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1.

De keuze van de juiste geluidsband

1.1 Bandlengte — speelduur — bandsnelheid
De band wordt bij opname en weergave
met constante snelheid langs de geluidskoppen gevoerd. Een hoge band
snelheid geeft een groot, en een lage
bandsnelheid een klein bandgebruik bij
dezelfde speelduur.
Bijna alle spoelenrecorders hebben
een bandsnelheid van 9,53 cm/s.
In één seconde wordt bij deze snelheid
9,53 cm band langs de koppen gevoerd
en in één minuut 571,8 cm. In verband
metde in DIN45511 bepaalde maximaal
toelaatbare afwijking van ± 2% tussen
de nominale en de werkelijke snelheid
wordt de speelduur bij geluidsbanden
vooreen afgeronde bandsnelheid,
b. v. 10 cm/s in plaats van 9,5 cm/s,

opgegeven. Daarom wordt de op de
verpakking opgegeven speelduur ook
bereikt als de snelheid van de recorder
bij de bovenste grens ligt en b. v.
9,7 cm/s in plaats van 9,53 cm/s
bedraagt.
Met behulp van een centimeter kan
men gemakkelijk zelf de werkelijke
snelheid van zijn recorder vaststellen
(zie hoofdstuk 14.1).
Gaat men uit van een bandsnelheid van
10 cm/s in plaats van 9,5 cm/s (bij deze
berekening wordt de nauwkeurige
opgave van 9,53 cm/s zelden toegepast)
dan komt men op een bandverbruik
per minuut van 6 m per spoor.
De bandlengte en de speelduur bij
9,5 cm/s kunnen met de volgende vuist
regels gemakkelijk worden
uitgerekend:
Voorbeeld:

Gevraagd wordt:

Vuistregel:

bandverbruik in meters
speelduur in minuten per spoor

= aantal minuten X 6 m 60 min X 6 m = 360 m.
= aantal meters X 6 m 360 m : 6 m = 60 min.

In principe geldt deze vuistregel ook
voor de andere snelheden wanneer
men uitgaat van het bandverbruik
in meters per minuut om de speelduur
te berekenen.
Deze bedraagt:
cm/s = 12
9,5 cm/s = 6
4,75 cm/s = 3
2,4 cm/s = 1,5

19

m/min
m/min
m/min
m/min

!
!
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1.2 Welke speelduur geven de
verschillende bandlengtes?
De speelduur wordt steeds opgegeven
per spoor bij een bepaalde bandsnelheid, in de meeste gevallen bij 9,5cm/s.

De speelduur wordt bepaald door de
bandlengte. Tabel 1 geeft voor alle
bandlengtes in de amateursector de
speelduur per spoor bij de verschillende
snelheden:

Tabel 1
Speelduur per spoor van amateurbanden, afhankelijk van
bandlengte en bandsnelheid.
Speelduur in minuten per spoor

Bandlengte
(in meters)
65
90
135
180
270
360
540
730
1000
1080
1280

19 cm/s

Bandsnelheid
9,5 cm/s
4,75 cm/s

5,5
7,5
11
15
22
30
45
60
85
90
107,5

De totale speelduur van een band is
afhankelijk van het aantal sporen dat op
de band wordt opgenomen. Bedraagt
bijvoorbeeld de speelduur per spoor bij
9,5 cm/s voor 360 m band 1 uur, dan
geeft dit bij vier na elkaar op de band
opgenomen sporen een totale speel
duur van 4 X 1 uur = 4 uur. Dit geldt bij
mono-opnamen. Bij stereo-opnamen is
de speelduur echter maar 2X1 uur,
daar dan telkens twee sporen tegelijk
worden opgenomen. 360 m zouden bij
halfspoor-mono-opnamen een totale
speelduur van 2 X 1 uur = 2 uur geven,
bij halfspoor-stereo-opname echter
slechts 1 uur. Zie ook hoofdstuk 4.2 over
spoorindeling.
12

11
15
22
30
45
60
90
120
170
180
215

1.3

2,4 cm/s

22
30
45
60
90
120
180
240
340
360
430

45
60
90
120
180
240
360
480
680
720
860

Welke bandsoorten zijn er?

De huidige geluidsbanden bestaan uit
enkele lagen. Op een moderne kunststoffolie wordt een magnetiseerbare
laag, de „magnetische laag”, aan
gebracht. De totale dikte van de band is
de dikte van de laag plus de dikte van
de basisfolie (zie afb. 1).
De naam van de bandsoort geeft een
aanduiding omtrent de totale dikte.
De BASF leverde in 1934 de eerste ge
luidsband ter wereld en in 1950 de
eerste amateurbanden. Toen de BASF
in 1954 een geluidsband op de markt
bracht die slechts 2A maal zo dik was als

de vroeger geleverde amateurgeluidsbanden en derhalve bij gelijke spoelgrootte 50% meer bandlengte en dus
ook speelduur bood, noemde men deze
band naar analogie van de langspeel
plaat een „langspeelband”. De andere
namen van de bandsoorten staan even
eens in verhouding tot de standaard
band. Een doublé play-band heeft dus
een tweemaal zo grote, een triple
play-band een driemaal zo grote band
lengte en daardoor grotere speelduur
dan een standaardband bij dezelfde
spoelmaat. Een vergelijking van de
bandlengtes en speelduur op dezelfde

1954

1950

1958

spoelmaat toont afb. 2 voor de spoel
maat 13.
De BASF levert standaardband in het
studio-assortiment, long play-, doublé
play- en triple play-banden op spoelen
met twee flenzen voor amateurspoelenrecorders en band met drie-,
vier- en zesvoudige speelduur als C 60,
C 90 en C 120 voor cassetterecorders
(zie hoofdstuk 1.8).

1961

1965

1967

joois

?01S

0,009

«mm

r

8-»
mm

1

1

1
I

■>

0.052

: 0.035

mm

mm
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Mmm

^23

0.06

IHI
mm
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I __

band •
met 1:1
________________
langspeelband
band met viervoudige zesvoudige de „dikte" van
dubbeldrievoudige speelduur speelduur
een mensenhaar
speolband
speelduur '
Cassetteband
Ë3 dikte van de magnetiseerbarc laag
C 90
C 120
I I dikte van de dragorfolie

I;

standaardband

ter vergelijking:

(

)

Afb. 1. De totale dikte van de band volgt uit de dikte van de magnetische laag en de basisfolie.

BASF bandtypen

type

speelduur per spoor
bij 9.5 cm/s

verhouding bandlengte
en speelduur t.o.v.
standaardband

kleur
aanduiding

spoel 13(5')

standaardband SP 52

rood

180 m

30

één maal

langspeelband LP 35

groen

270 m

45

anderhalf maal

dubbclspeelband OP 26

blauw

360 m

60

dubbel

band mot drievoudige
speelduur TP 18

grijs

540 m

90

drie maal

Afb. 2. De typeaanduidingen zijn gebaseerd op standaardband. Een „long play"-band heeft bij
dezelfde spoelgrootte anderhalf maal, een „doublé play"-band tweemaal en een „triple play"-band
driemaal de lengte en speelduur van een standaardband.

13

1.4

Welke band voor welke recorder?

De BASF gebruikt voor zijn bandtypes
korte aanduidingen waaruit de band-

soort (b.v. LP = long play voor langspeelband) en bij benadering de banddikte (b.v. 35 voor 35 micron =
0,035 mm) blijken.

Zo betekent:
SP 52
LP 35
DP 26
TP 18

Standard play
long play
doublé play
triple play

BASF standaardband
BASF langspeelband
BASF dubbelspeelband
BASF band met drievoudige speelduur

low noise
high output

geringe grondmis
hoge uitstuurbaarheid

LH

LP 35, DP 26 en TP 18 zijn als normale amateurbanden en als
LH-banden leverbaar.
In principe kunnen voor een
amateurrecorder alle bovengenoemde
banden worden gebruikt.

Wie echter het juiste bandtype voor
een bepaalde recorder zoekt, moet op
het volgende letten:

Bandtype

Aan te bevelen voor:

standaardband SP 52

Studio-recorders. Leverbaar in ver
schillende breedtes en uitvoeringen.
Voor details zie het BASF studioleveringsprogramma.

long play-band LP 35

Elke amateurrecorder met een nomi
nale spoelmaat van max. 26,5 cm. Als
universele band speciaal geschikt als
hoge mechanische eisen worden ge
steld, zoals bijvoorbeeld bij oudere
recorders, bij recorders met drie mo
toren of bij het maken van geluid bij
dia’s of smalfilms.

long play-band LP 35 LH hifi

Voor dezelfde toepassingen als LP 35.
Deze band heeft bovendien een LHeffect (zie hoofdstuk 1.5 betreffende de
voordelen van LH-band).

doublé play-band DP 26

Amateurrecorders met maximale spoel
maat 22, speciaal geschikt voor recor
ders met combikop. Deze band geeft
dank zij zijn grote soepelheid een
optimaal band/kop-contact, wat vooral
van belang is om bij de opname en de
weergave verlies aan hoge frequenties
en geluidssterktevariaties („dropouts”) te vermijden.
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doublé play-band DP 26 LH hifi

Voor dezelfde toepassingen als DP 26;
geeft bovendien het LH-effect (zie
hoofdstuk 1.5 betreffende de voordelen
van LH-band).

triple play-band TP 18

Amateurrecorders met max. spoelmaat
18, vooral geschikt voor recorders met
een kleine spoeldiameter, b.v. van het
net onafhankelijke recorders. TP 18
heeft bij dezelfde spoelgrootte een ca.
50% langere speelduur dan DP 26.

triple play-band TP 18 LH hifi

Voor dezelfde toepassingen als TP 18;
geeft bovendien het LH-effect (zie
hoofdstuk 1.5 betreffende de voordelen
van LH-band).

1.5 Welke voordelen bieden
LH-banden?

dichtheid en daardoor ook de uitstuurbaarheid wordt verhoogd (H = „high
output" — hoge uitstuurbaarheid); zie
ook afbeelding 3.

Reeds met de normale geluidsbanden
van de BASF wordt op alle HiFi-recorders „High-Fidelity"-kwaliteit bereikt.
Met de nieuwe LH-hifi banden worden
echter de minimumeisen hiervoor be
langrijk overtroffen. Zo is de dynamiekomvang van pianissimo tot fortissimo
bij de bandsnelheid 9,5 cm/s en halfspooropname met LH-banden belang
rijk groter dan voor de minimumeisen in
de norm DIN 45500 wordt vereist.
Dit is een doorslaggevend voordeel,
want de dynamiek heeft betrekking op
de omvang van de geluidssterkte die
door de recorder kan worden verwerkt
en bepaalt de door het oor waar
genomen kwaliteitsindruk.
Deze technische vooruitgang is bereikt
door toepassing van een bijzonder
ruisarm ijzeroxyde („low noise” = ruis
arm) en door nieuwe verwerkings
methoden, waardoor de magnetische

Afb. 3. In vergelijking tot de normale band
biedt de BASF LH-band een winst aan dyna
miek door het „high output”-effect (hoog uitstuurbaar) en het „low-noise,,-effect (geringe
grondruis).
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Ten opzichte van normale geluids
banden biedt LH-band bij alle amateuren semiprofessionele recorders voor

delen zoals blijkt uit onderstaande
vergelijking:

LH-band in plaats van normale band
bij gebruik op:

biedt:

vierspoorrecorders

een even laag ruisniveau als bij vroe
gere opnamen met normale band en
halfspoortechniek, bovendien vrij hoge
uitstuurbaarheid vóór de volgens DIN
max. toelaatbare vervorming van 5%
wordt bereikt.

halfspoorrecorders

dynamiekwinstdie het door de recorder
verwerkbare geluidssterktegebied (van
een pianissimo- naar een fortissimopassage) bij dezelfde bandsnelheid
meer dan verdubbelt, bijvoorbeeld van
1:500 op 1:1000 (dus van 54 dB op
60 dB).

recorders met een bandsnelheid van
9,5 cm/s

een dynamiek die beter is dan vroeger
met normale band bij 19 cm/s.

HiFi-recorders

de garantie dat de mogelijkheden van
de recorder ten volle worden benut.

recorders van de nieuwste soort
waarvan de technische gegevens
volgens DIN zijn opgegeven

een dynamiek die overeenkomt met de
voor de recorder in de technische ge
gevens vermelde dynamiek en een
optimaal werkende modulatie-indicator,
daar de recorder met LH-band (zie ook
hoofdstuk 4.1.5) is gemeten.
Alle DIN-testbanden van de klasse 19 H
(amateur-gebruik), 9 en 4,75 van de
laatste fabricageseries (vanaf juni 1969)
hebben op grond van een beslissing
van de bevoegde vaknormcommissie
FNE/Fanek 302.2 „Magnettontechnik”
als onbespeeld deel de BASF doublé
play-band DP 26 LH, Charge C 264 Z.
Dit onbespeelde gedeelte van de DINtestbanden dient onder andere voor
het instellen van de opneemkop en het
opneemkanaal van amateurrecorders.
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1.6 Welke spoel bevat welke
bandlengte?

buiten- en de kerndiameter genormali
seerd. Voor de verschillende spoeldiameters gelden bepaalde lengtes van
de diverse bandtypes.

Bij de spoelen zijn onder andere de

Tabel 2
Bandlengte van de verschillende bandsoorten op de gebruikelijke spoelgroottes
(LP = long play-band; DP = doublé play-band; TP = triple play-band)

Spoelgrootte

q

8

m
65

LP

90

DP

135

TP

180
270
360
540
730

voor semiprofessionele recorders

voor amateurrecorders

9

10

11

13

15

18

1280

25

26,5

LP
TP

DP

LP

TP

DP

LP

TP

DP

LP

TP

DP

LP

TP

DP

LP
DP

1000
1080

22

LP

TP
LP
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l

In tabel 3 zijn voor de bandsoorten de
lengtes vermeld bij de verschillende
spoelmaten die momenteel in de handel
verkrijgbaar zijn en bij standaardband
de lengtes die het laatst in de handel
verkrijgbaar waren.

’

Tabel 3

I
,

Uitgaande van een bepaalde spoelmaat
kan men uit deze tabel de verschillende
bandlengtes — en dus de speelduur —
van de diverse bandsoorten in verge
lijking met standaardband aflezen
(zoals voor spoelmaat 13 reeds is
gedaan in afb. 1).

Spoeldiameter — bandlengtes — bandsoorten
spoel

cm

standaard
band*
(in m)

langspeelband
(in m)

8

65

9

dubbelspeel- band met drie
band
voudige speel(in m)
duur (in m)

90

135

135

180

10

135

180

270

11

180

270

360

13

180

270

360

540

15

270

360

540

730

18

360

540

730

1080

22

540

730

1000

25

730

1000

* niet meer in de handel

De meest gangbare spoelmaten zijn 13,
15 en 18 cm, daar de meeste spoelenrecorders met minstens een van deze
spoelgroottes werken. Kwaliteitsrecorders met spoeldiameters van
minder dan 13 cm zijn zeer zeldzaam en
bij recorders met een spoeldiameter
van meer dan 18 cm gaat het meestal
om semiprofessionele recorders die
slechts van belang zijn voor een be
perkte kring van interessenten, hoofd
zakelijk in de semiprofessionele sector,
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1.7 Welke verpakkingen zijn er voor
moderne geluidsbanden?
Onderstaand zijn de verpakkingen voor
de verschillende spoelmaten vermeld:
Ronde doos
Long play-band, doublé play- en triple
play-band alleen in normale kwaliteit in
de spoelmaten 8—18 worden in een
ronde doos geleverd. Deze praktische
en voordelige verpakking is voldoende
om de banden stofvrij te archiveren.

De kunststofcassette
Elegante, grijze, enkelvoudige kunststofcassettes staan voor de drie boven
genoemde bandtypen alleen in LHkwaliteit in de spoelmaten 8—18 ter
beschikking. Zij zijn met band en leeg
verkrijgbaar.

Hij is in de eerste plaats interessant
voor diegenen die de twee lege vakken
voor het opbergen van andere banden
willen gebruiken.

Archiefbox
De BASF levert naast de enkelvoudige
kunststofcassette een uit drie schar
nierende vakken bestaande archiefbox.
Deze is verkrijgbaar in de spoelmaten
13, 15 en 18, elk voorzien van één band.

Schuifdoos
Stevige kartonnen schuifdozen met
kunstleerbescherming en kernhouder
van kunststof maken deel uit van het
semiprofessionele assortiment. Ze zijn
verkrijgbaar voor de spoelmaten 22, 25
en 26,5 en worden ook leeg geleverd.

1.8 Welke Compact-Cassettes
zijn er?

Een cassette C 60 heeft een totale
speelduur van 2 X 30 min = 60 min.

Bij onbespeelde Compact-Cassettes is
de totale speelduur — tweemaal door
lopen — af te leiden uit de typeaan
duiding.

Deze speelduur wordt berekend uit de
bandlengte — bij de C 60 cassette is
dit 90 m triple play-band — en de bandsnelheid (alle cassetterecorders heb
ben een bandsnelheid van 4,75 cm/s).

Tabel 4
Speelduur, bandtype en bandlengte van Compact-Cassettes
Speelduur

Type

Bandbreedte
in mm

Bandlengte
in m

Bandtype

C 60

3,81

90

Triple play

2 X 30 = 60

C 90

3,81

135

2 X 45 = 90

C 120

3,81

172

band met
viervoudige
speelduur
band met
zesvoudige

(in mini

2 X 60 = 120

speelduur
CC-recorders hebben een bandsnelheid van 4,75 cm/s (= 17/s ips)
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1.9 Welke voordelen bieden BASF
Compact-Cassettes?

Bij de vele op de markt aangeboden
Compact-Cassettes is het voor de
koper moeilijk zich een idee te vormen
over de voor- en nadelen van de ver
schillende fabrikaten.

Hier volgen de richtlijnen:
De geluidskwaliteit

van een opname op een CompactCassette hangt af van de kwaliteit van
de gebruikte band. De BASF brengt
door de opdruk ,,LH” tot uitdrukking,
dat met de BASF Compact-Cassettes
de hoogste opneem- en weergeefkwaliteit en een zeer grote dynamiek
kan worden bereikt.

Het archiveren

van een Compact-Cassette is een
voudiger en gemakkelijker, als de ver
pakking speciaal daarvoor is gecon
strueerd. De kunststofcassette 8 cm is
uitgevoerd als archiefcassette. De
plaatsing van het scharnierpunt onder
aan de smalle zijde van het scharnie
rende deel maakt het mogelijk de
cassette uit het archief te nemen zonder
dat de archiefcassette uit het rek be
hoeft te worden genomen. Bijgevoegde
archiefkaarten en zelfklevende eti
ketten vergemakkelijken het maken
van aantekeningen. De archiefkaarten
zijn kosteloos bij de vakhandel of
rechtstreeks bij BASF Nederland N.V.
verkrijgbaar. Zij brengen orde in het
cassette- of bandarchief.

De verzending

is met de praktisch onbreekbare BASF
kunststofcassette 8 cm geen probleem
meer, daar de doos geschikt is voor
postverzending. Het bijgevoegde zelf
klevende verzendetiket — op aanvraag
kunnen meer etiketten kosteloos wor
den verstrekt — is groot genoeg en het
biedt zelfs plaats voor bezorgingsnotities zoals „verhuisd naar..De
verdekt aangebrachte en gemakkelijk te
openen sluiting maakt postverzending
tegen gereduceerd tarief mogelijk,
daar de doos te allen tijde voor con
troledoeleinden kan worden geopend.
Het totale gewicht bedraagt minder
dan 100 g.

20

Afb. 4. De BASF kunststofcassette 8 cm is uit
gevoerd als archiefcassette. Door de plaats
van het scharnierpunt aan de smalle zijde is het
mogelijk de cassette uit de archiefdoos te
nemen zonder dat deze uit het rek behoeft te
worden genomen.

Afb. 5. De kunststofcassette 8 cm is geschikt
voor verzending per post; de gemakkelijk
te openen sluiting maakt in vele gevallen ver
zending tegen gereduceerd tarief mogelijk.

De kunststofcassette 8 cm wordt ge
leverd met Compact-Cassettes C 60,
C 90 en C 120, met 8 cm spoel en naar
keuze 65 m long play-, 90 m doublé

play- resp. 135 m triple play-band en is
ook leeg verkrijgbaar (zie hoofdstuk
14.3 betreffende uitwisseling van band
en hoofdstuk 12 over het archiveren).
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2.
2.1

Cassette- of spoelenrecorder?
Wat mag de recorder kosten?

In veel gevallen beslist de portemonnaie over het soort of het type re
corder. Daar de prijzen op de verschil
lende plaatselijke en nationale markten
verschillen, moet hier voor het maken
van een vergelijking gebruik worden
gemaakt van een index-tabel. Voor de
goedkoopste recorder, bijvoorbeeld
een cassettespeler of een Japanse
speelgoedrecorder is als index 100 ge
nomen. Staat dus voor een apparaat
index 200 dan betekent dit dat het
apparaat ongeveer tweemaal duurder

Index

Recordersoort

100

Speelgoedrecorder
Cassettespeler

150-250

is dan een speelgoedrecorder resp.
een cassettespeler. Wie het nu precies
wil weten, kan aan de hand van deze
tabel zelf een prijsniveau vaststellen,
door bij de vakhandel of een warenhuis
brochures en prijzen te verzamelen van
de soorten die hem interesseren.
Daarna kan hij zelf de voor de plaatse
lijke omstandigheden geldende indextabel opstellen.
Een verklaring van de recordersoorten
is gegeven in hoofdstuk 3, „cassette
recorders” en hoofdstuk 4, „spoelenrecorders”.

350-500

500-1000

Cassettes

X
X
X

Cassetterecorder met ingebouwd
voedingsgedeelte

X

Radiorecorder met batterijvoeding

X

Tweespoorrecorder

X

Vierspoorrecorder

X

Radiorecorder met vier golflengtes
en met net- en batterijvoeding

X

Vierspoor-stereorecorder, netvoeding
met duoplay

X

Vierspoor-HiFi-stereorecorder met
duoplay en multiplay

X

Reportagerecorder in twee- of vierspoor-uitvoering, met verschillende
bandsnelheden en max. spoelg rootte 13

X

Van het net afhankelijke stereorecorder met twee gescheiden luid
sprekers
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Compact-

X

Cassetterecorder met batterijvoeding
Eenvoudige spoelenrecorder

250-300

Spoelen

X

Index

Recordersoort

1500-2500

Halfspoor- of vierspoor-HiFi-stereorecorder met drie koppen, max.
spoelgrootte 26,5 cm (z. g. semiprofessionele recorders) met duoplay,
multiplay, galm en echo, met voor- en
achterbandcontrole, met of zonder
ingebouwde versterkers en luid
sprekers

2.2

Cassette- of spoelenrecorder?

Dit alternatief is fout. Want waarom zou
men voorgoed voor één recordersoort
kiezen? Veel geluidsbandvrienden
hebben naast hun spoelenrecorder een
cassetterecorder gekocht. Anderen
hebben al spoedig vastgesteld dat de
cassette slechts beperkte mogelijk
heden biedt en daarom naast de eerst
gekochte cassetterecorder een kwali
tatief betere spoelenrecorder aan
geschaft.
Natuurlijk kan of wil niet iedereen een
spoelenrecorder kopen met daarnaast
een cassetterecorder met netspanning
en voor zijn auto nog eens een cassettespeler om zijn eigen programma’s
samen te stellen. In zo’n geval zou de
spoelenrecorder daarbij kunnen wor
den gebruikt als moederapparaat en
men zou dan de lievelingsmuziek op
Compact-Cassettes kunnen kopiëren
om ze in de auto af te spelen, als de
autoradio niet het gewenste programma

biedt.
In veel gevallen zal men voor de eerste
aanschaffing toch een beslissing moe
ten nemen: cassetterecorder of
spoelenrecorder.
Hier volgen de belangrijkste voor- en
nadelen van beide soorten:

Spoelen

CompactCassettes

X

De cassetterecorder
Voordelen:
Eenvoudig te bedienen daar het in
leggen van de band, de keuze van het
spoor, de keuze van de bandsnelheid
en bij veel recorders de modulatieregeling met de hand vervallen. De af
metingen zijn meestal kleiner dan die
van spoelenrecorders en het gewicht
is lager; ze zijn daardoor zeer geschikt
voor gebruik onafhankelijk van het net
(batterijrecorders), ingebouwd in een
auto (als autospeler resp.autorecorder)
alsmede voor radio-inbouw (b.v. als
radiorecorder, Casseiver of radiostuurapparaat).
Nadelen:
Daar de bandsnelheid (4,75 cm/s) vast
gelegd is, kan van deze factor geen
gebruik worden gemaakt voor kwali
teitsverbetering. Daar de band in de
cassette moeilijktoegankelijk is, is later
bewerken van de opname — bijvoor
beeld door wegsnijden van verspre
kingen of niet gewenste passages —
niet gemakkelijk.
De speelduur is beperkt tot max. 1 uur
per doorloop (bij de C 120-cassette).

Spoelenrecorder
Voordelen:
Speelduur per geluidsband, afhankelijk
van bandlengte, bandsnelheid en aan23

tal sporen, van minder dan 1 minuut tot
48 uur (b.v. voorverslagen/notulen bij
2,4 cm/s en vierspooropname met
TP 18 18/1080 m). Beïnvloeding van de
geluidskwaliteit door keuze van de
spoorbreedte (b.v. halfspoor), de bandsnelheid (b.v. 19 cm/s) en het aantal
magneetkoppen (b.v. apparaten met
gescheiden opname- en weergavekoppen). Verbetering van de opname
door latere bewerking (snijden) of door
speciale effecten door middel van ge
luidsmontages. Mogelijkheid van trucopnamen (zie hoofstuk 5).
Nadelen:
Meestal grotere afmetingen en daar
door niet de handigheid en montage- of
inbouwmogelijkheid van cassette
recorders. Inleggen van de band en
bevestiging aan de opwikkelspoel,
waardoor minder bedieningscomfort.
2.3

Normale of HiFi-recorder?

Het verschil tussen normale en HiFirecorders blijkt duidelijk uit de Duitse
Industrie Norm (DIN). In DIN 45511 zijn
onder andere de minimumeisen vast
gelegd voor amateurrecorders van de
verschillende snelheidsklassen zoals
„19 Heimton” (in tegenstelling tot
„19 Studio”), 9,5, 4,75 en 2,4 cm/s en
in DIN 45500 de speciale eisen voor
HiFi-recorders.
Voor de belangrijkste technische ge
gevens volgens DIN 45511 (amateur
recorders) en DIN 45500 (HiFi-recor
ders) zie tabel.
Daar DIN 45500 slechts de minimum
eisen voor elektro-akoestische installa
ties vastlegt teneinde het begrip „High
Fidelity” (natuurgetrouwe weergave)
te definiëren, trachten de fabrikanten
van deze installaties apparaten aan te
bieden die minstens enkele waarden
van deze minimumeisen verre over
treffen.
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Onderstaand volgen de belangrijkste
verschillen tussen normale recorders
en HiFi-recorders:
2.3.1

Frequentiebereik

De minimumeisen volgens DIN 45500
— voor de bandsnelheid 19 cm/s — en
volgens DIN 45511 zijn gelijk. Het voor
HiFi-opnamen vereiste minimumfrequentiebereik van 40 tot 12500 Hz
met de toelaatbare tolerantie wordt
tegenwoordig door de meeste recor
ders met de bandsnelheid 19 of 9,5 cm/s
bereikt. Voor opnamen van hoge kwa
liteit zou echter een frequentiebereik
van 30—16000 Hz moeten worden ver
langd.
2.3.2

Dynamiek en vervorming

Onder „dynamiek" (nauwkeuriger ge
zegd: ,,signaal/ruis-verhouding) ver
staat men bij normale en HiFi-recorders
de logarithmische verhouding (uit
gedrukt in decibel) tussen de weergavespanning bij volledige modulatie
en de ruisspanning van de alleen met
wisstroom en voormagnetisering ge
magnetiseerde band. Daarbij verstaat
men onder „volle modulatie”, dat de
maximale vervorming K3 van 5% is be
reikt.
De minimumeis voor de dynamiek is
echter voor normale recorders 45 dB en
voor HiFi-recorders 50 dB.
Bij gebruik van BASF-band LH hifi
kunnen deze waarden met de meeste
spoelenrecorders worden bereikt (zie
ook hoofdstuk 4.1.5 „modulatie”).

De minimumeisen die aan overspreekdemping worden gesteld zijn voor HIFirecorders hoger dan voor normale, zoals onderstaand overzicht toont:
normale recorders
volgens DIN 45511

HiFi-recorders
volgens DIN 45500

50 dB
20 dB

60 dB
25 dB

mono
stereo

Tabel 5
De belangrijkste technische gegevens van amateur- en HiFi-recorders volgens
DIN 45511 en DIN 45500. De onderstaande gegevens zijn minimumeisen. De
normbladen zijn verkrijgbaar bij Beuth-Vertrieb GmbH, Berlijn 30.
Minimumeisen voor amateurrecorders volgens DIN 45 511

Eigenschappen

Speciale eisen
voor HiFi-recorders
volgens DIN 45500

19 H 9,5
4,75
2,4
Afwijking van de
gemiddelde snelheid bij 30 s
±2% ±2% ±2% ±2%
gemiddeld hoogstens

±1%

Kortstondige snelheidsvariaties maximaal

±2%>o

Frequentiebereik1

±2%>o ±3°/oo ±6%>o ±10°/oo

fu Hz 40
63
80
f0 Hz 12500 10000 6300

40
12500

Volle uitsturing gemeten bij
333 Hz is bereikt bij een
kubieke vervormingsfactor
van

5%

5%

Dynamiek bij volle uitsturing
van de recorder minimaal

45 dB

50 dB

Overspreekdemping bij
1000 Hz bij tegengestelde
tweespooropname minimaal

50 dB

60 dB

bij stereo-opname minimaal

20 dB

25 dB

fu
co

0,66 f0

1,5 fu
3 dB

in

f<ï

m
in

1 Het frequentiebereik wordt bepaald door
het in DIN 45611 beschreven tolerantieveld,
binnen de grenzen waarvan de curve moet
liggen. Daarbij is fu de onderste grensfrequentie en fo de bovenste grensfrequentie.
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2.3.3

Overspreekdemping

Onder „overspreekdemping" verstaat
men dat bij meerspoor-opnamen één
spoor wordt afgeluisterd, terwijl daarbij
het andere spoor — hoewel het niet
wordt afgeluisterd — hoorbaar is. Het is
zeer storend als bij mono-opname in
het ene programma (b.v. een viool
concert) het andere programma (b.v.
jazz) van een parallel lopend spoor
hoorbaar is. Daarom zijn de minimum
eisen voor mono hogerdan voor stereo.
Bij stereo stoort het minder, wanneer
bij een muziekprogramma dat opge
nomen is op twee parallel lopende
sporen, bijvoorbeeld het linker kanaal
hoorbaar is op de achtergrond van het
rechter, daar het immers hetzelfde
programma betreft.

2.3.4

Snelheidsvariaties

Ook bij de toegestane afwijking tussen
nominale en werkelijke snelheid is de
minimumeis voor HiFi-recorders hoger
dan voor normale recorders. Dit is
belangrijk voor het uitwisselen van be
speelde banden tussen bezitters van
HiFi-installaties. Immers een op een
snel lopende recorder opgenomen
programma klinkt bij weergave op een
langzaam lopende recorder lager; om
gekeerd klinkt een op een langzaam

microfoon

vermagneetsterker kop

lopende recorder opgenomen pro
gramma bij afspelen op een sneller
lopend apparaat hoger.
Voor normale recorders bedraagt de
toegestane afwijking ± 2% en voor
HiFi-recorders slechts ± 1 %.

2.3.5 Wow en flutter
Kortstondige snelheidsvariaties leiden
tot veranderingen in de toonhoogte
(„wow en flutter” — janken en huilen),
die de weergavekwaliteit ongunstig
beïnvloeden.
Daarom is voor HiFi-recorders een
maximale afwijking toegestaan van
slechts ± 2°/oo. Dit percentage blijft
bij alle bandsnelheden gelijk.
Dit is in tegenstelling tot de normale
recorders. Daar geldt de toegestane
afwijking van ± 2°/oo alleen voor de
hoogste bandsnelheid van 19 cm/s. Bij
9,5 cm/s is de toegestane afwijking
± 3°/oo en bij 4,75 cm/s ± 6°/oo.

2.3.6

Slotconclusies

De hoogste opname- en weergave
kwaliteit wordt bij bandrecorders be
reikt met de bandsnelheid 19 cm/s. De
meeste bandrecorders met deze snel
heid zijn ook HiFi-recorders volgens
DIN 45500.

band

O— \>

links

O— O

rechts

magneetkop

verluidsterker spreker

1

geluids
bron

opname

registratie

weergave

Afb. 6. Schematische voorstelling van stereofonische opname en weergave met een bandrecorder.
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nm
Afb. 7. Stereo-stuurapparaat bestaande uit een
platenspeler, bandrecorder, afstemeenheid en
versterker.

Afb. 8. Het gebied waarin de stereo-opname
het gunstigst kan worden beluisterd is ge
stippeld.

Wie dus de hoogste kwaliteit wil be
reiken kan het beste een HiFi-recorder
kopen. Dat is speciaal aan te bevelen
als men reeds elementen van een HiFiinstallatie bezit of van plan is deze
— zij het ook later — te kopen.

verkregen, die nodig is voor een opti
male stereoweergave. Het is beter een
dergelijk apparaat aan een stereoluidsprekerinstallatie aan te sluiten.

2.4

Mono of stereo?

Voor we deze vraag beantwoorden
moet worden nagegaan of wat de op
name en de weergave betreft alle voor
waarden voor stereo reeds aanwezig
zijn of nog moeten worden geschapen.
Als slechts gedacht wordt aan het weer
geven van bespeelde stereobanden
kan daarvoor ook een vierspoor-monorecorder worden gebruikt, die met een
ingebouwde of met een aansluitbare
externe versterker het weergeven van
bespeelde stereobanden mogelijk
maakt.
Daar deze apparaten meestal slechts
één luidspreker hebben, moet voor
stereoweergave een tweede luidspre
ker worden aangesloten. Hiermee kan
dan de gewenste basisbreedte worden

Wie zelf stereo-opnamen wil maken
vindt daarvoor in de middelste en in de
hoogste prijsklasse stereo-opneemen -weergeefapparaten, z.g. volstereoapparaten, en kan uit heel wat types
het voor zijn doel geschikste uitkiezen.
Daarbij moet er echter op worden gelet
dat de weergavekwaliteit van de re
corder bij de reeds aanwezige of nog
te kopen overige elementen van de
stereoinstallatie past.
Wie reeds een „tuner” (radiotoestel) en
een versterker resp. een stuurapparaat
(radiodeel met ingebouwde versterker)
en uitstekende luidsprekerboxen bezit,
zal bij voorkeur een volstereo-apparaat
van de topklasse kiezen.
Wie daarentegen slechts een middel
matig stereo-radiotoestel heeft en met
de weergave hiervan volledig tevreden
is kan beter een stereorecorder van
de middenklasse kopen.
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Met monorecorders kan in principe
dezelfde weergavekwaliteit worden
bereikt als met stereorecorders, daar
HiFi of hoogste natuurgetrouwe weer
gave geen privilege van de stereotechniek is.

Zowel bij mono- als bij stereotechniek
wordt een optimale klank bereikt als
de weergave via een eersteklas toestel
of een goede weergave-installatie en
hieraan aangepaste luidsprekers
plaatsvindt.

28
ï--

3.

De keuze van de juiste cassetterecorder

Het aantal aangeboden fabrikaten en
typen cassetterecorders stijgt gestadig,
Daarbij worden verschillende soorten
nog in diverse uitvoeringen aange
boden.

de cassette zijn twee lipjes aangebracht (in de figuur niet zichtbaar) voor
het bedienen van de opneemtoets. De
bandlengte, en dus ook de speelduur,
hangt af van het type Compact-Cassette (zie hoofdstuk 1.8).

In dit hoofdstuk wordt een overzicht
gegeven van de verschillende soorten
apparaten, teneinde de keuze van de
juiste cassetterecorder te vergemak

kelijken.
Eerst worden de bij het systeem be
horende kenmerken van de bij alle
soorten apparaten terugkerende func
ties en de constructie van de CompactCassette behandeld, zodat bij de
diverse soorten alleen de verschillen
moeten worden besproken.

3.1 Constructie van de onbespeelde
Compact-Cassette
Afbeelding 9 geeft een schematische
voorstelling van het binnenwerk van
een Compact-Cassette. Bij een Com
pact-Cassette in de originele verpakking is de geluidsband met de magnetische laag naar buiten op de linker
kern (2) gewikkeld (door het venster
(15) zichtbaar) en aan de rechter kern
bevestigd. De band loopt daarbij langs
de geleidestiften (3 en 11) en over de
geleiderollen (4 en 10), die hem op de
juiste hoogte houden.
De (in de afbeelding niet zichtbare)
folies aan beide zijden van de bandrol
zorgen voor een onberispelijke hand
loop. In de cassette bevindt zich een
afschermplaat (13) die de opneem- en
weergeefkop tegen magnetische strooivelden beschermt. Een aandrukveer (5)
met een klein stukje vilt dient voor het
verkrijgen van een optimaal band/kopcontact. Aan de smalle achterzijde van

Afb.9. Schematische schets van de mechanische
constructie van de Compact-Cassette, inclusief
handloop; 1 = tandkrans van de linker wikkelkern, 2 = linker afwikkelspoel, 3 = geleidestift,
4 = geleiderol, 5 = aandrukveer, 6 = vilt,
^ = capstan, 8 = opening, 9 = rubber aandrukrol, 10 = geleiderol, 11 = geleidestift,
12 = tandkrans van de rechter opwikkelspoel,
13 = afschermplaat, 14 = opneem/weergeefkop,
15 = kijkvenster, 16 = opneemvergrendeling,
17 = montageplaat, 18 = wiskop, 19 en 20 =
geleidestiften.

3.2 Constructie van de bespeelde
Compact-Cassette
Deze is in principe gelijk aan die van
de onbespeelde cassette. Alleen ontbreken de beide lipjes aan de smalle
achterzijde van de cassette. Daardoor
treedt de opneemvergrendeling (16)
in werking en wordt opnemen onmogelijk.
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3.3 De werking van een cassette
recorder
De Compact-Cassette wordt in de re
corder gelegd. De wikkeldoorns van
de recorder grijpen daarbij in de tandkransen van de wikkelkernen (1 en 12).
De geluidsas (7) grijpt in de daarvoor
bestemde opening (8) en de twee
metalen geleidestiften (19 en 20) in de
daarvoor in de cassette aangebrachte
uitsparingen. Deze stiften bepalen de
horizontale en verticale stand van de
cassette in de recorder, wat belangrijk
is voor de juiste spoorligging. Als op
de starttoets van de recorder wordt
gedrukt schuift de montageplaat (17)
van de recorder naar voren. Daardoor
drukt de aandrukrol (9) tegen de ge
luidsas en zorgt zo voor het opnemen
van de band; de combikop (14) — ge
combineerde opneem/weergeefkop —
en de wiskop (18) worden tegen de
magnetische zijde van de band gedrukt.
De weergave of — als de hiervoor be
stemde toets wordt ingedrukt — de op
name kan beginnen.
De stoptoets laat de montageplaat
weer in de oorspronkelijke stand terug
springen. Bij snel vooruit- of terug
spoelen blijft de montageplaat (17)
teruggetrokken, zodat de band de
koppen niet kan aanraken.

maar niet genummerd) gevoerd. De
rubber aandrukrol (9) gaat nu door de
opening waardoor bij de voorafgaande
opname de wiskop werd gevoerd. De
wiskop gaat in de uitsparing waardoor
bij de eerste opname de aandrukrol
ging. De openingen en uitsparingen
van de Compact-Cassette zijn dus zo
gemaakt dat de boven- en onderkant
van de band eenvoudig door omdraaien
van de cassette kunnen worden be

speeld.
3.4 Spoorindeling bij CompactCassettes
Dit wordt duidelijker wanneer we af
beelding 10 bekijken. Het geluidskopsysteem bestrijkt steeds het onderste
deel van de band over een oppervlakte
van 1,5 mm. Bij mono wordt eerst
spoor 1 opgenomen. Dan wordt de
cassette omgedraaid. Daardoor komt
het eerst boven liggende deel van de
band onder zodat hierop spoor 2 kan
worden opgenomen. Tussen de beide
sporen blijft dan een neutrale zone van
0,8 mm over. In principe geldt het
bovenstaande ook voor halfspoortechniek met 6,3 mm brede band.

1.5 mm

<--------- (2)

Zodra de eerste doorloop is beëindigd,
wordt de cassette uit de recorder ge
nomen. Bij sommige recorders drukt
men hiertoe op een toets die het
cassettevak opent en het verwijderen
van de cassette vergemakkelijkt.
Spoor 1 is nu bespeeld. De cassette
wordt omgedraaid, zodat spoor 2 boven
en de volle bandwikkel weer links ligt
(zichtbaar in venster 15). Door het om
draaien van de cassette wordt de
geluidsas (7) door de tot dan niet ge
bruikte opening (in de figuur zichtbaar
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Afb. 10. Spoorindeling bij cassetterecorders.

Bij stereo is elk spoor van 1,5 mm nog
maals onderverdeeld in twee sporen
van 0,6 mm voor het linker en het
rechter stereokanaal en 0,3 mm voor de
neutrale zone.
In vergelijking met de spoorligging bij
de spoelenrecorders, die in hoofdstuk
4.2 wordt behandeld, heeft de spoorindeling bij de cassetterecorders een
beslissend voordeel: zij is volledig
compatibel. Stereo-opnamen kunnen
dus zonder meer op monorecorders en
mono-opnamen op stereorecorders
— natuurlijk zonder stereowerking —
worden weergegeven.

3.5 Technische gegevens van de
Compact-Cassette
De aanduiding van de Compact-Cas
sette is afgeleid van de totale speelduur (zie hoofdstuk 1.8). De bandsnelheid van alle Compact-Cassettes is
4,75 cm/s. De bereikbare frequentieomvang ligt ongeveer tussen 40—12000
Hz, en de dynamiek bij gebruik van
„LH”-cassettes is 48 tot 50 dB.

3.6 Beschermen van een opname
tegen wissen
Aan de smalle rugzijde van de cassette
bevinden zich twee lipjes die de opneemtoets in werking stellen. Na uit
breken van telkens het rechter lipje is
het niet meer mogelijk voor het des
betreffende spoor de opneemtoets in
te drukken.

3.7

Compact-Cassetterecorders

Onderstaand is een overzicht gegeven
van de belangrijkste cassetterecorders
en hun toepassingsmogelijkheden.

3.7.1

De cassette-afspeler

Evenals de platenspeler is de cassetteafspeler een zuiver weergeefapparaat.
Het aantal titels op muziek-cassettes
— dus bespeelde Compact-Cassettes —
stijgt gestadig. Het repertoire omvat
niet alleen muziek, maar ook complete
taalcursussen. Cassette-afspelers zijn
interessant voor diegenen die noch zelf
opnamen willen maken, noch een cas
setterecorder bezitten waarmee zij
eigen programma’s kunnen samen
stellen.
De cassette-afspelers bestaan in di
verse uitvoeringen.

3.7.1.1

Cassettofoon

Waarschijnlijk naar analogie van het
woord „Electrophone”, een grammo
foon met ingebouwde versterker en
luidspreker, werd voor een cassettespeler met ingebouwde versterker en
luidspreker het woord „Cassettofoon”
gekozen. Dergelijke apparaten werken
meestal onafhankelijk van het net
(batterijvoeding). Als accessoire is een
extern aansluitbaar netvoedingsapparaat leverbaar.
De bediening is zeer eenvoudig (zie
afb. 11). De functietoetsen beperken
zich meestal tot „start”, „stop” en „snel
vooruit". Daarbij komt nog de geluidsterkteregelaar. Daar zij niet bedoeld
zijn voor aansluiting op een weergeefinstallatie — er is meestal geen uitgangsbus hiervoor aanwezig — is de
weergavekwaliteit begrensd tot die van
de ingebouwde luidspreker.
Vergeleken met elektrofoons hebben
deze apparaten ongetwijfeld het voor
deel dat ze onder alle omstandigheden
klaar zijn voor gebruik, zoals bijvoor
beeld een draagbare radio. Daarbij
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komt dat de sterke Compact-Cassettes
zonder gevaar voor beschadiging ge
makkelijker te transporteren zijn dan
een stapel grammofoonplaten met
dezelfde speelduur.
Zoals ook geldt voor elektrofoons en
grammofoonplaten verdient het aan
beveling de cassettofoons en CompactCassettes niet bloot te stellen aan
directe zonnestralen. Beide zijn ver
vaardigd van thermoplasten (bij hitte
vervormbare kunststoffen) en kunnen
hierdoor schade ondervinden.

3.7.1.3

De stereo-cassettewisselaar

Een cassettespeler die automatisch
enige bespeelde cassettes na elkaar
kan afspelen noemt men „stereocassettewisselaar”. De constructie van
een dergelijk apparaat is weergegeven
in afb. 12. Het apparaat wordt voor
het afspelen van één cassette of als
cassettewisselaar gebruikt.
Bij toepassing als wisselaar worden in
de cassetteschacht enkele cassettes
gelegd. Het aantal blijkt uit de ge
bruiksaanwijzing van het desbetref-

I

Afb. 11. Van het net onafhankelijke cassetteafspeler, ook „cassettofoon" genoemd.

3.7.1.2

MffMt

1

23456789

10

Afb. 12. Stereo-cassettewisselaar.
1 = werkingscontrole, 2 = telwerk met terugstelknop, 3 = netschakelaar, 4 = „start/reject"toets, 5 = pauzetoets, 6 = stoptoets, 7 = terugspoeltoets, 8 = vooruitspoeltoets, 9 = cassette
schacht, 10 = cassette-uitwerpvak.

De cassettespeler

De cassettespeler is nog niet algemeen
verbreid. Het gaat hierbij om een afspeelapparaat voor bespeelde Com
pact-Cassettes, dat geen eigen ver
sterker en luidspreker heeft en op
netvoeding werkt. Een dergelijke cas
settespeler wordt op dezelfde wijze als
een platenspeler aangesloten op een
weergeefinstallatie (radiotoestel, stuurapparaat of versterker). Hierdoor be
reikt men een betere weergavekwaliteit
dan met de Cassettofoon.
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fende apparaat. Voor het weergeven
van slechts één cassette wordt de
cassetteschacht verwijderd en de opening door een deksel afgesloten. Als
het apparaat wordt ingeschakeld gaat
een controlelampje branden. Het weergeefapparaat moet ingeschakeld zijn
op de stand „geluidsband”- resp.
„grammofoonplaat-weergave”. De ge
luidssterkte, de klankkleur en bij stereo
de balans, moeten op het weergeefapparaat worden ingesteld.

De toetsen bij de stereo-cassettewisselaarzijn:
Toets

Functie

Start/Reject (4)
(„uitwerpen”)

Start de band resp. wisselt de cassette
voortijdig en start dan de volgende
cassette.

Pauze (5)

Onderbreekt het programma zonder de
cassette te wisselen. Als de toets
nogmaals wordt ingedrukt loopt het
programma verder.

Stop (6)

Beëindigt de weergave en wisselt
de cassette. Daarna kan het apparaat
eventueel worden uitgeschakeld.

Snel vooruit (8)

Spoelt de band om zolang de toets (die
terugspringt) ingedrukt blijft. Bij som
mige constructies moet bovendien de
„Start/Reject”-toets zijn ingedrukt.

De afgespeelde cassettes worden op
gevangen in het „uitwerpvak” dat
echter meestal slechts een beperkt
aantal kan opvangen. Als dat is bereikt
wordt het loopwerk automatisch uit
geschakeld. Dan moet het uitwerpvak
eerst leeg worden gemaakt vóór de
wisselaar opnieuw kan worden gestart.
Als de inhoud van cassetteschacht en
uitwerpvak aan elkaar gelijk zijn ver
dient het aanbeveling het uitwerpvak
geheel leeg te maken voordat de cas
setteschacht wordt gevuld en de wisse
laar wordt ingeschakeld.

aanleggen. Door aansluiting op een versterkerinstallatie kan een hoge weergavekwaliteit worden bereikt.

Het apparaat speelt dan door tot alle
in de schacht gelegde cassettes af
gewerkt zijn. Heeft men zes CompactCassettes C 120 ingelegd, dan komt
dit overeen met een speelduur van
6 uur, en daarna nog eens als alle cas
settes omgedraaid (dus spoor 2) en
opnieuw ingelegd worden.
Een stereo-cassettewisselaar is aan te
bevelen voor muziekvrienden die in
plaats van of naast een grammofoon
platenverzameling ook een verzameling
bespeelde Compact-Cassettes willen

3.7.1.4

De radio-cassettespeler

De radio-cassettespeler is weinig ver
breid. Het betreft hier een in een radio
toestel ingebouwde cassettespeler.
Hij wordt aangeboden als draagbaar
apparaat, stuurapparaat (radiotoestel
met ingebouwde versterker zonder
luidspreker), radiotoestel met netvoeding en versterker en luidspreker, of als
„tuner” (radio-ontvangstdeel zonder
versterker en luidspreker). Voor het af
spelen van Compact-Cassettes moet
op het radiotoestel een daarvoor be
stemde toets worden ingedrukt. Het
cassetteloopwerk heeft de gebruike
lijke toetsen voor starten, stoppen en
omspoelen. Wie een radio-cassette
speler koopt, doet afstand van de
mogelijkheid eigen programma’s te
maken. Een radiorecorder heeft daaren
tegen zowel een opneem-als een weergeefdeel en is daardoor veelzijdiger.
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3.7.1.5

De auto-cassettespeler

Dit apparaat behoort bij verschillende
autotypen reeds tot de normale acces
soires. Het kan echter ook achteraf in
elke auto worden ingebouwd. Deze
cassettespelers zijn uitsluitend gecon
strueerd voor gebruik in een auto. Ze
bestaan in verschillende uitvoeringen.
Als autoradiospeler (afb. 13) zijn ze in
de autoradio ingebouwd. Dergelijke
toestellen hebben echter niet meer alle
golflengtegebieden met desbetref
fende keuzetoetsen, daar voor de bedieningstoetsen van het cassetteloopwerk plaats nodig is en rekening moet
worden gehouden met de inbouwgrootte.

Auto-cassettespelers zonder eindversterker en luidsprekers voor het
weergeven van bespeelde cassettes via
de autoradio geven een optimale op
lossing. Moderne autoradio’s bezitten
aansluitmogelijkheden voor dergelijke
apparaten.

3.7.1.6

De discassette

Een nieuwtje, dat nog niet op de markt
verkrijgbaar is, is de discassette. Het
betreft hier een afspeeiapparaat dat
zowel voor grammofoonplaten tot een
bepaalde diameter als voor muziekcassettes geschikt is.

3.7.2

De cassetterecorder

In tegenstelling tot de cassettespeler,
waarmee slechts de weergave van
bespeelde cassettes mogelijk is, is de
cassetterecorder voor het opnemen
en weergeven van Compact-Cassettes
ingericht. Daarom is het gebruik ervan
tot nu toe ook meer verbreid dan dat
van de cassettespeler. Naast de van de
cassettespeler reeds bekende functies
zoals „starten”, „stoppen” en bij
eersteklas apparaten ook „pauze”,
„snel vooruit’ en „snel terug”, bezit de

Auto-cassettespelers (in mono- of
stereo-uitvoering) met ingebouwde
eindversterker en separaat aansluitbare luidsprekers zijn aan te bevelen
voor diegenen die geen autoradio
inbouwen maar toch muziek in hun auto
willen hebben.

Het cassettemagazijn is bij autospelers
meestal zo geconstrueerd dat de cas
sette niet dwars maar overlangs moet
worden ingeschoven (zie afb. 14). Daar
toe wordt de cassette aan de kant van
de volle wikkel (zichtbaar door het
venster) vastgehouden en met de open
kant naar rechts in het cassettemaga
zijn gezet. Door een speciale construc
tie kunnen de wikkeldoorns pas in de
kunststofkernen van de cassette
grijpen nadat de cassette is ingescho
ven.
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Afb. 13. De stereo-autoradiospeler is een stereo
cassettespeler ingebouwd in de autoradio.
Afb. 14. Auto-stereospelers worden zonder
eindversterker en luidspreker voor het weer
geven van bespeelde cassettes via de auto
radio, of met ingebouwde eindversterker en af
zonderlijk aansluitbare luidspreker geleverd.
Het cassettemagazijn is daarbij meestal zo
geconstrueerd, dat de cassette niet dwars maar
in de lengte moet worden ingeschoven.

recorder nog enkele mogelijkheden die
hieronder zullen worden besproken.
De opneemtoets of -vergrendeling
moet samen met de starttoets worden
ingedrukt om het apparaat in de stand
„opname” te brengen. Betere appa
raten hebben ook een „pauzetoets” die
modulatie bij een stilstaande band
mogelijk maakt, als de „opname”-knop
is ingedrukt.
De cassetterecorders hebben een
automatische of een met de hand in
stelbare modulatie-regeling. Vaak is de
automaat uitschakelbaar zodat naar
keuze met de hand of automatisch kan
worden gemoduleerd (zie ook hoofdst.
4.1.5/4.1.6 inzake modulatie).
Afhankelijk van de uitvoering van de
recorder is meeluisteren gedurende het
opnemen via een hoofdtelefoon en/of
een ingebouwde luidspreker en soms
ook via een externe luidspreker moge
lijk. Als geluidsbronnen kunnen, af
hankelijk van de beschikbare aansluitbussen, worden aangesloten: een
microfoon, een radiotoestel, een gram
mofoon of een tweede recorder.
Cassetterecorders bestaan in diverse
uitvoeringen die hieronder worden
beschreven.

3.7.2.1

Draagbare cassetterecorders

De eerste cassetterecorder was een
apparaat voor batterijvoeding. Ook nu
nog vertegenwoordigen de draagbare
(„portable”) dus van het net onaf
hankelijke apparaten qua aantal en
type de grootste groep (zie afb. 15).
De keuze is daarom juist hier moeilijk.
Onderstaand vindt U enige richtlijnen.
De keuze hangt af van het doel waar
voor het apparaat is bestemd. Als het

Afb. 15. De draagbare cassetterecorder is een
van het lichtnet onafhankelijk, gecombineerd
opneem- en weergeefapparaat.

als enige recorder, dus als universeel
apparaat, wordt gekocht, moeten an
dere maatstaven worden aangelegd
dan wanneer het als tweede of derde
recorder wordt aangeschaft.
Voor hoofdzakelijk „gebruik buitens
huis” zijn afmetingen en gewicht door
slaggevend. De kleinste afmetingen
zijn 10X4X14 cm, de grootste
15X7X25 cm. Het gewicht loopt van
ca. 0,5 tot meer dan 2 kg.
Ook de stroomvoorziening is beslis
send. Batterijrecorders die met een
extern aansluitbaar netvoedingsgedeelte werken zijn weliswaar lichter
dan apparaten met een ingebouwd
voedingsgedeelte, maar het gebruik
van batterijen is per minuut duurderdan
netvoeding. Men vergeet vaak het
separate voedingsgedeelte mee te
nemen of aan te sluiten, terwijl het in
gebouwde steeds klaar voor gebruik is.
Wie het apparaat ook in de auto wil
gebruiken, moet vóór de koop nagaan,
of er voor het gekozen type een pas
sende houder voor bevestiging in de
auto bestaat. Dergelijke houders wor
den vast in de auto gemonteerd en met
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de accu verbonden; door het maken
van een stekerverbinding is het moge
lijk het apparaat uit de accu te voeden.
Als het apparaat slechts zo nu en dan in
de auto wordt gebruikt is bij 6 V-accu’s
een speciale verbindingskabel vol
doende, die de contactbus in de auto
met de ingangsbus voor een externe
spanningsbron van de recorder ver
bindt. Deze contactbus kan meestal in
de plaats van de sigarettenaansteker
op het dashboard worden gemonteerd.
Bij 12 V-batterijen moet een aanpasser
(„adapter”) worden tussengeschakeld,
resp. een speciale kabel met „adapter"
worden gebruikt. Bij sommige appa
raten moet ook een speciale normbus
in de auto worden aangebracht. Indien
men van plan is het apparaat later in de
auto in te bouwen of aan te sluiten is
het nuttig zich voor de aanschaf van de
recorder uitvoerig hierover te laten
inlichten. Dergelijke kabels kunnen
overigens ook worden verlengd, zodat
de recorder bij een picknick ook buiten
de auto uit de accu kan worden gevoed
om zo de ingebouwde batterijen te
sparen.
Bij de meeste van het net onafhanke
lijke cassetterecorders kan men het
starten en stoppen via de microfoon op
afstand bedienen. In de stand „op
name” kan dan door indrukken van een
toets op de microfoon de handloop
worden gestopt en gestart, zonder dat
de opneemtoets omhoogspringt.
Het is verder een voordeel als de re
corders een bandeindeschakelaar heb
ben, die aan het einde van een spoor
automatisch de motor uitschakelt. Hier
door wordt de band in de cassette
gespaard.
Als de recorder slechts zo nu en dan
voor het „burengebeuren” wordt ge36

bruikt en voor het grootste gedeelte op
dezelfde plaats wordt gebruikt komt
het er minder op aan of men een bij
zonder klein en licht apparaat bezit.
Het is dan veel belangrijker dat het
universeel en met een zo goed moge
lijke opname- en weergavekwaliteit kan
worden gebruikt.
Een voorwaarde hiervoor zijn de aansluitbussen. Deze moeten zo zijn dat
naast de microfoon ook een radio
toestel en, eventueel met tussensteker,
een tweede recorder of een platen
speler kunnen worden aangesloten.
Bovendien maken een uitgang voor
hoofdtelefoon en/of een luidsprekeruitgang de controle door meeluisteren
resp. weergave via een hoofdtelefoon
of een externe luidspreker mogelijk.
Daar het uitgangsvermogen van der
gelijke recorders, ook bij netvoeding,
meestal begrensd is, wordt de beste
geluidskwaliteit bereikt als de weer
gave via een radiotoestel of een af
zonderlijke versterkerinstallatie plaats
vindt.
De bereikbare kwaliteit wat frequentieomvang en dynamiek betreft werd
reeds in hoofdstuk 3.5 besproken. Een
vergelijking van de technische ge
gevens der voor een nadere keuze uit
gezóchte apparaten geeft uitsluitsel
over het type dat hier betere resultaten
geeft.

3.7.2.2

De auto-cassetterecorder

Voor vaste montage in een auto worden
autorecorders aangeboden. Hiervoor
gelden in de eerste plaats de in para
graaf 3.7.1.5 voor autospelers verstrekte
opgaven. Autorecorders hebben echter
in tegenstelling tot cassettespelers
een opneemgedeelte (meestal mono).
Verbonden met de autoradio of door
aansluiting van een microfoon maken
zij opnamen in de auto mogelijk.

3.7.2.3

De cassetterecorder

Veel later dan de „portable” kwam de
cassetterecorder met netvoeding op
de markt. De keuze van soorten en
typen is bij dit soort recorders nog be
grensd. Cassetterecorders beschikken
meestal over een uitschakelbare auto
matische modulatie. In tegenstelling tot
vergelijkbare spoelenrecorders be
schikken zij niet altijd over afzonder
lijke aansluitbussen voor microfoon,
platenspeler en radiotoestel. Hierdoor
moeten bij verandering van de geluids
bron de aansluitingen worden ge

wijzigd.
Mono-cassetterecorders zijn aan te
,
.
,.
,. ., .
bevelen voor diegenen die thuis geluidsopnamen — bijvoorbeeld opnamen
van radio-uitzendingen, kopieën van
grammofoonplaten en microfoonopnamen — willen maken, of bespeelde
cassettes willen afspelen.

3.7.2.4

De stereo-cassetterecorder

telwerk

.uitsturingscontrole

Ö 0000
/volume
I
net bas

1^3

balans

hoge
stop cassette tonen

opname

Afb. 16. De stereo-cassetterecorder is een van
li^tnet onafhankelijk gecombineerd stereoopneem-en weergeefapparaat met ingebouwde
versterker en twee afzonderlijk aansluitbare
luidsprekers,

3.7.2.5

De radiorecorder

Steeds grotere verspreiding vindt de
radiorecorder (afb. 17), een radiotoestel
met ingebouwde cassetterecorder.
Andere benamingen voor dezelfde

Deze werkt eveneens op netvoeding
maar bezit meestal, in tegenstelling tot
mono-standaardrecorders, gescheiden
aansluitingen voor microfoon en radio/
grammofoon. Naast de gebruikelijke
toetsen voor handloop en regelaars
voor opname en weergave bezit deze
recorder een balansregelaar. Hiermee
kan door links- of rechtsom draaien de
geluidssterkte-verhouding van de ex
terne luidsprekers worden aangepast
aan de ruimte waarin wordt afgespeeld,
teneinde bij de stereo-weergave een
goed stereo-effect te verkrijgen.

Wie reeds een stereo-weergeefinstallatie bezit of van plan is deze aan te
schaffen, behoort in plaats van een
monorecorder een dergelijke stereocassetterecorder te kopen, tenzij zijn
keuze op een spoelenrecorder valt (zie
hoofdstuk 16).

Afb. 17. De radiorecorder is een meestal van
het lichtnet onafhankelijke kofferradio met
ingebouwde cassetterecorder.
1 = geluidssterkte, 2 = afstemknop, 3 = microfoontoets, 4 = functieschakelaar voor cassetteloopwerk, 5 = opneemtoets, 6 = cassettevak,
7 = keuzetoetsen voor golflengte en ingang.
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soort apparaten zijn: „Combiphon”, of
„FM-recorder”(FM = frequentiemodulatie = UKG) resp. „AM-recorder”
(AM = amplitudemodulatie = midden-,
lange- of korte golf of enige van deze
golflengtegebieden). Een FM/AMrecorder zou dus bijvoorbeeld een
radiorecorder met alle golflengtes kun
nen zijn.

3.7.2.6

Dit is een autoradio met ingebouwde
cassetterecorder (meestal alleen ge
schikt voor mono-opnamen). De op
name geschiedt direct van de autoradio
door bediening van een schakelaar.

3.7.2.7
Daar hier in één kast twee verschillende
apparaten zijn'ondergebracht moet
men bij de keuze van een radiorecorder
en bij de vergelijking van de verschil
lende typen zowel het radiodeel als het
recorderdeel vergelijken.
Daar bijna al deze radio recorders ook
onafhankelijk van het net kunnen
werken geldt logischerwijze alles wat
onder „portable” is gezegd (hoofdstuk
3.7.2.1).
Wat het radiodeel betreft moet ieder
zelf beslissen of hij genoeg heeft aan
UKG, of ook MG of zelfs alle golf
lengtegebieden nodig heeft.
Wie de recorder hoofdzakelijk in vaste
opstelling gebruikt en slechts zo nu
en dan onafhankelijk van het lichtnet
werkt, moet ook de technische ge
gevens bestuderen die betrekking heb
ben op de bereikbare opname-kwaliteit.
Ook moet men vaststellen welk appa
raat afzonderlijke aansluitbussen heeft
voor de gewenste geluidsbronnen (b.v.
microfoon, grammofoon). Bij een uni
versele ingang moetende aansluitingen
nl. steeds worden verwisseld. Ook hier
moet waarschijnlijk een compromis
worden gesloten. Als het apparaat
overwegend bestemd is voor gebruik in
huis is het misschien niet ideaal voor
gebruik in een auto. Heeft het daaren
tegen een speciale autohouder— ideaal
voor gebruik in een auto — dan heeft
het misschien geen afzonderlijke aan
sluitbussen voor alle geluidsbronnen
en geen ingebouwd voedingsgedeelte.
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De autoradiorecorder

De casseiver

De naam „Casseiver” komt uit het
Engels resp. Amerikaans en is een
samentrekking van cassette-receiver
(tuner met ingebouwde cassette
recorder). In de ruimste zin des woords
moet daaronder worden verstaan een
radiotoestel met netvoeding (met of
zonder versterker) en een ingebouwde
cassetterecorder (zie afb. 18). Der
gelijke apparaten bezitten meestal
geen ingebouwde luidspreker. (Bij
goedkopere uitvoeringen betreft het
normaal in de handel verkrijgbare radio
toestellen met luidsprekers, die dan
echter niet meer casseivers worden
genoemd).
Wie een HiFi-installatie wil samen
stellen heeft dus in het vervolg de
keuze tussen een tuner met of zonder

U‘tStM"| I

[222
Afb. 18. De casseiver is een van het lichtnet
onafhankelijk radiodeel met ingebouwde
cassetterecorder.

cassetterecorder resp. een stuurapparaat (tuner met versterker), eveneens
met of zonder cassetterecorder.

3.7.2.8

De cassetterecorder-wisselaar

Met een cassetterecorder-wisselaar
bedoelt men een cassetterecorder, die
in principe werkt als de in hoofdstuk
3.7.1.3 beschreven stereo-cassettewisselaar, maar die bovendien nog ge
schikt is voor geluidsopnamen. Dit kan
zowel een mono- als een stereorecorder zijn.
Naast de in afbeelding 12 op pagina 18
voor de stereo-cassettewisselaar ge
tekende bedieningselementen beschikt
de cassetterecorder-wisselaar boven
dien nog over de bij een opname
apparaat noodzakelijke elementen,
zoals bijvoorbeeld een of meer ingangsbussen, opnametoets en modulatieregelaar.
Dergelijke apparaten werken normaler
wijze bij „opname” slechts met één
cassette. Wanneer de cassetteschacht
gevuld is kan men bij „weergave” de
cassettes wisselen.
Wanneer men in plaats van de in af
beelding 12 getekende cassetteschacht
een zgn. cassettewender gebruikt, kan
een bepaald aantal Compact-Cassettes
(bijv. 4—6 stuks) ononderbroken wor
den weergegeven. De cassettewender
(zoals de naam al zegt) draait de uit
het uitwerpvak komende bespeelde
Compact-Cassettes om. Daardoor
wordt bijvoorbeeld na het afdraaien van
spoor 1 (of sporenpaar 1) spoor 2 (of
sporenpaar 2) afgespeeld.

Afb. 19. De cassette-radio of de FM-tunercassette (voor UKG) resp. de AM-tunercassette (voor MG) is een radio-ontvanger in
de vorm van een Compact-Cassette die,
wanneer hij in een cassette-apparaat wordt
geplaatst, daarvan een radio-ontvanger maakt.

3.7.3

De cassette-radio

Als cassette-radio, ook bekend onder
de naam „FM-Tuner-Cassette” (voor
UKG) of „AM-Tuner-Cassette” (voor
MG), zijn complete radio-ontvangstsets in de handel in de vorm van een
Compact-Cassette. Deze worden in de
plaats van een Compact-Cassette in
de cassetterecorder gelegd, die daar
door dienst doet als radio-ontvanger
(zie afb. 19). De cassette-radio’s wer
ken met batterijvoeding en hebben een
draaiknop voor het instellen van de
zender. Dergelijke apparaten zijn inter
essant voor diegenen die, bijvoorbeeld
op reis, uit ruimtegebrek slechts een
minirecorder kunnen meenemen, maar
toch de dagelijkse nieuwsberichten niet
willen missen. Zij kiezen nu in plaats
van een draagbare radio een cassetteradio.
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4.

De keuze van de juiste spoelenrecorder

De eerste standaardrecorders kwamen
omstreeks 1950 op de markt. In 20 jaar
recordertechniek werden enkele hon
derden typen spoelenrecorders ont
wikkeld. Alleen al in Duitsland worden
momenteel circa 60 standaard- en
semi-professionele recordertypen ge
leverd.
Daar spoelenrecorders, in tegenstelling
tot cassetterecorders, met verschillende
spoorindelingen, typen magneetkoppen, bandsnelheden, truc-inrichtingen,
enz. werken, moet men bij de keuze
van een spoelenrecorder nagaan welke
functies of mogelijkheden het apparaat
dat men wil kopen moet bezitten.
Bovendien moet de werking van een
spoelenrecorder bekend zijn, opdat
daarvan uitgaande de extra mogelijk
heden kunnen worden besproken.

4.1

4.1.1

Hoe werkt een spoelenrecorder?

Het bandtransport

De recorder wordt ingeschakeld en de
band wordt ingelegd. Bij het indrukken
van de „starttoets” wordt de band van
de linkerspoel afgewikkeld, met con
stante snelheid langs de magneetkoppen gevoerd en op de rechter spoel
opgewikkeld. Voor opname moet be
halve de starttoets ook de „opnametoets” (ook opneemvergrendeling ge
noemd) worden ingedrukt. Bij opname
en weergave worden aan het band
transport hoge eisen gesteld. (De maxi
maal toelaatbare afwijkingen tussen
werkelijke en nominale snelheid als
mede kortstondige snelheidsvariaties
zijn als minimumeisen vastgelegd in
DIN 45511, en voor HiFi-recorders in
DIN 45500 (zie hoofdstuk 2.3).
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Bij speelgoedrecorders en bij enkele
dicteerapparaten wordt de band aan
gedreven door de rechter spoelschotel.
Daarbij verkrijgt men echter geen con
stante bandsnelheid want de band
loopt sneller naarmate de diameter van
de bandwikkel op de rechter spoel
toeneemt. Bij de meeste recorders
vindt de bandaandrijving daarom plaats
doormiddel van een geluidsas („capstan”) waartegen de band door een
rubberrol wordt gedrukt (zie afb. 20).
Het bandtransport in de stand „op
name” of „weergave” wordt onder
broken door de „snelstoptoets” (ook
„pauzetoets” genaamd), die de rubber
rol van de geluidsas licht. Daarbij
springt de ingedrukte opneem- of weergeeftoets niet terug. Door het indruk
ken van de „stoptoets” wordt niet
alleen het bandtransport onderbroken,
maar springen ook de ingedrukte
toetsen terug in de ruststand (zie
afb. 21).

Afb. 20. Bij de meeste recorders geschiedt het
aandrijven van de band door een geluidsas
(capstan), waartegen de band door een rubber
rol wordt gedrukt.

Om snel een passage op de band te
vinden of voor het overspoelen van de
ene spoel op de andere bezitten
spoelenrecorders toetsen voor ver
sneld heen- en terugspoelen. Bi] het
overspoelen drukt de rubberrol niet
tegen de geluidsas en loopt de band
vrij van de geluidskoppen.
Terwijl standaardrecorders met maxi
male spoelgrootte 18 meestal slechts
één motor hebben die het gehele bandtransport verzorgt, bezitten semi-professionele recorders — hoofdzakelijk
die met een maximale spoeldiameter

van meer dan 18 cm — vaak een loopwerk met drie motoren (een voor het
aandrijven van de geluidsas en een
voor elke spoelschotel).
Daardoor bereikt men bij spoeldiameters van meer dan 18 cm snellere omspoeltijden, wat voor studiodoeleinden
noodzakelijk is. Veel recorders bezitten
een automatische bandafslag. Er be
staan twee soorten: de elektrische en
de foto-elektrische. Bij de elektrische
zijn meestal in een van de bandgeleidingen twee van elkaar geïsoleerde
contacten aangebracht, die bij het pas-

Afb. 21. Bedieningselementen van een stereo-recorder.
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seren van de metalen schakelstrip
doorverbonden worden en daardoor
het bandtransport onderbreken. Dit ge
schiedt zowel bij het opnemen en
weergeven als bij het omspoelen. De
foto-elektrische bandafslag daaren
tegen schakelt het loopwerk uit, zodra
de band door de recorder is gelopen
en daardoor de fotocel in werking stelt.
4.1.2

Het bandtelwerk

Telwerken met nulinstelling maken het
mogelijk bepaalde passages snel op
de band terug te vinden. Ze worden
dikwijls door een van de spoelschotels
aangedreven en tellen het aantal om
wentelingen van de spoel. Het telwerk
is niet geijkt en geeft dus slechts een
indicatie. De getallen worden bijvoor
beeld bij amateurrecorders beïnvloed
door de kerndiameter van de spoelen.
Wanneer men met deze cijfers werkt
verdient het daarom aanbeveling op de
rechter spoelschotel steeds spoelen
met dezelfde kerndiameter te leggen.
Voor het begin van de opname wordt
het telwerk aan het begin van de band
op nul gesteld. Wanneer dan verschil
lende opnamen worden gemaakt en de
cijfers van het telwerk bij elke opname
op een archiefkaart worden genoteerd,
zijn de opnamen later gemakkelijk te
vinden.
BASF archiefmappen zijn gratis bij de
vakhandel of direct bij BASF Neder
land N.V. verkrijgbaar (zie ook hoofd
stuk 12 betreffende bandarchief).
4.1.3

De ingangskeuzeschakelaar

Recorders met verschillende ingangen
bezitten ook een of meer ingangskeuzeschakelaars. Deze bestaan in
diverse uitvoeringen, bijvoorbeeld als
draaischakelaar, schuifschakelaar of
toets. Vóór het begin van de opname
wordt dan telkens de gebruikte ingang
— bijvoorbeeld voor microfoon of radio
toestel — gekozen. Bij een microfoon42

opname via het mengpaneel is deze
met de radioingang van de recorder
verbonden. De ingangskiezer moet dan
natuurlijk op „radio” staan en niet op
„micro”.
Bij standaardrecorders kan ook bij
aansluiting van de ene ingangsbus de
andere automatisch worden uitgescha
keld. Normaal blijven echter alle ingangsbussen aangesloten en de
ingangskiezer wordt ingesteld op het
symbool voorde ingang die bij de op
name wordt gebruikt. Dit is speciaal
een voordeel bij recorders die inge
bouwd of vast opgesteld zijn, waardoor
de aansluitingen moeilijk toegankelijk
zijn.

4.1.4.

De spoorkeuzeschakelaar

Met uitzondering van halfspoor-monorecorders beschikken alle standaard
recorders over een spoorkeuze
schakelaar. Vierspoorrecorders, zowel
mono als stereo, en halfspoor-stereorecorders beschikken over een in twee
etages verdeeld magneetkop-systeem
(zie ook hoofdstuk 4.2 betreffende
spoorligging). In principe zijn bij deze
recorders de volgende schakelstanden
mogelijk: bovenste gedeelte van de
magneetkop, onderste gedeelte van de
magneetkop en beide gedeelten van
de magneetkop.
In de praktijk is het echter niet altijd zo
eenvoudig. In de eerste plaats zijn de
aanduidingen op de spoorkeuzescha
kelaar niet bij alle recorders gelijk. Bij
vierspoorrecorders zijn de sporen bij de
bespeelde band volgens DIN 45511
van boven naar beneden: 1,2, 3, 4.
Het bovenste kopgedeelte beslaat de
buitenste sporen. Na de eerste door
loop van de band (spoor 1) komt door
het omdraaien van de spoel de onder
ste helft van de band boven te liggen,
zodat bij ingeschakeld bovenste kop-

gedeelte het tweede buitenste spoor
(4) in tegengestelde richting wordt
opgenomen. De binnenste sporen wor
den aangeduid met 2 en 3. De meeste
vierspoorrecorders hebben voor de
spoorkeuze de schakelstanden 1—4 en
2—3. Bij andere recorders worden de
sporen anders geteld, zodat hierbij
andere aanduidingen gebruikelijk zijn,
bijvoorbeeld 1—2 en 3—4.
Bij apparaten met verwisselbare opname-weergavekop wordt ook de aan
duiding I en II gebruikt, waarbij I het
bovenste en II het onderste kopgedeel
te betekent. Daardoor kan de aandui
ding op de afdekplaat van de recorder
gelijk zijn voor halfspoor, stereo en
vierspoor.

Ook als beide kopgedeeltes gelijktijdig
werken, bijvoorbeeld bij duoplay en bij
stereo, zijn de schakelstand en de
aanduiding niet gelijk, want met de
spoorkeuzeschakelaar wordt ook de
versterker anders geschakeld en soms
is door de constructie voor duoplay een
andere schakeling nodig dan voor
stereo.
Om dezelfde reden worden ook vaak
voor bepaalde functies van hetzelfde
kopgedeelte niet dezelfde schakelstan
den gebruikt. Hier volgen enige voor
beelden van de aanduidingen op spoorkeuzeschakelaars:

Aanduiding:

betekenis

1-4
2-3

buitenste sporen bij vierspoorsysteem
binnenste sporen bij vierspoorsysteem
buitenste sporen bij vierspoorsysteem
binnenste sporen bij vierspoorsysteem
bovenste kopgedeelte
onderste kopgedeelte
stereo-opname resp. -weergave
duoplay (zie hoofdstuk 5.2)
parallelspoor (zie hoofdstuk 6.3)
duoplay voor bovenste spoor
duoplay voor onderste spoor
echo of galm voor bovenste spoor
(zie hoofdstuk 5.5)
echo of galm voor onderste spoor
(zie hoofdstuk 5.5)
multiplay op bovenste spoor
(zie hoofdstuk 5.3)
multiplay op onderste spoor
(zie hoofdstuk 5.3)
interne diasturing van mono-geluidsgedeelte
interne diasturing van stereo-vierspoorsysteem (zie ook hoofdstuk 16.5.3)

1-2
3-4
I
II
S (of: Stereo)
D
P
Synchroplay I
Synchroplay II
Echo I
Echo II
Multiplay I
Multiplay II
Diapilot mono
Diapilot stereo

De spoorkeuzeschakelaar kan bij de meeste apparaten pas worden bediend als
alle toetsen in hun ruststand staan resp. als het apparaat op „stop" staat.
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4.1.5 Modulatie-indicatie en
modulatieregeling
ondermoduleren

De band mag gedurende de opname
niet worden overgemoduleerd (zie afb.
22), daar dan „niet-lineaire vervormin
gen” optreden, die als vervorming
worden gemeten. Deze mag volgens
DIN 45511 en DIN 45500 slechts max.
5% bedragen. Daarom zijn recorders
met een of (bij stereo) twee modulatieindicators en -regelaars uitgerust.

Men spreekt van ondermodulatie (zie
afb. 23) als de modulatieregelaar bij de
opname niet ver genoeg is open
gedraaid. De weergave is dan te zwak
en zal als men de geluidssterkteregelaar verder opendraait „verruist”
klinken.
In de prospectussen of gebruiksaanwijzigingen van de recorders staat
vermeld of de gegevens volgens DIN
..
.,1.1.
ii
..
Z'jn gemeten. Is dat het geval dan zijn
de recorders met BASF-band gemeten,
daar tot juni 1969 een BASF dubbelspeelband LGS 26 werd gebruikt. Vanaf
juni 1969 wordt de BASF doublé playband DP 26 LH als referentieband voor
amateurrecorders gebruikt (zie ook
hoofdstuk 1.5).
Daar de BASF de DIN-testbanden aan
vrijwel alle recorderfabrikanten levert,
zijn veel recorders met BASF-band
ingemeten, ook als geen uitdrukkelijke
verwijzing naar DIN in de technische
gegevens is opgenomen.
In de praktijk betekent dit dat de modu
latie-indicatie bij oudere recorders met
normale BASF-band, en bij nieuwere
recorders met BASF LH-band is af
gesteld. De modulatie-indicators wor
den door de recorderfabrikanten zo
ingesteld dat de volle uitsturing (met
een max. vervorming van 5%) is bereikt,
als de twee lichtende vlakken van het
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overmoduleren

ë
ma
Afb. 22. Het onderste deel van de afbeelding
laat zien hoe men overmoduleert. Bij een meter
met wijzer staat deze ver in het overmodulatiegebied; bij een „magische band" (onderste
deel van de afbeelding, rechts) overlappen de
beide sectoren elkaar.
Afb. 23. Het bovenste deel van de afbeelding
laat zien hoe men ondermoduleert. Bij de opname mag de wijzer niet gedurende langere tijd
aan
linkerkant blijven staan, afgezien van
de pianissimo-passages. Bij de „magische
banPd„ (afbee,dlng reuchts b'ven) nie?aan beide
randen,

juiste modulatie

Afb. 24. Bandopnamen zijn goed gemoduleerd
als de wijzer bij de luidste passages niet voor
langere tijd blijft staan in het meestal met rood
aangeduide overmodulatiegebied of als bij de
„magische band" de beide sectoren elkaar niet
(langere) tijd overlappen.

opname-oog elkaar bijna raken. Bij een
indicator met wijzer moet deze laatste
op de grens van het rode gebied staan
(zie afb. 24).

Wanneer op oudere recorders LHbanden worden gebruikt mogen de
lichtende vlakken elkaar overlappen
resp. de wijzer van de modulatie-indicator in het rode gebied komen. Door
testen moet dan worden vastgesteld
hoever men kan overmoduleren voor de
vervormingen storend worden.

Stereorecorders hebben dikwijls afzon
derlijke modulatie-indicators en -rege
laars voor het linker en het rechter
kanaal (zie afb. 25). Sommige hebben
ook afzonderlijke regelaars voor de
diverse geluidsbronnen. Als de recor
der mengbare ingangen heeft bezitten
zij bovendien een ingebouwd meng
paneel.

4.1.6

De automatische modulatie

Afb. 25. Stereo-recorders hebben dikwijls
afzonderlijke modulatieregelaars voor het linker
en het rechter kanaal. Bij mono-opnamen werkt
men dan volgens de internationale norm voor
het vastleggen van geluidssporen met de linker
regelaar.

dynamiek zonder onder- en overmodulatie, waarbij bij stereo-opnamen beide
kanalen nog gelijktijdig moeten worden
ingesteld.

Doorschakelingen in de recorders
wordt ervoor gezorgd dat de opnamen
automatisch worden gemoduleerd. Dit
geldt zowel voor mono- als voor stereoopnamen, zowel voor cassette- als voor
spoelenrecorders.

Het te registreren signaal doorloopt
daarbij zoals gebruikelijk de in de
recorder ingebouwde verste rkertrappen, waarbij ondermodulaties worden
gecompenseerd. De opneemversterker
is zo geschakeld dat het signaal aan de
geluidskop wordt toegevoerd tot de
waarde waarbij volle modulatie (met
max. toelaatbare vervorming) is bereikt.
Door bepaalde schakelingen in de
opneemversterker wordt ervoor ge
zorgd dat sterkere signalen in milli
seconden tot deze waarde worden
teruggebracht, zodat geen overmodulatie kan ontstaan.

Voor automatische modulatie geldt
dezelfde eis als voor modulatie met de
hand: modulatie met natuurgetrouwe

Door de uitgesproken tendentie van de
automaat steeds „juist” te moduleren,
is hij niet geschikt voor „fade-in” en
„fade-out”-effecten.

Bij modulatieregeling metde hand moet
de modulatie-indicatie gedurende de
gehele opname met kortere of langere
tussenpauzes worden gecontroleerd en
met de niveauregelaars eventueel
worden bijgesteld. Dit vervalt bij de
automatische modulatie.
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Wie dus op zijn recorder een meng
paneel aansluit en toch geen afstand wil
doen van de voordelen van de auto
maat, moet een recorder kiezen met
uitschakelbare automaat. Hiermee is
naar keuze handbediening of automati
sche modulatie mogelijk.
Bij opnamen via het mengpaneel, waar
bij de recorder met automatische uitsturing als opneemapparaat wordt
gebruikt, moet om bovengenoemde
redenen modulatie met de hand worden
gekozen.
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4.2

De spoorindeling

Bijna alle amateurrecorders zijn
geschiktvoor meer-sporen-techniek. De
geluidsbanden in de originele verpak
king hebben geen spoorindeling. Toch
vragen veel kopers: „Hebt U vierspoorbanden?”
BASF geluidsbanden passeren voor ze
verpakt worden bovendien nog een
wis-apparaat, zodat zelfs meettonen die
bij de bandcontrole worden opgeno
men, worden gewist. BASF-band in de
originele verpakking is daarom
helemaal „schoon”.
Afb. 26 toont het spoorschema bij
6,25 mm brede amateurbanden. Links
van de afgebeelde bandstukken is een
grafische voorstelling van de bijbeho
rende geluidskop afgebeeld. Men ziet
daaruit dat de spoorhoogte gelijk is aan
de hoogte van de spleet.
Alleen bij studiorecorders tast de ge
luidskop de hele breedte van de
geluidsband van 6,25 mm ineens af (volspoorsysteem); bij halfspoor- of vierspooropname wordt telkens een deel
van de bandbreedte benut.
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Afb. 26. De spoorindeling bij tweespoor- en
vierspoor-apparaten, mono en stereo. De
indeling van de magneetkoppen is telkens links
naast de band getekend. De sporen zijn ge
merkt met cijfers. Cijfers tussen haakjes geven
aan dat het desbetreffende spoor in de tekening
niet langs de magneetkop wordt gevoerd.
Gestippelde sporen worden bij de getoonde
werkwijze niet bespeeld resp. afgeluisterd.

4.2.1 Halfspoor-, tweespoor- en
dubbelspoortechniek
Als een opname-weergavekop (afb. 26
links boven) slechts één spleet met
een hoogte van ca. 2,3 mm heeft wordt
bij de eerste doorloop van de band in
stand „opname” de bovenste helft
bespeeld. Men vermijdt het terugspoe
len door de nu volle rechter spoel en de
lege linker spoel onderling te verwis
selen, waarbij de volle spoel wordt
omgedraaid. Bij de tweede doorloop
wordt dan de nog vrije helft van de
band bespeeld. Het betreft hier dus
twee mono-opnamen die in tegen
gestelde richting op de beide helften
van de band liggen. Vandaar de bena
ming „halfspoortechniek” hoewel het
niet om precies twee helften van de
band gaat. Er blijft een „neutrale zone"
over om te voorkomen dat de beide
sporen elkaar bijvoorbeeld bij speling
in de bandgeleiding of de hoogte van
de magneetkoppen beïnvloeden.

Bij een halfspoor-stereorecorder is de
afstand tussen de beide magneetkopsystemen nog groter. Daardoor ontstaat
een neutrale zone van ca. 2,25 mm,
teneinde ook hier goede overspeeldemping te verkrijgen (zie ook hoofd
stuk 2.3.4).
Bij halfspoorrecorders wordt voor
mono-opnamen gewoonlijk het bo
venste magneetkopsysteem gekozen
(internationaal vastgesteld voor het
linker stereokanaal), opdat de weergave
van dergelijke opnamen op elke halfspoor-monorecorder met overeenkom
stige bandsnelheid mogelijk wordt.
In principe zou daarvoor echter ook het
onderste systeem (rechter stereokanaal)
kunnen worden gebruikt. Bij de ,,Duitse
spoorindeling”, die tot ca. 1953 in
Duitsland gold, lag het magneetkop
systeem bij halfspoor-monorecorders
onder, zodatde sporen van beide monoopnamen in tegengestelde richting
liepen in vergelijking met de tegen
woordig gebruikelijke, internationale
spoorindeling. Wie dergelijke opnamen
met moderne recorders wil beluisteren
moet het rechter kanaal van een half
spoor-stereorecorder gebruiken. Zo
kunnen ook nu nog waardevolle op
namen met Duitse spoorindeling
gemakkelijk op recorders met inter
nationale spoorindeling worden ge
kopieerd.
Bij halfspoor-stereo-opnamen worden,
zoals uit afb. 26 links onder blijkt, twee
sporen tegelijk in dezelfde richting op
genomen, wat voor stereo nodig is
(zie hoofdstuk 2.4).

4.2.2

Kwartspoor- of vierspoortechniek

Het begrip „kwartspoor”, in analogie
aan „halfspoor”, heeft geen opgang
gemaakt. Zelfs bij de vergelijking van
beide spoorsystemen spreekt men van
„halfspoor- en vierspoortechniek” in

plaats van „halfspoor- en kwartspoortechniek”.
Terwijl bij stereo-cassetterecorders het
dubbele kopsysteem inclusief neutrale
zone dezelfde spleethoogte heeft als
het enkelvoudige mono-kopsysteem,
is dit bij vierspoor-spoelenrecorders
niet het geval (zie afb. 10 — spoorindeling bij cassetterecorders).
Het rechter deel van afb. 26 toont dat
de afstand tussen beide kopsystemen
bij de vierspoortechniek zo groot is, dat
tussen de sporen 1 en 3 twee neutrale
zones en daartussen —in tegengestelde
richting lopend — nog spoor 2 en 4
ondergebracht kunnen worden. Met een
dergelijke instelling van de kopsyste
men wordt een zeer goede overspreekdemping bereikt. Op één band kunnen
daarom niet slechts twee parallel
lopende sporenparen voor stereo, maar
ook vier afzonderlijke sporen na elkaar
worden opgenomen.
Toen rond 1959 de eerste vierspoorrecorders op de markt kwamen, was het
daarmee nagestreefde lage bandge
bruik nog begrijpelijk. Tegenwoordig
zijn de bandkosten per minuut zeer
gering. Weinig bezitters van vierspoorrecorders maken daarom gebruik van
de hoge opnamecapaciteit bij vierspoor-mono-opnamen. Het is namelijk
zeer veel werk om bijvoorbeeld de
24 uur dansmuziek, die bij een band
snelheid van 4,75 cm/s op een 18 cmspoel met triple play-band kunnen wor
den opgenomen, zorgvuldig titel voor
titel op archiefkaarten te noteren: het
zijn bij een gemiddelde speelduur van
3 minuten in totaal 480 titels!
Deze indeling van de koppen bij vierspoorrecorders maakt het uitwisselen
van banden tussen twee- en vierspoorrecorders alleen mogelijk, wanneer
men aan bepaalde voorwaarderi voldoet
(zie hoofdstuk 14 over de uitwisseling
van banden).
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4.3

Twee of vier sporen?

Een vraag die niet met „pro” of
„contra" voor het ene of het andere
systeem kan worden beantwoord.
Halfspoor-monorecorders worden voor
muziek- en spraakopnamen gebruikt,
waarbij slechts één spoor wordt opge
nomen. Moeten twee parallel lopende
sporen worden opgenomen, dan moe
ten vierspoor- of halfspoor-stereorecorders worden gebruikt.
Afhankelijk van de uitvoering van de
recorder heeft men de volgende
mogelijkheden:
1) stereo-weergave voor het weergeven
van bespeelde stereobanden;
2) stereo-opname en -weergave door
middel van „volstereo”-apparaten;
3) playback (duoplay) voor twee samen
gevoegde synchrone geluidsopnamen
op afzonderlijke sporen (bijvoorbeeld
een zelfgespeeld duet) — zie hoofdstuk
5.2;
4) multiplayback (multiplay) voor ver
scheidene samengevoegde synchrone
geluidsopnamen door het kopiëren van
sporen (bijvoorbeeld een zelfgespeeld
terzet of kwartet) — zie hoofdstuk 5.3;
5) parallelspoormenging, analoog aan 3)
en 4) voor het maken van geluid bij
dia’s en smalfilm (zie hoofdstuk 6.3).
De vierspoortechniek maakt dus in de
eerste plaats een voordelig werken met
parallelsporen mogelijk. De halfspoortechniek daarentegen geeft — dankzij
een grotere spoorbreedte — een goed
band/kop-contact en een goede
dynamiek.
Wat moet nu degene doen die reeds
een vierspoorrecorder en een heel
bandarchief met viersporig bespeelde
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banden heeft, als hij op halfspoortechniek wil overgaan?
Hij koopt een recorder met een kopsysteem dat zowel de weergave van
viersporig bespeelde banden als de op
name en weergave volgens halfspoortechniek mogelijk maakt (zie hoofdstuk
4.6 geluidskoppen).

4.4 Welke bandsnelheid voor welk
doel?
Amateurrecorders werken met één of
meer van de volgende vier bandsnelheden: 19 — 9,5 — 4,75 — 2,4 cm/s,
studiorecorders overwegend met
38 cm/s, echter ook met 19 cm/s, oudere
uitvoeringen met 76 cm/s.
Bijna alle amateur-spoelenrecorders
hebben de bandsnelheid 9,5 cm/s.
Eenvoudige apparaten zijn alleen voor
deze bandsnelheid ingericht. Alle
overige spoelenrecorders hebben twee,
drie of zelfs vier snelheden.
Bij recorders met twee snelheden
bestaat dikwijls de mogelijkheid naast
9,5 cm/s nog de eerstvolgende lagere
snelheid, namelijk 4,75 cm/s, of de
eerstvolgende hogere, namelijk 19 cm/s
te kiezen.
Wie bijzonder economisch wil werken
wat bandverbruik betreft en minder
hoge eisen aan de kwaliteit van de op
namen stelt, kiest de „middenklasse”,
met de bandsnelheden 9,5 en 4,75 cm/s.
Wie echter prijs stelt op de beste weergavekwaliteit kiest de topklasse met
de snelheden 9,5 en 19 cm/s.
Bijna alle amateurrecorders met de
bandsnelheid 19 cm/s — tenminste
die van Duits fabrikaat — voldoen ook
aan de minimumeisen voor HiFirecorders volgens DIN 45500 en
meestal worden deze eisen nog ver
overtroffen (zie hoofdstuk 2.3 HiFirecorders).

Speciale uitvoeringen van semi-professionele recorders zijn ook verkrijgbaar
met de bandsnelheid 38 cm/s. Ze zijn
interessant op semi-professioneel
gebied als onder studio-omstandigheden moet worden gewerkt, maar niet

voor de amateur. Afgezien van de snel
heid van 38 cm/s komen dus voor
amateurgebruik vier snelheden in aan
merking. Onderstaand volgen richtlijnen
voor hun toepassingsgebieden.

Bandsnelheid

Toepassingsgebieden

19 cm/s

Alle geluidsopnamen van hoogste
weergavekwaliteit (HiFi); opnamen die
later bewerkt moeten worden
(„cutting”).

9,5 cm/s

Universele snelheid vooralle opnamen
waarbij geen HiFi-kwaliteit nodig is.
Goede muziekopnamen, ook klassieke
muziek, amusements- en dansmuziek.
Opnamen voor internationale banduitwisseling als geen andere snelheid
met de partner is overeengekomen.

4,75 cm/s

Lichte amusements- en dansmuziek
waarbij geen hoge eisen aan de kwali
teit worden gesteld. Spraakopnamen
die niet op semi-professioneel gebied
of voor onderwijsdoeleinden worden
gebruikt.

2,4 cm/s

Notulen op band, waarbij het minder op
een bijzonder goede verstaanbaarheid
aankomt dan op de inhoud bij een zo
lang mogelijke speelduurvan de
beschikbare band, trucopnamen (b.v.
echo-effecten met bijzonder lange
vertragingstijden).
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4.5

Welke maximale spoelgrootte?

In de amateursector worden recorders
aangeboden waarop spoelen met twee
flenzen van een bepaalde maximumgrootte moeten worden gebruikt. De
diameter bedraagt, afhankelijk van het
recordertype, 5—26,5. Uitgaande van de
maximale spoelgrootte van een recor
der kan uit het in de handel verkrijgbare
band-assortiment de maximale bandlengte per bandtype voor het desbe
treffende apparaat worden berekend.
Aan de hand hiervan kan de maximale
speelduur per spoor bij een bepaalde
bandsnelheid, of de maximale speel
duur van de recorder worden bepaald.
Deze laatste wordt berekend uit de
laagste bandsnelheid, het aantal
sporen, de soort opname (mono of
stereo), het dunste bandtype en de
maximale spoelgrootte.

De maximale speelduur van een vierspoor-monorecorder bij een bandsnel
heid van 2,4 cm/s en maximale spoeldoorsnede 18 cm bedraagt bijvoorbeeld
48 uur, indien als dunste band de triple
play-band wordt gebruikt, waarvan
1080 m op een 18 cm-spoel gaan.
Deze totale speelduur — die overeen
komt met een speelduur van 12 uur per
spoor — wordt slechts zelden gebruikt.
De snelheid van 2,4 cm/s wordt ver
moedelijk alleen gebruikt voor het
vastleggen van lange vergaderingen,
enz. Zij kan echter met enkele in de
handel zijnde recorders worden bereikt.
Voor HiFi-opnamen met de bandsnel
heid 19 cm/s zou hetzelfde apparaat
onder dezelfde voorwaarden een maxi
male speelduur van 1 Va uur per spoor,
dus in totaal van 6 uur hebben.
In veel gevallen zijn de verschillende
soorten recorders reeds herkenbaar
door hun maximale spoelgrootte. Hier
volgen enige richtlijnen:

Max. spoelgrootte

Recorderklasse

5—9 cm

Deze recorders werken meestal alleen
met de bandsnelheid 4,75 cm/s, als het
bandtransport via kaapstander en
rubber aandrukrol („capstandrive”)
geschiedt of met een niet-genormde
snelheid, als de band door de rechter
spoeldrager („reel-drive”) wordt
aangedreven.

10—13 cm

Recorders die meestal met verschil
lende voedingsbronnen werken (monocellen, accu’s en netvoedingsgedeelte),
en één (9,5 cm/s) of meer snelheden
hebben.
Zij worden door amateurs gebruikt voor
reportages en buitenopnamen, omdat
zij onafhankelijk van het lichtnet
werken.
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15 cm

Recorders van de middenklasse. Zij
hebben alleen de bandsnelheid 9,5 cm/s
of bovendien de eerstvolgende lagere
snelheid (4,75 cm/s).
De bandsnelheid 19 cm/s komt hier
echter zelden voor, daar dan de maxi
male speelduur per spoor, zelfs bij ge
bruik van triple play-band, slechts 1 uur
bedraagt.

18 cm

Recorders uit de midden-, de top- en de
HiFi-klasse. Naast de bandsnelheid
9,5 cm/s hebben deze recorders
meestal ook nog de snelheid van
19 cm/s en eventueel nog een of twee
andere snelheden.

22-26,5 cm

Semi-professionele recorders die
meestal de bandsnelheden 9,5 en
19 cm/s hebben en zijn uitgerust met
drie motoren, teneinde het omspoelen
bij deze grote spoeldiameters te
vergemakkelijken.

4.6

Welke magneetkoppen?

In tegenstelling tot cassetterecorders,
waarbij men „spelers” en „recorders”
heeft (zie hoofdstuk3), worden spoelenapparaten bijna uitsluitend als „recor
der” gebouwd. Voor de spoorindeling
(twee- of vierspoor) moet de recorder
dus zijn uitgerust met koppen voor
wissen, opname en weergave
(zie afb. 27).

wisstroom
(hoog frequent)

geluidsfrequentie

k
opname
kop

wiskop

.geluidsbands^

W\/v'
oude
registratie

In de stand „opname” wordt het inge
schakelde spoor automatisch gewist,
zodat eventueel op dit spoor aanwezige
vroegere opnamen de nieuwe opname
niet kunnen bederven. Om bij „weer
gave” het per ongeluk wissen van een
bespeelde band te vermijden wordt bij
de meeste apparaten behalve de
„start”-toets ook de „opname”-toets
ingedrukt. Wie een opname wil wissen
zonder een nieuwe opname te maken,
kan de band in de stand „opname” met

geluidsfrequentie +
hoge frequentie

neutrale
geluidsband

geluids
frequentie

rïfj

Afb. 27. Schematische voorstelling van magne
tische geluidsregistratie. De bovenste curven
stellen de stroom in de kopspoelen voor, de
onderste geven een beeld van de „inhoud" van
de band bij wissen, opnemen en weergeven.

dichtgedraaide modulatieregelaar laten
lopen. De vroegere opname wordt dan
gewist.
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Voor „opname" en „weergave” wordt
bij de meeste amateurrecorders slechts
één kop gebruikt, de „combikop”
(gecombineerde opneenWweergeefkop). Bij recorders van de topklasse, bij
sommige HiFi-recorders en bij alle
semi-professionele recorders zijn af
zonderlijke opneem- en weergeefkoppen aanwezig. Deze apparaten hebben
dus een „driekop-uitrusting” (wiskop,
opneemkop, weergeefkop).
Combikop-recorders zijn voordelig,
eenvoudig wat betreft de instelling der
koppen (zie ook hoofdstuk 13.4) en
toch geschikt voor het verkrijgen van
een uitstekende opname- en weergavekwaliteit. Veel HiFi-recorders hebben
een combikop; driekop-apparaten bie
den echter nog enkele voordelen.
4.6.1 Voordelen van recorders met
drie koppen
Wanneer in plaats van een gecombi
neerde opneem- en weergeefkop
(combikop) gescheiden opneem- en
weergeefkoppen worden gebruikt, kun
nen koppen worden toegepast die
speciaal voor deze functies zijn ge
construeerd. Zo wordt bijvoorbeeld van
een speciale opneemkop verwacht dat
hij een grotere spleetbreedte heeft dan
een weergeefkop, waardoor de magne
tische laag niet alleen aan de opper
vlakte, maar in de totale dikte wordt
gemagnetiseerd. Als vuistregel geldt
dat de spleetbreedte van de opneem
kop gelijk moet zijn aan de dikte van de
magnetische laag van de gebruikte
band. Deze bedraagt bij de BASF LHbanden LP 35 en DP 26 ca. 10 pm
(0,01 mm). De spleetbreedte van de
opneemkop van diverse amateurrecor
ders met drie gescheiden koppen is
eveneens ca. 10 pm.
Dank zij de grotere spleetbreedte en
het diepere doormagnetiseren van de
laag wordt bij gebruik van een af
zonderlijke opneemkop een hogere
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dynamiek en een nog grotere beveili
ging tegen „drop outs" (wegvallen
van het geluid doordat de band bijvoor
beeld van de kop wordt gelicht) bereikt.
Daarentegen moet de ideale weergeef
kop een bijzonder kleine spleetbreedte
hebben (afzonderlijke weergeefkop:
ca. 2 pm; combikop: 3,5—4 urn) om een
bijzonder goede weergave van de hoge
tonen ook bij kleine bandsnelheden te
kunnen bereiken.
Met een afzonderlijke weergeefkop kan
bovendien de opname die zojuist door
de opneemkop is geregistreerd onmid
dellijk worden beluisterd (achterbandcontrole), terwijl bij gebruik van de
combikop alleen controle vóór het
opnemen mogelijk is (voorband-controle). Door overschakelen gedurende
het opnemen van voorband- op achterband-controle wordt bij een recorder
met drie gescheiden koppen onmiddel
lijk vastgesteld of de kwaliteit van de
opname in orde is. Bij de combikop is
dit pas mogelijk nadat de hele opname
is gemaakt. Zo zou men met een
recorder met drie koppen onmiddellijk
merken dat de HF-oscillator (die de
wisstroom en de voormagnetisatie
levert) is uitgevallen, omdat het te
registreren signaal bij voorbandcontrole goed is, en bij achterbandcontrole sterk vervormd en zwak zou

klinken.
Bovendien kan de van de weergeefkop
afgenomen spanning teruggevoerd
worden naar de opneemkop, teneinde
„echo- en galmeffecten" te verkrijgen
(zie hoofdstuk 5.5).
Samenvattend zijn dus de voordelen
van drie gescheiden koppen:
a) betere geluidskwaliteit door een
betere dynamiek en betere weergave
van de hoge tonen;
b) achterband-controle;
c) echo- en galmeffecten.

4.6.2

Koppen voor vier of twee sporen

Het weergeven van tweespooropnamen
op vierspoorrecorders geeft minder
problemen dan het weergeven van
vierspooropnamen op tweespoorrecorders (zie hoofdstuk 14). Wie dus
met een recorder volgens zowel het
vierspoor- als het tweespoorsysteem
wil werken, moet een recorder met spe
ciaal uitgevoerde koppen kopen.
Hiervoor bestaan diverse mogelijk

omgewisseld. Dit soort recorders kan
dus te allen tijde worden aangepast
aan het te gebruiken spoorsysteem.
d) Extra impulskop
Voor de interne diasturing (zie hoofd
stuk 16.5.3) en voor het sonoriseren van
smalfilms volgens het „eenheidsgeluidssysteem” (zie hoofdstuk 17.6.3)
kunnen verschillende recorders direct
of achteraf met impulskoppen worden
uitgerust.

heden:
e) Bandloop in beide richtingen
a) Een extra vierspoor-weergeefkop.
Halfspoorrecorders met extra weergeefkop voor het vierspoorsysteem
maken de weergave van viersporig be
speelde banden mogelijk, bij halfspoor-stereo-recorders met vierspoorweergeefkop zelfs mono en stereo.
De overschakeling vindt meestal plaats
op de kophouder.
b) Dubbel kopsysteem in twee- en vierspooruitvoering
Dergelijke apparaten hebben bijvoor
beeld twee wiskoppen en twee combi
koppen, van elk één in tweespoor- en
één in vierspooruitvoering. De spoorindeling wordt op het apparaat omge
schakeld en maakt opname en weergave
volgens zowel het twee- als het vier
spoorsysteem mogelijk.
c) Verwisselbare kophouders
Bij deze recorders — zoals trouwens
ook bij studio-apparatuur — zijn de
koppen gemonteerd op een kophouderplaat, die door stekerverbindingen met
de recorder is verbonden. De recorder
is dan naar keuze met een tweespoorof met een vierspoor-kophouder lever
baar. De andere kophouder kan als
„accessoire” worden meegeleverd en
naar behoefte door de eigenaar worden

De band loopt gewoonlijk van de linker
naar de rechter spoeldrager. Als men
wil doorgaan met weergeven wordt hij
na doorloop omgedraaid, vervangen
door een andere bespeelde band of
eerst teruggespoeld. Een uitzondering
hierop vormt de bandluscassette (zie
hoofdstuk 11.1). Nog een uitzondering
is een recorder die automatisch op
bandloop van de rechter naar de linker
spoeldrager overschakelt. Om de spo
ren in beide richtingen te kunnen op
nemen resp. weergeven, zijn bijvoor
beeld twee combikoppen en twee
wiskoppen nodig, die zo worden ge
monteerd dat zowel van links naar
rechts (zoals internationaal gebruike
lijk) als van rechts naar links kan worden
opgenomen en weergegeven.

4.7 Welke aansluitingen voor
welk doel?
De recorder kan worden beschouwd als
schakel in een elektroakoestische
geluidsinstallatie die met de microfoon
begint en met de luidspreker of de
hoofdtelefoon eindigt.
Om amateurrecorders universeel te
kunnen gebruiken moeten de mecha
nische constructie van de stekers en de
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elektrische aansluitwaarden van de inen uitgangen internationaal genormali
seerd zijn. Helaas is dit niet het geval.
Wel geldt dit voor de Duitse Industrie
Norm, waarin de belangrijkste aansluitbussen en stekers zijn genormali
seerd.

weergave

opname

links

links
1

04
De schakeling van bussen en stekers
volgens DIN komt niet alleen voor bij
Duitse apparaten, maar men vindt deze
in geheel Europa. Ook buiten Europa
zijn er recorderfabrikanten die ze toe
passen. Met behulp van verbindingskabels of -koppelingen is ook de aan
sluiting van stekers of bussen van
andere constructie (b.v. cinch) op
stekers en bussen volgens DIN moge
lijk. Om deze redenen worden hier
onder alleen aansluitbussen volgens
DIN behandeld.
Vóór aanschaffing van een recorder
moet men zich eigenlijk op de hoogte
stellen van de aansluitbussen van de
apparaten die in aanmerking komen.
Hier volgen enige richtlijnen:

4.7.1

Radionormbus/diodenormbus

Moderne recorders hebben een radio
normbus en moderne radiotoestellen
een diodenormbus. Bij de nieuwste
uitvoeringen hebben deze bussen vijf
gaten (zie afb. 28) waarvan bij mono
slechts de contactpunten 1 (opname),
2 (aarde) en 3 (weergave) aangesloten
zijn. Bij stereo bovendien nog de con
tactpunten 4 (rechter kanaal opname)
en 5 (rechter kanaal weergave).
De radionormbus van de recorder en
de diodenormbus van het radiotoestel
worden met elkaar verbonden door een
verbindingskabel die, afhankelijk van
de wijze van kopiëren, drie- of vijfpolig moet zijn (zie hoofdstuk 9.1 —
kopiëren).
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rechts

5
2

rechts

aarde

Afb. 28. De radio- resp. diodenormbus in
stereo-uitvoering. Dezelfde contactaansluiting
geldt voor stereo-kopieerleidingen.

De radionormbus dient:
a) voor het opnemen van radio-uitzendingen;
b) voor het weergeven van bespeelde
banden via het radiotoestel;
c) voor het kopiëren van grammofoon
platen of geluidsbanden via eentussengeschakelde koppeling.

4.7.2

Radio-/fonobus

Deze is wat de bedrading van de con
tacten betreft identiek met de radio
normbus, maar heeft bovendien nog
een verbinding tussen de contact
punten 1 en 3 en 4 en 5, elk met een
spanningsdeler van 2 MQ. Daarmee is
deze bus gelijktijdig radionormbus en
fonobus.
Bij aansluiting van een pick-up wordt
de bij de contactpunten 3 en 5 binnen
komende signaalspanning via de span
ningsdeler naar de contactpunten 1 en
4 gevoerd.

De radio-/fonobus dient voor hetzelfde
doel als de radionormbus, maar bij
het kopiëren van grammofoonplaten en
geluidsbanden vervalt het tussen
schakelen van een koppeling. Deze
heeft namelijk tot taak de verbinding
tot stand te brengen tussen de weer
gave- en de opnamecontactpunten bij
gelijktijdige spanningsaanpassing. Dit
vindt bij de radio-/fonobus in de bus
zelf plaats (zie ook de hoofd
stukken 9.2.2 en 9.3.2).

mono
weergave

stereo
weergave
links
rechts-

4.7.3

Fonobus

In tegenstelling tot de radionormbus,
die een gecombineerde ingang- en
uitgangbus is, is de fonobus slechts
een ingangbus voor een pick-up of een
tweede recorder. De contacten zijn
spiegelbeeldig aan die van de grammofoonsteker mono en stereo aangesloten
(zie afb. 29). Bij recorders met af
zonderlijke radio- en fonobus kunnen
de stekerverbindingen tussen radio en
pick-up enerzijds en recorder ander
zijds blijven bestaan. Bij recorders met
een universele ingang moet de te ge
bruiken geluidsbron iedere keer op
nieuw worden aangesloten.
4.7.4

aarde

Afb. 29. Grammofoonsteker in mono- en stereouitvoering.
eveneens. Wordt de steker echter om
gedraaid, dan blijft de luidspreker van
de recorder ingeschakeld. Daar de
eindtrap van de versterker bij goed
kope recorders in de stand „opname”
als HF-oscillator werkt, is meeluistercontrole via de luidsprekeruitgang niet
mogelijk.
Wil men toch meeluisteren, dan is een
afzonderlijke uitgang voor een hoofd
telefoon nodig.

Microfoonbus

Voor de bedrading van microfoonbussen en de microfoonaanpassing zie
hoofdstuk 7.3.
4.7.5

EE2

Luidspreker-normbus

De luidspreker-normbussen (afb. 30)
bezitten twee of drie gaten. Zij maken
de aansluiting mogelijk van externe
luidsprekers of hoofdtelefoons die met
een normsteker zijn uitgerust. Bij tweepolige bussen wordt de ingebouwde
luidspreker van de recorder bij het
insteken van de luidsprekerbussen uit
geschakeld. Bij driepolige bussen
geschiedt dit in één stand van de steker

4.7.6

Uitgang voor hoofdtelefoon

Bij veel recorders kan, bijvoorbeeld
voor duoplay en multiplay, om schakeltechnische redenen niet via de luidsprekernormbus worden meegeluisterd.
Via de ingebouwde luidspreker is dit
vanwege de akoestische terugkoppe
ling (janken en fluiten) niet aan te be
velen. Dergelijke recorders bezitten
een speciale hoofdtelefoon-uitgang,
waaraan kleine hoofdtelefoons, die in
het accessoire-programmazijn op
genomen, kunnen worden aangesloten.
De meeluistersterkte is óf vast inge
steld óf regelbaar (zie hoofdstuk 5:
truc-mogelijkheden).
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Afb. 30. Bij het aanschaffen van een band
recorder moet men zich op de hoogte stellen
van de aansluitbussen.

Afb. 31. Een op een stereo-weergeefinstallatie
aangesloten drievoudige hoofdtelefoon
aansluiting maakt het mogelijk door middel van
een schuifschakelaar via luidsprekerboxen of
— bijvoorbeeld op de late avond — via max. drie
hoofdtelefoons te luisteren, zonder verandering
van de kabelverbindingen.

4.7.7

4.7.8

Bus voor afstandsbediening

Bij diverse recorders is elektrische
afstandsbediening mogelijk. Zo kan bij
voorbeeld bij recorders die een elek
tromagnetische snelstop-inrichting
(pauze) bezitten de handloop via een
kabel voor afstandsbediening in de
standen „opname” en „weergave” ge
stopt en weer gestart worden. Recor
ders waarbij alle bandloopfuncties
elektrisch en niet mechanisch plaats
vinden, zijn ook met inrichtingen voor
afstandsbediening uitgerust. Met be
hulp daarvan kunnen alle functies (start,
vooruit, terug, stop) inclusief „opname"
en netschakelaar worden bediend.
Aan andere recorders kan bijvoorbeeld
een elektro-akoestische schakelaar,
een akoestomaat, worden aangesloten.
Deze start de recorder bij een vast
ingesteld geluidsniveau (bijvoorbeeld
belangrijk bij het opnemen van dieren
geluiden). Ook de speelduur kan vooraf
worden vastgesteld.
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Projectorbus

Recorders die met een impulskop zijn
uitgerust (zie hoofdstuk 4.6) hebben
voor de verbinding naar de dia- of smalfilmprojector een „projectorbus” via
welke de beeld/geluid-synchronisatie
plaatsvindt.

5. Welke truc-mogelijkheden
voor welk doel?
De magnetische geluidsregistratie
biedt vele mogelijkheden voor trucopnamen. Onderstaand worden de be
langrijkste met hun toepassingsge
bieden besproken.

5.1

Truc-toets

Door de truc-toets wordt de wiskop
mechanisch door het aflichten van de
band (zie afb. 32) of elektrisch door uit
schakelen van de wisstroom (afb. 33)
buiten werking gesteld. Bij apparaten
zonder truc-toets kan de wiskop met
een stukje karton of kunststof (dikte ca.
0,5 mm) worden afgedekt, om hetzelfde
effect te bereiken.
Daar de opnamen nu niet meer worden
gewist kan hetzelfde spoor meer dan

eens worden gemagnetiseerd. Aan de
reeds aanwezige opname kunnen bij
voorbeeld een of meer spraakopnamen
worden toegevoegd (zie afb. 34). Daar
echter de voormagnetisatiestroom van
de opneemkop de vorige opnamen
enigszins uitwist, geeft alleen de laatste
opname van een dergelijke magne
tische menging de geluidssterkte en
klankomvang waaraan men is gewend.
Deze wijze van truc-opname voldoet
dus niet aan hoge eisen. Men kan er
dan ook slechts gebruik van maken als
de afzonderlijke geluiden niet syn
chroon behoeven te zijn.
5.2

Playback — duoplay — synchroplay

Moeten de geluiden echter synchroon
met elkaar worden gemengd, dan komt

geluidsterkte

muziek

spraak

mechanische truc-toets

truc-toets
truc-toets

b) in werking

a) buiten werking

T

elektrische truc-toets

uitschakelen
inschakelcn
van de truc-toets
truc-toets

tijd

(bandlengte)

wiskop) j truc-toets

]
wisstroom
loopt
a) buiten werking

wisstroom
onderbroken
b) in werking

Afb. 32. De mechanische truc-toets (bovenste
gedeelte van de afbeelding) onderbreekt de
wisstroom doordat de band van de wiskop
wordt gelicht.

◄
Afb. 33. De elektrische truc-toets (onderste
gedeelte van de afbeelding) schakelt de wis
stroom uit.

◄

|j^3

Afb. 34. De truc-toets schakelt mechanisch of
elektrisch de wisstroom uit en maakt daardoor
meermalige magnetisatie mogelijk.
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Afb. 35. „Playback" of „duoplay" of „synchroplay”. Voorwaarden voor „playback” en parallelspoormengen met amateurrecorders zijn: a) twee parallel lopende sporen; b) de mogelijkheid één
spoor af te luisteren terwijl op het andere parallel lopende spoor wordt opgenomen; c) de
mogelijkheid beide sporen gelijktijdig weer te geven. Veel vierspoor- en halfspoor-stereoapparaten zijn voor „playback" ingericht.

slechts de playback-methode in aan
merking. De Engelse benaming voor
weergave — „playback” — evenals de
begrippen „duoplay” en „synchroplay”
duiden hierbij hetzelfde procédé aan:
bijvoorbeeld het maken van een duet
met zichzelf met behulp van een „playback”-recorder, waarbij synchroon met
de eigen eerste stem (instrumentaal
of vocaal) een eigen tweede stem aan
de opname wordt toegevoegd.
Een voor playback ingerichte recorder
bezit twee parallel lopende sporen
waarvan er telkens een met de hoofd
telefoon kan worden beluisterd, terwijl
gelijktijdig op het andere wordt op
genomen. Bij weergave van de „playback”-opname worden de beide paral
lel lopende sporen gelijktijdig afgetast
(zie afb. 35).
Daar alle vierspoorrecorders een
dubbel kopsysteem hebben, is hierbij
reeds één voorwaarde voor de „playback”-techniek vervuld. Aan de beide
andere voorwaarden wordt reeds door
de nieuwere recorders van de midden
klasse voldaan. Deze kunnen met pas
sende accessoires (extra weergeef-
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versterker, speciale hoofdtelefoon)
hiervoor achteraf geschikt worden ge
maakt.
Bij tweespoorrecorders daarentegen
hebben alleen de tweespoor-stereorecorders een dubbel kopsysteem. Met
tweespoor-monorecorders is boven
staande wijze van „playback” dus niet
mogelijk. Volgens hetzelfde principe
kunnen ook geluidsmengingen — „parallelspoor-mengingen” — worden ge
maakt (bijvoorbeeld bij hoorspelen of
bij het sonoriseren van dia’s).
5.3

Multiplay

Met het voorvoegsel „multi” (veel- of
meervoudig) wordt reeds uitgedrukt dat
het hier meervoudige „playback” be
treft. Multiplay-recorders maken niet
alleen het opnemen van een duet met
zichzelf mogelijk, maar ook van ter
zetten en kwartetten. Eenvoudiger ge
zegd: recorders die voor multiplay zijn
ingericht bieden de amateur de moge
lijkheid met zichzelf niet alleen de
tweede stem maar ook de derde, vierde,
vijfde en verdere stemmen te spelen
of te zingen. De eerste stem wordt
— evenals bij „playback” — met één van
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wordt het geluid één octaaf hoger. De
speeltijd wordt echter gehalveerd. Bij
weergave met de eerstvolgende lagere
bandsnelheid geschiedt het omge
keerde. Als bij het maken van stemimitaties „David” en „Goliath” ver
staanbaar willen blijven, moet David
zeer langzaam en Goliath zeer snel
spreken.

i_____________

Afb. 36. Multiplay. Amateurrecorders zijn voor
„multiplay"-opnamen ingericht als: 1) ze twee
parallel lopende sporen hebben, 2) het ene
spoor met een hoofdtelefoon kan worden af
geluisterd terwijl op het andere — parallel
lopende — spoor wordt opgenomen, 3) met
een ingebouwd, of aansluitbaar extern meng
paneel van het ene op het andere spoor kan
worden overgespeeld.

Als de sprong van een octaaf naar
boven of naar beneden voor het be
oogde effect te groot is, kunnen ook
kleinere stemveranderingen worden
bereikt. Hiertoe moet een stuk rubber
slang met een zo gelijkmatig mogelijke
wanddikte over de geluidsas worden
geschoven. Een dunne slang zal een
geringe en een dikke slang een ster
kere stemverandering teweegbrengen.

5.5
beide kopsystemen opgenomen en
dient als grondslag voor de maat. Ook
hier moet dit spoor via een hoofd
telefoon kunnen worden beluisterd,
terwijl op het andere spoor wordt op
genomen.
Daar meer dan twee stemmen moeten
worden opgenomen en in één richting
echter slechts twee parallel lopende
sporen ter beschikking staan, wordt bij
een multiplay-recorder het ene spoor
op het parallel lopende andere spoor
gekopieerd (zie afb. 36). Daarbij wordt
gelijktijdig nog een stem toegevoegd.
Hiervoor is een ingebouwd mengpaneel
resp. een „multiplay"-regelaar, en bij
sommige recordertypes een extern
mengpaneel nodig.

5.4

Effecten met de bandsnelheid

Als een opname met de eerstvolgende
hogere snelheid wordt weergegeven,

Galm en echo

Bij de geluidsvoortplanting onstaan
door reflecties tegen muren, wanden,
enz. „looptijdeffecten" die de akoe
stische indruk van het geluid sterk kun
nen veranderen. Wanneer deze geluidsreflecties min of meer met het
directe geluid versmelten spreekt men
van galm. Worden echter de reflecties
gescheiden door het oor waargenomen,
dan ontstaat een echo-effect.
Een recorder met drie gescheiden
koppen is meestal voor galm en echo
ingericht (zie afb. 37). Gedurende de
opname wordt een deel van de weergavespanning (eventueel via een galmfilter) via een mengpaneel terug
gevoerd naar de opneemkop. Hierbij
wordt het galmaandeel door de instel
ling van de regelaar bepaald. Is deze
dichtgedraaid, dan ontstaat een
„droge” opname zonder galm. Het
galmfilter, dat bijvoorbeeld in de vorm
van een „echoleiding" ook als acces-
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Afb. 37. Recorders met 3 koppen zijn meestal
voor galm en echo ingericht. Gedurende het
opnemen wordt een deel van de weergavespanning (eventueel via een galmfilter) via een
mengpaneel teruggevoerd naar de opneemkop.
Het galmaandeel wordt door instelling van de
regelaar op het mengpaneel bepaald.

Afb. 38. Met een galmruimte - bijvoorbeeld in
de kelder of in de badkamer — zijn met alle
in de handel verkrijgbare recorders en meng
panelen galmopnamen mogelijk. Met de
regelaar van het mengpaneel kan de sterkte
van de galm of het galmaandeel worden be
paald.

soire wordt geleverd, vermindert terugkoppelingsneigingen bij grote galmsterkte, die bij „echo via band” ont
staan.

galm en bij 19 cm/s een galmeffect
worden bereikt.

De voor echo- of galmeffect vereiste
tijdsvertraging ontstaat door de loop
tijd van de band van opneem- naar
weergeefkop. Deze vertraging wordt
bepaald door de afstand tussen opneem- en weergeefkop (in de afbeel
ding aangeduid met x) en door de
bandsnelheid. Daar de afstand x con
stant blijft kan het echo- of galmeffect
slechts door de bandsnelheid worden
beïnvloed. Hier volgt een voorbeeld:

Laten wij aannemen dat de afstand
tussen opneem- en weergeefkop 1,9 cm
bedraagt. Deze afstand zou bij een
bandsnelheid van 4,75 cm/s in 0,4 se
conde, bij 9,5 cm/s in 0,2 seconde en
bij 19 cm/s in 0,1 seconde worden over
brugd. Bij 4,75 cm/s zou een echoeffect, bij 9,5 cm/s een overgang tot
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Zoals van de grammofoonplaat bekend
is wordt bij zang- en instrumentale op
namen vaak met galm gewerkt. Het
galmaandeel moet daarbij een ruimte
lijke geluidswerking teweegbrengen.
Ook voor hoorspelopnamen heeft de
studio bij de geluidsdramaturgie galm*
inrichtingen nodig.
Met een combikop-recorder kunnen
eveneens galmopnamen worden ge
maakt, wanneer de kelder of de bad
kamer als galmruimte (zie afbeelding 38)
wordt gebruikt. Door het mengpaneel
kan ook hier de intensiteit van de galm
of het galmaandeel worden bepaald.
Bovendien bestaan er nog speciale
galmapparaten met een eindloze band,
magnetische platen e.d. en een reeks
magneetkoppen waarmede galmtijden
tot ettelijke seconden kunnen worden

bereikt.

6. Hoe mengt men geluiden
voor welk doel?
Het mengen van verschillende geluiden
(spraak, muziek, geluiden) biedt de
recorderbezitter de mogelijkheid, eigen
„produkties” in de vorm van sketches,
geluid bij dia’s en smalfilm en repor
tages te maken, die zelfs studiokwaliteit kunnen bereiken. Daarbij zijn de
technische uitvoering (wijze van geluidsmenging) en het verwerken van het
Afb. 39. Afhankelijk van het type recorder en
de beschikbare accessoires is akoestisch,
magnetisch of parallelspoor-mengen van ver
schillende geluiden (spraak, muziek, geluiden) f
mogelijk.
akoestisch
/y

muziek
geluiden

|

O'
©

spraak

magnetisch
muziek
geluiden

b spraak

idee (draaiboek, vormgeving) van door
slaggevende betekenis. Onderstaand
de voornaamste methoden van het
mengen van geluid (zie afb. 39).
6.1

Akoestisch mengen

Bij het akoestisch mengen worden op
de band niet alleen de gesproken
teksten, maar ook achtergrondmuziek
en geluiden opgenomen. De muziek
van bijvoorbeeld een grammofoon
wordt via de luidspreker weergegeven
en opgenomen. De geluidssterkte
wordt met de regelaar van de grammo
foon op de gewenste waarde ingesteld.
Door meeluisteren bij de opname
(voorband) kan gelijktijdig de juiste
verhouding van de verschillende ge
luiden onderling worden geregeld
(hoofdtelefoon). Akoestische mengin
gen worden alleen gebruikt als men
geen andere mengmogelijkheden heeft
of als de met deze wijze van mengen
verbonden akoestiek wordt gewenst
(b.v. woonkamer-akoestiek voor hoorspel-dramaturgie).

elektrisch

6.2

D4o

Truc-inrichtingen waarbij de wiskop
wordt uitgeschakeld (b.v. truc-toets)
maken meermalige magnetisatie moge
lijk. Op deze wijze kunnen na elkaar
verschillende geluiden met elkaar wor
den gemengd. Men kan hiervoor bij
voorbeeld gebruik maken van speciale
grammofoonplaten met geluids
effecten. Een andere mogelijkheid is
het gebruik maken van eenzgn.geluidsverdichting. Door een aantal malen na
elkaar de stem van één persoon op te
nemen kan bijvoorbeeld een geroeze
moes van stemmen worden verkregen
(zie hoofdstuk 5.1).

mengpaneel
parallel-spoor
a muziek

b spraak

—CD I

Magnetisch mengen
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6.3

Mengen van parallelsporen

Hieronder verstaat men dat volgens
„playback”-of „multiplay”-principe verschillende opnamen op twee parallel
lopende sporen worden gemaakt. De
ene informatie — bijvoorbeeld spraak —
op het bovenste spoor en de andere
— bijvoorbeeld achtergrondmuziek —
op het onderste. Bij de weergave wor
den de beide parallel lopende sporen
gelijktijdig afgetast.
Bij het mengen van parallelsporen
moet vanaf de eerste opname al reke
ning worden gehouden met de juiste
verhouding tussen de geluidssterkte
van spraak en muziek. Op de plaatsen
waar later het commentaar moet wor
den opgenomen moet de muziek alvast
iets worden afgezwakt.
Vierspoorrecorders met parallelspoormogelijkheid worden vaak voor dia- en
smalfilmsonorisatie gebruikt. In tegen
stelling tot halfspoor-recorders met
„playback"-mogelijkheid (halfspoorstereorecorders) blijft bij de parallelspoor-menging het onderste spoor op
de band vrij voor de impulsen van
stuurapparaten.

6.4

Elektrisch mengen

Als twee of meer geluidsbronnen
elektrisch met elkaar worden gemengd
spreekt men van elektrisch mengen.

6.4.2

Actief of passief mengpaneel?

Voor het mengen van twee of meer
kanalen zijn mengpanelen in diverse
uitvoeringen leverbaar. Elk mengpaneel
bezit twee of meer ingangen en een
uitgang voor het totaal van de afzonderlijke kanalen (zie afb. 40).
Bij elk kanaal hoort een geluidssterkteregelaar — bij moderne mengpanelen
meestal schuifregelaars — die de in
stelling van de geluidssterkte van elk
afzonderlijk kanaal naar behoefte
mogelijk maakt.

Afb. 40. Elk mengpaneel bezit twee of meer
ingangen alsmede een uitgang voor de som van
de afzonderlijke kanalen. Naast de hoofd
regelaars — bij moderne amateur-mengpanelen
meestal schuifregelaars — voor de dosering
van de geluidssterkte van elk afzonderlijk
kanaal, maken niveauregelaars het mogelijk de
ingangsgevoeligheid van de afzonderlijke
kanalen binnen een bepaald gebied van te
voren in te stellen. Hierdoor kan men vermijden
dat de opname bij het bedienen van de hoofd
regelaars wordt overgemoduleerd.
1 = platenspeler; 2 = microfoons; 3 = afspeelrecorder; 4 = opname-recorder; 5 = meng
paneel; 6 = ingangen van mengpaneel; 7 = uit
gang; 8 = ingangs-voorkeuzetoetsen voor
richtingsmenger; 9 = niveauvoorinstellingen;
10 = schakelaar en batterijcontrole; 11 = rich
tingsmenger; 12 = hoofdregelaar ,,fono";
13 en 14 = hoofdregelaars ,,microfoon”.

6
1

oJ
2

6.4.1

Mengbare ingang

Recorders waarbij twee of meer in
gangen met elkaar kunnen worden ge
mengd hebben afzonderlijke modulatieregelaars voor elk van die ingangen.
Zij bezitten tevens een ingebouwd
mengpaneel met meerdere kanalen.
62

O—
3

10

□ [2J2 nip

°,apiip
11

12

4

m

A

13 14 5

7

Men onderscheidt actieve en passieve
mengpanelen. Het actieve werkt met
een ingebouwde versterker (meestal
transistors), heeft batterij- of netvoeding en levert daardoor aan de uitgang
een voldoende hoge spanning voor
de aangesloten recorder.
Een passief mengpaneel werkt zonder
versterker-elementen en levert daar
door een lagere uitgangsspanning.
Daar staat dan ook tegenover dat het
goedkoper is.
De verschillende ingangen van een
mengpaneel hebben niet altijd dezelfde
gevoeligheid. Dit hangt af van de
functie die hun door de fabrikant is toe
bedacht. Voor het opnemen van een
amateur-combo is bijvoorbeeld een
mengpaneel met meerdere microfooningangen doch met slechts één fonoingang geschikt. De solisten kunnen
dan ieder over een microfoon beschik
ken, terwijl een op de fono-ingang aan
gesloten recorder effecten kan leveren.
Daarentegen is voor het maken van
geluid bij dia’s een mengpaneel met
slechts één microfooningang voor het
commentaar en verschillende fonoingangen aan te bevelen. Op de fonoingang kunnen grammofoons of recor
ders voor geluidseffecten en voor
achtergrondmuziek worden aange
sloten.
Ingangen met niveauregelaars maken
het mogelijk de ingangsgevoeligheid
van de afzonderlijke kanalen binnen
een bepaald gebied van te voren in te
stellen. Het instellen van een meng
paneel kan op de volgende wijze ge
beuren: een kanaal (meestal de micro
fooningang) wordt geheel open
gedraaid of opengeschoven (grootste
gevoeligheid). De recorder wordt met
dit kanaal dan zo gemoduleerd dat de
beide lichtende sectoren van het
magische oog elkaar bijna raken. De
modulatieregelaar van de recorder

blijft in deze stand, terwijl nu de andere
kanalen worden ingesteld- Hierbij
wordt de hoofdregelaar van het des
betreffende kanaal geheel open
gedraaid en de voorinstelknop zo in
gesteld dat de recorder, bij onveran
derde stand van de modulatieregelaar,
voor elke bijmenging eveneens vol
wordt uitgestuurd. Om het instellen van
het mengpaneel te vergemakkelijken
kan men zelf bijvoorbeeld met behulp
van de meettoon van de radio (1000 Hz)
een instelband maken. Deze band
wordt telkens op de te gebruiken re
corder in de stand „weergave” af
gespeeld. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat bij verschillende typen
recorders de maximale uitgangsspanning bij de weergave slechts dan naar
de radionormbus wordt gevoerd als de
geluidssterkteregelaar geheel is open
gedraaid. Daarnaast bestaan er re
corders waarbij de uitgangsspanning
aan de radionormbus constant is en
dus onafhankelijk van de stand van de
geluidssterkteregelaar.
Bij een zo ingesteld mengpaneel
kunnen alle regelaars gedurende het
opnemen zonder gevaar voor overmodulatie worden gebruikt.
6.4.3

Richtingmengen

Moderne amateur-stereomengpanelen
beschikken over een zgn. „richtingmenger". Daarmee kan een monoopname „zwervend" in een stereo-opname worden gemengd, resp. in een
stereo-opname worden veranderd. Een
voorbeeld: bij een hoorspel of bij een
amateur-geluidsfilm moet een trein
voorbijrijden, en in het archief is alleen
een mono-opname van een rijdende
trein. Aan de uitgang van het meng
paneel (afb. 40) wordt een stereorecorder aangesloten en aan één van de
fono-ingangen de recorder met de
mono-opname van de rijdende trein (3).
Op het mengpaneel wordt de voorinsteltoets (9) voor de fono-ingang
waaraan de recorder is aangesloten
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ingedrukt. De hoofdregelaar (12) wordt
op „maximum” gezet en met de niveauregelaar voor de desbetreffende in
gang ingesteld.
Het richtingmengen kan nu beginnen.
De trein moet van links naar rechts
rijden, dus moet het geluid zacht uit de
linker luidspreker klinken, steeds
harder worden en dan — uit het midden
komend — langs de luisteraars gaan
om daarna zachtjes in de rechter luid
spreker te verdwijnen. Daartoe wordt
de schuifregelaar van de ingang waar
aan het treingeluid wordt toegevoerd
(12) gebruikt voor het regelen van de
geluidssterkte, en de richtingsmenger
(11) voor het „rij-effect".
De opneemrecorder (4) en daarna de
afspeelrecorder (3) worden gestart.
De richtingmenger is geheel naar links
geschoven en de ingangregelaar wordt
iets opengeschoven. Daardoor zal de
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trein bij de weergave zacht via het
linker kanaal hoorbaar zijn. De ingangregelaar wordt nu langzaam op maxi
mum geschoven, terwijl de richtingmenger tegelijkertijd langzaam in de
middelste stand wordt geschoven. Bij
de weergave komt de trein dan, steeds
luider wordend, van links op de luister
aar af. Om de trein nu naar rechts te
doen verdwijnen, wordt de ingangregelaar langzaam weer naar nul terug
geschoven terwijl de richtingmenger,
eveneens langzaam, gelijktijdig naar
rechts wordt geschoven. Bij de weer
gave „rijdt” de trein dan naar rechts
en het treingeluid uit de rechter luid
spreker wordt steeds zwakker. Als in
plaats van de fono-ingang de microfooningang wordt gebruikt kan met een
microfoon een „ronddwalen” van de
spreker of zanger door de ruimte wor
den gesimuleerd. Bij de opname blijft
de spreker natuurlijk op zijn plaats; de
richtingmenger zorgt voor het „ronddwaal-effect”.

7.

Welke microfoon voor welk doel?

Bij de koop van een recorder wordt de
keuze van de microfoon dikwijls ver
gemakkelijkt door de aanwijzingen van
de fabrikant. Deze biedt bij zijn acces
soires meestal één of meer microfoons
aan die wat elektro-akoestische eigen
schappen en richtinggevoeligheid
betreft op de betreffende recorder zijn
afgestemd.

Veel amateurs zouden echter graag als
aanvulling op hun reeds bestaande
installatie nog een microfoon aan
schaffen en zij staan dan voor de
moeilijkheid uit de vele fabrikaten en
typen de voor hun doel resp. voor hun
recorder geschiktste te kiezen.

Hiertoe volgt onderstaand een op
somming van de belangrijkste verschil
punten tussen de diverse microfoons,
wat betreft hun systeem, richting
gevoeligheid en aanpassing.

7.1

7.1.1

De koolmicrofoon

De benaming is afkomstig van de koolkorreltjes, die zich in de microfooncapsule bevinden. Door de mecha
nische trillingen van het membraan
worden de koolkorreltjes min of meer
samengeperst en hun geleidingsvermogen in het ritme van de erop vallende
geluidsgolven veranderd. Daar de
microfoon in een gelijkstroomketen is
geschakeld ontstaan naargelang van
de geluidsintensiteit min of meer grote
spanningsvariaties, de „geluidsfrequentie”. Daar deze microfoons in het
middelste frequentiegebied zeer ge
voelig zijn en bovendien zeer voordelig
kunnen worden gefabriceerd worden
zij gebruikt voor het overbrengen van
spraak, bijvoorbeeld bij telefoon
toestellen. Daarom is dit wat aantal be
treft het meest verspreide microfoontype. Voor het overbrengen van muziek
zijn zij minder geschikt, zodat zij ook
als toebehoren voor goedkope recor
ders sinds enige tijd grotendeels door
de elektrodynamische microfoon zijn
verdrongen.

Microfoonsystemen
7.1.2

Microfoons zijn „omvormers”: zij heb
ben tot doel geluidsgolven (tonen,
klanken, geluiden) in elektrische tril
lingen om te vormen. Hiervoor worden
twee basiselementen gebruikt: een
door de geluidsgolven mechanisch in
trilling gebracht membraan en een omvormingssysteem dat de trillingen van
het membraan in overeenkomstige
toonfrequenties omzet.

Naar het omvormsysteem worden
onderscheiden: kool-, kristal-, conden
sator- en elektrodynamische micro
foons.

De kristalmicrofoon

Evenals koolmicrofoons zijn ook kristalmicrofoons voor de huidige opneemtechniek niet meer geschikt, vooral
omdat zij gevoelig zijn voor tempera
tuur en vocht, en de omvormgevoeligheid met de temperatuur verandert.
Zij danken hun naam aan een kristalsysteem dat hetzij direct, hetzij door
een eraan bevestigd membraan door
het geluid wordt beïnvloed. Bij
kristal- of piëzo-elektrische microfoons
wordt gebruik gemaakt van het ver
schijnsel, dat aan het oppervlak van
een kristal een elektrische lading ont
staat als op het kristal een mechanische
kracht in werkt.
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beide vlakken en daarmee de capaciteit
van de door deze vlakken gevormde
condensator. Evenredig hiermee ver
andert ook de aan de arbeidsweerstand
van de microfoon toegevoerde elek
trische spanning, waardoor de geluidsfrequentie ontstaat. Deze spanning
wordt naar een ingebouwde voorversterker gevoerd (vroeger met
buizen, tegenwoordig meestal met
transistors uitgerust) teneinde verliezen
of kabelstoringen te vermijden.

*
7.1.4
Afb. 41. Principe van de constructie van een
condensatormicrofoon.
1 = membraan; 2 = tegenelektrode; 3 = laadstroomvoeding van de condensator; 4 = weer
stand waar de geluidsfrequentiespanning
ontstaat.

7.1.3

De volgens het elektrodynamische
principe werkende microfoons worden
aangeduid met de algemene naam
„dynamische microfoons”, waarbij wat
de constructie betreft onderscheid
wordt gemaakt tussen elektrodyna
mische en bandmicrofoons.

De condensatormicrofoon

Deze wordt bij amateurs zelden aan
getroffen. In studio’s worden zij als
topmicrofoons beschouwd. Hun com
pacte bouw danken zij aan het principe
van de constructie (zie afb. 41).
Condensatormicrofoons werken
— zoals de naam reeds zegt — volgens
het principe van de capaciteitsverandering van een condensator. Het ene
vlak van de condensator wordt gevormd
door een strak gespannen gemetaliseerd membraan dat meestal verbonden is met het huis van de microfoon.
Het andere vlak wordt, geïsoleerd hiervan, gevormd door een vast gemon
teerde tegenelektrode waarop gelijk
spanning is aangesloten. Dit betekent
dat condensatormicrofoons een voe
dingsgedeelte nodig hebben. Terwijl
vroeger alleen met een netvoedingsgedeelte werd gewerkt, zijn sinds enige
tijd ook condensatormicrofoons met
batterijen in gebruik. Het membraan
wordt in beweging gebracht in het ritme
van de geluidsdrukveranderingen. Hierdoor verandert de afstand tussen de
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De dynamische microfoon

7.1.4.1 De elektrodynamische
microfoon
Deze is ongetwijfeld van alle bovengenoemde microfoontypes de populairste. Dit is in hoge mate te danken
aan zijn robuustheid, zijn uitstekende
elektro-akoestische eigenschappen en
zijn universele toepassingsmogelijk
heid voor binnen- en buitenopnamen.
Een ander voordeel is dat hij in verschillende kwaliteits- en prijsklassen en
in ettelijke fabrikaten en types wordt
geleverd. Hierdoor ligt hij binnen het
bereik van elke portemonnaie en voldoet aan praktisch alle kwaliteitseisen,
De werking is omgekeerd aan die van
de klassieke elektrodynamische luid
spreker. In het veld van een sterke
permanente magneet is een spoel
zwevend opgehangen, die in de richting
van de microfoonopening van een
membraan is voorzien. De spoel be
weegt zich in het veld van de permanente magneet in het ritme van de
geluidsdrukveranderingen die op het
membraan inwerken.

Hierdoor wordt in evenredigheid met
de mechanische trillingen door inductie
de signaalspanning opgewekt (zie
afb. 42). Deze spanning is echter zo
zwak dat ze moet worden getransfor
meerd om voldoende spanning aan de
hoogohmige microfooningang te kun
nen geven. De laagohmige aansluiting
van een spoelmicrofoon kan tot 200 m
worden verlengd. Wanneer de micro
fooningang hoogohmig is moet een
transformator worden gebruikt. Deze
kan gedeeltelijk in de steker van een
verlengkabel worden opgenomen, of
als kabeltransformator door de handel
worden geleverd.

7.1.4.2

De bandmicrofoon

Afb. 42. Principe van de constructie van een
aan één zijde gevoelige elektrodynamische
microfoon met cardioïde-karakteristiek.
U = transformator; M = membraan.

Afb. 43. Principe van de constructie van een
aan één zijde gevoelige bandmicrofoon (cardioïde-karakteristiek). B = band; U = trans
formator.

Deze is minder bekend. Hij is wat zijn
constructie betreft overigens nog per
fecter. In plaats van het membraan met
de daarin bevestigde spoel heeft hij
een dun, geribbeld aluminiumstrookje
dat zowel de functie van membraan als
van spoel vervult. Aan de uiteinden
hiervan ontstaat de toonfrequentie.
Deze constructie is minder bestand
tegen stootbelasting en hard blazen.
Bandmicrofoons worden daarom hoofd
zakelijk voor studiogebruik toegepast
(zie afb. 43 en 44). De bereikbare
elektro-akoestische waarden zijn uit
stekend. Ook hier is een ingebouwde
transformator nodig om de signaal
spanning te verhogen. Voor de ver
lenging van de microfoonkabel geldt
hetzelfde als voor elektrodynamische
microfoons.

B
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7.2

De richtinggevoeligheid

Dit is ook een punt waarop men bij de
keuze van een microfoon moet letten.
De richtinggevoeligheid of richtingkarakteristiek van een microfoon be
paalt zijn gevoeligheid ten opzichte van
de invalshoek van het geluid. De
gewenste richtinggevoeligheid van
een microfoon wordt verkregen door de
mechanische constructie. Bij studiomicrofoons van hoge kwaliteit bestaat
zelfs de mogelijkheid de richting
gevoeligheid met een aan de microfoon
aangebrachte schakelaar te verande
ren. Men onderscheidt drie grote cate
gorieën:
aan één zijde gevoelige microfoons
(nier- of hartvormig = cardioïde)
aan twee zijden gevoelige microfoons
(achtvorm ig)

7.2.1 De aan één zijde gevoelige
microfoons
Deze microfoons zijn bijzonder geliefd
bij recorder-amateurs. Ze zijn dan ook
in verreweg de meeste fabrikaten en
typen in de handel. Ze hebben het
voordeel dat zij bij de juiste opstelling
in akoestisch minder geschikte ruimten
het indirecte geluid (ook galm ge
naamd) alsmede ongewenste bijge
luiden minder sterk opnemen. Ze zijn
hoofdzakelijk gevoelig voor het van de
voorzijde invallend geluid en praktisch
doof voor het van de achterzijde in
vallend geluid (zie afb. 45). Amateurs
en professionals gebruiken ze als niet
het gehele akoestische gebeuren moet
worden opgenomen maar alleen be
paalde geluiden (partners bij een inter
view, afzonderlijke muziekinstrumenten
in het orkest).

aan alle zijden gevoelige microfoons
(rondom gevoelig).

Afb. 44. Principe van de constructie van
een aan twee zijden gevoelige bandmicrofoon
(achtvormige karakteristiek). B = band;
U = transformator.
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Afb. 45. Cardioïde richtingkarakteristiek (aan
één zijde gevoelig).

7.2.2 De aan twee zijden gevoelige
microfoons (achtvormig)

7.2.3 De rondom gevoelige
microfoons

Deze worden door amateurs nauwelijks
gebruikt. Op professioneel gebied gebruikt men ze als geluidsbronnen uit
twee tegengestelde richtingen moeten
worden opgenomen. Dit komt bijvoorbeeld voor in studio’s of theaters als
het geluid van twee sprekers of solisten
gelijktijdig op band moet worden opgenomen. Zij kunnen dan op de opti
male afstand van beide spreekopeningen van de microfoons worden
geplaatst (zie afb. 46).

Deze worden gebruikt als het gehele
akoestische gebeuren moet worden
opgenomen, bijvoorbeeld bij rondetafelconferenties of openbare bijeenkomsten, resp. als enige microfoon
bij orkestopnamen (afb. 47).

Een dergelijke karakteristiek wordt
bijvoorbeeld bij een bandmicrofoon
bereikt, door het bandje zo op te
hangen dat de geluidsgolven het van
twee kanten kunnen bereiken.

Afb. 46. Achtvormige richtingkarakteristiek
(aan twee zijden gevoelig).

7.3

De elektrische aanpassing

Een verdere factor waarmee bij de
aanschaffing van een microfoon reke
ning moet worden gehouden, is de
juiste aansluiting van de contacten. Dit
is belangrijk als mogelijkheid van aan
sluiting op een recorder of meng
paneel.
Bij de bij voorkeur door amateurs ge
bruikte elektrodynamische microfoons
onderscheidt men hoog-, middel- en
laagohmige microfoons.

Afb. 47. Kogelvormige richtingkarakteristiek
(aan alle zijden gevoelig).

7.3.1 Schakelschema en de aan
passing bij een driepotige microfooningang
De onderstaande tabel geeft aan welk

soort microfoon

hoogohmig

middelohmig

laagohmig

afkorting

H

M

L

1

1

3

5.000-50.000

500-5.000

50-500

punt-nummer
inwendige weerstand

7.3.1.1

Laagohmige microfoons

Het schakelschema L is gegeven in
afb. 48. Dergelijke microfoons kunnen
met tweeaderige afgeschermde kabels
met een lengte van max. 200 m
— zonder extra transformator — op de
laagohmige ingang van een recorder
of een versterker worden aangesloten.
Bij hoogohmige ingangen is het altijd
nodig aan het einde van de kabel een
snoertransformator (zie afb. 49) tussen
Afb. 48. Links microfoon N, rechts microfoon SN.

70

punt moet worden gebruikt voor de
aansluiting van de spanningvoerende
ader bij de drie verschillende aanpassingswaarden. De massa ligt steeds
op punt 2.

te schakelen, tenzij de transformator
in het apparaat is ingebouwd.
Laagohmige microfoons kan men ge
bruiken bij alle recorders met laag- en
hoogohmige ingangen, terwijl hoog
ohmige microfoons door tussenschake
ling van de snoertransformator onaf
hankelijk zijn van de kabellengte.

microfoon

O
steker

snoortransformator

koppeling

fi

microfoonstekcr

ïtfrtJ

microfoon

m

tot 200 meter

Afb. 49. Snoertransformatoren zijn bijvoorbeeld bij HL-microfoons vereist wanneer meer dan 2 m
kabel nodig is. De stekerverbinding blijkt uit de figuur. In plaats van snoertransformatoren kunnen
ook verlengkabels worden gebruikt, waarbij de transformator in de steker is ingebouwd.

7.3.1.2

Hoogohmige microfoons

Het schakelschema H is te zien in
afb. 50. Daar amateurrecorders met
hoogohmige ingangen vrijwel alleen
bij oudere typen voorkomen zijn hoog
ohmige microfoons praktisch niet meer
in de handel.

Afb. 50. Schakelschema voor H of M (links).

7.3.1.3 Hoog- en laagohmige
microfoons
Het schakelschema is te zien in afb. 51.
HL-types kunnen direct op bijna alle
in de handel verkrijgbare en met buizen
uitgeruste recorders worden aange
sloten. Als kabellengtes van meer dan
2 m nodig zijn, moet — als men geen
verslechtering van de geluidskwaliteit
wenst — een snoertransformator wor
den tussengeschakeld.

Schakelschema voor SH of SM (rechts).

!
i
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7.3.1.4

Middelohmige microfoons

De contactaansluiting is identiek met
die voor hoogohmige microfoons (zie
afb. 50). Daar veel transistorrecorders
middelohmige microfooningangen
hebben, is dit wel de beste aanpassing
voor dit soort apparaten en hiermee
wordt de beste geluidskwaliteit ge
garandeerd.

rr*33

7.3.15 Universele microfoons
(hoog-, middel- en laagohmige)
Het schakelschema is te zien in afb. 52.
Deze microfoonaansluiting is behalve
met HL (hoog-laag) ook nog met een
M-schakeling uitgerust. De overschake
ling van HL op M geschiedt met behulp
van een schakelaar op de microfoon
zelf (zie afb. 53). Met dergelijke micro
foons is aansluiting op alle in de
handel verkrijgbare recorders mogelijk.
Het is dus een universele microfoon
die speciaal aanbevolen wordt voor
hen die zelf de aansluiting op de te
gebruiken recorder willen verzorgen.

Afb. 53. Bij universele microfoons geschiedt de
omschakeling van HL op M door middel van
een schakelaar aan de microfoon zelf.

apparaat hoog-, middel- of laagohmig
is, kan dit opmaken uit de gegevens
betreffende de ingangsweerstand (ook
ingangsimpedantie genoemd) die ver
meld zijn in de prospectus of de ge
bruiksaanwijzing. De weerstand wordt
uitgedrukt in „ohms” (Q), resp. 1000
ohms (kQ) of miljoen Q (MQ).

Wie echter niet direct weet of de
microfooningang van het betreffende

De waarde van de vergelijkbare in
gangsimpedantie ligt minstens 10 maal
hoger dan die voor de interne weer
stand (bronweerstand) van de micro
foon. Een hoogohmige microfoon-

Afb. 51. Schakelschema HL.

Afb. 52. Schakelschema HLM.

O
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ingang heeft dus een impedantie van
500 kQ (0,5 MQ) en hoger, een middelohmige van 30—50 kQ en een laagohmige van 500—5000 Q.

dergelijk geval toch voordoen dan
kan de microfoon- of recorderfabrikant
zeker gedetailleerde inlichtingen om
trent de aansluiting verschaffen.

De vastgestelde normen garanderen
de gebruiker de juiste contactaansluiting als hij zijn microfoon op de daar
voor bestemde bus van zijn recorder
aansluit. Voor speciale gevallen kiest
men ook wel andere aansluitingen, die
echter tot enige uitzonderingsgevallen
beperkt zijn en daarom voor de amateur
van minder belang zijn. Mocht zich een

Voor dergelijke aanvragen heeft bij
voorbeeld de firma Sennheiser-Electronic, 3002 Bissenhofen (importeur
voor Nederland: Kinotechniek N.V.,
Zwanenburg) een brochure samenge
steld die inlichtingen verschaft over de
aansluitingsmogelijkheden van alle
microfoons van deze firma op Duitse
amateurrecorders, ook oudere typen.
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8. Hoe wordt een microfoonopname
gemaakt?
8.1

Juiste microfoonopsteliing

Beslissend voor de bereikbare geluids
kwaliteit is de juiste opstelling van de
microfoon. Deze moet zo stevig moge
lijk staan. Daartoe zijn in de vakhandel
diverse statieven verkrijgbaar. De op
een dergelijk statief gemonteerde
microfoon wordt op de geschiktste af
stand van de spreker of de geluidsbron
geplaatst. Op het gebied van statieven,
resp. accessoires voor statieven, biedt
de handel de volgende mogelijkheden:
tafel statieven, tafelklemmen (om de
microfoon aan de lessenaar van de
spreker te bevestigen), tafelvoeten in
verschillende uitvoeringen, vloerstatieven, samenklapbare statieven (ook als
reisstatief), dwarsstukken die op de
vloerstatieven worden geschroefd en
het mogelijk maken drie microfoons
te bevestigen, en verstelbare microfoonhengels. Deze horizontaal en ver
ticaal draaibare hengels brengen de
microfoon ook binnen het bereik van
musici die te ver weg zitten van de
microfoon op vloerstatief.
Voor het opnemen van gesproken
woord bedraagt de beste afstand tot de
microfoon ca. 30 cm. Bij geringere
spreekafstanden verdient het aanbeve
ling een windkap op de microfoon te
zetten, om daardoor storende bij
geluiden te weren. Bij grotere spreek
afstanden wordt meer van de omge
vingsgeluiden opgevangen.
De eenmaal gekozen spreekafstand
moet gedurende de spraakopname
worden aangehouden. Bij gelijkblijvend
stemvolume van de spreker en voort
durende verandering van de spreek
afstand moet anders de modulatie op
de recorder worden bijgeregeld, om
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geluidssterkteveranderingen bij de
weergave te vermijden.
Bij muziekopnamen moet de beste
microfoon-afstand van geval tot geval
door proefopnamen worden vastge
steld.

8.2 Microfoonopsteliing bij stereoopnamen
In principe is het mogelijk met twee
microfoons met dezelfde richtingsgevoeligheid stereo-opnamen te
maken. Bij veel kwalitatief goede micro
foons zijn de onderlinge technische
verschillen zo gering, dat geen ach
teruitgang van de kwaliteit te verwach
ten is als twee microfoons van hetzelfde
type worden gebruikt. Bij microfoons
van de middenklasse is het echter aan
te bevelen een microfoonpaar of een
tweelingmicrofoon te kopen. Men heeft
dan de zekerheid dat de beide micro
foons wat hun technische gegevens
betreft op elkaar zijn afgestemd en dus
een optimale opnamekwaliteit bieden.
Voor amateurs zijn voornamelijk drie
microfoonopstellingen voor stereoopnamen gebruikelijk. Afhankelijk van
de opstelling van de microfoons onder
scheidt men: AB-methode, de XYmethode en de „kunsthoofd”-methode.

8.2.1

De AB-methode

Twee op afzonderlijke statieven be
vestigde microfoons met dezelfde richtingkarakteristiek worden op gelijke
afstand van de geluidsbron en op een
bepaalde afstand van elkaar opgesteld
(zie afb. 54). Bij het opnemen ontstaan
tussen de rechter en de linker micro
foon looptijd- en sterkteverschillen, die

bij de weergave het stereo-effect
teweegbrengen.
De afstand tussen beide microfoons
mag niet te groot zijn, daar dan een
extreem links/rechts-effect ontstaat,
ook wel „ping-pong”-effect genoemd.
8.2.2.

XY-methode

Twee microfoons, eveneens met
dezelfde richtinggevoeligheid, worden
op een statief onder een hoek van
90—110° met elkaar opgesteld. Bij het
opnemen ontstaan dan sterkteverschil
len die bij het weergeven het stereoeffect veroorzaken (intensiteits-stereofonie). Om de bij de AB-methode
vermelde reden mag ook hier de hoek
tussen de beide microfoons niet te
groot zijn.
8.2.3

„Kunsthoofd”-methode

Hieronder verstaat men dat de beide
microfooncapsules zich ongeveer op
oorafstand van elkaar bevinden.

Afb. 54. Stereo-opname — AB-methode.

De microfoons kunnen daartoe op een
dwarsstuk worden bevestigd. Ook voor
de XY-methode kan een dergeiijk
dwarsstuk worden gebruikt. Een opti
male weergave van „kunsthoofd”stereofonie krijgt men met geschikte
elektrodynamische hoofdtelefoons.
8.3
8.3.1

De microfoonopname
Proefmodulatie

Voor het begin van de microfoon
opname wordt een proefopname
gemaakt. Voor de modulatieproef wordt
de recorder ingeschakeld, de micro
foon aangesloten en de modulatieregelaar opengedraaid.
Om de modulatie-indicatorte laten
werken moeten bepaalde recorders op
„opname” worden ingesteld, terwijl bij
recorders met verschillende ingangen
de ingangskeuzeschakelaar op „micro”
moet worden gezet. In de stand „op
name" kan de modulatieproef bij
stilstaande band plaatsvinden, als de
snelstop- of pauzetoets wordt in
gedrukt.

Afb. 55. Stereo-opname — XY-methode.

stereo-opname AB-methode
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Aan de hand van de spreekproef wordt
de juiste stand van de modulatieregelaar vastgesteld (zie ook hoofd
stuk 4.1.5).
Bij stereorecorders moeten de micro
foons op de bussen voor het linker en
het rechter kanaal zijn aangesloten,
terwijl de spoorkeuzeschakelaar in
stand „stereo” moet staan als men een
stereoopname wil maken. Bij sommige
recorders moet de modulatie bij stereomicrofoon-opnamen met gescheiden
modulatieregelaars worden ingesteld.
Wil men met stereorecorders een
mono-opname maken, dan kiest men
voor spoor, microfoonbus en modulatieregeling het linker kanaal. Daardoor
krijgt men de gebruikelijke internatio
nale spoorindeling.
Werkt de modulatie-indicator ondanks
juiste bediening niet, dan kan dit aan de
microfoonaanpassing liggen. Bij micro
foons met omschakelbare aanpassing
moet dan de schakelaar op de micro
foon worden omgezet. Wie na de vast
stelling van de juiste modulatie bij
stilstaande band een proefopname wil
maken zet eerst het telwerk op nul en
schakelt daarna de snelstoptoets weer
uit. Gedurende deze proefopname kan
de modulatie met de modulatieregelaar
worden gecorrigeerd.
Na beëindiging van de proefopname
wordt de opname beluisterd. Hiertoe
moet de ingebouwde luidspreker even
tueel weer worden ingeschakeld.
De geluidssterkteregelaar bij stereo
recorders — bij stereo-opname beide
regelaars — moeten hiertoe worden
opengedraaid. Als de recorder geen
eindtrap met luidspreker bezit moet via
een hoofdtelefoon en/of weergeefinstallatie worden geluisterd.
Wanneer recorder en microfoon zich in
dezelfde ruimte bevinden kan de op
name gedurende het opnemen wegens
gevaar voor akoestische terugkoppe-
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ling niet via de ingebouwde luidspreker
van de recorder worden beluisterd. De
opname-controle kan dan het best
geschieden via een hoofdtelefoon.
Bij stilstaande band kan natuurlijk
alleen voorband-controle plaatsvinden;
voor achterband-controle moet de band
in stand „opname” lopen (zie ook
hoofdstuk 4.6.1).
8.3.2 Vermijden van bijgeluiden bij
microfoonopnamen
De kwaliteit van de opneemapparatuur
alleen is niet beslissend voor de
uiteindelijke kwaliteit van de spraak- of
muziekopname. Bij muziekopnamen is
het vanzelfsprekend nodig, dat men
tenminste het muziekinstrument be
heerst om een goede interpretatie van
het muziekstuk te waarborgen. Maar
ook bij het spreken is veel oefening
nodig om een voorgelegde tekst op de
juiste wijze te „brengen”. Versprekin
gen, „uh’s”, schrapen van de keel,
kunstmatige pauzes, ritselen van papier
en andere euvels storen bij het
luisteren.
Natuurlijk kan een minder geslaagde
passage worden verbeterd door de
schaar (een a-magnetische!) te hanteren
(zie hoofdstuk 10.3 over bandmontage).
Er is echter wel veel geduld nodig om
uit een opname van 5 minuten 40 tot 50
ademhalingsgeluiden of „uh’s" te
snijden.
Microfoons zijn zo gevoelig, dat zij zelfs
de zwakste bijgeluiden van de straat of
uit het huis opvangen. Dit wordt echter
pas bij een bepaalde weergave-sterkte
hoorbaar.
Als men bij de weergave een brom
hoort kan dit de motor van de recorder
zijn. Dit kan zijn veroorzaakt doordat de
microfoon op dezelfde tafel stond als
de recorder. Het kan echter ook een
gevolg zijn van magnetische inwer
kingen, doordat de microfoon te dicht

bij de recorder of andere ingeschakelde
elektrische apparaten heeft gestaan.
Het kan ook brommen van het lichtnet
zijn. Het omdraaien van de netsteker
kan dit dan al verhelpen.

Veel microfoons zijn gevoelig voor
aanraking. Als het niet nodig is voor
reportages moet de microfoon gedu
rende het opnemen niet worden
aangeraakt.
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9.

Hoe kan men kopiëren?

Het kopiëren vanaf een radiotoestel,
een grammofoon of een tweede recor
der, resp. cassetterecorder is tegen
woordig met elke recorder mogelijk.
Hiertoe wordt de uitgangbus van de ge
luidsbron — radiotoestel, recorder,
pick-up — met de overeenkomstige
ingangbus van de opneemrecorder
verbonden. Bij recorders met verschil
lende ingangen of parallel lopende
sporen moet eventueel nog de ge
wenste functie (b. v. bovenste of
onderste spoor, mono of stereo) resp.
de gebruikte ingang worden gekozen.

Deze vorm van kopiëren wordt verge
makkelijkt doordat veel fabrikanten hun
aansluitingen volgens de Duitse In
dustrie Norm (DIN) hebben uitgevoerd.
De verbinding tussen geluidsbron en
recorder beperkt zich tot het maken van
een stekerverbinding. De belangrijkste
ingang- en uitgangbussen en hun
bedrading zijn reeds in hoofdstuk 4.7
besproken.

Afb. 56. Met de functie-schakelaar wordt het
gewenste spoor en met de ingang-keuzeschakelaar de voor het kopiëren te gebruiken
ingang gekozen.
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9.1

Verbinding radio/recorder

Bij mono-apparaten wordt de radionormbus van de recorder met de diodebus van het radiotoestel verbonden
door middel van een driepolige kabel,
ook diodekabel genoemd. Bij stereoapparaten geschiedt dit met een vijfpolige kabel. Daardoor wordt het
mogelijk radio-uitzendingen recht
streeks over te nemen, zonder dat de
stand van de volumeregelaar of van an
dere regelaars van het radiotoestel
hierop van invloed zijn. Door middel van
dezelfde verbinding kunnen bespeelde
banden via de radio worden weer
gegeven.
Bij het opnemen kiest men op het
radiotoestel de gewenste golflengte en
zender. Op de recorder wordt de
keuzeschakelaar op „radio” gezet.
Bij het weergeven van bespeelde ban
den via het radiotoestel moet de TAtoets van het radiotoestel worden
ingedrukt.

Afb. 57. Voor de verbinding tussen radiotoestel
en bandrecorder wordt een verbindingskabel
op de diodebus van het radiotoestel en op de
radio-aansluiting van de opname-recorder
aangesloten.

Om bij verbinding van een mono- met
een stereo-apparaat de vijfpolige
stekers ook in driepolige bussen te
laten passen hebben de nieuwere
apparaten bussen met vijf gaten, waar
van er echter slechts drie zijn aangeslo
ten. Daarmede kunnen radio-uitzendingen mono worden opgenomen, bij
stereo-apparaten echter alleen op het
linker kanaal.
Wie echter van een mono-radiotoestel
twee afzonderlijke programma’s na
elkaar in dezelfde richting op het
bovenste en het onderste spoor van
zijn stereo-recorderwil opnemen, moet
gebruik maken van een tussengeschakelde reduceerkoppeling. Deze kop
peling, die in de diodenormbus van een
mono-radiotoestel wordt gestoken,
maakt het mogelijk via een stereo-kabel
— na instelling van de spoorkeuzeschakelaar op de stereo-recorder — op

Afb. 58a. Door tussenschakeling van een uni
versele koppeling ontstaat uit de radionormbus
een gecombineerde radio-/fonobus.
Door tussenschakeling van een reduceer
koppeling wordt een vijfpolige stereo-verbindingskabel met een driepolige radioaansluiting
verbonden.
Afb. 58b. Als van een stereogrammofoon of een
stereorecorder wordt gekopieerd op een
monorecorder die slechts over een radionorm
bus beschikt, moet tussen de universele
koppeling en de radioaansluiting van de re
corder nog een reduceerkoppeling worden
gestoken, opdat beide stereokanalen gecom
bineerd op de monorecorder kunnen worden
opgenomen.
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De reduceerkoppeling maakt het
tevens mogelijk vijfpolige diodeleidingen te gebruiken, bijvoorbeeld als een
ouder radiotoestel slechts een diodebus
met drie gaten heeft.

9.2

Verbinding grammofoon/recorder

Als de grammofoon via de pick-upaansluiting met het radiotoestel is ver
bonden, hoeft men alleen de pick-uptoets van het radiotoestel in te drukken
om dan verder te handelen als bij het
kopiëren van radio-uitzendingen.
Hierbij ontstaan geen kwaliteitsverlie
zen. Deze wijze van kopiëren heeft
bovendien nog het voordeel dat het
gekopieerde grammofoonplatenpro
gramma via het LF-gedeelte van het
radiotoestel kan worden meebeluisterd.

Als men direct van de grammofoon op
de recorderwil kopiëren moet allereerst
worden nagegaan of de recorder naast
de microfoonbus beschikt over a) een
radionormbus en een afzonderlijke
fonobus (gebruikelijk bij recorders van
de midden- en topklasse) b) een ge
combineerde radio-/fonobus (gebruike
lijk bij recorders van de middenklasse)
c) over een radionormbus (gebruikelijk
bij oudere en bij eenvoudige
recorders).

9.2.1

Recorders met fonobus

steker

koppeling

driepolige
reduceerradionormbus koppeling

het bovenste of op het onderste spoor
op te nemen.

koppeling

steker

De steker van de grammofoonkabel
wordt in de fonobus gestoken, die
dezelfde aansluiting heeft als de grammofoonsteker. De ingangskeuzetoets
van de recorders wordt in de stand
„fono” gezet.
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9.2.2

Recorders met radio-/fonobus

De radio-/fonobus is zo bedraad dat hij
twee functies vervult, namelijk die van
radionormbus en van fono-ingangbus.
9.2.3

Recorders met radionormbus

Als men een grammofoonplaat via een
radionormbus wil kopiëren komt men
voor de moeilijkheid te staan dat de
uitgang of het weergeefcontact van de
grammofoonsteker verbonden zou
worden met de uitgang of het weer
geefcontact van de radionormbus.
Kopiëren is dan onmogelijk. Bovendien
is de door de grammofoon geleverde
signaalspanning te hoog voor deze
recorderingang. De moeilijkheden kun
nen worden overwonnen door tussen
de grammofoonsteker en de radionorm
bus een universele koppeling op te
nemen. Deze heeft tot taak de weergeefzijde van de grammofoonsteker
met de opneemzijde van de radionorm
bus te verbinden en gelijktijdig een
spanningsaanpassing teweeg te bren-

Afb. 59. Voor het kopiëren van grammofoon
platen wordt de steker van de grammofoonkabel in de daarvoor bestemde ingang van de
recorder gestoken.
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gen. Wordt van een stereo-grammofoon
op een mono-recorder gekopieerd, dan
moet tussen de universele koppeling en
de radionormbus van de mono-recorder
nog een reduceerkoppeling worden
geschakeld, zodat beide kanalen van
de stereoplaat samen op de monorecorder worden opgenomen.
9.3

Verbinding recorder/recorder

Bij de verbinding tussen twee recorders
dient er één voor de weergave van de
te kopiëren band (moederhand) en de
andere voor het maken van de kopie
(dochterband). Het verdient aanbeve
ling (zie hoofdstuk 14 inzake uitwisselen
van band) de moederhand af te spelen
op de recorder waarop hij is opgeno
men, vooropgesteld dat deze ter
beschikking staat.
De kopie kan wat de weergavekwaliteit
betreft nooit beter zijn dan het origi
neel. Bij recorders met dezelfde
spoorindeling, bandsnelheid en aantal
koppen zal echter geen noemenswaar-

Afb. 60. Bij verbinding van twee recorders voor
kopiëren dient de ene recorder voor het
weergeven van de te kopiëren band en de
andere voor het maken van de kopie (opname
recorder).

dig kwaliteitsverschil tussen moeder
hand en kopie waarneembaar zijn. Als
echter, om een extreem geval te noe
men, een moederhand die is opge
nomen op een halfspoorrecorder met
drie gescheiden koppen bij een snel
heid van 19 cm/s wordt gekopieerd op
een recorder metcombikop,viersporen
en een snelheid van 4,75 cm/s, gaat de
geluidskwaliteit wat betreft dynamiek
en frequentiebereik achteruit.
Ook hierbij moet er rekening mee
worden gehouden of
een fonobus
een radio-/fonobus of
een radionormbus
met de opneemrecorder is verbonden.
9.3.1 Opneemrecorder met fonobus
De radionormbus van het weergeefapparaat wordt via een signaalkabel
(diodeleiding) met de fonobus van de
opneemrecorder verbonden en de
ingangskeuzeschakelaar van de recor
der wordt op „fono” gezet.
9.3.2 Opneemrecorder met de radio-/
fonobus
De radionormbus van de weergeefrecorder wordt via een diodeleiding
verbonden met de radio-/fonobus van
de opneemrecorder en de ingangs
keuzeschakelaar wordt op „radio”
gezet.
9.3.3 Opneemrecorder met
radionormbus
De radionormbus van de weergeefrecorder wordt via een diodeleiding en
een universele koppeling verbonden
met de radionormbus van de opneem
recorder en de ingangskeuzeschakelaar
wordt op „radio” gezet.
In plaats van de diodekabel met tussengeschakelde universele koppeling kan
eventueel ook een signaal- en kopieerkabel worden gebruikt, die voorzien is

van een steker met ingebouwde
spanningsdeler en beide radionormbussen met elkaar verbindt.
Bij het kopiëren van een stereo-opname
op een mono-recorder moet tussen de
universele koppeling en de radionormbus een reduceerkoppeling worden
geschakeld om beide kanalen van de
stereo-opname samen te kunnen
kopiëren.

i

9.4 Kopiëren met meervoudige
bandsnelheid
Bij het kopiëren van geluidsbanden kan
in principe met meervoudige bandsnel
heid worden gewerkt teneinde de
kopieertijd te verkorten. Wanneer een
voordracht die met een snelheid van
4,75 cm/s is opgenomen moet worden
gekopieerd, kan men de kopieertijd tot
V4 van de oorspronkelijke speelduur
reduceren. De recorders die voor weer
geven en opnemen worden gebruikt
moeten daartoe met een snelheid van
19 cm/s lopen.
Bij professionele kopieerinstallaties
wordt zelfs met achtvoudige snelheid
gewerkt. Bij het maken van muziekban
den voor Compact-Cassettes lopen de
dochterrecorders met een snelheid van
38 cm/s. Daar de normale snelheid van
cassetterecorders 4,75 cm/s bedraagt,
loopt de cassetteband gedurende het
kopiëren dus met 8X de opneemsnelheid (8X4,75 cm/s = 38 cm/s).
Bij recorders voor amateurgebruik
bestaat echter het gevaar dat bij het
kopiëren met meervoudige snelheid
frequentieverliezen ontstaan. Het voor
beeld in afb. 61 maakt dit duidelijk.
Een originele opname met eenfrequentiebereik van 40 Hz — 16 kHz, opge
nomen met een snelheid van 9,5 cm/s,
moet met dubbele snelheid worden
gekopieerd. Bij het kopiëren met een
snelheid van 19 cm/s moet dus een
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Afb. 61. Bij het kopiëren met dubbele band
snelheid kunnen frequentieverliezen optreden.
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frequentiegebied van 80 Hz —32 kHz
worden geregistreerd. Maar de bo
venste grens van het metdeze amateurrecorder bereikbare frequentiebereik
bij 19cm/s ligt bij slechts 18 kHz. Bij het
weergeven van de kopie met een snel
heid van 9,5 cm/s blijkt dat slechts een
frequentiebereik van 40 Hz —9 kHz is
geregistreerd. Ten opzichte van het
origineel betekent dit een afsnijden van
de hoge frequenties. Met recorders
voor amateurgebruik moet daarom
slechts met meervoudige bandsnelheid
worden gekopieerd als het meer op de
inhoud en minder op het bereiken van
een natuurgetrouwe weergave aankomt,
zoals bij notulen en verslagen het geval
kan zijn.

10. Snijden en lassen (monteren)
van geluidsbanden
10.1

Monteren

In de geluids- en filmtechniek is het
snijden en lassen van geluidsbanden en
films een kunst. Wie uit een op band
opgenomen speech al eens een letter
bij een verspreking heeft gesneden kan
dit bevestigen. Er zijn letters die de
hele betekenis van een zin in hettegengestelde kunnen veranderen. Zo maakt
het bijvoorbeeld veel verschil of „geen”
dan wel „één” belofte wordt gegeven.
De ,,g” moet dus weggesneden worden.
Daarom volgt hier een handleiding.
Als wij aannemen dat voor het uit
spreken van het woord „geen” 1
seconde nodig is en voor de letter „g”
ca. Vs seconde, zou dit bij een studioopname met een bandsnelheid van
38 cm/s overeenkomen met een bandlengte van 7,6 cm. Voor een ervaren
vakman is dit gemakkelijk uit te snijden.
Voor de amateur wordt het moeilijken
Bij een snelheid van 19 cm/s zou de
letter overeenkomen met slechts
3,8 cm, en bij een snelheid van 9,5 cm/s
zelfs met slechts 1,9 cm band. Daarbij
komt nog dat studio-recorders meestal
met halfautomatische snij-inrichtingen
zijn uitgerust, die, in de looprichting van
de band gezien, na de weergeefkop
gemonteerd zijn en zo het snijden
vergemakkelijken. Bij recorders voor
amateurgebruik is het wat moeilijken
In de eerste plaats verdient het aan
beveling steeds met de hoogste snel
heid van het apparaat te werken als er
belangrijke opnamen worden gemaakt,
onverschillig of het spraak- of muziek
opnamen betreft. Daardoor wordt, zoals
uit het voorbeeld met het woord
„geen” is gebleken, het achteraf be
werken van de opname aanzienlijk
vergemakkelijkt. Bovendien mag
natuurlijk op banden die achteraf ge-

monteerd worden slechts gedurende
één doorloop een mono- of stereoopname worden gemaakt, daar anders
bij het uitsnijden van bandstukken ook
de opnamen op de andere sporen
worden beschadigd.
Vervolgens wordt de opname af
gespeeld. Met behulp van een glaspot
lood, zoals dat in de BASF hobbybox
aanwezig is, wordt het stuk dat ver
wijderd moet worden door een verticale
streep aan de achterkant van de band
bij het begin en het einde gemerkt.
Bij veel recorders wordt dit werk ver
gemakkelijkt door het feit dat de kopafdekking vaak met een klem- of stekerinrichting, resp. een of twee schroeven
is bevestigd en daardoor gemakkelijk
kan worden verwijderd. Daar het bij het
merken op fracties van centimeters kan
aankomen, is het daardoor mogelijk
de band direct na de weergeefkop te
merken. Om het begin en het einde van
het uit te snijden bandstuk nauwkeurig
te kunnen merken, past men een truc
toe. Men laat de band in de stand
„weergave” door het apparaat lopen
tot de passage die moet worden uit
gesneden en drukt dan op de snelstoptoets. Daar bij stilstaande band
geen weergave mogelijk is, wordt de
band nu met de hand langs de geluidskoppen getrokken door beide spoelen
een paar maal snel links- en rechtsom
te draaien. Hierdoor wordt de opname
hoorbaar en men kan nu net zo lang
zoeken tot men de snijplaats precies
achter de weergave- of combikop

heeft.
De band kan nu met de daarvoor
geschikte hulpmiddelen, die later zullen
worden besproken, op de gemerkte
plaatsen worden gesneden en nadat
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10.2 Hulpmiddelen voor bandmontages

10.2.1

Afb. 62, Bij een vakkundige bandlas moeten de
te verbinden delen — onder een hoek van ca.
45° gesneden - aaneensluitend, zonder tussen
ruimte, tegen elkaar liggen. Het plakband
wordt dan zo tegen de achterzijde van de band
(foliezijde) geplakt dat het niet over de rand
van de band uitsteekt.

het uit te snijden bandstuk is verwijderd
weer worden gelast.
Afgezien van extreme gevallen als de
uit te snijden „g" moet men er bij het
snijden van de band op letten dat op de
snijplaatsen geen geluid op de band
staat. Alleen dan is een vakkundige las,
zoals getoond in afb. 62, mogelijk.
Hiertoe worden de stukken band die
moeten worden gelast met de gevoelige
zijde naar beneden zo op elkaar gelegd,
dat zij elkaar precies overlappen en
daarna onder een hoek van 45° afge
sneden. Na het snijden worden de
beide banddelen met de gevoelige
kant naar onder zo in een losse plakmal
of in de plakmal van de recorder
gelegd dat zij zonder tussenruimte
tegen elkaar liggen. Afhankelijk van de
aard van de plakmal wordt dan breed
plakband dwars of smal plakband in de
lengterichting over de te verbinden
bandeinden gelegd en eventueel met
de nagel gladgestreken. Het plakband
mag niet buiten de band uitsteken.
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A-magnetische schaar

Wie vaker montages wil maken en wer
kelijk alle mogelijkheden wil benutten
moet een a-magnetische schaar kopen,
die in rechte of gebogen (haakse) vorm
te koop is. Natuurlijk zou men ook een
huishoudschaar kunnen gebruiken die
gedemagnetiseerd is. Het gevaar
bestaat echter dat deze toch na verloop
van tijd door aanraking met magne
tische metalen weer magnetisch wordt
en daardoor bij het doorknippen van
bespeelde banden restmagnetisaties
op de band achterlaat, die dan moge
lijkerwijze als storend bijgeluid hoor
baar worden.

Dit gevaar is bij gebruik van een
a-magnetische schaar uitgesloten. Het
werken met de a-magnetische schaar
heeft voor de amateur verschillende
voordelen. In de eerste plaats behoeft
hij voor het snijden geen merktekens
aan te brengen, daar hij met de schaar
direct achter de weergeef- of combikop
kan knippen.

Ook als de band niet in de recorder ligt,
heeft de schaar in vergelijking met de
gebruikelijke snij-apparaten een voor
deel: men kan er namelijk na enig
wennen sneller mee werken. Als de
haakse schaar bij het snijden parallel
met de band wordt gehouden, wordt de
juiste snijhoek verkregen die ook voor
de latere las gewenst is.

10.2.2

De hobbybox

De BASF hobbybox bevat een rijk as
sortiment hulpmiddelen voor het snij
den: aanloopband in drie kleuren,

Afb. 64. De hobbybox vergemakkelijkt het
maken van bandmontages. Irt de halfautomatische plak- en snij-inrichting wordt de band
door twee beugels vastgehouden en met een
mesje doorgesneden.

houdt, afgesneden (afb. 65). De hobby
box en de plakmal kunnen door middel
van hout- of metaalschroeven vast
worden gemonteerd.

10.2.3

Afb. 63. Met a-magnetische scharen in rechte
of gebogen uitvoering kan de band direct
achter de geluidskop worden geknipt.

schakelstrips, glaspotlood, bandklemmen, spoeletiketten en tenslotte een
halfautomatische snij- en plakmal. Deze
laatste vergemakkelijkt het snijden en
plakken, daar de band door twee
beugels wordt vastgehouden (zie
afb. 64). Het plakband bevindt zich in
een speciale houder. De voor het lassen benodigde lengte van 2—3 cm wordt
afgewikkeld en op een daarvoor aan
gebrachte oplegkant, die ook het begin
van de resterende plakbandrol vast-

De professionele plakmal

Wie met een a-magnetische schaar
werkt en zich het lassen gemakkelijk wil
maken, vindt in de BASF plakmal een
lasapparaat van studiokwaliteit.
Deze plakmal bestaat uit een plakrail
met twee metalen strips en een houder
met plakband. In een andere houder
bevindt zich de meegeleverde
„snijwagen”.
Bij het lassen worden de bandeinden
metde gevoelige zijde naar beneden zo
in de gleuf van de plakmal gelegd, dat
ze elkaar bij de markering raken maar
n'e* overlappen,
Dan wordt het 17,8 mm brede plakband
over de mal getrokken en tegen de
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Afb. 65. In de hobbybox bevindt het plakband
zich in een speciaal houdertje. Het voor het
lassen benodigde stukje van 2-3 cm wordt
afgewikkeld en op een daarvoor bestemde oplegkant, die ook telkens het begin van de rol
plakband vasthoudt, afgesneden.

Afb. 66. De BASF plakmal is een bandlasapparaat in studio-uitvoering.

metalen strips gedrukt. De precisiesnijwagen wordt nu in het ene einde van
de gleuf gezet en met een lichte druk
naar het andere einde gerold.

Korte opnamen van dezelfde categorie
(dus bijvoorbeeld interviews, geluiden,
muziekinstrumenten, geluiden van zeld
zame dieren of stemmen van beroemde
personen) kunnen op verzamelbanden
worden gearchiveerd, waarbij tussen de
afzonderlijke opnamen afscheidingsbanden (dus aanloopbanden van een
bepaalde kleur) worden geplakt. De
afzonderlijke opnamen worden geno
teerd op een archiefkaart, zodat men
later bij snel vooruitspoelen van de
band slechts het aantal afscheidingsbanden behoeft te tellen om zo snel het
begin van de gewenste opname te
vinden.

De BASF plakmal maakt het mogelijk
6,3 mm brede geluidsband volkomen
nauwkeurig en snel te lassen.
De professionele plakmal kan ook vast
worden gemonteerd op de plaats waar
men werkt.

10.3

Het maken van bandmontages

Wie volgens de studiomethode wil wer
ken zal bij belangrijke bandopnamen
slechts op één spoor of een sporenpaar
opnemen. Hij kan dan, zoals dat in
studio’s gebruikelijk is, na het beëindi
gen van de opname het bespeelde stuk
van de voorraadspoel — bijvoorbeeld
een 18 cm spoel — afsnijden, aan de
einden een aanloopstuk (groen aan het
begin, rood aan het einde) plakken en
de opname in het archief opbergen (zie
ook hoofdstuk 12 over archiveren).
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Vóór het archiveren moeten de op
namen echter „schoon” worden ge
maakt. Bij spraakopnamen worden alle
pauzes, versprekingen, herhalingen,
„oh’s” enz. uitgeknipt. Wie ook hier
volgens de studiomethode te werk wil
gaan, kondigt bij een interview dat hij
zelf opneemt onmiddellijk aan, dat
moet worden geknipt. De gespreks
partner wordt dan verzocht de zin te

herhalen en bij de latere bewerking
wordt de foutief gesproken zin ver
wijderd.
Voor een muziekliefhebber die een
muziekarchief wil aanleggen, is het
storend vóór of tussen de muziek
stukken de aankondigingen van de om
roeper te horen. Hij zal dus voor de
band in het archief wordt opgeborgen
deze aankondigingen uitsnijden.
Truc-montages vormen een speciaal
gebied dat voor elke bezitter van een

spoelenrecorder openstaat. Daaronder
wordt verstaan dat door weglaten of
toevoegen van bandpassages speciale
effecten worden bereikt. Daarmede
kunnen o. m. interviews worden samen
gesteld die nooit hebben plaats
gevonden en waarvan de partners
elkaar zelfs niet kennen. Ook muzikale
effecten zijn door bandmontage moge
lijk. Zo heeft enige jaren geleden een
Zwitserse geluidsbandamateur door
variaties van de bandsnelheid (zie
hoofdstuk 5.4) uit één enkele toon het
hoornsignaal van de Zwitserse post
gemonteerd.

:
$

1

!i

fi
'
:
i;
!:

8
8

ii

I

I
1Hl
li!■V

I

i
87

.

11.

Bandluscassettes

Elke bezitter van een spoelenrecorder
kan zelf een eindloze band met een
opneemtijd van enige seconden maken.
Door de einden van een stuk band van
50 cm aan elkaar te plakken krijgt hij
een eindloze band die bij een bandsnelheid van 9,5 cm/s een opneemtijd
van ca. 5 seconden h'eeft. Deze bandlus
legt hij nu zo in de recorder dat hij
langs de geluidskoppen en over de
kernen van de beide spoelen loopt. De
bandlus wordt nu met een potlood ge
spannen en de opname, bijvoorbeeld
het ruisen van de wind dat afkomstig is
van een band met geluiden, kan begin
nen. Door het afspelen van deze band
lus kan dan urenlang wind worden ge
maakt.

Dergelijke zelfgemaakte bandlussen
zijn weliswaar voldoende als noodhulp
bij het maken van geluidsdecors bij
hoorspelen door amateurs, maar niet
voor gebruik op commercieel gebied
en voor bespeelde cassettes.

Daarvoor bestaan bandluscassettes.
Hierbij onderscheidt men cassettes die
alleen in speciale apparaten kunnen
worden gebruikt en cassettes die ge
schikt zijn voor spoelenrecorders.

11.1 Bandluscassettes voor spoelen
recorders

Bandluscassettes werken, in tegen
stelling tot geluidsband op spoelen en
Compact-Cassettes, slechts met één
bandwikkel. De band wordt van de
binnenkant naar de buitenkant van de
rol gevoerd. De speciale BASF band,
type LP 36, heeft behalve de magne
tische laag nog een glijlaag, om een zo
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laag mogelijke wrijvingscoëfficiënt
tussen de in de diameter steeds kleiner
wordende bandlagen te verkrijgen.
Type LP is een long play-band (type
LP 35) die aan de achterzijde een glijlaag met een dikte van ca. 1 |.im heeft.
De type-aanduiding volgt derhalve uit
de totale dikte (LP 35 = long play-band
met een totale dikte van ca. 35 j.im 4glijlaag van 1 j.im = LP 36).

De speelduur en spoorindeling komen
bij bandluscassettes voor spoelenrecorders overeen met die bij vergelijk
bare banden op spoel. De cassette
kan echter niet, zoals bij spoelen moge
lijk is, worden omgedraaid. Bij tweespoor-monorecorders kan derhalve
maar één spoor, en bij vierspoor- en
tweespoor-stereorecorders maar één
sporenpaar worden bespeeld. De BASF
bandluscassette is leverbaar met 45 of
90 m band. Hieruit volgen de in afb. 67
opgegeven opneemtijden. In tegen
stelling tot band op spoelen wordt de
opname echter als de in de tabel op
gegeven tijd verstreken is net zo lang
weergegeven tot het apparaat wordt
uitgeschakeld.

Of er nu gesproken woord, muziek of
geluid wordt opgenomen, de overgang
moet altijd „naadloos” geschieden.
Hiertoe gaat men als volgt te werk.
Men kiest uit de tabel (afb. 67) voor de
bandlengte — 45 m of 90 m — en de in
aanmerking komende bandsnelheid de
speelduur die het dichtst ligt bij de
gewenste opneemtijd. Bij een speel
duur van 15 minuten moet men er
rekening mee houden dat de opname
zo op de band wordt opgenomen, dat
de opname na de eerste doorloop
zonder grote pauze opnieuw wordt
weergegeven.

bandsnolheid in cm/s

LP 36

LP 36

45 m

90 m

minuten
4.75

15

30

9.5

7 Va

15

19

3J/4

7'/j

Afb. 67. Speelduurtabel van de BASF bandluscassettes LP 36, 45 en 90 m.

Uit de tabel kan worden afgelezen dat
een speelduur van 15 minuten met
45 m LP 36 bij een snelheid van
4,75 cm/s wordt bereikt, en bij 90 m met
een snelheid van 9,5 cm/s.
De kwaliteit van de opname wordt
echter beïnvloed door de bandsnelheid. Hoe hoger de bandsnelheid, des
te beter de dynamiek en het haalbare
frequentiebereik.
Als de eindloze opname van muziek en
geluid „naadloos”, dus zonder herken
baar begin en einde, moet worden
weergegeven, dienen de overgangen
aan het einde resp. begin zo te worden
gekozen dat zij niet als zodanig door
het oor worden waargenomen. Bij
spraak moet men de teksten zo kiezen
dat de herhaling van de opname
zonder merkbare pauze begint.
De cassette wordt op de linker spoelwikkel van de recorder gelegd (afb.68),
mits deze niet meedraait zoals bij een
loopwerk met drie motoren, waarbij
de spoelmotoren niet kunnen wordt uit
geschakeld. In dat geval moet de cas
sette op de afdekplaat van de recorder

worden bevestigd. De bandlus wordt
uit de cassette getrokken tot hij in de
gleuf van de kopafdekking van de
recorder kan worden gelegd en de op
name, resp. de weergave kan beginnen.
Na gebruik wordt de cassette weer in
de meegeleverde doos gelegd, nadat
eerst de bandlus weer in de cassette is
getrokken. Daartoe wordt de band
voorzichtig met rukjes zo lang uit de
onder het BASF-teken aangebrachte
gleuf in de kern van de cassette ge
trokken tot de bandlus klein genoeg is
om de cassette zonder beschadiging
van de bandlus in de doos te leggen.

ft

'

Bij recorders die in horizontale en in
verticale stand kunnen worden gebruikt
verdient het aanbeveling de cassette
slechts in horizontale stand te ge
bruiken.
Bandluscassettes voor spoelenrecorders hebben veel toepassingsmogelijk
heden voor huiselijk gebruik en in het
beroepsleven.
In principe worden ze gebruikt als
bepaalde teksten (aankondigingen,
explicaties bij artikelen, van buiten te
leren gedichten, te herhalen teksten
in een vreemde taal) of muziekstukken
(het ritme bij danslessen of bij een
feestje, muziekthema’s bij het leren
bespelen van muziekinstrumenten of
voor het herkennen van bepaalde
muziektitels), of geluiden voor hoor
spelen steeds weer moeten worden
herhaald. Bij schoolkinderen kunnen
dictaten in de moedertaal of in een
vreemde taal, hoofdrekensommen of
parate kennis-vragen op verschillende
gebieden, met de telkens nodige
pauzes worden opgenomen, zodat de
ouders gemakkelijk bijlessen kunnen
geven.
Wie een spoelenrecorder bezit, zou
eigenlijk ook een bandluscassette
moeten kopen. Hij zal dan spoedig
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Afb. 68. Bandluscassettes voor spoelenrecorders worden op de linker wikkeldoorn
gelegd, mits deze niet meedraait. Dit is wel het
geval bij een loopwerk met drie motoren,
waarbij de wikkelmotoren niet kunnen worden
uitgeschakeld.

Afb. 69. Bandluscassette Lear-Jet. Het af
wikkelen van de band vindt plaats vanuit de
binnenzijde van de rol, het opwikkelen ge
schiedt op de buitenzijde.

vaststellen dat er zich steeds nieuwe
toepassingsmogelijkheden voordoen.
Daar bij een nieuwe opname steeds
automatisch de vorige opname wordt
gewist, betekent een dergelijke band
luscassette een eenmalige aanschaf
fing, die steeds weer nieuwe mogelijk
heden biedt.

Beide systemen werken met een 6,3 mm
brede band (BASF levert voor der
gelijke cassettes het bandtype LP 36)
als bandluscassette in verschillende
uitvoeringen. Ook bij deze cassette
vindt het afwikkelen plaats van de
binnenkant van de spoel naarde buiten
kant, zoals dit ook bij bandluscassettes
voor spoelenrecorders het geval is.

11.2 Bandluscassettes voor speciale
apparaten (Lear-Jet, Fidelipac)
Naast de bandluscassettes voor spoe
lenrecorders bestaan er nog bandlus
cassettes voor speciale apparaten.
Daar de verschillende systemen niet
zonder meer onderling verwisselbaar
(compatibel) zijn, is normalerwijze
voor een bepaald soort apparaat
slechts de daarvoor bestemde cassette
geschikt.
Het meest verspreid — overwegend in
de Verenigde Staten — zijn de vierspoor (b.v. Fidelipac) en de achtspoor(b. v. Lear-Jet) stereocassettes.
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De band wordt aangedreven door de
geluidsas met rubberrol die — afhanke
lijk van het constructieprincipe — in het
apparaat is ingebouwd en door een
uitsparing in de cassette steekt, of
reeds in de cassette aanwezig is. Door
de in vergelijking met Compact-Cassettes hoge bandsnelheid (bijvoorbeeld
9,5 cm/s) is een relatief goede weergeefkwaliteit bereikbaar. De meeste
van deze apparaten zijn echter pure
cassettespelers en het grootste ge
deelte is als autospelers („Car Player”)
vast in de auto gemonteerd en behoort
bij veel Amerikaanse automerken tot
de standaard-accessoires.

Dergelijke speciale bandluscassettes
werken meestal met een dubbel kopsysteem, dat voor de spoorkeuze lood
recht op de looprichting van de band
kan worden geplaatst en bij de achtspoor-cassette dus keuze uit vier
stereoprogramma’s op dezelfde band
mogelijk maakt.

cassettes („cartridge") of het kopiëren
van geluidsband op cassette („copy”).
Spoorkeuzeschakelaars maken bij het
opnemen en weergeven de spoorkeuze
bij de spoelen- en bij de cassette
recorder mogelijk.

i
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Daar bandluscassettes, zowel voor
spoelenrecorders als voor speciale
recorders, door hun constructie niet
versneld voor- of achteruit kunnen wor
den gespoeld, is snel opzoeken van
bepaalde programmadelen op de band,
zoals bij spoelenrecorders en bij
cassetterecorders mogelijk is, uit
gesloten.

i

I
i

Meestal moet worden afgezien van het
maken van eigen programma’s voor
dergelijke cassettes, daar de meeste
in de handel zijnde apparaten geen opneemgedeelte hebben.
Een uitzondering wordt gevormd door
spoelenrecorders met ingebouwde
cassetterecorder. Dergelijke apparaten
hebben een extra functiekiezer, waar
mee men de mogelijkheden heeft te
werken met spoelen („reel"), met

:=
:
'

Afb. 70. Spoelenrecorder met ingebouwde
bandluscassetterecorder, achtsporen stereo.
Door middel van toetsen kan worden over
geschakeld op spoelen („reel"), cassette
(„cartridge") of kopiëren („copy").
Door de spoorkeuzeschakelaar kan bij de
spoelenrecorder (Reel I en II) en bij de cassette
recorder (Cartridge I—II—III—IV) het gewenste
spoor worden ingeschakeld.
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12. Hoe wordt een geluidsbandarchief
ingericht?
Het geluidsbandarchief moet in de
eerste plaats voldoen aan optimale
omstandigheden voor het bewaren van
geluidsbanden zodat deze, onverschil
lig wat er op staat, in onberispelijke
toestand bewaard blijven. Bovendien
moeten de banden en de daarop ge
registreerde opnamen zo snel mogelijk
toegankelijk zijn. Onder „toegankelijk”
wordt bedoeld dat de tijd die nodig is
om een bepaalde opname uit het
archief te nemen en speelklaarin de
recorder te leggen zo kort mogelijk
moet zijn.
12.1 Voorwaarden voor het opbergen
van BASF geluidsbanden
Op grond van de jarenlange ervaringen
met het opbergen en de behandeling
van bespeelde geluidsbanden ge
durende lange tijd kunnen de volgende
aanbevelingen worden gegeven:

12.1.1

De vochtigheid van de lucht

De mechanische en elektro-akoestische
eigenschappen van BASF geluids
banden worden bij het opbergen prak
tisch niet beïnvloed door de vochtig
heid van de lucht. Anders is het bij
banden op acetaatbasis, die de BASF
niet maakt. Dergelijke banden zijn
gevoelig voor vocht en temperatuur en
hebben dus geklimatiseerde opslag
ruimtes nodig om krimpen en bros
worden van de folie na een langere
bewaartijd te vermijden.
12.1.2 Temperatuur tijdens het
bewaren
In verband met de mechanische eigen
schappen van geluidsbanden moeten
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temperaturen van meer dan 50° C zo
veel mogelijk worden vermeden.
Geluidsbanden moeten daarom, zoals
trouwens ook grammofoonplaten of
Compact-Cassettes, in de zomer bij
voorbeeld niet achter in de auto worden
gelegd als deze in de volle zon staat.
De opbergtemperatuur van bespeelde
banden moet wegens het sterk van
de temperatuur afhankelijke kopieereffect ver beneden 50° C liggen. Onder
kopieereffect verstaat men dat de
geluidsregistratie gekopieerd wordt op
de erboven of eronder gelegen bandwikkel. Het kopieereffect neemt even
eens toe als de banden slechts korte
tijd worden blootgesteld aan hoge
temperaturen, bijvoorbeeld van 40 of
50° C. Bespeelde banden kan men
daarom het beste bij kamertemperatuur
bewaren. Dan zal bij geluidsbanden en
Compact-Cassettes praktisch geen
kopieereffect merkbaar zijn, daar
BASF-banden een goede kopieerdemping hebben.

12.1.3

Magnetische stabiliteit

De magnetische stabiliteit van BASF
geluidsbanden hangt niet af van de be
waartijd. In welke mate het weergaveniveau in verloop van tijd verandert
is alleen maar een kwestie van de veel
vuldigheid van gebruik der banden.
Daarbij is van belang dat de banden
slechts op goed onderhouden appara
ten worden afgespeeld, om bescha
digingen te voorkomen. Geluidsband
en recorder moeten dus regelmatig
worden verzorgd (zie hoofdstuk 13).
Als deze voorzorgsmaatregelen in acht
worden genomen, is de levensduur
van de magnetische registratie op de
band praktisch onbegrensd.

12.1.4

Kopieereffect

Het kopiëren van een opname op de
erboven of eronder gelegen bandwikkel, het „kopieereffect”, hangt af
van verschillende factoren. In de eerste
plaats van de temperatuur waarbij de
bespeelde band wordt bewaard; deze
moet tussen +15°C en +25°C liggen.
Kamertemperatuur is derhalve in de
meeste gevallen de ideale opbergtemperatuur. Verder zijn van invloed de
bewaartijd, de geregistreerde golf
lengte, de eigenschappen van het
oxyde, de dikte van de magnetische
laag en de afstand tussen de band
lagen. Het kopieerprocédé kan worden
onderbroken door de bespeelde
banden eens per jaar over te spoelen.
Op die manier wordt ook bij een lange
bewaartijd bij hogere temperaturen
een goede kopieerdemping bereikt.
Magnetische wisselvelden verminderen
eveneens de kopieerdemping, als de
veldsterkte meer dan 1 A/cm bedraagt.
Het magnetische veld van de aarde
bijvoorbeeld heeft een veldsterkte van
0,16 A/cm en is in dit verband van geen
betekenis, vooral ook omdat het hier
een gelijkveld betreft.
In de amateur-sector speelt het ko
pieereffect echter nauwelijks een rol.
Zelfs bij gebruik van LH-banden die
door hun grotere dichtheid en hun uit
fijne deeltjes bestaand oxyde een iets
geringere kopieerdemping dan normale
geluidsband vertonen, is het kopieer
effect van praktisch geen betekenis.
Dit is te danken aan het feit dat het
kopieereffect afhankelijk is van de
golflengte. Bij dezelfde frequentie wor
den met recorders voor amateurgebruik kortere golflengtes opgete
kend dan bij studio-apparatuur, aan
gezien bij amateur-recorders met een
kleinere snelheid wordt gewerkt. Bij
lage frequenties (= grotere golf
lengtes) vermindert echter de gevoelig-

heid van het oor. Bovendien wordt de
dikte van de laag bij amateur-recorders
niet volledig benut, daar met apparaten
met combikop wordt gewerkt. Hierdoor
is zelfs bij gebruik van dunnere banden
de afstand van de registratie tot de
aangrenzende bandlagen relatief groot.
Semi-professionele recorders werken
daarentegen overwegend met long
play-banden, zodat ook hier het ko
pieereffect dankzij de grotere dikte van
deze banden nauwelijks merkbaar is.

12.1.5

Magnetische strooivelden

Deze magnetische velden, die in de
meeste gevallen door de netvoeding
worden veroorzaakt (transformatoren)
mogen om de registratie op de band
niet te beïnvloeden geen hogere veld
sterkte hebben dan 1 A/cm. Voor de
amateur-sector kan als vuistregel gel
den dat het bandarchief zich op een
afstand van 1 è2m van alle op elektri
citeit werkende apparaten moet be
vinden.

I
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12.1.6 Stapelen met zo weinig
mogelijk ruimte

:

De spoelen moeten in het archief naast
elkaar worden opgesteld. Voor het
opbergen zijn de BASF kunststofcassettes en de BASF archiefbox in de
handel. Deze maken ook het opstape
len in verschillende etages mogelijk.
Doordat het draaipunt van de uitklap
bare delen zich aan de onderkant
bevindt is elke willekeurige etage direct
bereikbaar. Bij een dergelijke opbouw
neemt het archief een zeer kleine
ruimte in beslag, terwijl toch de op de
band inwerkende mechanische krachten
gering blijven. Het liggend op elkaar
stapelen van banden moet men ver
mijden daar dan, vooral bij langere opbergtijden, de spoelflenzen kunnen
vervormen.
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grootte voor zijn recorder koopt, kan
ermee volstaan elke band, te beginnen
met 1, door te nummeren. De nummers
worden op de etiketten op het opklap
bare deel van de doos geschreven
(bij alle BASF kunststofcassettes en bij
alle Compact-Cassettes zijn losse zelf
klevende etiketten gevoegd die met
de hand of met de schrijfmachine kun
nen worden beschreven). Voor elke
band of Compact-Cassette wordt een
archiefkaart gemaakt.

12.2.2
Afb. 71. De BASF kunststofcassettes en
archiefboxen kunnen gemakkelijk op elkaar
worden gestapeld. Doordat het scharnierpunt
van de klep onderaan ligt staat ook in dat
geval elke band direct voor het grijpen.

12.2

Het archiefsysteem

Zodra het aantal op te bergen banden
meer dan drie bedraagt moet men een
opbergsysteem kiezen, waardoor niet
alleen de banden maar ook de daarop
geregistreerde opnamen zo vlug
mogelijk kunnen worden gevonden. Als
aantal werd „drie” genoemd, daar de
BASF archiefbox drie banden kan
bevatten en als eenheid nog geen pro
bleem schept, noch wat opschriften,
noch wat onderbrenging betreft.
Voor een opbergsysteem wordt ge
kozen moet men beslissen of alle
banden zonder „montage” op de origi
nele spoelen naar het archief zullen
verhuizen, of dat op studio-manier met
afzonderlijke opnamen en verzamel
banden zal worden gewerkt (zie hoofd

Numerieke spoelenvolgorde

Wie echter op studio-manier werkt, zal
na verloop van tijd in zijn archief ban
den met verschillende spoelmaten
hebben. Voor het archiveren van de
verschillende spoelmaten levert de
BASF een kunststofcassette (leverbaar
voor spoelmaten 8—18 cm), een archiefbox (leverbaar voor spoelmaten
13—18 cm) en een schuifdoos (lever
baar voor spoelmaten 22,25 en 26,5 cm)
— zie ook hoofdstuk 1.7.
Bij verschillende spoelmaten verdient
het aanbeveling voor elke spoelgrootte
een serie nummers vast te leggen,
beginnend met 1 en deze te laten voor
afgaan door de gebruikte spoelgrootte,
dus bijvoorbeeld 18/1,15/1,22/1. Ook
hierbij wordt voor elke band een
archiefkaart gemaakt. Het voordeel van
dit systeem is dat uit de archiefkaart
direct de spoelmaat is te zien, zodat de
„toegangstijd" wordt verkort.

12.2.3

Chronologische volgorde

stuk 10).
12.2.1

Numerieke volgorde

Wie niet op studio-manier wil werken
en alleen maar de maximale spoel94

Daar chronologische volgorde zeer
zelden van belang is, kan degene die
deze toch nodig heeft een extra archief
kaart maken waarop alle banden met
hun bandnummers in chronologische
volgorde worden genoteerd.

■J

12.2.4

Indeling naar onderwerpen

:•

12.2.5 Cartotheek

Een indeling naar onderwerpen
— amusementsmuziek, dansmuziek,
klassieke muziek, interviews, enz. — kan
worden verkregen door de archief
kaarten met het bandnummer naar
onderwerpen te rangschikken. Hierbij
kan men de kaarten nog een extra
cartotheeknummer geven waaruit te
zien is hoeveel archiefkaarten er over
hetzelfde onderwerp bestaan.

Een ingevulde archiefkaart moet alle
gegevens bevatten die het mogelijk
maken een bepaalde opname op een
band snel terug te vinden. Hiertoe
behoren: datum, spoorindeling, wijze
van opnemen (mono of stereo), stand
van teller, bandsnelheid, bandnummer,
bandinhoud. De BASF archiefkaarten
hebben genoeg plaats om ook de uit
voerige gegevens over de bandinhoud
te kunnen noteren. De indeling van de
archiefkaarten wordt aan iedereen zelf

Afb. 72. De BASF archiefkaart maakt het mogelijk snel een bepaalde opname op de band terug te
vinden.
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overgelaten. In de BASF archiefmap
bevindt zich een ingevuld model. De
BASF kaarten zijn overigens gratis in
de vakhandel verkrijgbaar of kunnen
direct bij BASF Nederland N.V., Post
bus 1019 te Arnhem worden aange
vraagd.
12.2.6

Aantekeningen op de band

Bij geluidsbanden verdient het aan
beveling hetbandnummer op de spaken
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van de spoel te zetten. Etiketten hier
voor bevinden zich in het BASF voorloopgarnituur en in de BASF hobbybox.
Bovendien kan het bandnummer nog
met ballpoint op de aanloopband
worden gezet. Wie voor het maken van
geluid bij smalfilms (zie hoofdstuk 17),
iets op de achterkant van de band wil
zetten, moet het in de BASF hobbybox
aanwezige glaspotlood gebruiken.

13.

Onderhoud van de band en apparatuur

Zoals in hoofdstuk 12.1.3 reeds is ver
meld, is het voor een vrijwel onbeperkte
levensduur van de opname noodzake
lijk de band en de recorder regelmatig
te onderhouden.
Moderne recorders hebben vrijwel
geen onderhoud nodig. Bovendien
beschikken de meeste recordereigenaars niet over de nodige meet- en
controle-apparatuur om de mecha
nische en elektrische functies en de gegevens van de apparaten te contro
leren.
Onderstaand zullen derhalve slechts
die werkzaamheden worden behandeld
die de amateur zelf kan uitvoeren.

13.1

Bandreiniging

Veel recorders zijn reeds uitgerust met
een bandreinigingsinrichting die de
band automatisch bij elke doorloop
reinigt. Bij alle andere recorders
moeten de banden met de hand worden
gereinigd.
Een brilledoekje, zoals men vaak gratis
bij de opticien krijgt, bewijst daarbij
goede diensten. Men kan echter ook
een linnen of zeemleren lap gebruiken.
Men houdt het doekje tussen twee
vingers en laat de band onder licht aan
drukken in de stand „snel vooruit” of
„snel terug” ertussendoor lopen. Daar
bij worden beide kanten van de band
droog gereinigd.
Na reiniging verdient het aanbeveling
de band nog eens over te spoelen,
daar hij mogelijkerwijze gedurende het
reinigingsprocédé met een te grote
trekkracht wordt opgewikkeld en

— vooral bij zeer dunne banden — kan
worden gerekt,

13.2

Reiniging van de apparatuur

De afdekplaat van de recorder moet
regelmatig worden afgestoft om te
voorkomen dat er stof op de band komt.
Bovendien verdient het aanbeveling
na langdurig gebruik alle met de band
in aanraking komende delen zoals
bandgeleiders, oppervlak van de geluidskoppen, geluidsas en rubber
aandrukrol, te reinigen. Ook hiertoe
kan men een zachte linnen of zeemleren lap gebruiken. Bij erge vervuiling
kan hier natte reiniging, met
spiritus, worden toegepast. Bovendien
kan voor de reiniging van de band
geleiders en de kop-oppervlakken een
stukje zacht hout (een tandestoker of
een lucifer zonder kop) worden gebruikt. De bandgeleiders nooit met een
schroevedraaier of een ander scherp
metalen gereedschap bewerken, omdat
hierdoor zowel magnetisatie als beschadigingen kunnen ontstaan,
Als de achterkant van de band fijne
krasjes vertoont, moeten alle bandgeleiders op oneffenheden worden
onderzocht. Eventueel moet men deze
in een service-werkplaats laten ver
wijderen.
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Vuilafzettingen op de geluidskoppen
leiden tot een slecht band/kopcontact,
wat vooral bij gebruik van dikke banden
aanleiding geeft tot verliezen in de
hoge tonen bij de weergave (het geluid
klinkt dof). Ook kunnen „drop-outs"
ontstaan (kortstondig uitvallen van het
geluid of geluidssterktevariaties) en dit
leidt weer tot een achteruitgang van
de geluidskwaliteit.
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13.3

De demagnetisatie

Worden bandgeleiders door aanraking
met magnetische voorwerpen magne
tisch, dan heeft dit ook op de opname
een magnetische invloed. Deze wordt
merkbaar als ruis, die voordien bij de
weergave op hetzelfde apparaat niet
voorkwam. Het verdient dan aanbeve
ling alle bandgeleiders, inclusief kopoppervlakken en geluidsas, te de
magnetiseren. Hiertoe zijn in de vakhandel „demagnetiseerspoelen” ver-

krijgbaar. Na de demagnetiseerspoel
op het net te hebben aangesloten,
strijkt men ermee langs alle bandgeleiders, zonder deze echter aan te raken.
Daarna trekt men de spoel ver terug
en pas dan wordt de netsteker uit het
contact getrokken. Daardoor is gewaar
borgd dat ook het eventueel aanwezige
restmagnetisme van de bandgeleiders
is verwijderd. Dergelijke spoelen zijn
niet bestemd voor het wissen van
banden. Strijkt men ermee over een
bespeelde band dan wordt de daarop
aanwezige opname slechts weinig ge-

geluidsband-------(dwarsdoorsnede)

kunststof
basisfolie

P
ll

w

magnetisecrbare
laag

tt-ongewenst deeltje
II geluidsband
l" (dwarsdoorsnede)
- —magneetkop

m

stijve band

9

soepele band

Afb. 73. Bij aanwezigheid van bijvoorbeeld
stofdeeltjes geeft een soepele band een beter
band/kopcontact dan een stugge.
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Afb. 74. Met de demagnetiseerspoel kunnen
alle bandgeleiders, inclusief de oppervlakken
van de geluidskoppen en de geluidsas, worden
gedemagnetiseerd.

wist. Wie zijn banden wil wissen, laat ze
door de recorder lopen in de stand
„opname” en met dichtgedraaide modulatieregelaar. In studio’s heeft men
„wisspoelen”, niet te verwisselen met
demagnetiseerspoelen, die meestal
voor de amateur overbodig zijn.
Met de demagnetiseerspoel moet ook
worden gewerkt bij de instelling van de
geluidskop.

13.4 Instelling van de geluidskop met
BASF correctieband

De opneem- en weergeefkop of de
combikop bij amateurrecorders zijn zo
gemonteerd, dat de hoogte en de stand
ten opzichte van de band kunnen wor
den ingesteld.
De juiste kophoogte is nodig om bij de
internationale spoorindeling (zie hoofd
stuk 4.2) een optimale weergavekwaliteit te bereiken. Dit geldt niet alleen
voor banden die op eigen recorder zijn
opgenomen, maar ook voor banden
die op andere recorders zijn opgeno
men. De hoogte-instelling der koppen
is bij vierspoorrecorders kritischer dan
bij tweespoorrecorders. Bij vierspoor
recorders krijgt men namelijk slechts
dan de grootst mogelijke diafoniedemping (zie hoofdstuk 2.3.4) en hetzelfde
niveau op beide sporen als de kop
hoogte goed is ingesteld. De BASF
correctieband maakt het mogelijk
zonder mechanische metingen, alleen
op het gehoor, de juiste hoogteinstelling van vierspoorkoppen te ver
krijgen. Daarentegen is de verticale
instelling van de koppen bijzonder
belangrijk bij halfspoorrecorders en
minder kritisch bij vierspoorrecorders.
Internationaal is voor de spleetpositie
van de koppen vastgesteld dat de hoek
tussen de kanten van de spleet en de
looprichting van de band 90° moet
bedragen.

Hierdoor worden bij het uitwisselen van
bespeelde banden weergaveverliezen
bij hoge geluidsfrequenties vermeden.
Dit wordt duidelijk als men bedenkt
dat de spleet van de kop als hij scheef
staat breder werkt dan wanneer hij
precies loodrecht staat. Bij een combikop zal men op hetzelfde apparaat
geen achteruitgang van de geluids
kwaliteit vaststellen. Dit is echter wel
het geval wanneer men de met dit
apparaat gemaakte opname afspeelt
op een apparaat met een precies lood
recht staande spleet. Dan onstaat reeds
bij een geringe afwijking een merkbaar
verlies aan hoge tonen.

De optimale lood rechtstand is bereikt
bij een hoek van precies 90°. Een graad
heeft 60 minuten. Afwijkingen van de
optimale lood rechtstand van slechts
enige minuten zijn al van invloed. Deze
afwijkingen zijn met het blote oog niet
waarneembaar. De BASF correctieband
maakt het ook hier mogelijk de spleet
alleen op het gehoor loodrecht in te
stellen.

:
13.4.1

De BASF correctieband

Op de BASF correctieband is een
opname geheel volgens de normen
geregistreerd. Met behulp van deze
band kan de weergeefkop alleen op het
gehoor, zonder gebruikmaking van
meetinstrumenten, volgens de voor
schriften worden ingesteld. Op de band
is ruis opgenomen die bij een bandsnelheid van 9,5 cm/s is samengesteld
uit frequenties van 5,6 tot 16 kHz.
Bij een snelheid van 4,75 cm/s omvat
de ruis frequenties van 2,8 tot 8 kHz en
bij een snelheid van 19 cm/s frequen
ties van 11,2 kHz tot de bovenste
gehoorgrens. Spoor 3 is gewist.
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Verticale instelling van de
13.4.2
spleet van de magneetkop
_.
of de combikop kan
het best worden ingesteld bij de bandsnelheid van 9,5 cm/s. Men laat de
correctieband’in de stand „weergave”
lopen (bij vierspoorrecorders moet men
spoor 1 kiezen) en zet de hoge tonenregelaar van de recorder resp. van het
gebruikte radiotoestel op „helder”.
Door het verdraaien van de instelschroef aan de kop (weergeef- of
combikop) wordt de stand van de kop
veranderd tot de ruis zo scherp mogelijk
klinkt. Dan is de loodrechte stand
bereikt.

Als met het in te stellen apparaat reeds
veel opnamen zijn gemaakt en de stand
van de spleet na instelling van de
weergeefkop blijkt te verschillen van de
vroegere stand, moet men in principe
beslissen of men met de „foutieve”
instelling - die een onberispelijke
weergave van de reeds gemaakte op
namen waarborgt - verder wil werken,
of dat men liever met de voor het uitwissen van banden noodzakelijke stand
van de spleet geheel volgens de normen wil werken. Nieuwe opnamen
zullen vanzelfsprekend metde instelling
volgens de normen weer onberispelijk
zijn.

13.4.3 Instelling van de hoogte bij
vierspoor- of combikoppen
Bij apparaten met een afzonderlijke
opneem- en weergeefkop kan de BASF
correctieband slechts voor de instelling
van de weergeefkop worden gebruikt.
De opneemkop moet vervolgens af
zonderlijk qua stand van de spleet en
spoorhoogte worden ingesteld. Men
kan echter ook zo handelen dat eerst
de weergeefkop met behulp van de correctieband loodrecht wordt ingesteld.
Dan neemt men op een andere band —
bij voorkeur met een FM-ontvanger
waarvan de antenne is verwijderd — een
gelijkmatige ruis op, die bij een nauw
keurige loodrechte stand van de op
neemkop zo scherp en helder mogelijk
moet klinken. Hiervoor is achterbandcontrole van de ruis via de weergeef
kop van de. recorder nodig.
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Voor de hoogte-instelling van de weergeefkop bij vierspoorrecorders moet de
band op dezelfde wijze door het ap
paraat lopen als voor de instelling van
de stand van de spleet. Alleen wordt
spoor 3 in plaats van spoor 1 beluisterd.
Door verdraaien van de hiervoor aan
wezige instelschroef, resp. door het
aanbrengen van onderlegschijven wordt
de kophoogte veranderd tot de ruis
minimaal is. Daarde loodrecht-instelling
en de hoogte-instelling elkaar kunnen
beïnvloeden, verdient het aanbeveling
beide instellingen te herhalen. Voor de
instelling van de opneemkop bij
recorders met gescheiden koppen geldt
in grote lijnen hetgeen gezegd is in
hoofdstuk 13.4.2.

14. Uitwisseling van bespeelde
geluidsbanden

I:
i

Bij het uitwisselen van bespeelde
geluidsbanden moet rekening worden
gehouden met:
de bandsnelheid
de spoorindeling
de instelling van de koppen
14.1

■

De bandsnelheid

Bijna alle recorders hebben de band
snelheid van 9,5 cm/s. Voor het uitwis
selen van banden moet dus altijd deze
snelheid worden gekozen, tenzij tussen
de partners iets anders is afgesproken.
Mocht het geluid bij het afspelen van
niet zelf gemaakte opnamen — bij goed
ingestelde bandsnelheid — te laag of te
hoog zijn, dan verdient het aanbeveling
bij het eigen apparaat en bij dat van
de partner het verschil tussen nominale
en werkelijke snelheid te controleren.

Men kan dit met een 9,5 m lange band
en een stopwatch gemakkelijk zelf
controleren. Bij een bandsnelheid van
9,5 cm/s bedraagt de doorlooptijd van
9,5 m band 100 seconden. Een band
recorder voldoet aan de toelaatbare
tolerantie als de 9,5 m band bij een
bandsnelheid van 9,5 cm/s in 98—102
seconden door de recorder loopt. Bij
HiFi-recorders mag de doorlooptijd
onder dezelfde omstandigheden
99—101 seconden bedragen.
14.2

;
I
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De spoorindeling

Afb. 75 toont de spoorindeling bij het
uitwisselen van banden tussen halfspoor- en vierspoorapparaten bij monoen stereo-opname.
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De toelaatbare toleranties volgens DIN
zijn voor amateurrecorders ± 2%,
voor HiFi-recorders ± 1%.

i

!

!i

Afb. 75a. Weergeefmogelijkheden: vierspoor-opname op een tweespoor-apparaat (links) en tweespoor-opname op een vierspoor-apparaat (rechts).
viorspoor-opname op een tweespoor-apparaat
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tweespoor-opname op een vierspoor-apparaat
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sporen 2 en 3 mogen niet bespeeld zijn!
Slechte dynamiek

alleen het bovenste gedeelte van de vierspoormagneetkop gebruiken

vierspoor-stereo-opname op oen tweespoorstereo-apparaat
links

tweespoor-stereo-opname op een vierspoorstereo-apparaat
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sporenpaar 1-3 of 4-2 alleen
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14.2.1 Uitwisseling tussen vierspooren halfspoorrecorders bij monoopnamen

het bandtype bedraagt de speelduur
per spoor bij een bandsnelheid van
9,5 cm/s 11—22 minuten.

Alleen de randsporen mogen bespeeld
zijn, daar anders de halfspoorkop be
halve het randspoor ook nog een
gedeelte van het middelste spoor — en
wel van achter naar voren — weergeeft.
Bij de weergave van tweespooropnamen op een vierspoorrecorder
mag bij deze laatste slechts het bo
venste kopsysteem worden gebruikt.
Is ook het onderste kopsysteem inge
schakeld, zoals bij duo-play of bij stereo,
dan wordt ook een gedeelte van het
tweede spoor van achter naar voren
weergegeven.

Als voor het uitwisselen van banden
grotere spoelen worden gebruikt, dient
eerst aan de correspondentiepartner te
worden gevraagd voor welke maximale
spoelmaat zijn apparaat geschikt is.

14.2.2 Uitwisseling tussen vierspooren halfspoorrecorders bij stereoopnamen
Bij weergave van een vierspooropname op een halfspoor-stereorecorder mag slechts één sporenpaar
bespeeld zijn omdat anders het andere
sporenpaar gelijktijdig van achter naar
voren wordt weergegeven. Bij weer
gave van vierspoor-stereo-opnamen op
halfspoor-stereorecorders of bij halfspoor-stereo-opnamen op vierspoorstereorecorders wordt telkens het
rechter kanaal slechts gedeeltelijk af
getast en derhalve zwak weer
gegeven.
14.3

De maximale spoelmaat

Voor gesproken brieven gebruikt men
bij voorkeur geluidsband op de 8 cmspoel, die in een speciale kunststofcassette is verpakt. Men kan kiezen uit
65 m long play-band, 90 m doublé
play-band en 135 m triple play-band.
De 8 cm-kunststofcassette wordt ook
leeg geleverd. Het gewicht bedraagt bij
alle bovengenoemde bandtypen minder
dan 100 gram (zie hoofdstuk 1.7).
De verzendkosten naar binnen- en
buitenland zijn dus laag. Al naar gelang
102

14.4

De instelling van de koppen.

Een genormde instelling van de koppen
is bij alle correspondentie op geluids
band een eerste vereiste, om een
onberispelijke weergave op de recor
ders van alle partners te waarborgen.
In hoofdstuk 13.4 is uitvoerig beschre
ven waarmee rekening moet worden
gehouden en hoe men de koppen met
behulp van de BASF correctieband
gemakkelijk zelf kan instellen.

15.

Uitwisseling van bespeelde cassettes

De uitwisseling van bespeelde casset
tes is slechts mogelijk bij gebruik van
hetzelfde systeem.
Voorde belangrijkste cassettesoorten
is onderstaand vermeld waarmee men
bij het uitwisselen van bespeelde
cassettes rekening moet houden.
Compact-Cassettes zijn zeer geschikt
voor uitwisseling. Zoals uit afb. 75b
blijkt kunnen zonder meer stereoopnamen op monorecorders worden
weergegeven en mono-opnamen op
stereorecorders of -spelers, natuurlijk
zonder stereowerking.
De BASF kunststofcassette 8 cm is bij
zonder handig bij het uitwisselen van
bespeelde Compact-Cassettes. Het is
een doosje dat geschikt is voor
verzending per post. Het wordt met een
splitpen gesloten en kan gemakkelijk
voor controledoeleinden worden ge
opend. Hierdoor is vaak postverzending
tegen gereduceerd tarief mogelijk.
Het gewicht van de kunststofcassette
inclusief een cassette C 60, C 90 of
C 120 bedraagt minder dan 100 g.

Afb. 75b. Spoorindeling Compact-Cassettes.
mono

<-

1,5 mm

H (2)

3.8 mm 0,8 mm
1

■H (2 llnks)_

T 0.6 mm

■H (2 rechts)

Z ”.0.3 mm
___ 0,6 mm
0,8 mm

I
I
22

1 rechts
1 links

Er zijn zelfklevende verzendetiketten
bijgevoegd, die het adresseren ver
gemakkelijken. Als de CompactCassettes in het archief gaan kunnen
deze etiketten weer worden verwijderd.
Daar het Compact-Cassettesysteem
met opneem- en weergeefapparaten
wijd verspreid is en de cassette bij
verzending weinig weegt, zijn de
Compact-Cassettes zeer populair voor
gesproken brieven.
De DC-cassette en de Compact-Cas
sette zijn niet onderling verwisselbaar.
DC-cassettes (= Dubbel-cassettes)
kunnen dus niet op apparaten voor
Compact-Cassettes worden afgespeeld
en omgekeerd.
Daar DC-recorders niet meer worden
gemaakt en ook geen zeer grote afzet
hebben gevonden, worden DC-cassettes slechts voor uitwisseling van briefband gebruikt als men er zich van te
voren van heeft overtuigd dat ook de
correspondentiepartner over dit type
cassette beschikt.

1,5 mm

stereo

<
<

Bij elke Compact-Cassette in een
BASF kunststofcassette 8 cm is een
kernklem gevoegd. Deze wordt zowel bij
het archiveren als bij de verzending van
de Compact-Cassette in de kunststof
kernen gestoken en verhindert dat deze
gaan draaien en daardoor bandlussen
in de cassette vormen.

0,6 mm
_ 10.3 mm
y , 0.6 mm

bovenaanzicht: magnotische laag

Achtspoor- en vierspoor-stereocassettes zijn minder geschikt voor gesproken
brieven, daar gecombineerde opneemen weergeefapparaten voordit systeem
slechts weinig voorkomen (zie ook
hoofdstuk 11.2). Daar bespeelde cas
settes echter een grote aftrek hebben
gevonden vindt er een levendige uit
wisseling op privé- of op commercfële
basis plaats van bespeelde cassettes.
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Bandluscassettes voor spoelenrecorders kunnen onder inachtneming van de
in hoofdstuk 4 gegeven aanwijzingen
worden uitgewisseld. Hierbij moet er
echter op worden gelet dat de uit de
cassette stekende bandlus gedurende
het transport niet wordt beschadigd.
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BASF bandluscassettes worden daarom
in een doos met klapdeksel en met
kernblokkering geleverd. Deze zorgt
ervoor dat de cassette tijdens het
transport goed vast zit, zodat bescha
diging van de bandlus is uitgesloten.

16.

Hoe maakt men geluid bij dia’s?

Van jaar tot jaar maken meer mensen
dia’s. Door de omkeerfilm is het fotograferen in kleur geen probleem meer.
De kleinbeeldpatroon of de kleinbeeldcassette wordt in het fototoestel
gelegd, de belichte film gaat naar de
omkeerinrichting en deze levert —tegen
een geringe meerprijs zelfs ingeraamd
— de klare diaserie thuis af.
Met het groeiende aantal diaseries —
amateurfotografen met meer dan 1000
dia’s zijn tegenwoordig geen zeldzaam
heid meer — ontstaat echter het
probleem hoe men gedurende de ver
toning het goede commentaar moet
geven. Niet iedere fotograaf improvi
seert gemakkelijk of is een amusante
verteller die de dia’s bij elke vertoning
goed tot hun recht kan doen komen.
Hier helpt de geluidsband — en de
„diaserie” wordt een diaserie met ge

luid.
Vaak aarzelt men deze stap te doen
omdat men denkt dat het maken van
geluid bij dia’s zeer gecompliceerd is.
Bovendien veronderstelt men vaak dat
dit slechts met vrij veel hulpapparaten
te verwezenlijken is en dat hiervoor de
aanschaffing van nieuwe apparaten
(diaprojectors, bandrecorders, diastuurapparaten) vereist is. In principe is
het echter met elke normaal in de
handel verkrijgbare recorder en met
elke projector mogelijk. Voor de beelden geluidsweergave moet het volgende
in acht worden genomen:
16.1

Het beeldgedeelte

Uit de in aanmerking komende dia’s
wordt een keuze gemaakt, die past bij
het gekozen onderwerp van de diaserie,
Dan wordt de volgorde van de dia’s
bepaald. Gevorderden gebruiken hier
voor een houten staaf met diep inge
freesde groef waarin de dia’s naast

elkaar kunnen worden gezet of ook wel
een lichtkastje, een van onderen verlichte plaat matglas waarop de dia’s
worden doorgelicht. Beide hulpmiddelen kunnen zelf of door een meubelmaker worden vervaardigd; ze zijn
echter ook bij de fotohandel
verkrijgbaar.
Bij het kiezen van de dia's moet al
rekening worden gehouden met de duur
van de reeks. Als vuistregel kan dienen
dat 30 dia’s bij een gemiddelde vertoningstijd van 10 seconden per dia
een totale vertoningstijd hebben van
5 minuten.
16.2

Het geluidsgedeelte

Voor een vertoningstijd van 5 minuten
is bij de meest geschikte snelheid van
9,5 cm/s een bandlengte van ca 30 m
nodig. Spoelgrootte 8 met 65 m long
play-band of 90 m doublé play-band
biedt dus voldoende speelduur voor
twee, resp. drie diaseries. Bij de vormgeving van het geluidsgedeelte worden
geen grenzen gesteld aan de eigen
fantasie. Men kan van het eenvoudige
commentaar door één spreker gaan tot
een „studio-draaiboek" met verschillende rollen, begeleidende muziek,
speciale geluidseffecten en achtergrondgeluiden op de in aanmerking
komende plaatsen,

:
Ook bij gebruik van een uitgebreid
draaiboek zijn voor de technische reali
satie niet veel hulpapparaten nodig.
Men kan gebruik maken van alle
soorten geluidsmenging, te beginnen
met akoestische menging — alle geluiden worden via de microfoon opgenomen — tot de elektrische menging
met een meerkanalig mengpaneel,
verschillende geluidsbronnen en be
speelde geluidsbanden.
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16.3

Hei draaiboek

Wie bij de vormgeving wil werken met
muziek, geluiden en verschillende
sprekers om de diaserie levendiger te
maken, moet een draaiboek aanleggen.
Ons voorbeeld (afb. 76) toont een
bladzijde uit een draaiboek voor een
diaserie met geluid. Links staan de
regie-aanwijzingen voor de bijmen
gingen, in het midden staan de dianummers en rechts staat de tekst voor
de sprekers. De drie kruisjes duiden
telkens aan op welke plaats in de tekst,
resp. muziek, de volgende dia moet
verschijnen.
Afb. 76. Voorbeeld van een draaiboek.
■•f-rwESjg

Regieaanwijzingen

Dia-nr.

12

muziek uitfaden ♦
geroezemoes van 9temmen

13
IA

eigenaar infaden:
steenen op achtergrond

Jan:
eigenaar:

:
:
!

Elsje:
eigenaar:

15
16

geroezemoes uitfaden
■
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Tekst
Het kleinste stadje van Nederland, aan één
van Harsman's brede en trage rivieren. Een
veerpont, oude straatjes, een dorpspleintje
XXX
... en een oude herberg, met een fiere leeuw
op het uithangbord. Dat noodde tot binnengaan
en al spoedig
XXX
zaten we rond het vlammende vuur, dat de
prachtige tegels bescheen.
XXX

Toen we genoten van een goed glas kwam de
eigenaar bij ons zitten en vertelde:
... is deze herberg al honderden jaren in het
bezit van onze familie. Al in de tijd van de
Heeckerens.
en de Bronkhorsten, natuurlijk! Dat waren
tijden ...
Er zijn nog wat resten uit die tijden: XXX
't Hoge Huis ...
daar hebben we net gekeken!
maar van het kasteel is niets meer te vinden. XXX
Maar we hebben ons kerkje, dat eeuwenoud is,
maar prachtig gerestaureerd.

16.4

De diasturing

In welke vorm beeld en geluid gecom
bineerd worden, hangt van de gebruikte
projector af. In principe zijn er vier
verschillende soorten diaprojectoren:
de
de
de
de

niet-automatische projector,
halfautomatische projector,
automatische projector,
volautomatische projector.

schiedt met behulp van een schuif met
handbediening.
16.4.3

De automatische diaprojector

Deze projector is geschikt voor diamagazijnen. Het transport van de dia’s
geschiedt op de projector zelf of d.m.v.
afstandbediening (afb. 78).

!

16.4.4 De volautomatische dia
projector
16.4.1 De niet-automatische dia
projector
Bij deze projectoren worden de dia’s
telkens met de hand in de wisselschuif
gezet, geprojecteerd en weer in het
diakastje teruggezet.
16.4.2 De halfautomatische dia
projector
Deze is voorzien van een diamagazijn
(ook diaslede genoemd). De dia’s
— afhankelijk van de grootte van de
diaslede 30 of 50 stuks — worden in het
diamagazijn gezet. Het wisselen ge-

Afb. 77. Niet-automatische diaprojector. De
dia's worden met de hand in een wisselschuif
gezet, geprojecteerd en weer in de diadoos
gezet.

Bij deze projectoren kan niet alleen het
wisselen van de dia’s maar ook de
scherpstelling van het objectief op af
stand worden bediend. Indien gewenst
kan men de dia’s ook terug laten gaan.
Bij de niet-automatische en halfauto
matische projector moet er bij elke
vertoning voor worden gezorgd dat
dia’s en geluid bij elkaar passen. Daar
toe kan op de geluidsband behalve
het geluid ook nog een herkennings
teken worden opgenomen, bijvoorbeeld
een tikje tegen een wijnglas. Men
weet dan dat de volgende dia moet
verschijnen.

■

!
!
■

1
:

|
i
1

Afb. 78. Automatische diaprojector.
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Bij de automatische en volautomatische
projector kan — als geen diastuurapparaat aanwezig is — in principe op
dezelfde wijze worden gehandeld.
Dank zij de kabel voor afstandbedie
ning is het echter niet nodig dat men
steeds onmiddellijk naast de projector
staat. Zo kunnen de diaprojector en
de recorder bij geïllustreerde lezingen
bijvoorbeeld vanaf de lessenaar van
de spreker worden bediend. De re
corder moet hiertoe vanzelfsprekend
zijn voorzien van een elektrische snelstoptoets, wat bij diverse in de handel
verkrijgbare recorders het geval is.
16.5 De automatische diasturing —
het externe en interne systeem
Bij de automatische diasturing wordt
het wisselen van de dia’s door de ge
luidsband verzorgd. Het geluidsgedeelte wordt zonder projector en
diastuurapparaat opgenomen. Ver
volgens worden de impulsen voor de
diasturing geregistreerd. Hierbij moet
verschil worden gemaakt tussen een
intern en een extern diastuursysteem.

16.5.1

Het externe systeem

Afb. 79 toont de opstelling van de
apparaten. Het diastuurapparaat wordt
rechts naast de recorder geplaatst en
een bandlus wordt in de bandgeleider
van het stuurapparaat gelegd. In prin
cipe zou het diastuurapparaat ook links
van de recorder kunnen worden ge
plaatst. Men moet dan echter rekening
houden met snelheidsvariaties, daar
de band de geluidsas dan nog niet is
gepasseerd.
Zoals uit afb. 80 blijkt heeft het dia
stuurapparaat een impulskop — meestal
een omgekeerde vierspoorkop — waar
van het onderste kopsysteem de
onderste strook van 1 mm van de ge
luidsband bestrijkt. Door middel van
een speciale schakeling wordt het
zelfde kopsysteem in het diastuurappa
raat gebruikt voor het wissen, opnemen
en weergeven van de impulsen. Nor
maal heeft het diastuurapparaat geen
in-/uitschakelaar. Zodra het op het net
is aangesloten, is het gereed voor

gebruik.
Met behulp van een functieschakelaar
kan het diastuurapparaat op wissen

Afb. 79. Opstelling van de apparaten voor
automatische diasturing met extern diastuur
apparaat.

diaprojector

3C

stuurkabel

Afb. 80. Plaats van het impulsspoor bij halfspoor- en vierspoor-apparaten.

m:

litSS
w

bandrecorder
magneetkop
dia
stuurapparaat

P

opname impuls

m
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.impulsspoor,
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.impulsspoor.
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impulskop

geluidsband
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worden geschakeld. Meestal gaat dan
een rood signaallampje branden. Het
wissen gebeurt met gelijkstroom. Een
extra knop — de „impulsknop” — brengt
een wisselfrequentie, de zgn. „stuurfrequentie” op de band. Bij het drukken
op deze knop schakelt ook de projector
over op de volgende dia. Als de wis
toets niet is ingedrukt werkt het appa
raat in de stand „weergave”.
Er zijn ook externe diastuurapparaten
die de spanning betrekken uit de projector-normbus — de Telefunken Diachron Universal. Bij deze apparaten
vindt de functie-omschakeling plaats
door verandering van de kabelaanslui
ting. De projectorkabel van het diastuurapparaat wordt met de normbus
voor afstandbediening van de projector
verbonden.
16.5.2

Het plaatsen van de impulsen

De recorder loopt in de stand „weer
gave”. De bandlus is in het diastuurapparaat gelegd. Op elke plaats waar
een dia moet worden verwisseld, wordt
de impulstoets ingedrukt. Daardoor
wordt een impuls opgenomen en de
projector schakelt over op de volgende
dia. Wordt de impulstoets bijvoorbeeld
1 seconde lang ingedrukt en werkt de
recorder met een snelheid van 9,5cm/s,
dan is de lengte van de impuls
registratie precies 9,5 cm.
Als alle impulsen zijn opgenomen
wordt het stuurapparaat op „weergave’
geschakeld. De bandlus wordt uit het
stuurapparaat genomen, de band wordt
teruggespoeld, daarna weer in het
stuurapparaat gelegd en de diavertoning kan beginnen. Als de band
echter per ongeluk via het stuurappa
raat wordt teruggespoeld zonder dat
eerst op weergave is geschakeld,
worden alle impulsen weer gewist.
Wanneer een foute impuls is gegeven
kan dit worden gecorrigeerd. De dia's

worden hiertoe tot aan de foutief
gegeven impuls vertoond, de geluids
band wordt gestopt, de functieschakelaar van het stuurapparaat wordt op
,.opname” gezet en de nieuwe impuls
wordt in plaats van de foutieve opgenomen. Als de foutieve impuls reeds
door het apparaat is gelopen, kan de
linkerspoel in de stand „snelstop”
worden teruggedraaid, zodat de fou
tieve impuls over de impulskop getrok
ken en gewist wordt.
16.5.3

Het interne systeem

Sommige typen recorders hebben een
ingebouwde stuurkop. Deze kan ook
achteraf worden ingebouwd (zie tabel
diastuurapparaten). Dit heeft het voor
deel dat geen bandlus buiten de re
corder behoeft te worden gebracht.
Recorders waarbij alle functies van de
interne diasturing zijn ingebouwd
behoeven alleen nog maar met een
kabel met de automatische diaprojector
te worden verbonden en de diasturing
kan beginnen.
Met functiekiezers wordt de spoorindeling ingesteld en de recorder in de
stand „opname dia-impulsen" gezet.
Het op de band geregistreerde geluid
wordt dan weergegeven en de impulsen
worden doordrukken op de impuls
toets van de recorder tussengevoegd,
zoals bij de externe diasturing is be
schreven (zie hoofdstuk 16.5.2 en
afb. 81).
Bij recorders die achteraf voor interne
diasturing worden ingericht, is de impulstoets in een afzonderlijk kastje
ondergebracht.
16.5.4

Tabel van diastuurapparaten

Tabel 82 geeft een overzicht van alle
op het ogenblik in de handel verkrijg
bare Duitse diastuurapparaten voor
amateurgebruik. Bij de interne syste109
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men is de spoorligging van geval tot
geval verschillend, bij de externe
systemen wordt in principe steeds het
onderste spoor voorde impulsen vrij
gehouden.
Wisselfrequentie: als de impulsen met
een diastuurapparaat zijn geregistreerd
en de diavertoning met een ander
stuurapparaat zal plaatsvinden, moet
van geval tot geval worden gecontro
leerd of de impulsen ook allemaal door
komen. Zo nodig moeten de impulsen
voor de diavertoning opnieuw worden
geregistreerd.
Afb. 81. Recorders met ingebouwde diasturing
hebben als extra bedieningsorganen de impuls
gever en eventueel de spoorkiezer voor het
impulsspoor. De impulsen worden geregistreerd
nadat het apparaat in de stand „opname diamono of dia-stereo" is gebracht.

16.5.5 Nauwkeurige beeld/geluidsynchroniteit
Als bij een diaprojector wordt over
geschakeld op de volgende dia duurt

Afb. 82. Tabel van diastuurapparaten.

Overzicht van de diastuurapparaten
Stand januari 1971
A Externe diastuurapparaten
Fabrikaat

Voeding

Bruikbaar bij alle recorders

AEG Diachron Universal S
Grundig Sonodia
Philips EL 1995
Saba Diataktgeber

projector-normbus
net
batterij

ja

UHER Diapilot II F 422

net

ja

ja
slechts bij bepaalde
Saba recorders
ja

B Interne diastuurapparaten
Fabrikaat en type

Braun TG 502/504
TG 1000
Grundig TK 246/248
TK 600/TS 600
Philips Pro 12
Saba TG 543

600 SH
UHER Royale de Luxe
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Impulskop ingebouwd/kan achteraf
worden aangebracht

achteraf
achteraf
achteraf

ingebouwd
ingebouwd

het enige tijd voor het beeld op het
scherm verschijnt. Deze wisseltijd ver
schilt per type projector. Wanneer men
op bepaalde plaatsen naar een vol
maakte synchroniteit van beeld en
geluid streeft moet bij een bepaald
woord ook het beeld op het scherm ver
schijnen. Weliswaar zou men zuiver op
het gevoel de impuls steeds iets
vroeger kunnen geven, maar de nauw
keurigheid van deze intuïtieve aanpas
sing is meestal niet voldoende.
Onderstaand wordt uiteengezet hoe
men rekening kan houden met de ver
traging bij een gegeven bandsnelheid
en een gegeven wisseltijd van de
projector (afb. 83).
Laten wij aannemen dat de projector
een wisseltijd heeft van 2 seconden en
dat de recorder een bandsnelheid heeft
van 9,5 cm/s. Als het begin van de
impuls 2 seconden eerder moet komen
dan de volgende geluidspassage, moet
hij 19 cm verder worden geregistreerd.
Om dit te bereiken wordt het diastuur
apparaat bij het geven van de impulsen
19 cm naar rechts gezet. Bij het ver
tonen van de dia-serie gaat het natuur
lijk weer evenveel naar links. Het getal
„x”, dat aangeeft hoever het stuurapparaat bij het registreren van de
impulsen naar rechts moet worden
geschoven, kan worden berekend met
behulp van de formule: x = v • t. Daarbij
is x de afstand in cm waarover het
stuurapparaat bij het registreren van de
impulsen naar rechts moet worden
geschoven, v = de bandsnelheid in
cm/s en t = de wisseltijd van de
projector in seconden.

projector

at

diastuurapparaat

É-x-v-t

1

weergave
opname
van de stuurimpulscn

Ü523
Afb. 83. Synchroniteit van beeld en geluid op
fracties van seconden nauwkeurig kan worden
bereikt door het diastuurapparaat bij het
opnemen van de impulsen op afstand x van de
recorder te plaatsen.
De waarde x kan worden berekend uit de band
snelheid (v) en de wisseltijd (t) van de pro
jector.

heid heeft van 19 cm/s, moet de afstand
x 1,5 X 19 = 28,5 cm bedragen.
Deze afstand moet nauwkeurig worden
gemeten vóór het stuurapparaat naar
rechts wordt gezet daar bij een band
snelheid van 19 cm/s een „meetfout”
van ca. 2 cm al een onnauwkeurigheid
van 0,1 s teweegbrengt.
Hoe kleiner de bandsnelheid, hoe
nauwkeuriger gemeten moet worden;
meetfouten van 2 cm geven bij 9,5 cm/s
een afwijking van ca. 0,2 s en bij
4,75 cm/s van bijna 0,5 s.

Bij een dergelijke exacte synchronisatie
van beeld en geluid moet natuurlijk
precies bij het woord, waarbij het beeld
op het scherm moet verschijnen, op de
impulstoets worden gedrukt en niet
fracties van seconden eerder of later.
Als bijvoorbeeld wordt gewerkt met
een projector die een wisseltijd heeft
van 1,5 s en de recorder een bandsnel111

17.

Hoe maakt men geluid bij smalfilms?

De bioscoopbezoeker en de televisie
kijker zijn verwend wat de synchroniteit
tussen beeld en geluid van de ver
toonde films betreft. Als beeld en geluid
toch zo nu en dan door fouten in de
bediening of in de apparaten niet
synchroon lopen worden de omroepstations door brieven of telefoontjes op
de fout opmerkzaam gemaakt, als ze
zich al niet direct na de uitzending
hebben verontschuldigd.

met een breedte van 8 mm. Daar de
film zelf echter 16 mm breed was en,
analoog aan het tweespoor-systeem bij
geluidsband, tweemaal door de camera
kon lopen (dubbele doorloop), noemde
men dit formaat ook wel ,,dubbel-8”.
In de omkeerinrichting werden de beide
beeldstroken van elkaar gesneden
zodat de klaar belichte film werkelijk
het 8 mm-formaat had.

Bij smalfilms is dat anders. De meeste
amateurs hebben alleen maar projec
toren voor stomme films en menen dat
het maken van geluid zo gecompli
ceerd is dat ze er niet aan beginnen en
zelfs niet informeren naar de bestaande
systemen. Zij zijn namelijk bang dat
zij door het inwinnen van advies bij de
vakhandel naderhand ook moeten
kopen. Bovendien hebben zij de weg
naar de vakliteratuur nog niet
gevonden.

In 1964 werd een nieuw filmformaat op
de markt gebracht, de ,,super-8”-film
en kort daarna volgde een tweede for
maat, de „single-8”-film. „Super” heeft
betrekking op de in vergelijking met
„normaal” 8 mm-formaat bereikbare
beeldkwaliteit. „Single” betekent dat
de film, in tegenstelling tot „dubbel-8”,
slechts eenmaal de camera doorloopt,
wat trouwens ook bij super-8 het
geval is.

Onderstaand wordt daarom het principe
van het maken van geluid bij smalfilms
beschreven, terwijl de belangrijkste
synchroniseersystemen worden ver
meld. Daardoor wordt de keuze van de
juiste apparaten vereenvoudigd.

Afb. 84 toont een vergelijking van de
8 mm-formaten. Men ziet hieruit direct
dat het formaat, de perforaties en de
beeldverdeling bij super-8 en single-8
identiek zijn. Een super-8-film kan dus
met elke single-8-projector, en een
single-8-film met elke super-8-projector
worden vertoond.

17.1

De smalfilmformaten

De normale bioscoopfilm heeft ook
tegenwoordig nog — met uitzondering
van breedfilm — een breedte van 35 mm.
Door deze breedte ongeveer te halve
ren ontstond de 16 mm-film die tegen
woordig overwegend bij de televisie,
het journaal, het onderwijs en door een
kleine kring van welgestelde filmamateurs wordt gebruikt. Door een verdere
halvering kwam men ongeveer in het
begin van de dertiger jaren tot smalfilm
112

Bij de opname is dat anders. De beide
formaten worden geleverd in cassettes
die wat afmetingen en uitvoering be
treft van elkaar verschillen. Door een
andere bevestiging van de filmspoelen
in de cassette is de super-8-cassette
breder dan de single-8-cassette. De
constructie van de cassette is ook van
invloed op de afmetingen van de came
ra’s voor beide formaten. De single-8camera is smaller dan de super-8camera.

De twee filmformaten zijn dus wat het
opnemen (camera) betreft niet uitwis
selbaar, wel wat het weergeven (pro
jector) betreft.

De normale 8 mm-films, dus hetzgn.
,,dubbel-8”-systeem, heeft echter zoals
uit afb. 84 blijkt een andere beeld-,
spoor- en perforatie-indeling dan de
overige formaten.

Daarom is ook een klassieke dubbel-8projector niet geschikt voor het weer
geven van single-8 of super-8-films en
omgekeerd. Er bestaan echter projec
toren die geschikt zijn voor alle
8 mm-formaten.

17.2 Welk filmformaat moet
men kiezen

Wie nieuw begint als smalfilmer heeft
dus de keuze tussen drie filmformaten:

17.2.1

Het dubbel-8-systeem

Dit systeem verliest langzamerhand aan
belangrijkheid. Er zijn tegenwoordig al
diverse fabrikanten die hun cameraof projectorfabricage geheel hebben
overgeschakeld op het super-8 of het
single-8-formaat. De films zijn echter
nog steeds zonder moeilijkheden
verkrijgbaar en zij zullen zeker nog
jarenlang op de markt blijven.

iets goedkoper, daar bij dubbel-8 met
een snelheid van 16 beeldjes/s
(= 6,1 cm/s), en bij de andere systemen
met een snelheid van 18 beeldjes/s
(= 7,7 cm/s) wordt gewerkt. Hetfilmverbruik is dus bij dubbel-8 ongeveer
25% lager.

17.2.2

Het super-8-systeem

Dit systeem is tot nu toe het meest
verspreid en wint steeds meer aan be
tekenis. Veel fabrikanten van smalfilmcamera’s en -projectoren fabriceren
apparaten volgens dit systeem. De prijs
van de films is iets hoger dan die van
dubbel-8-films. Het super-8-systeem
biedt verschillende voordelen boven het
dubbel-8-systeem. Zoals uit afb. 84
blijkt, is het beeldformaat groter en is
de filmsnelheid verhoogd tot 18 beel
djes/s. Daardoor wordt bij overigens
gelijke projectie-omstandigheden een
groter beeld op het scherm verkregen
en tegelijkertijd ontstaan minder tril
lingen dan bij het dubbel-8-systeem.
Camera en filmcassette zijn breder dan
bij single-8, daar de beide filmrollen
in de cassette naast elkaar zijn geplaatst,

Afb. 84. 8 mm-fi!mformaten, ligging van het
geluidsspoor, beeld-geluid-verschuiving.

I

G

i

Wie tegenwoordig nog van het dubbel8-systeem gebruik wil maken, doet er
goed aan de aanbiedingen van tweedehandsapparaten voor dit systeem
grondig na te gaan. Met een beetje
geluk kan men een gebruikte eersteklas
dubbel-8 uitrusting tegen een geringe
prijs bemachtigen. Hoewel de prijs van
het filmmateriaal ongeveer gelijk is aan
dat voor de super-8, is het filmen toch
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17.2.3

Het single-8-systeem

Het aantal firma’s dat camera’s, projec
toren en films volgens dit systeem
vervaardigt, is zeer beperkt. Het gevolg
hiervan is dat slechts filmmateriaal van
enkele merken verkrijgbaar is.
Single-8-films zijn vervaardigd op
polyester-basis. Daardoor gelden hier
voor, in tegenstelling tot de beide
andere formaten die uit acetaat
bestaan, geen speciale opslagvoor
waarden (zie hoofdstuk 12.1.1).
Inmiddels is ook het probleem van het
lassen van single-8-films door geschikte
plakmallen opgelost, zodat monteren
van deze films nu ook mogelijk is. Bij
de keuze van het single-8-systeem
dient men echter na te gaan of en zo ja
welke firma’s ter plaatse in staat zijn op
dit filmmateriaal een magneetspoor
aan te brengen, wanneer geluid en
beeld later op één strook moeten wor
den opgenomen. Alle andere bij het
super-8-systeem vermelde voordelen
gelden ook voor het single-8-systeem.
De single-8-cassettes en -camera's zijn
smaller dan bij het super-8-formaat,
daar de filmrollen in de single-8cassette boven elkaar liggen.

17.3

Synchronisatiesystemen

Een geluidsfilm biedt informatie voor
oog en oor. Het veranderen van een
stomme smalfilm in een „geluidsfilm”
geschiedt meestal door nasynchronisatie (van het Griekse „synchronos” =
gelijktijdig), dus door het achteraf
in overeenstemming brengen van de
beeld- en de geluidsregistratie.
Deze nasynchronisatie strekt zich uit
van het ene uiterste — een kort com
mentaar met of zonder stemmings114

muziek — tot het andere uiterste: de
tekst exact synchroon met de lipbewegingen, zoals bij de bioscoop- en
de televisiefilms het geval is. Tussen
deze uitersten liggen alle mogelijk
heden tot variatie. Bij het opstellen van
het draaiboek kan tegelijkertijd de
moeilijkheidsgraad van het geluidsgedeelte worden bepaald. De synchro
nisatie achteraf wordt natuurlijk bij
zonder moeilijk als spelers voortdurend
in close-up worden getoond. Dit maakt
een nauwkeurig lipsynchroon werken
noodzakelijk. Gemakkelijker wordt het
als de sprekers zo in beeld zijn, dat
men de lipbewegingen niet exact kan
volgen.

Een synchronisatiesysteem waarbij ook
lipsynchroon kan worden gewerkt mag
ook bij herhaald weergeven van de
beeld- en de geluidsinformatie geen
afwijkingen van meer dan ± 0,1 s
tussen beeld en geluid vertonen.

Bovendien moet het systeem een
voudig en betrouwbaar te bedienen
zijn. Tevens moet het eventuele breken
van de film en het — zij het ook zeer
onwaarschijnlijke — breken van de band
zonder invloed op synchronisatie en
de geluidskwaliteit te verhelpen zijn.
Men moet de films zodanig lassen dat
breuk is uitgesloten.
Bij het combineren van smalfilm en
geluid worden twee fundamentele op
lossingen toegepast, het randspooren het dubbelband-systeem.

17.4

Randspoor-systeem

Als het erom gaat twee informaties
permanent synchroon met elkaar te
verbinden is de meest voor de hand
liggende manier beide informaties op
dezelfde drager te registreren. Deze

methode is gevolgd bij het randspoorsysteem: beeld en geluid worden op
één drager, de 8 mm-film opgetekend.

Zoals afb. 84 toont kan deze methode
voor alle drie formaten worden gebruikt.
De film wordt na het ontwikkelen zo
gemonteerd dat hij klaar is voor ver
toning en dan nog eens naar de omkeerinrichting of naar een speciale
firma gestuurd, die op de daarvoor bij
het betreffende filmformaat gereser
veerde plaats een magnetiseerbaar
randspoor en eventueel nog een
,,balansspoor” aanbrengt.
Het balansspoor moet verhinderen dat
de film ongelijkmatig op de spoel wordt
gewikkeld. Het natuurlijk nog stomme
magnetische spoor bestaat uit een op
gegoten dispersie of uit een opgeplakte
geluidsband.
Voor de opname en weergave van dit
spoor is een geluidsfilmprojector nodig,
met al of niet een automatische uitsturing en één of meer mengbare in
gangen voor de geluidsbronnen (micro
foon en grammofoon, resp. recorder).

Bij eersteklas geluidsfilmprojectoren
ligt de prijs ver boven de totale prijs
van een projector voor stomme films en
een normale recorder die bovendien
nog aantrekkelijk is door zijn vele toe
passingsmogelijkheden. De hoge prijs
van een geluidsfilmprojector is niet
alleen te wijten aan zijn kostbare con
structie in vergelijking met een pro
jector voor stomme films, maar ook aan
de betrekkelijk kleine fabricageseries.

Van de drie 8 mm-formaten hebben
super-8 en single-8 het voordeel boven
dubbel-8 dat de hogere filmsnelheid
een gunstige invloed heeft op de ge
luidskwaliteit. Verder heeft single-8 nog

het voordeel dat de veel soepeler
polyesterdrager een beter band/kopcontact waarborgt (zie hoofdstuk 13).
De voordelen van het randspoorsysteem zijn: gemakkelijke bediening,
uitstekende synchroniteit zelfs na
jarenlang gebruik (voorwaarde hier
voor is bewaring van de bespeelde
films onder optimale voorwaarden),
internationale filmuitwisselbaarheid bij
gebruik van de voor het formaat ge
schikte projector.

De nadelen van het randspoor-systeem
zijn: de geringe filmsnelheid van 6,1
resp. 7,7 cm/s en het smalle geluids
spoor van 0,8 resp. 0,7 mm, alsmede het
dikke dragermateriaal (bij hetdubbel-8en het super-8-formaat) begrenzen de
bereikbare geluidskwaliteit.

Daar het geluid en het bijbehorende
beeld een genormaliseerd aantal
beeldjes ten opzichte van elkaar ver
schoven zijn (zie afb. 84) worden bij
filmbreuk niet de bij elkaar behorende
beeld- en geluidelementen aan elkaar
geplakt maar beeldjes die zijn voor
zien van het geluid voor andere beeld
jes. Als bij het maken van de las enige
beeldjes verloren gaan passen beeld
en geluid even niet bij elkaar.

De afstand tussen beeld en geluid is bij
het ra‘ndspoor-systeem echter nodig
daar het beeldgedeelte met rukjes, het
geluidsgedeelte daarentegen met
constante snelheid moet worden ge
transporteerd.

Ondanks de onderlinge verschuiving
van beeld en geluid kan met een ge
luidsfilmprojector niet zo’n constante
snelheid worden bereikt als met een
recorder. Een filmvertoning met HiFigeluidskwaliteit is bij dit systeem in elk
geval onmogelijk.
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17.5

Dubbelband-systeem

Onder dubbelband-systeem wordt ver
staan dat beeld en geluid op twee
verschillende dragers zijn aangebracht:
het beeldgedeelte op 8 mm-film en het
geluidsgedeelte op een 6,3 mm brede
geluidsband, op een Compact-Cassette
of op een magnetische 8 mm-film. Dat
tegenwoordig het grootste deel van de
smalfilm-synchronisatiesystemen
volgens het dubbelband-systeem werkt,
heeft verschillende oorzaken. De prijs
van een projector voor stomme film
met ingebouwd koppelapparaat is
meestal lager dan die van een geluidsfilmprojector.
Bovendien is het bij veel projectormerken en -types mogelijk achteraf
synchroniseerinrichtingen in te bouwen,
terwijl het veranderen van een pro
jector voor stomme film in een geluidsfilmprojector meestal wegens de
kosten niet in aanmerking komt.
De magnetische 8 mm-film heeft de
zelfde perforaties als de optische
8 mm-film. De bijbehorende speciale
geluidsfilmprojector transporteert het
beeld- en het geluidsgedeelte op de
beide dragers met dezelfde snelheid
(dus de filmsnelheid); de absolute
synchroniteit tussen beeld en geluid
blijft zoals bij het randspoor-systeem
gewaarborgd, terwijl bovendien de ge
luidskwaliteit door het bredere spoor
van de magnetische 8 mm-film veel
beter is. Daar dergelijke projectoren
op de internationale markt gering in
aantal zijn, is dit systeem bij onder
staande uiteenzettingen buiten be
schouwing gelaten. De vraag naar
magnetische 8 mm-film is zo gering, dat
de BASF deze afmeting niet in zijn
magneetfilm-programma heeft opge
nomen.
Voor het dubbelband-systeem blijven
voor het onderbrengen van het geluids116

gedeelte de gebruikelijke geluidsband
op spoelen en de Compact-Cassette
over.

17.6 Dubbelband-systeem met
spoelenrecorders
Daar de film met rukjes wordt getrans
porteerd en kleine variaties in de
beeldfrequentie door het oog niet wor
den waargenomen, vervult de geluids
drager bij het dubbelband-systeem
de leidende rol.
De filmloop in de projector wordt dus
gestuurd door de spoelenrecorder
of de cassetterecorder via een daar
voor geschikt koppelapparaat. Onder
staand volgen enige gebruikelijke
koppelapparaten en hun werkwijze.

Afb. 85. Elektromechanische smalfilmsturing
met verende schakelrol.

synchronisatierol

film
rubber aandrukrol
geluidsband
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verende rol

17.6.1

Mechanische geluidskoppeling

Evenals bij de diasturing met een
extern diastuurapparaat wordt bij de
mechanische geluidskoppeling uit de
spoelenrecorder een bandlus getrok
ken en in de synchroniseer-inrichting
van het meestal vast in de projector in
gebouwde koppelapparaat gelegd
(afb. 85).
De werking van de mechanische ge
luidskoppeling is in principe als volgt:
De geluidsband wordt zo in het koppel
apparaat gelegd dat hij langs een
verende rol loopt en vervolgens tussen
een rubber aandrukrol en een synchronisatierol door via een bandgeleiderol weer terug loopt naar de
recorder.
Daarbij moeten de omtreksnelheid van
de synchronisatierol en de snelheid
van de recorder identiek zijn en beide
bijvoorbeeld 9,5 cm/s bedragen. Wenst
men een andere snelheid, bijvoorbeeld
19 cm/s, dan moet een tweemaal zo
dikke synchronisatierol worden ge

bruikt.
Als nu door de geluidsas en de rubber
aandrukrol van de recorder precies
9,5 cm band per seconde naar het
koppelapparaat wordt gevoerd en de
via de projector aangedreven synchro
nisatierol precies met een snelheid van
9,5 cm/s draait, staat de verende rol
stil. Loopt de projector en daardoor de
synchronisatierol echter te snel, wordt
de bandlus om de verende rol kleiner
en wordt deze omhoog getrokken.
Hierdoor gaat de projector motor lang
zamer lopen, de synchronisatierol krijgt
weer zijn nominale snelheid van
9,5 cm/s en de verende rol keert in zijn
middenstand terug. Loopt de synchro
nisatierol en dus ook de projector te
langzaam, dan wordt de lus groter, de
beweegbare rol zakt naar beneden en
de snelheid van de projectormotor
vermindert.

Bij dit systeem is ook een langzaam
synchroon terugdraaien mogelijk; dit
kan bij speciaal daarvoor ingerichte re
corders met behulp van een toets, bij
alle andere spoelenrecorders door
gelijktijdig terugdraaien van beide
spoelen met de hand, zowel in de stand
„opname” als in de stand „weergave”,
worden bewerkstelligd.
Men kan hierdoor passages die moei
lijkheden opleveren herhalen zonder
dat men de film en de geluidsband
geheel terug behoeft te spoelen.
Voordelen van de mechanische geluids
koppeling:
Het combineren van beeld en geluid is
gemakkelijk, zelfs als lipsynchroon
moet worden gewerkt.
Dit geldt in het bijzonder bij projectoren
waarbij ook stilstand-projectie mogelijk
is, daar hierbij scene voor scene of
effect voor effect kan worden herhaald.
Optimale geluidskwaliteit tot HiFi-kwa*
liteittoe, afhankelijk van de gebruikte
recorder. Wijd verbreide methode.
Nadelen van de mechanische geluids
koppeling:
Uitwisseling van films met geluid is
slechts bij toepassing van hetzelfde
systeem mogelijk. Bij gebruik van onge
schikte bandsoorten synchroonmoeilijkheden mogelijk door rekken van
de band; daarom sterke band zoals
LP 35 of LP 35 LH gebruiken. Bij onvol
doende druk van de rubberrol slipt de
band over de synchronisatierol en ont
staan moeilijkheden bij het synchroon
lopen.
17.6.2

Elektrische geluidskoppeling

Ook hierbij wordt een bandlus uit de
recorder getrokken en in een synchroniseerapparaat gelegd. Dit apparaat is
voorzien van een synchronisatierol met
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de afmeting die nodig is voor de toe
gepaste bandsnelheid; de geluidsband
loopt om de rol en drijft deze aan.
Het koppelapparaat is via een kabel
met de filmprojector verbonden.
Recorder en filmprojector kunnen dus
betrekkelijk ver van elkaar worden op
gesteld. De filmsnelheid van de projec
tor wordt via elektrische schakelingen —
die ai naar gelang constructie en fabri
kaat verschillen — gedurende de
opname en de weergave door de snel
heid van de recorder gestuurd.
Voordelen van de elektrische geluids-

koppeling:
Het combineren van beeld en geluid is
gemakkelijk, zelfs als lipsynchroon moet
worden gewerkt. Bij speciale apparaten
kan ook in plaats van de projector een
filmcamera worden aangesloten, zodat
in plaats van nasynchronisaties ook
synchrone geluidsfilmopnamen kunnen
worden gemaakt.
Nadelen van de elektrische geluidskoppeling:
Geringere verbreiding van dit systeem
en derhalve moeilijkheden bij de aan
schaffing (tenminste op bepaalde
markten). Uitwisseling van films met
geluid is slechts mogelijk binnen de
betrekkelijk kleine kring van smalfilmers die dit systeem toepassen.
17.6.3

Eenheids-geluidssysteem

Dit systeem dankt zijn betekenis aan
het feit dat een aantal overwegend
Duitse fabrikanten van smalfilmprojectoren zich in het begin van de zestiger
jaren bereid verklaarde dit systeem toe
te passen.
De voorwaarde bij het dubbelbandsysteem dat de band niet over de
essentiële onderdelen van het koppel
apparaat of van de bandaandrijving
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mocht slippen, geldt niet bij het eenheidsgeluidssysteem. Hier zorgt niet de
lengte maar de registratie op de band
voor het synchroon lopen.
Net als bij diasturing worden via een
impulskop — die in de recorder is in
gebouwd of bij sommige apparaten
achteraf kan worden ingebouwd (zie
afb. 86) — magnetische impulsen op het
vrije spoor van de spoelenrecorder
geregistreerd. Dit geschiedt bij een be
paalde schakelstand van het synchroniseerapparaat automatisch bij het lopen
van de film. Het impulsspoor (afb. 87)
kan, afhankelijk van de plaats van de
impulskop, een verschillende positie op
de band innemen.
Elke normale spoelenrecorder kan bij
dit systeem worden gebruikt. De
snelheid van de projector wordt geheel
elektrisch gestuurd door impulsen die
vóór het begin van of tijdens de geluids
opnamen op de band zijn aangebracht.
Voor de daaropvolgende geluids
opnamen kan de testband- of commando-methode worden toegepast, die
in een volgend hoofdstuk nog zal
worden verklaard.

Afb. 86. Opstelling van de apparaten bij eenheids-geluidssysteem
1 = recorder; 2 = impulsadapter; 3 = geluids
band; 4 = synchronisatie-apparaat; 5 = smalfilmprojector.

Voordeel van het eenheids-geluidssysteem:

Nadeel van het eenheids-geluidssysteem:

De mate van synchroon lopen hangt af
van de registratie op de band en niet
van de bandlengte resp. het bandtransport. Veranderingen van de bandlengte
en slippen kunnen dus het synchroon
lopen niet beïnvloeden.

De aanschaffingskosten voor dit
systeem zijn hoger dan voor andere
dubbelbandsystemen.

De perfecte synchroniteit en de moge
lijkheid tot uitwisseling binnen het
zelfde systeem maken het systeem ook
bijzonder interessant voor smalfilmclubs.

17.7 Het dubbelbandsysteem met
cassetterecorders
Nieuw op de markt zijn synchroniseersystemen die met cassetterecorders
werken. Daarbij onderscheidt men,
evenals bij de smalfilmsturing door
spoelenrecorders, een mechanische en
een elektrische geluidskoppeling.
Met de mechanische geluidskoppeling
is slechts de gebruikelijke nasynchronisatie mogelijk, met de elektrische
geluidskoppeling ook directe synchro
nisatie gedurende de filmopnamen.
Wie de keuze heeft tussen een dubbel
bandsysteem met spoelenrecorders of
met cassetterecorders doet er goed
aan ook hoofdstuk 2 door te lezen.
17.7.1 De mechanische geluids
koppeling via aangebouwde recorder

Afb. 87. Ligging van de geluids- en impuls
sporen bij eenheids-geluidssystemen.
Boven: vierspoor geluid (mono, parallelspoor,
stereo); midden: halfspoor; onder: halfspoor
(parallelspoor, stereo).

Afb. 88 toont een dergelijk apparaat.
Aan de smalfilmprojector is een cas
setterecorder aangebouwd. Daar band
en filmaandrijving gekoppeld zijn, is
een exacte synchroniteit tussen beeld
en geluidsgedeelte gewaarborgd.
Omdat hier niet de bandinhoud maar
de in de Compact-Cassette aanwezige
bandlengte het synchroon lopen be
paalt, geldt in principe voor dit soort
geluidskoppeling wat in hoofdstuk
17.6.1 is gezegd over de mechanische
geluidskoppeling bij spoelenrecorders.

:

jj

1
Bij cassetterecorders zou de synchroni
teit echter nog exacter kunnen zijn door
de directe koppeling van band- en
filmaandrijving, waardoor de verende
rol en de synchronisatierol vervallen.
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;

Voordeel van dit systeem:
Gemakkelijk te bereiken synchroniteit,
waarbij met behulp van een extern
aansluitbaar mengpaneel de verschil
lende geluidselementen gelijktijdig op
de Compact-Cassette kunnen worden
opgenomen. Dat het apparaat een
complete cassetterecorder bevat is
een zeer attractieve bijkomstigheid,
daar het natuurlijk ook als normale re
corder kan worden gebruikt. Daarbij
moet echter op de koop toe worden ge
nomen dat de projector meeloopt,
tenzij projector en recorder afzonder
lijke in- en uitgeschakeld kunnen
worden.
Nadelen van dit systeem:
Alle truc-opnamen en geluidsmengingen, die alleen met spoelenrecorders
mogelijk zijn, zijn uitgesloten. Ook het
achteraf monteren van bandopnamen
is veel moeilijker dan bij een spoelen
recorder.

Afb. 88. Smalfilmprojector met aangebouwde
cassetterecorder.
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17.7.2 Elektrische geluidskoppeling
met gescheiden recorder
Zoals blijkt uit de opstelling van de
apparaten in afb. 89, betreft het hier
geen elektrische geluidskoppeling
zoals is beschreven in hoofdstuk 17.6.2
voorde spoelenrecorder, maar meer
een interne smalfilmsturing volgens het
„piloot-systeem”.
De synchroontekens worden als impul
sen op de band geregistreerd, zoals is
beschreven in hoofdstuk 17.6.3 voor het
eenheids-geluidssysteem. In tegenstel
ling tot dit systeem, dat voor nasynchronisatie is ontworpen, wordt bij de
elektrische geluidskoppeling met sepa
rate recorder direct gesynchroniseerd.
De werking is als volgt:
Voor de synchrone film- en geluids
opname zijn nodig een filmcamera, een
cassetterecorder en een microfoon.
De filmcamera is uitgerust met een
ingebouwde impulsgever, een inrichting
voor het aanbrengen van een optisch

Afb. 89. Elektrische geluidskoppeling met
gescheiden cassetterecorder. Opname: de
recorder is met de camera verbonden.
Weergave: de recorder is met de projector
verbonden.

startteken op de filmstrook, en een
aansluitbus voorde cassetterecorder.
De recorder heeft behalve de gebruike
lijke aansluitbussen nog één of twee
bussen voorde kabelverbinding naarde
camera en naar de projector (voor het
naderhand weergeven van de geluids
film). De cassetterecorder heeft verder
een twee-etage geluidskopsysteem,
daar er niet genoeg plaats is om een
extra impulskop in de recorder onder te
brengen, zoals bij spoelenrecorders
mogelijk is. Met dit kopsysteem kan, net
als bij de diasturing, een parallel met
het geluidsspoor lopend impulsspoor
voor de filmsturing worden opgete
kend.

In de cassetterecorders kunnen nor
male Compact-Cassettes worden
gebruikt. Daar de looptijd van een
super-8-cassette bij een filmsnelheid
van 18 beeldjes/s krap 4 minuten be
draagt, is een C 60-cassette voldoende.

i

Een 8 cm-kunststofcassette van de
BASF (hoofdstuk 1.9) is ook geschikt
voor het onderbrengen van de filmspoelen 8/15. Wie gesteld is op orde, kan
dus film en geluidsband in twee gelijke
cassettes onderbrengen.
Voor grotere filmspoelen kan dezelfde
BASF kunststofcassette worden ge
bruikt, bijvoorbeeld de kunststofcas
sette of de archiefbox 18 cm voor de
P 8/120.
Voor de opname wordt de camera ver
bonden met de cassetterecorder. De
microfoon wordt aangesloten op de
recorder en de synchrone opname van
beeld en geluid kan beginnen. Bij het
starten van de camera gaat gelijktijdig
de cassetterecorder lopen, die van te
voren in de stand „opname” is gezet, en
die automatisch moduleert. Een start
teken verschijnt aan de rand van de

filmstrook. Tijdens het opnemen geeft
de camera voortdurend elektrische im
pulsen die overeenkomen met de
exacte filmsnelheid (één impuls bij elk
beeldje) aan de cassetterecorder, die
deze parallel met het geluid registreert.
Na beëindiging van de opname wordt
de kabelverbinding naarde camera ver
broken. Zodra de film uit de kopieerinrichting terug is, kan de geluidsfilm
worden vertoond. De elektrische ver
binding voor het overbrengen van de
stuurimpulsen wordt door een stekerverbinding tussen cassetterecorder en
filmprojectortot stand gebracht. De
cassetterecorder wordt in de stand
„weergave” gezet. Om een betere
weergavekwaliteit te bereiken, kan
eventueel een externe luidspreker of
een weergeefinstallatie worden aange
sloten, mits de recorder over de be
treffende aansluitbussen beschikt.
Bij het projecteren van de film tast de
projector het startteken op de film af en
start daardoor de band in de CompactCassette. De op de band geregistreer
de impulsen sturen nu de snelheid van
de projector terwijl het geluid synchroon
met het beeldgedeelte via de luid
spreker wordt weergegeven.

Wie meer wil dan het vertonen van film
fragmenten van nauwelijks vier minuten
met alle beeld- en geluidsfouten, moet
monteren. Dit vormt voor het film
gedeelte geen probleem, daar diverse
soorten montageboxen, plakpersen en
viewers verkrijgbaar zijn. Het monteren
van de band in de Compact-Cassette is
echter wat moeilijker daar ondeskundig
uitgevoerde lassen aanleiding geven
tot doorloopmoeilijkheden in de
cassette.

Het eerste probleem is al dat montage
boxen voor de 3,81 mm brede geluids121

band door de geringe vraag niet in de
handel verkrijgbaar zijn. Verder moet
de Compact-Cassette uit de recorder
worden genomen als direct snijden na
de geluidskop niet mogelijk is.

Desondanks kunnen met een beetje
handigheid ook metCompact-Cassettes
geluidsmontages worden gemaakt.
In principe gaat men te werk zoals in
hoofdstuk 10 is beschreven. Het is aan
te bevelen voor het knippen van de
band een a-magnetische schaar te
gebruiken. Als plakband kan men het
17,8 mm brede plakband gebruiken dat
in het accessoireprogramma van de
BASF is opgenomen. Voor het plakken
knipt men strookjes af die iets minder
breed zijn dan de band die zich in de
Compact-Cassette bevindt.

De cassette wordt dan afgespeeld. Bij
het begin en het einde van de passage
die moet worden geknipt wordt de
recorder gestopt, de cassette eruitgenomen en de band met een glaspotlood
gemerkt. Daarna wordt de band zo ver
uit de cassette getrokken dat de beide
merktekens zich buiten de cassette
bevinden. De band wordt dan op de
gemerkte plaatsen doorgeknipt en na
het verwijderen van de ongewenste
passage weer gelast. In tegenstelling
tot spoelenrecorders is bij de cassette
recorders de magnetische laag naar
buiten gekeerd. De plakband moet dus
tegen de achterkant van de band wor
den geplakt.

Voordeel van dit systeem:

Gemakkelijke lipsynchrone geluidsfilmopnamen. De cassetterecorder kan ook
voor andere geluidsopnamen worden
gebruikt.
122

Nadeel van dit systeem:
De aanschafkosten zijn betrekkelijk
hoog, want men moet een camera, een
recorder en een projector van hetzelfde
fabrikaat kopen indien de afzonderlijke
apparaten niet met die van een ander
fabrikaat uitwisselbaar zijn. Daar nasynchronisatie voor amateurs meestal
voldoende is, zullen amateurs die al
een camera, een spoelenrecorder en
een filmprojector bezitten, moeten
overwegen of zij bovendien nog dit
complete systeem zullen kopen of er de
voorkeur aan geven een geluidskoppelaar aan te schaffen die bij de aan
wezige elementen van de geluidsappa
ratuur past.

17.8 Het combineren van beeld en
geluid
De manier waarop men te werk gaat bij
het combineren van beeld en geluid
moet worden bepaald door het aan
wezige synchroniseersysteem.
Bij sommige films — vacantiefilms bij
voorbeeld — denkt men niet in eerste
opzet aan „geluidsfilms”.
Het is vaak gemakkelijker deze films
van geluid te voorzien, dan films die
vanaf het begin als geluidsfilm zijn ge
dacht.

17.8.1

Draaiboek

Als men niet alleen achtergrondmuziek
wil opnemen met zo nu en dan wat
commentaar, moet vóór het begin een
„draaiboek” worden geschreven, tenzij
dit reeds voor het draaien van de film is
gedaan. Dit „geluidsdraaiboek” moet
alle aanwijzingen bevatten die later van
belang zijn. Daartoe horen: nummering
van de scènes, nummering en duur van
de geluiden, waarbij eenvoudigheids-

halve onder geluiden ook alle muziek
opnamen worden gerekend. Bovendien
moeten alle teksten en de daarvoor
gekozen sprekers worden vastgelegd,
evenals alle regie-aanwijzingen zoals
bijvoorbeeld „infaden” of „outfaden".
Wie veel geluiden wil gebruiken, kan
deze ook verdeeld over twee banden
opnemen, bijvoorbeeld als hij van plan
is op parallelspoorte mengen (zie
hoofdstuk 6,3). De ene band kan dan
alle geluiden bevatten die synchroon
met de scènes lopen. Deze worden
samen met de tekst op het bovenste
spoor opgenomen. De andere band be
vat alleen de effect-synchrone passages
en wordt later op het onderste spoor
opgenomen. Uit het draaiboek moet
duidelijk blijken welke geluiden van
band 1 en welke van band 2 komen.
17.8.2

Commandomethode

De commandotekst heeft tot doel de
latere synchronisatie te vergemakkelij
ken en tevens te helpen bij het uitwer
ken van het geluidsdraaiboek. Daartoe
wordt in de eerste plaats op de pro
jector een startteken voor het begin van
de film (bijvoorbeeld een merk voor het
beeldvenster) aangebracht, en op de

Afb. 90. Start-teken op recorder.

recorder een startteken voor het begin
van de band (zie afb. 90). Bovendien
wordt van film en band het einde van
de aanloopstrook als startmerk aange
nomen. „Alles op startmerk” betekent
dan, dat het einde van de aanloopstrook
van de film gelijk moet liggen met het
merk voor het beeldvenster, terwijl het
einde van de aanloopstrook van de
band gelijk ligt met het teken op de
afdekplaat van de recorder.
Nu wordt via de microfoon het „com
mando” op een vrij geluidsspoor
genomen. Hiertoe worden begin, en zo
nodig einde, van elke scène of elk ge
luidseffect (schoten, kreten, fluiten van
stoomboten, dichtslaan van deuren,
enz.) door een kort akoestisch signaal
(b. v. tik met een potlood) op de band
vastgelegd en de inhoud kort aangege
ven. Voorbeeld: tik met potlood, begin
van scène 5, vuurwerk.
Bij recorders die met parallel-sporen
werken (zie hoofdstuk 6.3) kan dan later
de commandotekst worden beluisterd,
terwijl op het parallel lopende andere
spoor de desbetreffende scène of het
gewenste effect wordt gekopieerd.
Bij recorders die niet voor parallelspoormenging zijn ingericht, moeten de
akoestische merktekens worden ver
vangen door optische tekens, die met
een glaspotlood op de achterkant van
de band worden aangebracht. Bij het
definitief maken van de tekst worden de
commando’s later uitgewist.
Bij het eenheids-geluidssysteem ver
dient het aanbeveling het synchroniseerapparaat vóór het opnemen van de
commando’s op „impuls” te zetten,
zodat aansluitend onmiddellijk kan
worden gesonoriseerd. Uitgaande van
de band met commandoteksten kan
men het gehele geluidsgedeelte zonder
projector en zonder geluidskoppelaar
tot stand brengen. Daardoor wordt de
film gespaard.
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17.8.3

Het geluidsgedeelte

Voor het samenstellen van het geluids
gedeelte kan men gebruik maken van
alle mogelijkheden tot mengen en
trucages die de beschikbare recorder
biedt (zie de hoofdstukken 5 en 6).
Ook bij het randspoorsysteem wordt in
vele gevallen voor het maken van het
geluidsgedeelte een bandrecorder
gebruikt, waarmee het geluid later
wordt gekopieerd op het randspoor van
de film. Voor de sonorisatie van smal
films komt vooral het parallel mengen in
aanmerking, waarbij gebruik wordt ge
maakt van het commandosysteem en de
geluidselementen die van een tweede
recorder afkomstig zijn. Als de com
mando’s op het bovenste spoor worden
opgenomen, moeten op het parallel
lopende onderste spoor die geluiden
worden opgenomen, waarbij het aan
komt op absolute synchroniteit, bijvoor
beeld schoten en het slaan met deuren.
Bij lipsynchrone sonorisatie is het
meestal voldoende als beeld en geluid
synchroon lopen bij begin en einde van
de lipbewegingen. Daarna moet het
begin van elke scène optisch op de
achterzijde van de band worden aange
geven, bijvoorbeeld met een glaspot
lood. Vanaf een tweede band worden
nu de muziek en de achtergrond
geluiden overgenomen die synchroon
moeten lopen met de scènes.
17.9 Samenvatting van de sonorisatie
van films
^A/ie met sonorisatie van smalfilms wil
Eoeginnen, moet de volgende punten in
scht nemen:
=0 het voorde eigen doeleinden ge
schikte synchronisatiesysteem kopen
z>) uitgaande van de klaar gemonteerde
film een geluidsdraaiboek maken
id) de sonorisatie-apparatuur opstellen
en bij het eenheid-geluidssysteem
de impulsen opnemen
24

d) de commando’s opnemen
e) de achterzijde van de geluidsband
voorzien van merktekens en een tijdplan voor het draaiboek vaststellen
(uitgaande van de band met com
mando’s, zonder filmprojector)
f) de banden met muziek en geluiden
maken
g) sonoriseren zonder projector en
zonder geluidskoppelaar.
Bij het vertonen moet men op het vol
gende letten:
a) over de hoofden van de toeschou
wers heen op het scherm projecteren
b) externe luidspreker bij het scherm
opstellen
c) een reservelamp voorde projector
gereed houden.

Afb. 91. Menging van parallelsporen (zie ook
fig. 35).
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Heinz Ritterwerd in 1927 in Paderborn
geboren en bracht daar zijn schooltijd
door. Na de Abitur aan het Staatliches
Gymnasium Theodorianum en een
aansluitende handelsopleiding kwam
hij in 1951 bij de BASF, waar hij op het
ogenblik de afdeling Onderwijstechniek leidt. Door zijn werk als verkooppromotor voor BASF geluidsband
hield hij zich gedurende een aantal
jaren door publikaties, lezingen en cur
sussen voor de vakhandel bezig met de
geluidsbandtechniek.
Bij de beantwoording van de daarbij
steeds weer opduikende vragen trachtte
hij de principes van de geluidsband
techniek voor amateurgebruik voor te
stellen in een eenvoudige en gemak
kelijk aansprekende vorm, die ook bij
de redactie van deze brochure werd
gekozen.
Deze brochure is samengesteld uit
artikelen, die de auteur voor een serie
onder de titel „Tonbandfragen — Tonbandantworten” in „Radio-FernsehHandler”, Keller-Verlag te Starnberg,
schreef.

„Geluidsbandvragen Geluidsbandantwoorden”
is bedoeld als oriëntatie voor ver
kopers en gebruikers van geluidsband.
Het boekje omvat de belangrijkste
soorten geluidsband en apparaten,
begripsverklaringen en toepassings
technieken op het gebied van nietprofessionele bandopnamen.

Daar deze brochure in diverse talen
verschijnt en in verschillende landen
wordt gedistribueerd, zijn bij de
genoemde apparatensoorten en toe
passingstechnieken de fabrika?
type-aanduidingen, die van lanc
kunnen verschillen, weggelater
zover het niet gaat om speciale
ten, zoals bijvoorbeeld voor int
diasturing. Aan de hand van de
schrijving zal de vakhandel ech1
in staat zijn informatiemateriaal
bliotheek Ned.'
desbetreffende merken en type
verstrekken.
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