwiel. Deze motor heeft ook een precisie
geslepen toonas, waarmede de band direct wordt aangedreven. De motor kan met een
schakelaar op 19 en 9% cm bandsnelheid worden geschakeld, alsmede links- en
rechtsom draaien. Jammer, dat dit bijzondere motortype ook bijzonder duur is
(ƒ 175,—). Met deze motor wordt niet alleen de aandrijving verzorgd doch tevens het
terugspoelen en opspoelen van de band. Hij ontwikkelt hiervoor voldoende kracht.
2 OF 3 KOPPEN. Zijn wij het eens geworden over de aanschaffing van het mechani
sche deel, dan worden de „Koppen” onder de loupe genomen.
In Duitsland, de bakermat van de bandrecorder, worden practisch op alle recorders
3 koppen gebruikt, 1 voor het opnemen, 1 voor het weergeven en 1 voor het wissen.
Inderdaad is voor 3 koppen veel te zeggen. De opnamekop moet aan andere eisen
voldoen dan de weergavekop en een combinatie van beiden is dus altijd een compromis.
Vooral het frequentiebereik kan bij gebruik van afzonderlijke opname- en weergavekop veel beter zijn. Bij toepassing van een zeer nauwe spleet is het frequentiebereik
veel groter, vooral in het noge register. De spleet van een gecombineerde opnamey
weergavekop kan nooit zo nauw gemaakt worden als van een speciale weergavekop,
omdat er vervorming zou optreden. In de Duitse constructies is de spleet van de
opnamekop breder dan de weergavekop en wordt de meest ideale voorwaarde voor
opname/weergave geschapen.
In Nederland is het 3-koppensysteem vrijwel nooit toegepast en zijn alle bandrecor
ders van 2 koppen voorzien. Dat hiermede ook zeer goede resultaten bereikt worden
spreekt wel vanzelf, want ook de grootste fabrieken op dit gebied brengen recorders
met 2 koppen uit, zelfs voor 9 Yz cm bandsnelheid en minder.
BANDGELEIDING. De kwaliteit van de koppen is niet alleen het alles bepalende
voor de weergave. De band moet strak tegen de koppen aanliggen om de kwaliteit
van de koppen tot zijn recht te doen komen. Aan iedere kant van het koppenstelsel
komt dan een bandgeleider of bandsteun, die zodanig opgesteld worden, dat de band
strak tegen de koppen getrokken wordt, althans tegen de spleet.
BAND- EN WEERGAVEKVVALITEIT. Om de goede constructie van koppen en
bandgeleiding volkomen te kunnen benutten moet de bandkeuze juist zijn. Men kan
maar niet zo een willekeurige band gebruiken voor een optima resultaat. In ieder
geval is er met 19 cm bandsnelheid en nog meer met 9% cm terdege rekening te
houden met de bandsoort. De Duitse fabrieken hebben een speciale band ontwikkeld
voor 9Y2 cm. Dit zijn banden met „Hochanhebung” (versterking van het hoge regis
ter). Bij 9Vn cm is het verschil bij gebruik van normale en speciale band direct hoor
baar. Wel is de prijs van deze band hoger dan van de populaire bandsoorten die in
de handel zijn, maar het loont werkelijk zijn keuze te bepalen bij de duurdere banden,
althans indien het er om gaat het maximum bereikbare resultaat te behalen. Voor
spraak of amusementsmuziek komt ’t er niet zo op aan en kan men van het hoge
register gerust wat missen en dan voldoet ook de goedkope band wel.
Extra vermelding verdient de nieuwste „SCOTCH” band type 120 A van de Ameri
kaanse fabriek Minnesota Mining & Manuf. Comp. Deze band is niet bruin maar
donkergroen, omdat hierbij gebruik gemaakt is van een geheel nieuwe metaal-oxyde.
De gevoeligheid van dit bandtype is veel groter en de verhouding signaaWuis veel
gunstiger. Met een zwakker signaal is de weergave krachtiger, terwijl de ruis volko
men afwezig is en de muziek voller klinkt. Alleen de plasticband komt in aanmerking,
de papieren band is in onbruik geraakt en met recht. Papierband scheurt en vouwt
en is nooit zo vlak en glad als plastic.
Er is ook een band in omloop, die gefabriceerd is voor 38 cm en zelfs 76 cm, die op
de Duitse bandrecorders van enige jaren her werd gebruikt en ook door de omroep.
Uiterlijk is er geen verschil, maar bij gebruik merkt men direct op, dat de weergave
veel lager is dan normaal. Voor serieuze opnamen is deze band vrijwel waardeloos
en zou men ter wille van een paar gulden voordeel de kwaliteiten van de recorder
belangrijk verminderen. De band voor 76 cm kan beter niet worden aangeschaft, die
voor 38 cm kan voor amusementsmuziek en spraak nog wel goede diensten bewyzen.
Men kope uitsluitend verpakte banden waarop het merk en het type staan aangegeven.
DE RECORDERVERSTERKER. Het versterkerdeel van de bandrecorder is dezelfde
als een microfoonversterker, dus twee voorversterkerbuizen, een eindbuis en het
voedingsdeel. Een bandrecorder hierop aangesloten geeft een uitstekende weergave.
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Het versterkerdeel van een radiotoestel is hiervoor niet geschikt, omdat er een buis
te weinig is. De bandrecorder aangesloten op de pickup-aansluiting van het radio
toestel zou slechts een nauwelijks hoorbare weergave produceren.
Maar om te kunnen opnemen, dus de band te voorzien van een opname, is er nog een
buis nodig, nl. een oscillatorbuis. Deze buis in combinatie met een oscillatorspoel en
een schakeling van weerstanden en condensatoren wekt hoogfrequente energie op,
die nodig is om de band „voormagnetisatie” te geven. Behalve de muziek of spraak
wordt tegelijkertijd hoogfrequente energie toegevoerd aan de band. Hiervoor is de
oscillatorbuis. Met een dergelijke versterker kan dus opgenomen worden en weer
gegeven, hetzij dat een microfoon aangesloten wordt of de extra luidsprekeraansluiting van een radiotoestel.
DE RECORDER-VOORVERSTERKER. Ook is het mogelijk om het versterkerdeel
van het radiotoestel te gebruiken voor opname en weergave, gecombineerd met een
voorversterker- en oscillatorbuis. Hoewel niet geheel juist, wordt dat een recordervoorversterker genoemd. Het is echter een ƒ 30,— a ƒ 40,— goedkoper en men bereikt
op deze wijze ook een goed resultaat, vooral indien het radiotoestel van goede kwali
teit is.
De benodigde spanningen voor de buizen worden wel eens afgetakt uit het radio
toestel. Men bespaart hiermede wel weer een ƒ 20,—, doch als regel is de voeding van
het radiotoestel niet berekend op de onttrekking van deze extra energie. Beter is de
voorversterker een eigen stroombron te geven.
WIS-METHODES. Zeer belangrijk is ook de methode waarop de band wordt „gewist”.
Om een band, waarop zich reeds een opname bevindt, opnieuw te kunnen gebruiken
is het nodig, dat de eerste opname wordt verwijderd. De band moet schoongemaakt
worden, de magnetisatie moet worden verwijderd. De band met een opname heeft een
magnetisch veld en wordt dus gedemagnetiseerd. Hiervoor zijn 3 methodes mogelijk.
Ie magnetisch-, 2e kathode- en 3e hoogfrequentwissen. Het eenvoudigste is magne
tisch wissen. Feitelijk zou men daarvoor geen kop nodig hebben. Indien de band met
de te verwijderen opname langs een magneet getrokken wordt, verdwijnt deze, d.w.z.
het aanwezige magneetveld wordt door elkaar geschud en een ander magneetveld
wordt aangebracht door de magneet. De opname is dus niet meer aanwezig, maar
volkomen gedemagnetiseerd is de band niet. Een op deze wijze gewiste band geeft,
indien hij langs de weergavekop wordt getrokken, een sterke ruis. De magnetische
wiskoppen zijn daarom zo ingericht, dat zij eerst een sterk en daarna een zwak mag
neetveld afgeven. Desondanks blijft de band toch nog enigszins magnetisch en geeft
een hoorbare ruis. Veel hiervan verdwijnt weer bij het opnemen door de hoogfrequent-voormagnetisatie van de opname zelf. Door zo krachtig mogelijk op te nemen
en zo zacht mogelijk weer te geven zal de ruis niet zo hinderlijk meer zijn.
KATHODE-WISSING. De 2e methode, „kathode-wissing”, is niet altijd ideaal. Men
maakt gebruik van de kathodestroom van de oscillatorbuis (eindbuis). Bij opname
wordt de kathodeweerstand van deze buis uitgeschakeld en de draadwikkeling van de
wiskop (die dezelfde waarde heeft als de kathodeweerstand) ingeschakeld. Hierdoor
gaat de kathodestroom en met het daardoor opgewekte magneetveld wordt de band
gewist.
HOOGFREQUENTWISSING. Hoogfrequentwissing is de enige methode waarmede de
band absoluut gedemagnetiseerd wordt en geen spoor van ruis achterblijft. Dat kost
een extra buis met oscillatorspoel en een combinatie van weerstanden en condensa
toren. Het zou mogelijk zijn met de bestaande oscillator van de HF voormagnetisatie
ook te wissen, docli dat levert wel eens moeilijkheden op. In de duurdere recorders
wordt altijd hoogfrequent gewist en dit is dan ook de enig juiste methode. Men be
hoeft niet extra krachtig op te nemen met de kans op vervorming in de krachtige
muziekpassages, doch kan de versterker op de juiste sterkte instellen zonder hinder
lijk geruis, ook bij zachtere muziek.
BALANSVERSTERKING. De muziekkwaliteit is nog
bruik van een balans-eindversterker. Hierdoor wordt
men meer diepte. Een goede balansversterker kost een
radiotoestel met balans-eindversterking, dan kan deze

verder op te voeren door ge
de weergave voller en krijgt
ƒ 100,— extra. Heeft men een
prachtig worden benut.

BASREFLEXKAST. Met de luidspreker is ook veel te bereiken. De luidspreker, ge
monteerd in een basreflexkast, geeft een veel mooiere weergave en de winst aan
kwaliteit is zeer belangrijk. Voor het ontwerpen van een basreflexkast moet rekening
gehouden worden met de eigen-resonantie van de luidspreker, die als regel wel be
kend is of kan worden gemeten. Vooral is de winst in het hoge register belangrijk,
indien een luidspreker gebruikt wordt die ook inderdaad de hogere frequenties kan
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weergeven. Een combinatie van balans-eindversterker en basreflexkast is natuurlijk
prachtig.

BEGROTING VOOR AANKOOP VAN EEN RECORDER
Wie met „bandrecording” wil beginnen overlegge dus van te voren wat de vervul
bare wensen zijn. Het goedkoopste is de opzetrecorder in combinatie met het radio
toestel en een voorversterker. Kosten bij zelfbouw circa ƒ165,— tot ƒ200,—, exclu
sief motor en microfoon.
Dan volgt het recorderdeck met motor en voorversterker, in combinatie met het
radiotoestel. Kosten bij zelfbouw circa ƒ290,—, exclusief microfoon.
Vervolgens het 3-motorendeck met voorversterker, in combinatie met het radiotoestel.
Kosten bij zelfbouw circa ƒ 370,—, exclusief microfoon.
Indien het radiotoestel niet gebruikt wordt is een versterker nodig, waarvan de kosten
ƒ 30,— hoger zijn. De versterker kan in alle combinaties worden toegepast. Wil men
hoogfrequentwissing toepassen dan worden de kosten verhoogd met ƒ 25,—. Voor een
balans-eindversterker worden de kosten nog eens extra verhoogd met circa ƒ 100,—.
Deze opsomming is wat kort gehouden. De bedoeling is slechts, dat de keuze verge
makkelijkt wordt. De deskundige recorderzaak zal nader advies gaarne geven.

KNIPPEN EN PLAKKEN VAN TAPE
Het gebruik van kleefband, voorloopband en gemetalliseerde eindbanden
Minstens even belangrijk als de opname zelf is het knippen en plakken van de tape,
vooral bij „montage” van een opname. Net als bij de film moet een band niet maar
zo afgedraaid worden als ze opgenomen is. Het knippen en aaneenvoegen van band
opnamen noemt men „montage”. Uit de verschillende opnamen worden stukken ge
kozen die met elkaar harmoniëren en bij het beluisteren een verrassend effect maken.
Men kan voor een dansavondje b.v. een heel programma zelf samenstellen met korte
pauzes, die gevuld worden met aardige, bij de avond passende liedjes. Voor een.
receptie wordt achtergrondmuziek gegeven met hier en daar een muziekje, dat op de
bepaalde gebeurtenis slaat. Het kan ook voorkomen, dat er geknipt moet worden bij
een microfoonopname van een paar sprekers, waar gehaperd is of geluiden door
gedrongen zijn die storend werken, of wel, dat men de inleidende woorden van de
omroeper of aankondigingen uit de opname verwijderen wil. Zelfs is het mogelijk nog
iets toe te voegen aan het opgenomen programma, dan wel te verbeteren.
In al deze gevallen moet er geknipt worden, maar voordat men de schaar in de band
zet moeten de uit te knippen gedeelten eerst worden gemerkt. De band wordt daartoe
op de normale wijze beluisterd en het uit te knippen gedeelte met een stukje krijt
gemerkt. Dit is een uiterst precies werkje en als regel is het nodig de bandgedeelten
enige keren te beluisteren om de merkstrepen op het juiste moment aan te brengen.
Is dit geschied dan kunnen we aan het werk gaan met een schaar die niet mag
netisch is. (Er zijn zelfs speciale antimagnetische scharen in de handel.)
In bijgaande figuren is de wijze van knippen en plak
ken duidelijk aangegeven. De met een krijtstreep ge
^KRIJTSTREEP •
merkte strook wordt uitgeknipt. De daardoor ontstane
bandeinden over 1 cm lengte over elkaar gelegd, ver
II VUWiJCXaiN IANOC.IWUH
volgens SCHUIN doorgeknipt. In een speciaal daarvoor
in de handel verkrijgbaar plakbankje (AFGA, AMROH
of SCOTCH) worden de afgeknipte bandeinden
«cm
PRECIES tegen elkaar aangelegd met de glanzende
■ ANDCIN0CN OVia ClKAAt UOOIN
bandzijde naar boven en vervolgens voorzien van een
3 cm lange strook kleefband (AGFA of SCOTCH).
Deze kleefband heeft PRECIES dezelfde breedte als de
SCHUIN DOOSKN1WN
band zelf. De kleefband is uiterst dun en een aldus ge
maakte las zal niet meer loslaten. Deze wijze van plak
ken is daarom zo doelmatig, omdat bij het afdraaien
(
niets gehoord wordt van de breuk. De gevoelige band
UGIM flKAAO KGGIN
zijde is volkomen intact gebleven en kan voorzien wor
den van een opname. Er is ook een kleefmiddel in de
handel waarbij men de breukeinden over elkaar heen
moet leggen. Het kleefmiddel lost echter de metaalPlAtSTBOOOt VAN 1 cm PlAKKfN
oxydebespuiting op en ter plaatse van de las
is de band dikker. Er is dus een onderbreking in de
opname en de band is stug geworden op de kleefplaats.
waardoor iedere las hoorbaar is.
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Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor een gebroken of gescheurde band. De beide breukeinden worden over elkaar heen gelegd over een afstand van circa 1 cm en weer
schuin doorgeknipt. Bij het gebruik van plakmiddel moet er rekening worden gehouden
met de bandsoort. De plastics, die als drager voor de metaal-oxyde gebruikt worden,
zijn op verschillende bases gemaakt, n.1. igelit of cellulose. Hiervoor zijn ook twee
verschillende oplosmiddelen nodig. Op dezelfde wijze kunnen de opnamen op één band
van elkaar worden gescheiden, met een tijdsruimte die men zelf bepalen kan. Hiervoor
wordt voorloopband gebruikt, dat in verschillende kleuren verkrijgbaar is (wit, rood,
blauw, bleu en rosé). Het voorloopband in de kleuren rosé en bleu is beschrijfbaar
met inkt of potlood. Dit is dezelfde band als voor opnamen gebruikt wordt, echter
zonder metaaloxydelaag. De verschillende opnamen worden gescheiden met een tijds
ruimte die men zelf bepalen kan. Als de bandsnelheid bekend is, b.v. 19 cm per
seconde, zal een band van 190 cm lengte een pauze van 10 seconden geven.
Zeer practisch is ook de banden bij het begin te voorzien van een lengte aanloopband. Hier wordt steeds dezelfde regel aangehouden, dus rood bij het begin en blauw
op het eind om begin en eind van een opname direct te kunnen onderscheiden. De
aanloopstrook dient om precies aan het begin van een opname te kunnen beginnen
zonder bandverlies.
Er zijn recorders in de handel, die automatisch stoppen aan het einde van de band.
Zeer vernuftig heeft men hier gebruik gemaakt van een relais dat de motor uit
schakelt. Om dit relais te kunnen bedienen is er aan het einde van de band een
gemetalliseerde strook geplakt, die een stroom kortsluit en het relais bekrachtigt,
waardoor de uitschakeling van het apparaat geschiedt. Vanzelfsprekend kan een der
gelijke automatische uitschakeling op iedere recorder worden aangebracht. Deze
gemetalliseerde eindstroken, die niet los in de handel zijn, kan men ook zelf maken.
Daartoe wordt op een strook voorloopband aan beide zijden zilverpapier geplakt en
dit aan de opgenomen band bevestigd.
Er zijn banden compleet met gemetalliseerde eindstrook in de handel.
HOE LANG IS DE OPNAME/WEERGAVEDUUR VAN EEN BAND?
SNELHEID VAN DE RECORDER

19 cm
7 Vs inch
360 m.
260 m.
180 m.
90 m.
45 m.

.
-

1200 ft.
870 ft.
600 ft.
300 ft.
150 ft.

Dubbelspoor

Enkelspoor

Bandlengte

30 min.
23 min.
15 min.
7 Vj min.
3% min.

9V2 cm
334 inch

4% cm
1% inch.

60 min.
120 min.
46 min.
92 min.
60 min.
30 min.
15 min.
30 min.
7Vs min. 15 min.

19 cm
7V6 inch

9 V> cm
33/, inch

60 min.
120 min.
46 min.
92 min.
30 min.
60 min.
15 min.
30 min.
7V6 min. 15 min.

4% cm
1% inch.
240 min.
184 min.
120 min.
60 min.
30 min.

CLUB VAN TAPE-RECORDER-VRIENDEN
In Amerika werd opgericht een Internationale club van „Tape-recorder Vrienden”,
„WORLD TAPE PALS”, secretaris Harry Matthews, P.O.Box 9211 in Dallas Texas
U.S.A.
Het doel is het onderling uitwisselen van door de leden opgenomen tape-recorder
banden. Alle correspondentie wordt per band gevoerd. Over de gehele wereld zijn
reeds afdelingen van deze club opgericht. Het lidmaatschap is geheel gratis. Ieder lid
verplicht zich slechts de hem toegezonden banden weer terug te zenden, voorzien van
een interessante opname, betrekking hebbende op Nederland.
Er is een uitgebreide lijst van leden over de gehele wereld, die op aanvraag gratis
wordt toegezonden.
Er wordt uitsluitend in de Engelse taal gesproken.
Bij toezending van geluidsbanden aan de leden in Amerika moet een briefje worden
ingesloten van de volgende inhoud:
RETURNED AMERICAN GOODS. Duty Free. REFER FREE PAR 1615.
Indien men zulks verzuimt moet de ontvanger in Amerika invoerrechten betalen.
Voor het lidmaatschap kan men zich direct wenden tot de „World Tape Pais” of tot
de Nederlandse afdeling, Postbus 10, Bussum.
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VERZENDING:
De banden moeten in een stevige, passende doos worden verzonden, die niet dicht
geplakt mag worden, doch met touw dichtgebonden.
Naar vrijwel alle landen kunnen geluidsbanden en grammofoonplaten als Fono-postzending worden verzonden.
Op de verpakking moet dan een strookje P37c worden geplakt, dat gratis aan de
postkantoren verkrijgbaar is.
Thans gelden de volgende tarieven voor Fono-postzendingen:
Indonesië en Nieuw-Guinea, luchtmail, 80 cent per 50 gram.
Indonesië, Nieuw-Guinea, Suriname en Ned. Antillen, zeepost, 10 cent per 20
gram; per 20 gram meer 5 cent.
Overige landen: 20 cent per 20 gram; per 20 gram meer 12 cent.
Naar Canada, Ierland en Zuid-Afrika geschiedt de verzending als brief, echter tevens
voorzien van een P37c strookje.

HOOGFREQUENTWISSEN EN HOOGFREQUENTVOORMAGNETISATIE
„Hoogfrequentwissen” is de best denkbare wismethode, omdat de band aanzienlijk
beter wordt gedemagnetiseerd. De HF-wiskop moet daartoe door een HF stroom
worden doorlopen van circa 150 mA, in sommige gevallen minder.
Deze HF-wisstroom wordt, met de HF-voormagnetisatiestroom, geleverd door een
buis in oscillatorschakeling. De hoeveelheid HF energie die moet worden opgewekt
bedraagt 2—4 watt, doch bij gebruik van FERRITKERNEN is 0,2 watt reeds vol
doende. Voor de oscillator zijn eindpentodes bruikbaar, die voldoende energie kunnen
afgeven, zoals de EL41.6V6 en EL84.
Als regel gebruikt men als generatorschakeliag de „driepunts-schakeling”. De opge
wekte HF stroom moet zuiver sinusvormig zijn en symmetrisch, dus vrij van harmonischen. Dit geldt zowel voor de wis- als voormagnetisatiestroom. Voor het opwekken
van een sterke wisselstroom is de balans-oscillator uitermate geschikt. De wisfre
quentie dient men niet te hoog te kiezen, omdat de wervelstroomverliezen in de wis
kop te groot zouden worden. Voor FERRITKERNEN geldt dit niet. De voormagnetisatiefrequentie kan zo hoog mogelijk zijn (circa 5 X de hoogste op te nemen toon).
In het algemeen wordt de wisfrequentie op 40 kHz (40.000 Hz) gesteld en de voormagnetisatie 100 kHz. In Nederland wordt 40 kHz ook wel als voormagnetisatiefrequentie toegepast.
Voor wissen en voormagnetisatie worden bij voorkeur twee afzonderlijke buizen ge
bruikt, hoewel de beide functies ook wel te combineren zijn in één buis. Bij gebruik
van een gecombineerde oscillator dient men er voor te waken, dat de harmonischen
van de wisfrequentie met de voormagnetisatiefrequentie hoorbare tonen veroorzaken
(zwevingen). Bij gebruik van een gecombineerde buis wordt als voormagnetisatiefre
quentie het liefst de derde harmonische van de wisfrequentie gebruikt. Het is niet
juist zowel voor wissen als voormagnetisatie dezelfde hoge frequentie toe te passen,
omdat in dit geval in de wiskop te grote verliezen zouden ontstaan door overmatige
verwarming.
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In fig. 1 is het principeschcma
van een HF oscillator aangege
ven. De spoel Lt en de conden
sator Ci vormen samen een
trillingskring. Condensator C is
de roostcrcondensator, die het
rooster tevens blokkeert voor
de anodespanning. Weerstand
R zorgt voor het ontstaan van
de negatieve roosterspanning,
de grootte van deze weerstand
is een maat voor de grootte van
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deze spanning en voor de mate waarin de buis
oscilleert. Parallel aan Ct staat een kleine varia
o
o
bele condensator (trimmer Ct, waarmede de afOPNAMEWEEPGAVEstemfrequentie nog iets kan worden verschoven
KOP
O
met het oog op mogelijk optredende interferentietonen (fluittonen) bij ontvangst van omroepzenders. Met deze trimmer kan de frequentie zo
danig gewijzigd worden, dat de fluittoon niet
Fig. 2
meer optreedt. De HF energie wordt aan spoel L2
overgedragen. Men zou de wiskop direct met spoel
LF
Lo kunnen verbinden, doch het is beter om dit via de condensator C2 te doen. Door
Q» te variëren kan men de kring Lm—Q»-wiskop in serie-resonantie met de oscillatorfrequentie brengen. De HF wisstroom wordt hierdoor veel groter, hetgeen een volledig
wissen garandeert. Gebruikt men de wis-oscillator tevens voor de HF-voormagnetisatie,
dan moet ’n deel van de energie naar de opname/weergavekop worden geleid. In fig. 2
is aangegeven hoe zulks kan geschieden. De laagfrequente energie wordt aan de
opname/weergavekop toegevoerd via de afgestemde kring L—C. Deze is afgestemd
op de wisfrequentie en voorkomt dat HF trillingen in de LF versterker doordringen.
Van de transformator T gaat de HF-stroom via C2 naar de wiskop, waarbij Ca hier
dezelfde dienst doet als in fig. 1. Via C1 komt een deel van de HF energie naar de
opname/weergavekop. De grootte van de HF-stroom door deze kop kan men instellen
door de waarde van Cj op de gewenste grootte te brengen. Deze schakeling wordt in
vele recorders toegepast. Voor een afzonderlijke HF-wis-oscillator kan het schema
van fig. 3 gevolgd worden, dat tevens als bouwschema is opgenomen (fig. 4).
Onderdelen: L = PERFECT SOUND oscillatorspoel of AMROH Bo.4 oscillatorspoel.
Buis EL42. R, = 330 1W Ro = 3300 tot 50.000 ohm 1W. R;, = 10.000 ohm 2W.
Ri zzz 100.000 ohm of kleiner. Ci, C.i = 0.1 „F. Ca = 0.02 l(F papier. Qj = 5000 pF
mica. Cr, = 16 ^F 450 v.
In serie met één van de twee kopaansluitingen kan zo nodig nog een kokercondensator van 20.000 MF gezet worden, om een volkomen wissing te verkrijgen.
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Het bouwschema van de HF wis-oscillator is gedacht om in combinatie met de
„Fonolint”-versterker MR51a te worden gebruikt. Deze kan echter in alle recorderversterkers worden aangebracht. Vanzelfsprekend moet ook een HF wiskop worden
gebruikt.
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„FONOL1NT” BANDRECORDERVERSTERKER MR51a
Het meest populaire bouwschema voor bandrecording is zonder twijfel de „FONOLINT”-versterker, een ontwerp, dat reeds enkele jaren geleden door ons uitgebracht
is en zich nog steeds heeft gehandhaafd.
Het moeten dus wel de goede eigenschappen en practische uitvoering geweest zijn
die dit versterker-ontwerp zo populair hebben gemaakt.
Bovendien is het bouwen van deze recorderverstcrker zo eenvoudig, dat mislukkingen
vrijwel niet zijn voorgekomen. En als de zelfbouwer cens een foutje maakt, dan is
daar de deskundige radiohandelaar die gaarne „service” verleent en de bouw corri
geert.
De versterker heeft een toonregeling voor de weergave, een stcrkteregeling voor
radio- of piekup-opname en een sterkteregclaar voor bandweergave en microfoonopname.
De schakelaar voor opname/weergave zit geheel rechts. Bovendien is deze versterker
uitstekend te gebruiken voor piekup-weergave en als microfoonversterker (micro
foon komt dan in de kopaansluiting). Als buizen worden gebruikt de rimlocktypes
EL41 als eindpentode, die bij opname tevens gebruikt wordt als oscillatorbuis, de
EF40 en EF42.
De afscherming van de schakelaar en de gehele eerste trap is van veel belang ter
voorkoming van brom. Ook de condensator Ci en de weerstand Ri worden voorzien van
een metalen afscherming. De afgeschermde leidingen die op ’t oorspronkelijke ont-

SCHAKKLINO. FONOLINT VERSTERKER MR51a
C1
10.000 i*F papier (Facon)
C 2-21 ...
0.1 «F papier (Facon)
20.000 pF papier (Facon)
C3
C 4-13 en 18-19 16 + 16 /<F-V elco (Novocon)
C 5-6-9
0,5 «F papier (Facon)
C7
0,25 «F papierkoker (Facon)
C 8-17 ...
100 .«F 12 V electrol. (Facon)
C 10
150 pF 5 % ker of mica (L.C.C.)
C 11
500 pF (470) papier of ker.
50.000 pF papier (Facon)
C 12
1000 pF 10 % mica of ker. (Mial)
C 14
2000 pF 10% mica (Mial)
C 15
C 16
1000 pF papier (Facon)
C 20 ......
2000 pF (2200) papier (Facon)
C 22 ......
250 pF max. mica trimmer
104 mH (Novocon F4)
L1
40 kHz osc.spoel (Mu-core BOl)
L2
6 H (Muvolett 6006)
L3
T 1 ......... 7000 i» l.spr.imp. (Muvolctl of
groter, passend bij l.spr.)
T2
2 X 260 V 60 mA. etc.
(Muvoll P120D)
Vermogen en tolerantie-weerstanden resp.

S1
R1
R 2-16
R3
R 4-5
K6
R 7-8-14...
R9
R 10 ......
R 11 ......
R12 ......
R13 ......
R 15 ......
R 17 ......
R IS
R 19
R 20 ....
R 21
*22
R 23 .....

op R17
4.7 Mi.' (Vitrohm)
0,22 Mi»
1 W (Vitrohm)
1 W (Vitrohm)
1.2 Mi'
0.47 Mi.' pot.meters log. (Vitrohm)
330 i.» (Vitrohm)
0.47 Mi.' (Vitrohm)
1 W (Vitrohm)
10 ki.'
1 W (Vitrohm)
47 ki»
1 W (Vitrohm)
0.1 Mi.'
1 Mi.' (Vitrohm)
3.3 ki» (Vitrohm)
- 0,33 Mi» (Vitrohm)
0,47 Mi» pot.meter. log. m.schak.
(Vitrohm)
0,15 Mi.'
1 W (Vitrohm)
180 i.»
1 F 5 y (Vitrohm)
0.1 Mi.' (Vitrohm)
4.7 ki.'
1 W (Vitrohm)
1 ki.' (Vitrohm)
100 i» (Vitrohm)

W en 10%, tenzij anders aangegeven.
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OPSTELLINGSSCHETS
van de onderzijde van de
versterker. Let op de
volgorde van de schakelaarplaatjes en de plaat
sing van de afscherming
rondom de ingangstrap
en tussen A en B. Boven
op het chassis geplaatste
onderdelen zijn gestip
peld weergegeven

TOON ♦

NCTSCHAK

U
werp grijs zijn getekend moeten geaard worden, evenals de secundaire wikkeling
van de uitgangstransformator.
Deze leiding dient aan de bovenzijde van het metalen chassis gelegd te worden ter
voorkoming van interferentietonen. De modulatie-indicator staat niet op het bouw
schema zelf aangegeven, doch kan nog gemonteerd worden op het chassis rechts
boven de schakelaar.

„FONOUNT” BANDRECORDERVOORVERSTERKER MR51b
Wenst men voor de weergave van geluidsbanden gebruik te maken van het l.f. deel
van een radiotoestel of een reeds aanwezig zijnde grammofoonversterker, dan kan
worden volstaan met een voorversterker. Uit de ontvanger, resp. grammofoonverster
ker kan dan tevens de voeding worden betrokken. Hierbij zijn ontvanger (grammo
foonversterker) en opname/weergave-versterker dus op elkaar aangewezen. Enerzijds
leidt dit tot de voorgenomen besparing, doch anderzijds aanvaardt men door deze
oplossing de beperking dat het geheel niet zo gemakkelijk transportabel is als bij de
volledige versterker MR51a.

MONTAGEVOOBREELD
voor de bouw
van de hier be
verschreven
sterker MR51a.
Men lette op de
zorgvuldige af
scherming van
de schakelaar.
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Dc ,,FONOLINT”-versterker is universeel van opzet en past aan op iedere opname/
weergavekop mits deze hoogohmig is. De bouwmap D2 met de fonolint-versterkers
MR51a en de Fonolint-voorversterker MR51b, met bouwschema’s op ware grootte in
kleurendruk, met uitvoerige beschrijvingen, alsmede afstemindicatie, is in boek- en
radiohandel verkrijgbaar; prijs ƒ 1,35.

SCHAKELING FONOLIM VOOKV EK STEK KEK MKölb
CONDENSATOREN
WEERSTANDEN
C 2-6-12
C 3-10

16

10.000 pF papier (Facon)
50.000 pF papier (Facon)
16 4- 16 iiF, 450 V electrol. (Novocon)
0.1 <(F papier (Facon)
1000 pF papier (Facon)
100 «F 12 V electrol. (Facon)
0.5 «F papier (Facon)
1000 pF - 10 7 - mica (Mial)
32 iiF 450 V electrol. (Novocon)
250 pF max. trimmer)
150 pF - 5 7
keram. (L.C.C.)
ca. 220 pF keram. (L.C.C.)
ca. 600 pF

alle Vz W, 10 %. tenzij anders aangegeven
1
. 4.7 M.o (Vitrohm)
2
. 220 k.o
(1 W (Vitrolnn)
3
1.2 M.o
1 W (Vitrolnn)
4-9
220 k.o (Vitrolnn)
5-14 .......
1 M.o (Vitrolnn)
6
100 k.o (Vitrohm)
1 W (Vitrolnn)
10 k.o
7-10-13...
S .
o (Vitrolnn)
33"
1 W (Vitrohm)
11
68 k.o
150 k.o (Vitrolnn)
12-16
15 .......
4.7 k.o
1 W (Vitrohm)
1-4 h-f smoorspoel 104 mH
Novocon type F4
L 2 - Muvolett type 6006
L 3 - Mucore type B.O.4
Tl- Muzed type U85
V - - Lampje 2Vi V - 0.1 A

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
L

\

FREQUENTIE-OMVANG VAN DE BELANGRIJKSTE
MUZIEKINSTRUMENTEN
Het menselijke oor is in staat om een frequentiegcbied van 20—20.000 Hz waar te
nemen. Een toon van meer dan 20.000 Hz wordt, op een enkele uitzondering na, niet
meer gehoord. Van een volkomen natuurlijke weergave kan men dus spreken, indien
dit frequentiegcbied weergegeven wordt. In de praktijk kan met veel minder volstaan
worden, omdat de muzikale grondtonen en de menselijke stem slechts tot 6000 Hz
gaan. Een radiotoestel van prima kwaliteit heeft ook geen betere weergave in het
normale omroepbereik op korte-, midden- en lange golf.
Sinds de invoering van frequentie-modulatie (FM) worden er andere normen aange
legd, omdat deze zenders in staat zijn tot 15.000 Hz te moduleren, hetgeen de werke
lijkheid al aardig nabij komt.
In bijgaande tabel zijn de belangrijkste muziekinstrumenten opgenomen. Deze geeft
aan, dat grondtonen en harmonischen van de muziekinstrumenten niet boven de
12.000 Hz komen.
Hz

30 40 50

IOO

200 300

500

IQOO

2000

SOOO

IOOOO 20000

PAUKEN
GROTE TROM
KLEINE TROMMEL
BEKKENS
CONTRABAS
CELLO
PIANO
VIOOL
BAS TUBA
BAZUIN
FAGOT
TROMPET
BAS SAXOPHOON

'
;

BAS CLARINET
CLARINET
SOPRAAN SAXOPHOON
HOBO
FLUIT
PICCOLO
MANNENSTEM
VROUWENSTEM
VOETSTAPPEN
HANDGEKLAP
SLEUTELRINKELEN

FUNDAMENTELE TONEN
IDEM MET HARMONISCHEN
BEGELEIDENDE GELUIDEN ONTSTAAN DOOR AANBLAZEN, AANSTRIJKEN OF SLAAN

INDICATIE VOOR
BANDRECORDERVERSTERKERS
MET VOLLEDIGE UITSLAG VAN
DE EM4

♦ 250V

Er zijn schema’s voor oog-indicatie met
de ,,FONOLINT”-versterker, doch deze
geven een te geringe uitslag van de EM4.
In het hiernevens aangegeven schema komt
het oog geheel dicht bij voldoende modu
latie, zodat een goede controle op de opname mogelijk is. Het geheel kan zo beknopt
gebouwd worden dat het op 't chassis van de „FONOLINT’-versterker MR51a kan
worden geplaatst.
--------De aansluiting voor het ,,FONOLINT"-schema is duidelijk aangegeven bij conden-

17

sator C5 en C9. De aansluiting voor de anodespanning + 250 V wordt aangebracht
aan de bedrading van de versterker. De roosteringang van de EM4 wordt afge
schermd uitgevoerd.

FOUTEN IN AMATEUR-RECORDERS
Bij gebruik van goede onderdelen is ’t zeer wel mogelijk, ook zonder veel technische
kennis, een bandrecorder zelf te bouwen. Er is thans ruim keus in beproefd mate
riaal, waarmede men veilig bouwen kan en dat aan de amateur nog voldoende ruimte
laat voor eigen initiatief.
De onderdelen geheel zelf maken is slechts mogelijk, indien men beschikt over een
draaibank en de nodige technische vaardigheid. Als regel zal men de verschillende
delen gereed uit de handel betrekken. Indien daarbij een geboorde montageplaat is,
zal de constructie geen bijzondere moeilijkheden geven. Deze komen als regel pas als
het mechanische deel gereed is en voor de eerste opnamen beproefd wordt. Deze
tekortkomingen verhelpen en de weergave verbeteren is juist het meest interessante
van bandrecording. Veelal zijn het slechts kleinigheden, die echter zeer belangrijk
kunnen zijn. Men moet zekerheid hebben, dat de versterker goed is, hetgeen zich
laat controleren met grammofoon- en microfoonweergave. De aanpassing van recorder
en versterker, of voorversterker en radiotoestel moet juist zijn. De modernere radio
toestellen hebben als regel een laagohmige luidsprekeraansluiting, de oudere soms
een hoogohmige. Hierop moet terdege worden gelet.
„ZWEVEN” OF „JANKEN” van de muziek is de meest voorkomende fout, hetgeen
met spraakweergave niet wordt bemerkt. Het is net alsof de muziek vals klinkt. De
oorzaak is altijd een ongelijkmatig handloop langs de koppen. Oorzaken kunnen
zijn: Onregelmatige gang van de motor, vliegwiel dat niet volkomen centrisch is of
niet centrisch is opgehangen, een aandrijfrol waarvan het oppervlak te glad is, waar
door de band niet regelmatig wordt meegenomen. Bij apparaten met een toonas kan
de rubber aandrukrol verdroogd of gedeukt zijn. Een andere mogelijkheid is, dat de
band te breed is en tussen de bandsteunen of kopgroeven knelt.
EEN VERVORMDE WEERGAVE kan veroorzaakt worden door te krachtige muziek.
Contröle hierop is mogelijk door opname van een proefbandje met verschillende
sterkte. Ook kan de oorzaak zijn een te weinig aan hoogfrequent-voormagnetisatie,
hetgeen zich laat meten. Deze is instelbaar met een trimmercondensator, zodat
diverse spanningen kunnen worden geprobeerd. Indien de eindbuis van de versterker
een te geringe anodestroom afgeeft, kan daar de vervorming in zitten. Een bijzon
dere vervorming is die, welke ontstaat tengevolge van het trillen van de aandrijfmotor. Er wordt een rauw geluid gehoord, veroorzaakt door de trillingen van de
motor. De plaat waar de motor (en) op gemonteerd is trilt mee en deze trillingen
delen zich ook mede aan de band of de koppen, hetgeen resulteert in een rauw ge
luid. Dit euvel kan soms verholpen worden door de motor minder spanning te geven
door tussenschakeling van een weerstand. Indien een motor gebruikt wordt, waarvan
de as tevens de aandrijving van de band verzorgt, kan bij een geringe afwijking van
deze as een zelfde vervorming ontstaan. In dit geval wordt de band niet tussen
aandrijfas en aandrukrol gevoerd, doch over
BANDSTEUN
dé aandrukrol, zoals aangegeven in neven
\
/
staande figuur. Deze wijze van bandaandrijving wordt ook door Loewe-Opta toege
past.
BAND
AANDRIJFAS

J

¥

AANDRUKROL
MET RUBBER \
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BROM BIJ WEERGAVE kan velerlei oor
zaken hebben. Het treedt het meest op
door inductieve invloed van de voedingstransformator op de koppen en merkt men
als regel pas op als de versterker en de
recorder tezamen worden ingebouwd. De
inbouw moet zodanig geschieden, dat de
stand van de voedingstransformator kan
worden gewijzigd. Montage met soepele
draadverbindingen, zodat de transformator
in verschillende standen gezet kan worden,
geeft veelal verbetering. Indien de motor
een sterk magnetisch veld heeft kan men
door afscherming van de koppen met „Mumetaal” (1—2 mm dik) de brom tegengaan.

\

!

I

Koppen met twee draadspoeltjes hebben hiervan minder last. Bij gebruik van speciale
recordermotoren treedt als regel geen bromveld op.
Ook de versterker zelf kan onvoldoende afgevlakt zijn, vooral de microfoon-trap. De
capaciteit van de electrolytische condensatoren wordt hiervoor wat verhoogd. Er zijn
plaatjes „Mu-metaal” in de handel die het brommen geheel kunnen verhelpen, indien
zij geplaatst worden naast de opname/weergavekop. De juiste plaats moet worden
geprobeerd.
EEN ONGELIJKMATIGE OF ONDERBROKEN WEERGAVE kan veroorzaakt wor
den door het niet volkomen vlak liggen van de band tegen de opname/weergavekop.
Een iets sterkere handtrek door verbetering van de frictie van de opwikkelspil of een
nieuwe snaar heft dit euvel op. Ook is het mogelijk, dat de bandsteunen vóór en achter
de opname/weergavekop niet goed geplaatst zijn. De band moet met een flauwe
bocht langs de kop worden getrokken. Als deze een vlakke kern heeft is verbetering
van het aandrukveertje de remedie.
Ook de band zelf kan de oorzaak zijn. Er zijn banden, die na korte tijd enigszins bol
gaan staan, met het gevolg, dat ze niet vlak tegen de kop aan liggen. Hier helpt alleen
het vervangen door een andere band.
EEN TE LAGE WEERGAVE kan veroorzaakt worden door het radiotoestel waar
mede de opname geschied is. De toonregeling moet zo weinig mogelijk gebruikt wor
den, doch op „hoog” staan. Bij bandweergave is er toch al een teveel aan laag aan
wezig en wordt dit nog versterkt indien hetzelfde radiotoestel gebruikt wordt voor
opname en weergave. De juiste „spleetinstelling” is ook zeer belangrijk. De spleet
moet met de band een rechte hoek maken om voor „hoog” een zo gunstig mogelijke
stand te hebben. Dit is vooral bemerkbaar indien de band niet met dezelfde recorder
wordt afgespeeld als waarmede deze is opgenomen. Koppen met instelbare spleet
verdienen daarom de voorkeur. Indien de spleet van de opname/weergavekop te breed
is, zal de weergave ook laag zijn, waaraan slechts iets te veranderen is door verwisse
ling van de kop. Een fout, die nog wel eens gemaakt wordt is verkeerde inleg van
de opnameband. Deze moet altijd met de doffe zijde naar de koppen gekeerd zijn.
Indien de band verkeerd ingelegd wordt is de bandweergave niet alleen zeer laag,
maar ook zacht. Vooral in recorders met 9M> of 4% cm bandsnelheid is dit zeer be
langrijk.
RUISEN BIJ WEERGAVE is een veel voorkomend verschijnsel. Het ontstaat dooi'
gemagnetiseerde koppen of door magnetisch gewiste band. Indien de ruis tijdens de
weergave niet optreedt met een nieuwe band, is de wismethode de oorzaak. Nieuwe
banden zijn van de fabriek uit n.1. hoogfrequent gewist. Met magnetisch- of kathodewissen kan er op de band een magnetisch veld achter blijven, dat als »,ruis” op de
achtergrond van de muziekweergave hoorbaar blijft. Verbetering kan alleen verkre
gen worden door wijziging van de wismethode. Door iets te krachtig op te nemen
en wat zachter weer te geven is de ruis ook wel te camoufleren. Bij opname van
serieuze muziek, waarin zachte passages voorkomen, is de ruis het meest hinderlijk.
Een kop, die magnetisch geworden is, kan men demagnetiseren met een magneet of
magnetische wiskop: onder snel heen-en-weer gaande bewegingen verwijdert men de
magneet van de opname/weergavekop. Dit wordt een paar keren herhaald. Het demag-

Demagnetiseren met een permanent magneetje, waar
voor hier de Fonolint EP wiskop w'ordt benut. Voert
men dit uit met een lopende, vooraf gewiste band, dan
is het resultaat tijdens de bewerking hoorbaar.

netiseren kan ook geschieden met een condensator van circa 1 «F, die opgelaten
wordt met een spanning van 100 volt. De geladen condensator wordt verbonden met
de kopdraadwikkeling. Door oscillerende ontlading verdwijnt elk spoor van magne
tisme. Goede koppen worden niet magnetisch.
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Tenslotte kan ook de gebruikte bandsoort oorzaak zijn van de „ruis”. Door eens op
een ander merk over te gaan is zulks gemakkelijk te controleren.
ONVOLDOENDE WISSING kan als oorzaak hebben een te krachtige opname. Het
is zelfs mogelijk, dat een band zo sterk gemagnetiseerd is door een te krachtige op
name, dat deze niet meer kan worden verwijderd. Zo’n band of bandgedeelte is voor
goed bedorven. Hoort men bij het afspclen van de band nog gedeelten van de oude
opname, dan is de wisstroom onvoldoende, hetzij dat de buis te oud is of onvoldoende
energie afgeeft, dan wel dat de spanning te laag is. Ook kan de wiskop verontreinigd
zijn door stof of bandslijpsel, zodat de band niet vlak tegen de spleet aan ligt en
onvoldoende gewist wordt. Een laagje van 0.1 mm vuil op de kop brengt de band dus
ook 0.1 mm van de wiskop af, waardoor de wisenergie niet zo krachtig op de band
kan inwerken. Het vuil kan verwijderd worden met tetra of aceton.
ZWAKKE WEERGAVE wordt veelal veroorzaakt door een fout in de versterker of
een slechte opname/weergavekop. Controle is mogelijk door de leverancier van de band
om een proefopname te vragen en deze ter plaatse te beluisteren. Ook kan de band
zelf ongevoelig zijn, b.v. indien band gebruikt wordt, die oorspronkelijk gemaakt is
voor recorders met 76 of 38 cm bandsnelhcid, zoals de omroep die gebruikt. Dit gaat
tevens gepaard met een te lage weergave. Vuil of stof op de opname/weergavekop
houdt de band een ietsje verwijderd van de spleet en verzwakt de weergave zeer sterk.
Een te wijde spleet is tevens oorzaak van een te lage weergave. Indien de band ver
keerd ingelegd wordt is de weergave vrijwel onhoorbaar geworden en zeer laag. De
doffe zijde van de band, dus daar waar de gevoelige metaal-oxydelaag opgespoten
is, moet altijd tegen de koppen aanliggen.
OPNAMEN OVER ELKAAR BIJ DUBBELSPOOR worden veroorzaakt door fou
tieve bandvoering. De spoorbreedte van dubbelspoorkoppen is zodanig berekend, dat
er tussen de beide opnamen aan boven- en onderzijde van de band nog een neutrale
zóne is van 1 mm. Indien de band maar iets verschuift bij de le opname, zodat het
lc spoor te hoog zit op de band, dan zal de 2e opname juist op de rand van het
le spoor komen en beide opnamen door elkaar worden weergegeven. Indien de groef
van de opname/weergavekop precies 6 VS mm, dus overeenkomstig de bandbreedte is,
kan zulks natuurlijk niet gebeuren, tenzij de band buiten de groef loopt. Controle
op de handloop over de bandsteunen geeft aan of deze iets lager dan wel hoger moet
worden gesteld. Een goede contrölemethode is met een vooraf geheel gewiste band
een opname .maken op het le spoor, daarna de band omdraaien en afluisteren op het
2e spoor. Er mag niets worden gehoord. Is er iets hoorbaar van de opname op het
le spoor, dan mankeert er wel wat aan de handloop. Daarna hetzelfde nog eens in
omgekeerde volgorde, dus opnemen op het 2e spoor, band omdraaien en beluisteren op
het le spoor. In beide gevallen mag geen opname gehoord worden indien de hand
loop juist is.
Het kan voorkomen, dat het spoor van de opname/weergavekop te breed is, zodat er
meer dan de halve bandbreedte wordt opgenomen. Deze kop is onbruikbaar en moet
worden vervangen.
KNETTERENDE GELUIDEN kunnen optreden tijdens de weergave als gevolg van
statische ladingen op de band. Onder de oudere tape-soorten waren er enige, die in
dit opzicht berucht zijn geworden. Men hoort tijdens het weergeven, ook indien geen
signaal op de band gebracht is, knetterende geluiden net als van vonkontladingen.
Hieraan is absoluut niets te doen. Deze bandsoorten zijn waardeloos.
Echter kan er nog een andere oorzaak zijn en wel de gummi-aandrijfsnaar. Om de
zwarte kleur aan het rubber te geven wordt er koolstof door verwerkt en dit is oor
zaak van de statische ladingen. Hierbij worden ook zonder opnamen, dus als de gewistte
band langs de koppen loopt, zwakke knetterende geluiden gehoord. De aandrijfsnaar
een weinig invetten kan verbetering geven, maar beter is ongekleurde rubbersnaren althans zonder koolstof te gebruiken. Niet alle zwarte rubbersnaren zijn met
het euvel behept gelukkig.
Nu we het toch over snaren hebben, nog even een kleine wenk voor het gebruik van
metaalsnaar. Om hiervan een snaar zonder eind te maken worden de beide snaareinden aan elkaar gebracht door een kort stukje metaalsnaar van iets kleinere dia
meter, dat precies binnen de snaar past. Ook kan het ene snaareind met iets geringere
diameter worden gemaakt, zodat het precies in het andere snaareinde past.
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BANDRECORDERS MET TECHNISCHE GEGEVENS*)
AMROH RECORDER
„HANDY SOUND"
Bandsnclhcid: 19 cm per
sec. met 360 m bandspoelen
Speclduur: 2 X Vs uur met
360 m band
Versneld terug' spoelen:
min. (1 spoor)

4

Versneld vooruitspoelen: 4
min. (1 spoor)
Frequcntiegebied:
Hz (± 6 dB.)

30... 5000

Weergave: 9000 Hz
Dubbelspoor
Byzonderheden: Met ingebouwde voorversterker. Speelt in combinatie met radiotoe
stel of versterker. Voor microfoon-opname is het apparaat geschikt zonder radio
toestel of versterker. Te gebruiken met voetschakelaar, telefoonspoel en band zonder
eind.
Afmetingen: 36 X 23 X 14 cm.
Modulatiecontróle: geen. Prys: ƒ 298,—. (Exclusief microfoon en band.)
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TELEFUNKEN RECORDER. Type „KL.25”
Bandsnelheid: 9Vè cm per sec. met 360 m bandspoelen
Speelduur: 2X1 uur met 360 m band
Versneld terugspoelen: 9 minuten (1 spoor)
Versneld vooruitspoclen: 3 minuten (1 spoor)
Frequentieg’cbicd: 50...10.000 Hz
Dubbelspoor. Hoogfrcqucntwissing
Bijzonderheden: Er kan met koptelefoon tijdens
de opnamen meegeluisterd worden ter controle
van het geluid. Met ingebouwde versterker. Met
toerenteller, waardoor ook geschikt voor dictaat.
Leverbaar met voetschakelaar voor gebruik door
typiste
Modulatiecontróle: Magisch oog
Prijs: ƒ1035,—. (Exclusief band en microfoon)
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Bandsnelheid: 9Vè cm per sec. met 260 m
bandspoelen. (260 m is een tussenmaat van
180 en 360 m)
Speelduur: l\'s uur met 260 m band
Versneld terugspoclcn: 3 minuten
Versneld vooruitspoelen: 3 minuten
Frcquentiegcbicd: 50...9000 Hz
Dubbelspoor. Hoogfrequentwissing
Bijzonderheden: De band wordt met een
schakelaar zonder spoelenverwisselen op het
tweede spoor gebracht, zodat een onafge
broken opname en weergave van 1Vs uur
(bij 9‘/£ cm bandsnelheid) mogelijk is. Met
ingebouwde versterker. Automatische uit
schakeling met een gemetalliseerde eindbandstrook. Druktoetsschakelaar.
Modulaticcontróle: Met magisch oog
Prijs: ƒ1020,—. (Excl. band en microfoon)

GRUNDIG RECORDER.
Type „TK 9”
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„PETROVOX" RECORDER
Bandsnelheid: 19 of 9% of 4% cm met 360 m
bandspoelen
Speelduur: 2 X Vs uur (19 cm) — 2 X 1 uur
(9% cm) — 2 X 2 uur (4% cm) met 360 m band
Versneld terugspoelen: 3 minuten
Frequentiegebied: 80...10.000 Hz (bij 19 cm)
Dubbelspoor. Kathode- of hoogfrequentwissing.
Bijzonderheden: Met ingebouwde versterker.
Klein model draagkoffer.
Prijs: ƒ450,—. Biel. „Scotch” band 360 m met
twee spoelen
Schema: Fonolint-versterker.
Afmetingen: 20X26X33 cm

i
i

I

„PETROVOX” LUXE-RECORDER
Bandsnclhcid: 19 en 9V* cm of 9M> en 494 cm
500 m bandspoelen (of 750 m LONG PLAY TAPE)
Speelduur: 2 X 94 uur (19 cm); 2 X 1V> uur (9Vs cm);
2X3 uur (494 cm)
Met „LONG-PLAY” Tape 50 r/ langer
Versneld terug- en vooruitspoelen: 1 y» minuut
Frequentiegebied: 50... 10.000 Hz (19 cm)
Dubbelspoor. Hoogfrcquentwissen
Bijzonderheden: Omschakelbare bandsnelheden. Inge
bouwde versterker. Ingebouwde grootluidspreker. Opti
sche oog-indicatie
Prijs: ƒ 595,—. In cl. 360 m band en spoelen
Afmetingen: 42X30X20 cm

LOEWE OPTAPHON RECORDER. Type „51 WA"

Bnndsnelheid: 19 cm per seconde, met
360 m bandspoelen
Speelduur: 1 uur met 360 m band
Versneld terugspoelen: 3 minuten
Versneld vooruitspoelen: 3 minuten
Frequentiegeb.: 60...10.000 Hz (±3 dB.)
Dubbelspoor. HF-wissing
By zonderheden: Met ingebouwde voorversterker. Speelt in combinatie met radio
toestel of versterker. De gehele band wordt zonder omwisselen van spoelen opgeno
men of afgespeeld. Aan het einde van de band (le spoor) wordt automatisch zonder
onderbreking op het 2e spoor overgeschakeld.
Het apparaat kan voor continubedrijf dienen, daar de band zonder onderbreking
repeteert. Band met beide spoelen bevindt zich in een cassette, die in twee seconden
kan worden opgelegd. Twee stel opname/weergavekoppen.
Modulatiecontróle: Met neonbuisje
Prijs: ƒ950,—. (Exclusief kast, microfoon en band)
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ECHO-RECORDER TYPE 504
Bandsnelheid: 9 Vs, 19 en 38 cm per seconde
Speelduur: 2 uur, 1 uur, en 30 min. met 360 m band
Versneld terugspoelen
Frequcntiegebied: 45. . .9500 Hz
Dubbelspoor met spoorwisselaar
Bijzonderheden: Eénknopsbediening' met schakeltableau. Ingebouwde versterker. Uitschakelbare luid
spreker
Opnamecontröle: afstemoog
Verbruik: 50 watt
Prijs: ƒ498,—

1
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DEVOTONE RECORDER
Bandsnclheid: 19 en 9% cm met 360 m bandspoelen
Speelduur: 2 X Vs uur (19 cm); 2 X 1 uur
. (9V£ cm)
Versneld terugspoelen: 1 minuut
Frequcntiegebied: 30...9500 Hz (bij 19 cm);
50...5000 Hz (bij 9Vs cm)
Dubbelspoor. Hoogfrequentwissen
Bijzonderheden: Met ingebouwde versterker. In
draagkoffer
Prijs: ƒ650,—

25

•i

i

:

I

i

„KONTAKT-RECORDER C.K.3
Bandsnelheid: 19 en 10
cm
Speelduur: 1 uur met 300 m band op 19 cm
per sec.; 105 min. op 10!•■*» cm per sec.
Frequcntiegebied: 50...10.000 Hz op 19 cm;
50...8000 Hz op 10Va cm
Dubbelspoor
Bijzonderheden: Drukknopbediening. 3 moto
ren. Ingebouwde versterker. Mechanische ver
grendeling bij transport. Modulatiecontröle met
neonlamp
Prijs: ƒ 498. - met spoelen en band

„PHONO-REX" RECORDER
Bandsnelheid: 19 en 9% cm per sec. of 38 en
19 cm per sec.
Speelduur: 2 X 30 min. (19 cm) met 360. m
spoelen: 2 X 60 min. (19 cm) met 700 m spoe
lend X 60 min. (91,-» cm) met 360 m spoelen;
2 X 120 min. (9& cm) met 700 m spoelen
Frequcntiegebied: 50...10.000 Hz bij 19 cm;
70...6500 Hz bij 9V> cm
Dubbelspoor in beide richtingen
Bijzonderheden: Ingebouwde versterker. Eénknopsbediening. Bandlengtemeter. Automati
sche stopinrichting. Keuze uit 2 uitvoeringen:
a. met ingebouwde éénkringsontvanger;
b. met menginrichting
Modulaticeonlrölo: magische waaier
Prijs: f1225,— (excl. microfoon en band)

WEBSTER EKOTAPE TYPE 205 EN 206
Bandsnelheid: 9VL» en 19 cm per sec.
Speelduur: 2X1 uur en 2 X V2 uur met 360 m band
Versneld vooruitspoelen: 2 minuten
Versneld terugspoelen: 1 minuut
Frequentiegebied: 50...5000 Hz bij 9M* cm; 50...8000 Hz bij
19 cm
Dubbelspoor
Bijzonderheden: Ingebouwde versterker en luidspreker.
Neon indicator
Afmetingen: 25X31X31 cm

SONORA FM RECORDER TYPE A 400
Bandsnelheid: 19 en 9\2 cm per sec.
Frequentiegebied: 40... 12.000 Hz bij
40. . . 8509 Hz bij 9J/2 cm
Versneld terug- en vooruitspoelen: 50 sec. voor
360 m.
Bijzonderheden: 3 motoren. Electrische reminrichting. Ingebouwde microfoonversterker. Mengregeling. Optische oogindicatie
Verbruik: 90 watt
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WEBCOR RECORDER Type „2110"
Speelduur: i UUr bij 19 cm bandsnelheid met 360 m
band. 2 uur bij 9 Vs cm met 360 m band
Bandsnelheid: 19 en 9 Vs cm per sec. Met 360 m bandspoelen
Versneld terugspoelen: 4 minuten
(1 spoor).
Versneld vooruitspoelen: 4 minu
ten (1 spoor)
Frequcntiegebied: 70...12.000 Hz
bij 19 cm bandsnelheid. 70...7000
Hz bij 9 y2 cm bandsnelheid
Dubbelspoor
Hoogfrequentwissing
Bijzonderheden: De band wordt
met een schakelaar zonder spoelenverwisselen op het 2e spoor ge
bracht, zodat een onafgebroken
weergave van 1 uur (bij 19 cm) of
2 uur (bij 9Vs cm) mogelijk is.
Met ingebouwde balansversterker.
Controle tijdens opname is moge
lijk met ingebouwde luidspreker.
Automatische uitschakeling.
Modulatiecontrölc: Met Magisch oog. Prijs: ƒ1040,—. (Inclusief microfoon en band.)

REVERE „BALANCED TONE”
RECORDERS Type T-1100
Bandsnelheid: 9\'s en 19 cm per sec. met 360
m bandspoelen
Speelduur: 2 X 60 min. bij 9Vs cm; 2 X 30
min. bij 19 cm
Versneld vooruit- en terugspoelen
Frequentiebereik: 85...7000 Hz ± 3 dB bij 9Vs
cm; 75...12.000 Hz ± 3 dB bij 19 cm
Dubbelspoor
Modulatiecontrölc: Neon indicator
Bijzonderheden: Ingebouwde (5.5 W) verster
ker met 2 luidsprekers. Eénknopsbediening.
Aansluiting voor microfoon, piekup, radio,
hoofdtelefoon en 2e luidspreker. Indexteller
Prijs: ƒ950,—. Incl. band en microfoon

i

Type T-900

Bandsnelheid: 9Vs en 19 cm per sec.
Verder als type T-1100
Prijs: ƒ1200,—
i

!
Type T-700-D als type T-1100
Frequentiebereik: 40...7000 Hz bij 9Vs cm; 40...14.500 Hz bij 19 cm
Bijzonderheden: 2 neon indicators, een ingebouwde luidspreker
Prijs: ƒ1275,— met dynamische microfoon

lype T-700
Als T-700-D met 9Vs cm bandsnelheid
Prijs: ƒ1350,—

Type T-10
Als T-700-D met 19 cm bandsnelheid
Prys: ƒ1400,—
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WEBSTER RECORDER. Type „2130" (3-D weergave)
Bandsnelheid: 19 en 9l/2 cm per seconde met 360 m bandspoelen in beide richtingen.
Speelduur: 1 uur bij 19 cm bandsnelheid met 360 m band. 2 uur bij 9V2 cm bandVcrsncld tcrugspoelcn: 4
snelheid.
min. (1 spoor)
Versneld vooruitspoelen:
4 min. (1 spoor)
Frequentiegebied:
tot 10.000 Hz bij 19 cm
bandsnelheid. Bij 9 M> cm
bandsnelheid tot 7000 Hz.
Dubbelspoor,
Hoogfrequentwissen
Bijzonderheden: Met 3
luidsprekers (2—15 cm
en 1—10 cm type). On
afgebroken weergave
door automatische over
schakeling op het 2e
spoor
Modulatiecont rölc: Met
magisch oog
Prijs: ƒ 1260,—.

FAHLBERG RECORDER. Type „F.F.1”
Bandsnelheid: 9V& cm per seconde. Met 90 m
bandspoelen
Speelduur: 2 X V\ uur met 90 m band
Versneld terugspoelen: 3V& minuut.
Versneld vooruitspoelen: 3Vs minuut.
Frequentiegebied: 70...8000 Hz
Dubbelspoor. Magnetische wissing
Bijzonderheden: De band bevindt zich in een
platte cassette, die uitneembaar is. Automatische
uitschakeling. Met ingebouwde voorversterker.
Werkt in combinatie met een radiotoestel of ver
sterker
Prijs: ƒ500,—. (Exclusief microfoon en band)

RECORDERKOPPEN *)
FERROXCUBE ALS KERNMATERIAAL VOOR KOPPEN. Bij Philips heeft men
bij de fabrikatie van Ferroxcubekernen ook ringkernen ontwikkeld voor recorderkoppen. Ferroxcube is een materiaal, dat uit een aantal oxydes, meest ijzeroxyde, is
samengesteld en zich met bindmateriaal in allerlei vormen laat persen. We kennen
het Ferroxcube in de radiotechniek, waar het algemeen toepassing vindt als kern
materiaal voor spoelen, m.f. transformatoren en h.f. smoorspoelen.
Hoewel het nog niet in de handel is, hebben wij de Ferroxcubekernen beproefd voor
h.f. wiskoppen en met bijzonder goed resultaat. Ferroxcube als kernmateriaal heeft,
althans voor h.f. wiskoppen belangrijke voordelen boven de thans gebruikte ijzerkernen. Bij een wisfrequentie van 40 kHz ontstaan be
trekkelijk grote wervelstroomverliezen bij gebruik van
wiskoppen met ijzerkernen. Men rekent met een wisenergie
van 3 watt. De buitengewoon magnetische eigenschappen
van Ferroxcube kunnen juist als kernmateriaal voor h.f.
wiskoppen een belangrijk voordeel zijn. De spleet van een
wiskop is circa 0,2 mm en bij een wisstroom van 150 mA
is de wisdemping 60—75 dB.
Ferroxcubekoppen worden van 2 Lichtspleten voorzien,
waardoor de tijd van inwerking van het veld op de band
wordt verhoogd. De wisdemping die met Ferrit bereikt
wordl bedraagt bij alle bandrecorders meer dan 75 dB. In verband met de veel ge
ringere verliezen is een wis-energie van 0,2 watt reeds voldoende. Zelfs kan men met
0,1 watt nog een wisdemping van 65 dB. bereiken, wat voldoende is.
•) Gegevens volgens opgave van fabrikanten en importeurs, buiten onze verantwoording.
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In batterij-recorders, waar het stroomgebruik een rol speelt, is de Ferroxcubewiskop
dus een belangrijke verbetering. Aan de batterij wordt veel minder energie onttrok
ken. Bovendien kan men deze wiskoppen zelfs bij een frequentie van 30 kHz toe
passen.
Bij lagere bandsnelheden kan het materiaal nog niet gebruikt worden voor opnameof weergavekoppen. Aan deze ontwikkeling wordt echter hard gewerkt. De hardheid
er van is veel groter dan van ijzer of Mu-metaal, zodat de levensduur van deze kop
pen zeker het tienvoudige bedraagt. Het zelfmaken van een h.f. wiskop is zeer
eenvoudig. De massieve kernen, die precies op maat zijn, dienen slechts voorzien te
worden van een paar spoeltjes. Het aanbrengen van de brede spleet levert ook geen
moeilijkheden op.

AMROH RECORDERKOPPEN
Gecombineerde opname/weergavekop. Insteekmodel
Frequenticgebied: 50...8500 Hz
Spleet: 15 micron (met de kop instelbaar)
Afscherming: Geen
Zelfinductie: 1 H
Gelijkstrooimveerstand: 800 ohm
Spanningsafgifte: 2 mV
Montage in octal buishuls
Prijs: ƒ30,Magnctische wiskop Insteekmodel
Spleet: 0,2 mm
Afscherming: Geen
Montage in octal buishuls
Prijs: ƒ20,—

BURKHARD-MINIATUUR-RECORDERKOPPEN
Type 3 L A W 1. Gecombineerde kop voor opname/weergave en h.f. wissen. Voor
gebruik met aandrukveer.
\ /
Bandvlak: Hard speciaalbrons.
Spleet: 7—10 micron
Afscherming: Mu-metaal
LF vol uitsturing: circa 1 mA
Wisfrequentie: 20—100 kHz
Wisstroom: 150 mA

LV

n

Afmetingen: 24X17X11 mm. (Met afscherming: 32X30X14 mm.

Prys: ƒ55,—.

Type 3 L A 2

fype 3 A W 1

Gecomb. kop voor opname en HF Wissen
Bandvlak: Speciaal hardbrons
Spleet: 7—10 micron
Afscherming: Mu-metaal
Wisfrequentie: 20—100 kHz Wisstroom
circa 150 mA
LF vol uitsturing: circa 1 mA
l
Instelbare spleet
Afmetingen: 24X17X11 mm. (Met af
scherming: 32X30X14 mm)
Prijs: ƒ 50,—

Gecomb. kop voor opname en weergave
Bandvlak: Speciaal hardbrons
Spleet: 7—10 micron
Afscherming: Mu-me taal
Zclfinductic: circa 600 mH/150 mH
LF vol uitsturing: circa 1 mA

;

Prijs: ƒ39,50

BRADMATIC RECORDERKOPPEN

:

Type 6 R.P.: Gecombineerde kop voor opname en weer
gave.
Frequenticgebied: 40...9500 Hz (19 cm bandsnelheid)
Spleet: 10 micron
Afscherming: 3Vi cm diam. (rond)
Impedantie: 2600 ohm bij 1000 Hz, 26000 bij 10 kHz
Spanningsafgifte: 4 mV
Afmetingen: 3Vt cm hoog — 3V» cm diam.
Gelijkstrooimveerstand: 190 ohm
Prys: ƒ42,50
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Type 6 R.P. Gecomb. kop voor opn./weerg.
Frequentiegebied: 40... 11.500 Hz (19 cm
bandsnelheid)
Spleet: 7 micron
Afscherming: 3^4 cm diam.
Impedantie: 2600 ohm
Spanningsafgifte: 4 mV
Afmetingen: 3% cm hoog. 3 \\ cm diam.
Prys: ƒ52,—

Type 5E. Hoogfrequentwiskop
Spleet: 10 micron
Afscherming: 3 Yi cm diam.
Impedantie: 9000 ohm bij 50 kHz
Wisstroom: 2—3 watt
Afmetingen: 3Vv cm hoog. 3% cm diam.
Prijs: ƒ42,50

L

EAMI RECORDERKOPPEN

-

Secomb. kop voor opname en weergave/
wissen
Frequentiegcbied: 80—10.000 Hz
Spleet: 15 micron
Gelijkstroomweerstand: 350 ohm
Prijs: ƒ40,—

Kathode-wiskop
Spleet: 100 micron
Wisstroom: 15—20 mA
Afmetingen: 73—53—25 mm
Gelijkstroomweerstand: 350 ohm

METZ RECORDERKOPPEN
Opnamekop
Afscherming: geen
Spleet: 12 micron
Zelfinductie: 110 mH
LF vol uitsturing: 0.5 mA
Gelijkstroomweerstand: 40 ohm
Prijs: ƒ10,50
Weergavckop
Frequentiegebied: 30...7000 Hz (19 cm bandsnelheid)
Spleet: 7 micron
Afscherming: Mu-metaal
Zelfinductie: 4 H
Gelijkstroomweerstand: 1000 ohm
Spanningsafgifte: 5 mV
Prijs: ƒ19,—

OII
.I
i
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Hoogfrequent-wiskop
Spleet: 0,2 mm
Afscherming: geen
Zelfinductie: 5 mH
Gelijkstroomweerstand: 4 ohm
Wisstroom: 40—50 kHz. 60 mA
Prijs: ƒ6.50

WOELKE-MINIATUUR KOPPEN „MINIFLUX"

Jk
Ipj
f’b» 'j/
L-^yf
► >
Opnamekop met
afscherming
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HF wiskop

Smalfilm
weergavekop

Gecombineerde opname/weergavekop
Frequentiegebied: 50...12.000 Hz
(19 cm); 50...7000 Hz (9% cm)
Spleet: 10 micron
Afscherming: Mu metaal
Zelfinductie: 400 mH (bij 10.000
Hz)
Spanningsafgifte: 6 mV
Optimale voormagnetisatie: 110 V
(50 kHz)
Prijs: ƒ39,50
Hoogfrequent-wiskop
Afscherming: geen
Wisstroom: 70 mA (50 kHz)
Prijs: ƒ19,50

SCHEMA VOORVERSTERKER „METZ”
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NOVAPHON-BOGEN MfNIATUUR-RECORDERKOPPEN
VOOR STEREOFONISCHE OPNAME/WEERGAVE

/

Met deze koppen kunnen twee opnamen gemaakt wor
den, omdat iedere kop twee afzonderlijke elementen be
vat. Voor stereofonische opname/weergave is dit type
speciaal gemaakt.
De koppen zijn echter ook te gebruiken in een recorder
voor het maken van opnamen in beide richtingen zon
der de band om te draaien. Bij de opname naar rechts
wordt het eerste spoor gebruikt en naar links het
tweede spoor.

Opnamekop: Stereofonische elementen
Weergavekop: Stereofonische elementen
2 sporen. Rood gekleurde aansluitdraden
2 sporen. Groen gekleurde aansluitdraden
Frequentiegebied: 30...9000 Hz
Afmetingen: Hoogte 13 mm
Spleet: 20 micron
Spleet: 10 micron
Afscherming: geen
Afscherming: geen
Zelfinductie: 75 mH
Zclfinductie: 7 mH
Voormagn.stroom: 10 mA, 40—50 kHz
Afmetingen: Hoogte 13 mm
Prijs: ƒ65,—
Prijs: ƒ65,—
De stereofonische HF wiskop heeft geel gekleurde aansluitdraden.
Deze koppen worden geleverd in verschillende uitvoeringen, geheel naar bestelling,
hoog- of laagohmig, met een spleet van 7—20 micron.
Voor filmrandbespreking bij nasynchronisatie van films zijn speciale modellen lever
baar.

PERFECT-SOUND RECORDERKOPPEN
Gecombineerde opname/wcergavekop. Insteekmodel.
Frequentiegebied: 30...9000 Hz (19 cm bandsnelheid)
Spleet: 10 micron (met de kop instelbaar)
Afscherming: geen
L.F.-vol-uitstiiring: 0.25 mA
Gclijkstroomweerstand: 1200 ohm
Spanningsafgiftc: 4 mV
Montage in octal buishuls
Pr\js: ƒ34,50
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Hoogfrequent wiskop. Insteekmodel
Spleet: 0,2 min (Instelbaar)
Afscherming: geen
Zelfinductie: 5 mH
Gelijkst roomweerstand: 4 ohm
Wisstroom: 40—50 kHz. 60 mA
Montage in octal buishuls
Prijs: ƒ15.—

.
Sierkap voor Perfect-Sound koppen

PERFECT-SOUND wiskoppen zijn ook leverbaar voor magnetisch- en kathode-wissen.
PERFECT-SOUND koppen worden in speciale uitvoeringen geleverd, ook als afzon
derlijke opnamekop of weergavekop.
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HF WISSEN MET DE
„FONOLINT" VERSTERKER
MET „METZ" KOPPEN
Om de „METZ”-Recorderkoppen te
kunnen gebruiken in de ,.FONO
LINT” versterker moeten er enige
wijzigingen in het schema worden
aangebracht.
Het hierbij afgedrukte oplegschema
past precies op het elders in dit boekje
afgedrukte bouwschema van de „FO
NOLINT" versterker. Men heeft dit
dus slechts op het schema te leggen
om de juiste aansluitingen aan de
schakelaar te zien. Het schema
spreekt voor zichzelf, alleen het wis
sen uit de oscillatorspoel BO 4 behoeft
enige toelichting.
Daar de ,,METZ”-wiskop laagohmig
is, moet op de oscillatorspoel een ex
tra wikkeling aangebracht worden.
Daartoe moet de afschermbus verwij
derd worden en om een kartonnen
kokertje circa 150—200 windingen
worden gelegd van 0,2 mm draad. De
uiteinden van dit spoeltje worden
door de afschermbus geïsoleerd uit
gevoerd en verbonden met de verster
ker zoals de tekening aangeeft. De
kartonnen koker met draadwindingen
wordt om de aanwezige BO 4-spoel
geschoven.
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KATHODE-WISSEN MET DE „FONOLINT” VERSTERKER
Bij gebruik van een „Kathode-wiskop” in bandrecorders wordt de kathodestroom van
de oscillatorbuis door de draadwikkeling van de „Kathode-wiskop” gevoerd. De weer
stand van deze wikkeling wordt gelijk gemaakt aan die van de kathodeweerstand.

■>

Bij „Opname” wordt de draadwikkeling van de „Kathode-wiskop” ingeschakeld en bij
„Weergave” de kathodeweerstand van de oscillatorbuis, die dan als eindbuis functionneert.
Hoewel de „Fonolint” versterker hierin niet voorziet, is het mogelijk om kathodewissen toe te passen, door gebruik te maken van de onverbonden secties op de omschakelaar.

!

De deskundige radiohandelaar zal hiervoor een eenvoudig schema’tje kunnen geven.

MOTOREN VOOR BANDRECORDERS
PAPST „AUSSENLAÜFER” MOTOR
Onder de bandrecordermotoren nemen de „Papst” mo
toren een zeer speciale plaats in. Het zijn ideale aandrijfmotoren van een zeer bijzondere constructie. De motormantel (stator) draait en doet tegelijkertijd dienst als
vliegwiel. De motoras is aandrijfas. Deze is precisie ge
slepen en het toerental van de motor bepaalt de bandsnelheid.
De geluidsband wordt met een rubber aandrukrol tegen
de aandrijfas gedrukt. De motor kan uitgevoerd worden
voor 2 bandsnelheden en links- èn rechtsom draaien.
De „Papst” motor vormt dus de complete aandrijving
en kan het overige mechanisme zeer eenvoudig zijn.
Om de geluidsband op te wikkelen kan op de motoras
een poelie worden gezet.
Type K. 65 E/O 220 V. 50 Hz. Stroomverbruik 53/58 W.
Toerental: 1380/670 belast. Links- èn rechtsdraaiend, 2
toerentallen. Wordt gebruikt met condensator van 4 «F.
Type K. 4.75 E/O. 220 V. 50 Hz. Stroomverbruik 55/60 W.
Toerental: 1400/700 belast. Links- èn rechtsdraaiend, 2
toerentallen. Wordt gebruikt met condensator van 4 ttF.

„FÖLLER” ASYNCHROONMOTOR
Deze motor is ook ontwikkeld als aandrijfmotor voor
geluidsband, d.w.z. met een absoluut constant toeren
tal en precisie geslepen aandrijfas. De as is boven
dien voorzien van een poelie die de opwikkelspil met
een rubbersnaar kan aandrijven. De motor heeft een
zeer klein magnetisch veld, zodat er geen brom ontstaat door inductie op de koppen. De as is aan de
onderzijde voorzien van schroefdraad, zodat een
vliegwiel kan worden aangebracht. Dit is niet altijd
nodig, doch het verhoogt de stabiliteit.
Voor recording komt het onderstaande type 't meest
in aanmerking:
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Type A 4P/25. 220 V. 50 Hz.
Toerental: 1450 belast. Links- of rechtsdraaiend.
4-polige stator. Wordt zonder condensator gebruikt.
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„COLLARO” AANDRIJFMOTOR
De meest gebruikte aandrijfmotor voor ban <jrecorders is ongetwijfeld de „Collaro”,
die in twee uitvoeringen leverbaar is. Deze nnotoren moeten echter met een vliegwiel
gebruikt worden. Bij toepassing van 3 „Collaro” motoren, 2 typen AC voor op- en
terugwikkeling en 1 type S voor aandrijving , kan een electrisclie schakeling worden
toegepast die voor recording ideaal is. De tei-ugwikkelmotor (linksdraaiend) wordt in
serie geschakeld met de opwikkelmotor (recrhtsdraaiend), zodat iedere motor 110 V
krijgt en de geluidsband strak wordt gehouden.
De aandrijfimotor van zwaardere uitvoering is met
een rubbers naar met het vliegwiel verbonden en de
aandrijfas drijft de geluidsband direct aan. Voor
„versneld” terugspoelen wordt de terugwikkelmotor
op 220 V g&schakeld; voor „versneld” vooruitspoelen
krijgt de op 'wikkelmotor 220 volt.
De aandrijfnnotor blijft steeds ingeschakeld op 220 V.
In de stand „Bedrijf” wordt de geluidsband met een
rubber aancürukrol tegen de aandrijfas gedrukt.
Type AC. 22S0 V. 50 Hz. Stroomverbruik 20 W. Links
of rechtsdraL.aiend.
Type S. 220 V. 50 Hz. Stroomverbruik 35 W. Links
of rechtsdra_aiend.

„INDOLA”

^
s*

AANDRIJFMOTOR

Een veel toegepaste motor voor recording is het
-g type KVBC. Deze wordt gebruikt in de EAMI-recor* der. De mot or is wat groot van afmetingen en kan
ook alleen maar gebruikt worden met een vliegwiel,
Het toerental is 1400 en het vermogen 25 watt. De
motor wordt- gebruikt met een condensator van 2 ltF.

„DUAL” AANDRIJFMOTOR
Sinds kort is in Nederland ook de
„Dual” aandrijfmotor verkrijgbaar.
Dit is ook een asynchroonmotor,
waarvan het magnetische veld zeer
gering is, dus gunstig voor bromvrije
opstelling van de koppen. Er zijn 2
types, de M. 105/142 en de M. 105/282,
die resp. 1400 en 2800 toeren per min.
draaien. Het stroomverbruik is 30 W.
Asdiam. 6 mm. Deze motoren zijn zo
wel geschikt voor aandrijving als tei’ugspoelen. Er is keuze uit links- of
rechtsdraaiend.

MICROFOONOPNAMEN MEr DE BANDRECORDERS
Het meest aantrekkelijke van bandrecording is het opnemen van een eigen programma
via de microfoon. Dit is echter heel wat mofeihjker dan ’t overnemen van radiopro
gramma’s en bovendien moet men, vooral -voor muziekopnamen, over een goede
microfoon beschikken.
Een muziekkwaliteit, zoals de omroep geeft, js vrijwej niet te benaderen, daarvoor
is een zeer kostbare apparatuur nodig, besta_£bde uit verschillende microfoons met
voorversterkers. We moeten onze eisen dus diT®ct Wer stellen en trachten met een
voudige middelen een behoorlijk resultaat te Verkiwen, en dat kan.
Veelal is het doel van eigen microfoonopnam eh te jannen beluisteren of er fouten
gemaakt worden bij het spreken of musicere it- Paartoe leent de bandrecorder zich
bij uitstek. Bij het spraakonderwijs wordt de handrec0rder reeds jaren gebruikt en
ook op de scholen wordt de onmisbaarheid van bah^rec0rders bij het moderne onder-
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wijs ingezien. In al deze gevallen kan met eenvoudige middelen reeds veel bereikt
worden.
De omroep-condensatormicrofoon heeft een frequentiebereik van 30—12000 Hz met
een gevoeligheidstolerantie van plm. 3 dB; er zijn er zelfs met een frequentiebereik
van 20—15000 Hz, dus het gehele hoorbaarheidsgebied bestrijkende. De omroep-dynamische microfoon heeft een frequentiebereik van 40—10000 Hz en is in dit bereik
ook recht. En tenslotte wordt er ook gebruik gemaakt van bandmicrofoóns, die even
eens een ideale rechtlijnige karakteristiek hebben en wel van 50—15000 Hz.
Dat wij dit nooit kunnen bereiken met eenvoudige microfoons is duidelijk. Het maakt
echter een groot verschil of we een koolmicrofoontje dan wel een kristalmicrofoon
gebruiken. De koolmicrofoon is volkomen onbruikbaar wegens de sterke ruis en slechte
weergavekwaliteit. De koolmicrofoon in gebruik bij de plaatselijke telefoondienst komt
b.v. niet veel hoger dan 3000 Hz, zodat het dan ook uiterst moeilijk is een stem te
herkennen, wel te verstaan.
Willen we het goedkoop doen, dan kan een dynamische luidspreker
als microfoon gebruikt worden, veelal zelfs met zeer goed resul
taat. Daartoe wordt de uitgangstransformator van de luidspreker
verbonden met de microfoonaansluiting van de recorderversterker
(hoogohmig).
Een goede en practische kristal
microfoon is het PHILIPS-type
EL.6000, die op verschillende ma
nieren kan worden opgesteld. A als
handmicrofoon; B als standaard
microfoon (b.v. op fotostatief);
C opgehangen en D in de bijgele
verde tafelstandaard.
De grootste sortering kristalmicrofoons wordt door Ronette gefabriceerd en hier is
keuze uit een serie fraaie en practische modellen in prijzen van ƒ 16,- t.m. ƒ 130,—.
Voor gebruik met de bandrecorder is de Ronette-filtercel type 5/7500/7 het meest ge
schikt. Voor muziek is deze bij bandopname te prefereren, doch ook spraak komt
hiermede zeer goed op de band. Dit type filtercel wordt verwerkt
in microfoons van verschillende uitvoeringen, waaruit naar be
hoefte keus kan worden gemaakt.
Een handige uitvoering is het type HM.7, een licht metalen huis,
dat gemakkelijk in de hand ligt, doch ook op een tafelstandaard
of vloerstandaard kan worden geplaatst. Dit type is richtinggevoelig, dus bestemd om geluid uit één richting op te nemen.
De gevoeligheid is echter zo groot, dat op 5 m afstand stemmen
en geluiden nog goed hoorbaar doorkomen. Het frequentiebereik
is 30—7500 Hz. De gevoeligheid bij 1000 Hz 2,6 mV/microbar.
Prijs: ƒ30,—.
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Ditzelfde filtercel is aangebracht in het type 088/7, om op een stan-i.
daard te monteren, die in diverse uitvoeringen verkrijgbaar is. Dit;'
type is niet richtinggevoelig, dus neemt uit alle richtingen met de-v'V ",
zelfde sterkte op. Frequentiebereik en gevoeligheid zijn gelijk aani ..
HM.7. — Prijs ƒ30,—.
Daarnaast brengt Ronette nog een microfoon type S.742, met 21
A Va
filtercellen, waarvan het frequentiebereik nog mooier is, namelijk [ Jr.»
30—16000 Hz. De gevoeligheid is minder dan van de types H.M.7j^2ÉB
en 088/7, namelijk bij 1000 Hz 0,65 mV/microbar.
Voor orkestopnamen is deze te prefereren.
Prys: ƒ65,—.
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Tenslotte nog het type „44”, dat voor spraak heel goed bruikbaar
is, doch minder geschikt voor muziek.
Het frequentiebereik is 30—9000 Hz. De gevoeligheid 2.4 mV/microbar. De grootste output ligt echter bij 3000 Hz.
Prijs: ƒ 16,50.

„LEM" BANDMICROFOON
De bandmicrofoon ontleent zijn naam aan het metalen
bandje, dat, opgesteld tussen de polen van een krach
tige magneet, zich in het magnetisch veld beweegt door
de luchttrillingen, opgewekt door spraak of muziek.
Vooral voor orkest-opname is de bandmicrofoon zeer
geschikt.
Het frequentiebereik van de types 305 en 305 V.M. is
van 25—15000 Hz ± 5 dB. Type 305 is hoogohmig
(25000 ohm) en type 305 V.M. laagohmig (50 ohm).
Prijs: ƒ122,25.

„LEM" DYNAMISCHE MICROFOON
In principe is de dynamische microfoon gelijk aan de
dynamische luidspreker. Het spoeltje wordt door de
luchttrillingen van de stem of muziek heen en weer be
wogen in een sterk magnetisch veld. Het frequentie
bereik van het type 307 is 50—10.000 Hz ± 6 dB. Im
pedantie is 80.000 ohm. Het type 307 B.I. is 50 ohm.
Prijs: ƒ93,50.

„BEYER" DYNAMISCHE MICROFOON
Een uitgebreide serie dynamische- en bandmicrofoons wordt gefa
briceerd door de BEYER-fabriek in Duitsland. Voor gebruik met een
recorder wordt het type M.27 in de handel gebracht. De technische
gegevens van deze dynamische microfoon zijn zeer gunstig.
Weerstand: 200 ohm. Met ingebouwde transformator voor directe
aansluiting aan hoogohmige versterkeringang.
Frequentiebereik: 50—12.000 Hz (± 5 dB).
Gevoeligheid: 0.2 mV/microbar. Met transformator ± 3—6 mV aan
2000 kilohm.
Afmetingen: 64 mm doorsnede, 100 mm hoog en 31 mm breed.
Gewicht: Vt kg.
De microfoon kan in verschillende uitvoeringen worden geleverd.
Type M 27 S met schakelaar. Type M 27 Tr. met ingebouwde transf.
Type M 27 S Tr. met ingebouwde transf. en schakelaar.
Maar met de microfoon alleen zijn wij er ook nog niet. De wijze van microfoonopstelling is van veel invloed op de weergavekwaliteit. Een kamer vol meubelen en ander
huisraad is allerminst geschikt om als studio te dienen, omdat er van alles kan mee-
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dreunen en -klinken. Een ledige kamer, een grote hal
of een brede gang eigenen zich veel beter als studio. Als
microfoon is daarbij het gerichte type te prefereren.
Een ruimte die enige echo heeft is voor muziekopnamen
zeer geschikt, het geeft de muziek ruimte en zij klinkt
voller. Dit' is zo goed te horen met de grammofoon- en
X
bandopnamen van het Mantovani-orkest die geluids
SPREKER
technisch tot de beste behoren.
Met acoustische coulissen is veel te bereiken, doch deze
zijn ook vrij duur. Tenminste heeft men nodig een 5-tal
MICROFOON
houten of zachtboard schotten van 2 bij 1 m, die met
scharnieren aan elkaar bevestigd worden, om ze op ver
schillende manieren te kunnen opstellen. De platen
*\\
worden om en om voorzien van uitboringen, dus plaat 1
geboord, plaat 2 ongeboord, plaat 3 geboord, etc. Voor
een spreker worden deze tezamen gevouwen in een
hoefvormige opstelling. De spreker bevindt zich met het
gezicht naar de open zijde en de microfoon op korte afstand voor zich. Voor muziek,
b.v. een strijkje, worden de platen meer halfrond opgesteld. De musici zitten met
het gezicht weer naar de open zijde en de microfoon weer daarvoor precies in het
midden. Het is aan te be
GATAFSTANO
velen eerst een paar korte
ONG. 60 m m
ZONDER
ZONDER
proefopnamen
te maken om
GATEN
lr^GATEN
de beste opstelling te ver
GATAFSTAND
GATAFSTAND
krijgen.
ONG 15 mm

w

\pNG.15mm

Men spreke nooit vlak voor
de microfoon, doch op enige
afstand om te voorkomen,
dat er tegelijk met de
spraak in geblazen wordt en
vooral niet luid. Het beste
MICROFOON
effect wordt verkregen met
een gedempte stem en op
vertrouwelijke en natuurlijke
wijze gesproken. Als de tekst van het blad wordt gelezen, vooral niet met het
papier ritselen, want elk geluid wordt door de microfoon onbarmhartig geregistreerd.
STRIJKJE

S O N O RA de recorder
welke LI kiest als U alle mer
ken recorders geboord heeft
3 motoren — 2 snelheden
Uitzonderlijke weergave met ongeëvenaarde
bedrijfszekerheid, gewaarborgd door speciaalfabriek van recorders. • Compleet in kunstlederen koffer, met aansluitsnoer en haspel,
brengt deze recorder U studiokwaliteit tegen
f 598.populaire prijs
Losse unit met voorversterker op houten voet,
geschikt voor inbouw

f 398.-

N.V. SONAR
FABRIKANT VAN SONORA-APPARATEN
VAN DIEMENSTRAAT 11-13 - 'S-GRAVENHAGE - TEL. 323035
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• Bedrijfszeker door
plastic onderlaag
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• Hoge gevoeligheid

. AGFA-PHOTOFABRIK-LEVERKUSEN-BAYERWERK
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• Speciaal voor lage snelheden
• Volkomen zuivere v/eergave tot 10.000 Hz.
• Geen afslijpen op de magneetknoppen
180 m op spoel f. 15.350 m op spoel f. 26.50
• Vraagt Uw
radiohandelaar!
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EEN PRAATJE OVER GELUIDSBAND
Pas in 1928 zijn de eerste proeven genomen om een papieren strook te voorzien van
een magnetiseerbare metaalpoederlaag, doch al spoedig werd het papier als drager
vervangen door kunststof, algemeen met de verzamelnaam „Plastic” aangeduid. Deze
proefnemingen werden door de grote concerns I, G. Farben, Badische Anilin en Agfa
in Duitsland gedaan en direct met zeer gunstig resultaat.
Aan het einde van de oorlog in 1944 werden er reeds plasticbanden geproduceerd
voor de bandrecorders die door de Duitse Omroep op grote schaal werden gebruikt.
Ook de geallieerden maakten bij hun opmars in Duitsland voor het eerst kennis met
deze bandsoorten en vanzelfsprekend werd er in Amerika, Engeland en Frankrijk al
spoedig begonnen met de productie van geluidsbanden. In Amerika werd de grootste
kunststofinductie Minnesota Mining & Manuf. Comp. ingeschakeld (fabrikant van de
Scotch Soundrecording tape) en de ontwikkeling ter hand genomen. In Duitsland
werden twee bandsoorten gefabriceerd, de massaband en de eenzijdige band. Van de
massaband zullen wij alleen vertellen, dat de metaaloxyde door het plastic verwerkt
zit en aan beide zijden zeer gevoelig is. Dit bandtype wordt niet meer geproduceerd,
omdat de eenzijdige band met opgespoten metaaloxydelaag toch betere resultaten gaf.
De plasticdrager zelf is doorzichtig, doch door de metaaloxyde-bespuiting in een
bindmiddel is de kleur roodbruin. In Amerika heeft men een andere metaaloxyde ont
wikkeld en komen ook banden in zwarte kleur (Audio Tape) voor. — De „Scotch”
band Type 120A heeft een groene kleur. De kleur doet echter weinig ter zake, het
gaat om de kwaliteit, en die is de laatste jaren met sprongen omhoog gegaan. Dit
moest wel, omdat de bandsnelheden steeds kleiner werden. Van 76 cm per seconde
is men via 38—19 en 9 Vs cm reeds op 4% en 2% cm gekomen. En als men bedenkt,
dat met 76 cm bandsnelheid destijds degehele breedte van de band (6,25 mm) ge
bruikt werd en thans slechts de helft daarvan (3 mm), valt deze enorme vooruitgang
nog meer op.
Banden voor lage snelheid worden bespoten met midden- en hoogcoërcitieve ijzeroxydes. De grens van de coërcitiefkracht ligt voor de thans gefabriceerde banden
bij 300 örsted. De permeabiliteit van de band is zeer belangrijk, deze ligt bij ca 2—4%.
De gevoeligheid van de band hangt in de eerste plaats af van de magnetische eigen
schappen van het ijzeroxyde, van de afmetingen van de band (enkel- of dubbelspoor).
Een bandtype, dat speciaal voor lagere bandsnelheden (9Vs en 4% cm) gemaakt is,
zal een veel grotere gevoeligheid hebben. Dezelfde band gebruikt met hogere snel
heid (19 cm) is slechts weinig merkbaar beter als een bandtype van hogere band
snelheid (19 cm).
De optredende ruis met bandrecorders is bij gebruik van gevoelige banden, dus die
voor lage snelheden, minder. Iedere band veroorzaakt ruis. De ruis hangt af van de
ijzeroxydelaag, het oppervlak en de magnetische gelijkmatigheid. Hoe gelijkmatiger
het ijzeroxyde verdeeld is, hoe gelijkmatiger de bandoppervlakte en de magnetische
waarden zijn, hoe geringer de ruis ook zal zijn. Indien zich in de oxydelaag deeltjes
bevinden die groter zijn dan de andere en dus een grotere coërcitiefkracht hebben,
zal de ruis worden verhoogd. De grotere ijzeroxyde-deeltjes, met een sterker magne
tisch veld, vormen een eilandje temidden van andere deeltjes. Hoe groter de voormagnetisatiestroom is hoe beter de band gewist wordt en hoe minder de ruis. Elders
in dit boekje wordt hoogfrequentwissen behandeld en daarin wordt reeds uiteengezet,
dat de wisfrequentie met normale koppen niet zo hoog kan worden opgevoerd, tenzij
men koppen met Ferroxcube-kernen gebruikt.

39

:

j

f

i

t

Camera Co, Chicago, Illinois, U.S.A.
brengt thans in Nederland haar
alom bekende
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„HIGH FIDELITY"

BANDRECORDERS
5 uitvoeringen
prijzen vanaf
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Vraagt uitvoerige prospecti
en prijslijsten bij Uw han
delaar of bij de importrice:
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FOTO- EN KINOGROOTHANDEL N.V.
MUZENSTRAAT 3 7 - DEN HAAG - TEL. 1172 76*
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BRAND

Sound Recording Tape
|P

registreert alle geluiden!

Waar het op een perfecte geluidsweergave aankomt
van symphonieconcerten, populaire muziek en hoor
spelen . . . met „SCOTCH” geluidsband kunt U altijd
rekenen op een brillanie natuurgetrouwe weergave!
„SCOTCH” - een wereldmerk - is beroemd over de ge
hele wereld om de uniforme kwaliteit en grote gevoeligheid.
Een

111 A De erkende stan
daardkwaliteit voor taperecording, overal ter wereld.

uitblinker

onder

de

1 20 A De meest gevoelige
tape voor een briilante ruis
vrije weergave.

beste geluidsbanden!

190 A - "EXTRA PLAY"
50% meer band op een
spoel. 50% langer muziek
met iedere recorder. De
beroemde „3-uren"-tapel

Gefabriceerd door de fabrieken van de Minnesota Mining & Manufacturing Coropany, Hoofdkan
toor: Sl. Paul 6, Minn., U.S.A. Het woord "Scotch” en het Schotse ruitdessin zijn gedeponeerde
handelsmerken voor de meer dan 300 soorten tapes, die door deze fabrieken gemaakt worden.

SCOTCH S. R.TAPE-VERKOOPKANTOOR VOOR NEDERLAND: v. WOUSTRAAT 84.
AMSTERDAM, POSTBOX 691, TEL. 718120 (AGENT VOOR ALTAP, DEN HAAG)

spoel 360 m.

f 17.25

spoel 180 m.

f 10.60.

mroh tape

High quality electronie products
AHROH - MUIDEN - HOLLAND

Voor
de beste
resultaten:
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