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Voorwoord
Het gebruik van elektronica in de populaire muziek is de laatste
20 jaar sterk toegenomen. Vooral de toepassing van elektronische
instrumenten door de amateur-musicus is in populariteit gestegen.
^Elektronica in de muziek” is geschreven voor alle musici en in
bijzonder voor gitaristen, organisten en bespelers van „synthesizers”.
Maar ook zal het de elektronicus aanspreken die in muziek geïn
teresseerd is.
Het doel van dit boek is te voorzien in een up-to-date overzicht
van moderne elektronische instrumenten en een uitleg te geven
over de grondbeginselen waarop deze gebaseerd zijn.
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1. Het voortbrengen van muzieksignalen door elektriciteit
De mens begon mechanische muziek te maken in de oudheid. Hij
klopte op houten, stenen en metalen voorwerpen en sloeg op
dierenhuiden, gespannen op holle kasten voor het ‘slagwerk’. Hij
plukte, sloeg en streek langs dierenvezels voor zijn ‘violen’. Hij blies
met geperste lippen door het mondstuk van een metalen, houten
of hoornen buis voor zijn ‘koper’. Hij blies langs een trillend riet
(of langs een simpel gat) van een andere buis voor zijn ‘houtblazers’.
En toen hij een hogere beschaving bereikte, gebruikte hij zelfs
toetsen en hefbomen om de geluidsproducerende elementen in het
muziekinstrument ‘op afstand’ te bedienen.
Maar, bij het begin van de 20e eeuw hadden de mechanische ‘con
ventionele’ of‘traditionele’ muziekinstrumentenhun huidigbekende
vorm bereikt en alle echte ontwikkelingen van muziekinstrumenten
in deze eeuw zijn elektronisch, ofwel passen op de een of andere
manier elektriciteit toe.

Essentiële elementen van elektronische
muziekinstrumenten
Elektronische muziekinstrumenten zijn instrumenten, waarbij het
signaal wordt weergegeven door een luidspreker (of overeenkomstige
hoofdtelefoon). Een speciale ‘toongenerator’ A vormt een bron van
elektrische audio signalen. Deze worden doorgegeven aan een voorversterker B, welke deze signalen kan omvormen tot een geschikt
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eindsignaal, dat wordt gestuurd naar de eindversterker C. In deze
eindtrap worden zij zonder vervorming versterkt, voordat zij
tenslotte de luidspreker D voeden. De regelsectie E laat de musicus
de mogelijkheid juist die signalen te regelen, die hij wenst te
beïnvloeden.
Afb. 1.1
Essentiële elementen
muziekinstrumenten.

van

Elektrische signaalbron

elektronische

Voorversterker

Vermooensverst erker

Luidspreker

Bedieningspaneel voor de musicus

Bij de meeste elektronische muziekinstrumenten is de luidspreker
van het conventionele conustype, meestal voor vermogens van
minstens 10 watt tot soms verscheidene honderden watts. De vermogensversterker, die ook aan goede ontwerpeisen moet voldoen,
geeft een vlakke karakteristiek van 40 Hz tot meer dan 20 kHz.
De regelunit kan allerlei verschillende uitvoeringen hebben van één
enkele regelknop tot een complex schakelpaneel en zelfs tot aan een
kleine computer toe. Regelsecties voor gebruik van verschillende
instrumenten worden gedetailleerd in eenlaterhoofdstukbesproken.
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In dit hoofdstuk nemen wij de bronnen van elektrische signalen
onder de loep. Deze kunnen naar definitie goed worden onder
verdeeld door de verschillende mogelijkheden bij soorten instru
menten.

Akoustische microfoonelementen bij
conventionele instrumenten
Microfoons en versterkers werden vlot leverbaar in de late twintiger
jaren en spoedig kwamen zij in gebruik om het geluid van traditionele
instrumenten te versterken. In het begin werd slechts één enkele
microfoon voor een heel orkest opgesteld. Daarna werden per
orkestsectie verschillende microfoons toegepast. Tegenwoordig
worden zelfs per instrument aparte microfoons, gemonteerd op de
muziekinstrumenten, gebruikt. Zodra een instrument wordt voorzien
van zijn eigen microfoon, begint het al aardig te lijken op een elek
tronisch muziekinstrument.

Akoustische microfoons kunnen op vele manieren worden toegepast
op of in het muziekinstrument om het geluidssignaal op te nemen
door luchttrillingen en het met zo min mogelijk vervorming weer te
geven via luidsprekers.
Afb. 1.2
Elektrische omzetting van luchttrillingen
door microfoons of opnemerelementen bij
conventionele muziekinstrumenten.

A. trompet
B. gitaar
C. klarinet

Microfoon gemonteerd
I op trompetbeker

A

B

Microfoon in klankopening
van de gitaar

BB’

I2 3
c
Microfoon gemonteerd in een gat van de klarinet

Bij muziekinstrumenten waarbij het meeste geluid weergegeven
wordt door één opening, kan een microfoon vlak bij deze uitgang
worden gemonteerd. Afb. A toont een microfoon, gemonteerd
met een beugel op de gefelste rand van de trompettrechter.
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Deze opstelling kan worden toegepast bij alle normale ventiel- en
schuifinstrumenten. Het is echter minder geschikt voor muziek
instrumenten met meer dan één geluidsopening.
Bij snaarinstrumenten met een klankkast, zoals de viool, altviool,
cello, bas en gitaar kunnen ook microfoons met goed resultaat
worden gebruikt. Zij kunnen bovenop de kast van het instrument
worden opgesteld, maar vaker worden zij binnenin geplaatst, daar
waar het geluid feitelijk ontstaat. Afb. B laat een vrij opgehangen
microfoon zien binnenin de klankkast van een gitaar.

Bij blaasinstrumenten, zoals de saxofoon, klarinet, hobo, fluit,
fagot en blokfluit, waar open gaten in de instrumentenwand voor
de verschillende tonen dienen, verdwijnt veel van het signaal door
deze openingen. Dit veroorzaakt problemen bij het vinden van een
geschikte microfoonopstelling buiten het muziekinstrument. De
beste plaats om de microfoon te monteren is daar, waar het geluids
signaal het minst wordt beïnvloed door de verschillende openingen.

Afb. C toont aan als voorbeeld bij een klarinet, een gebruikelijke
methode door het boren van een gat in de instrumentwand onder
het mondstuk, maar boven de openingen of octaafgaten. Door deze
extra opening wordt de microfoon gekoppeld via een luchtdicht
buisje, zodat deze montage zo weinig mogelijk invloed uitoefent
op het karakter van het instrument. Deze montagewijze wordt vaak
‘bugging’ genoemd naar de overeenkomst met een vlieg of tor
(Eng: bug).

Contact microfoons bij traditionele instrumenten
Indien de microfoon bij traditionele muziekinstrumenten alleen tot
taak heeft het geluid weer te geven zonder verlies van kwaliteit, dan
zijn de vooraf besproken opstellingen meestal van toepassing. Zodra
echter aanpassing en versterking wordt geëist van het geluidssignaal,
dan gaan we vaak over op een of andere vorm van trillingsoverdracht
(transducer of contact-microfoon) die de trillingen de houten (of de
metalen behuizing van het instrument) oppikt (pickup).
Deze trillingen die elektrisch worden opgenomen en weergegeven
door de regelversterker, de eindtrap en de luidspreker, kunnen een
geheel andersignaalgeven dan het originele geluid van het instrument.
4

Bij een normale akoustische gitaar, met snaren van darm of staal,
kan een contactmicrofoon (tegenwoordig meestal een keramische-

transducermicrofoon) makkelijk worden geklemd op de bovenzijde
van de gitaar (klankkast), zoals in afb. A. Praktisch gesproken geeft
het klemmen van microfoons bij de meeste traditionele instrumenten
op de daartoe geschikte plaatsen van de trillende kast weinig
problemen. Naast deze algemene opnemers zijn er ook speciale
typen voor bepaalde instrumenten onwikkeld. Afb. B toont zo’n
speciaal ‘rekstrook’ type van trillingsopnemer, ontwikkeld voor
een snaarbas. De keramische opnemer, die deel uitmaakt van de
poot, neemt hier de trillingen van het kastmateriaal op.
Afb. 1.3
Elektrische omzetting van het geluid bij
conventionele muziekinstrumenten met
behulp van contactmicrofoons.

A.
B.
C.
C.

gitaar
strijk bas
viool
saxofoon

B

klemband

riet

keramische
opnemer geklem
op het riet

mondstuk van de saxophone

Ook voor de viool kan een speciale opstelling worden gemaakt
volgens afb. C, waar een dunne, platte keramische opnemer onder
de kam wordt gemonteerd. De trillingen van de snaren worden
aldus door de kam overgebracht op de contact piekup.
Tenslotte een interessant voorbeeld van de plaatsing van de transducer in afb. D. Hier wordt de opnemer eenvoudig gemonteerd
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onder de klem, die het riet met het mondstuk verbindt. De tril
lingen van het riet worden overgenomen door het keramische
element en de hierdoor veroorzaakte elektrische spanningen zijn
voldoende om een versterker te sturen.

Soms komen er door elektronische ontwikkelingen geheel nieuwe
opnemers voor muziekinstrumenten op de markt. Bij gebruik
hiervan is het goed te bedenken dat, met uitzondering van de
akoustische microfoon, deze trillingsopnemers een geheel ander
(en soms zelfs onherkenbaar) geluid via de speaker doorgeven, dan
het eigenlijke geluidskarakter van het muziekinstrument.

Elektro-mechanische toongenerator instrumenten
Tot nu toe hebben wij alleen de traditionele muziekinstrumenten
met hun natuurlijke klank beschouwd, die elektriciteit gebruik
ten voor aanpassing of versterking van het geluid. De elektronica
echter heeft ons met een geheel nieuw geluid van niet traditionele
instrumenten doen kennismaken, waarbij de directe klank van het
instrument niet van belang is, maar waarbij alle geluidssignalen
de luisteraar via een luidspreker bereiken.
Deze onconventionele elektronische instrumenten kunnen worden
verdeeld in twee groepen:
elektro-mechanische instrumenten, waarbij de tonen worden weer
gegeven door elektrische opnemers van een of ander trillend
medium, zoals een snaar, riet of roterend wiel en de elektronische
instrumenten, waar afgeregelde elektronische circuits zonder
bewegende delen de elektrische trillingen veroorzaken, die dan
worden omgezet in luidsprekersignalen. Deze laatste vorm komt
verderop nog ter sprake.
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Wellicht het meest bekende muziekinstrument, dat gebruik maakt
van het generator principe is de elektrische gitaar met massieve
klankkast, een kenmerk in de hedendaagse popmuziek.
Het eigenlijke geluid van deze gitaar, die geen resonerende klank
kast heeft, is te verwaarlozen. De meeste geluidstrillingen worden,
zoals afb. 1.4a toont, opgepikt door een opnemer van spoel, ge
wonden rond een magneet onder elke snaar, waardoor een elek
trische trilling ontstaat, die evenredig is met de mechanische trilling
van de snaar. Zelfs bij onvervormde weergave heeft het geluid van
dit systeem, hoewel nog herkenbaar met de conventionele akous
tische gitaar, een geheel eigen klank.

Afb. 1.4
Niet-conventionele elektronische muziek
instrumenten wekken elektrische signalen
op door middel van trillende of draaiende
mechanismen.

A

Stalen snaar

J____
naai versterker

A. elektrische gitaar (solid body)
B. elektromagnetisch orgel
C. elektrische piano

B

Wcekijzeren tandwiel met vaste
I
—draaisnelheid

----- spoel, gewonden om
een permanent magneet

naar versterker

I

Massieve kast van de gitaar
schakelaar bediend door toets

metalen tong
pE

r
Q

naar verstêi^er^

Xj

=c~

hamer bediend door toets

bevestiging tong

Een andere, zeer populaire vorm van elektro-mechanische
instrumenten is het orgel, met een elektromagnetische generator
als geluidbron. Afb. B laat het basisprincipe van dit instrument
zien.

Een weekijzeren tandvormige schijf draait met vaste snelheid langs
een magneetspoel met geïsoleerd draad. Per toon wordt één schijf
gebruikt en een schakelaar onder de toets verbindt het signaal van
de spoel met de ingang van de versterker, die op deze manier de
vereiste toon op de juiste frequentie of ‘pitch’ weergeeft.
Dit type generator werd gekoppeld aan de naam Hammond, een
firma, die deze wijze van toonopwekking bij ‘elektronische’ orgels
veel heeft gebruikt.
Net zo als Hammond in principe uitgaat van de elektro-magnetische
generator, gaat Compton uit van het basisprincipe van een elektro
statische generator, waarbij een draaiende schijf zorgt voor capaciteitsveranderingen. Een gelijkspanning toegevoerd aan de pick-up
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varieert daardoor evenredig met de capacitieve trillingen met als
resultaat een wisselspanningssignaal (AC-signaal). Dit wordt weer
aan de keten versterker-luidspreker voor de weergave gevoerd.
Afb. C laat zien hoe de trillingen van een stalen staaf elektromechanisch worden opgepikt om dienst te doen als toonbron in de
elektrische (niet-elektronische) piano. Bij elke toets op het klavier
hoort een metaalstaaf, gemonteerd in evenwicht (zonder mee
resonerende punten) op een dempende steun. Zodra een toets wordt
ingedrukt zwaait de hamer op en tikt tegen de metalen staaf met
als resultaat een bijna hoorbare trilling.
De trilling van de staaf induceert een spanning in een spoel die is
gewikkeld op de vlakbij gemonteerde permanente magneet, die het
signaal afgeeft aan het versterker-luidsprekersysteem. Dit type
‘slagpiano’ is zeer populair bij muziekscholen omdat de toonhoogte
van iedere noot wordt bepaald door de staaflengte en niet verandert.
Hierdoor behoeft de piano eigenlijk nooit te worden gestemd.

Niet mechanische, elektronische oscillatoren
De meeste niet-traditionele elektronische muziekinstrumenten
hebben tegenwoordig helemaal geen bewegende delen meer (behalve
natuurlijk de conus van de luidspreker) in hun generatorsysteem en
worden om deze reden vaak ‘geheel elektronisch’ genoemd - soms
eenvoudigweg 'elektronisch'.

Er komen drie soorten oscillatoren in elektronische instrumenten
voor: LC, RC en ‘ruisgeneratoren’. De oudste oscillator is het
LC-type. Bij dit systeem wordt het signaal van een afgestemde L
(zelfinductie) C (capaciteits)-kring teruggekoppeld op zodanige
wijze, dat de ingang in fase met de uitgang is.
De sinusvormige signalen worden dus bepaald door de waarden van
L en C. Dit type vond zeer uitgebreid toepassing in een vroegere
generatie elektronische orgels met een LC-kring voor elke toets. Dit
type was bekend als de zwevende-fase-oscillator of zwevende-faseorgels.
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In feite werd hiermee elke pijp voor een traditioneel pijporgel ver
vangen door een elektronische trillingskring. (1.5) Bij het pijporgel
worden de verschillende toonschakeringen voortgebracht door het
uittrekken van registers die meerdere trappen of reeksen pijpen
activeren. Daarom is zo’n orgel uitgerust met tussen de 300 en
30.000 verschillende pijpen. In het zwevende-fase-elektronische orgel

Afb. 1.5
Bij zuiver elektronische muziekinstrumen
ten worden niet-mechanische elektronische
oscillatoren gebruikt om een versterker uit
te sturen.

A. LC-oscillator
B. RC-oscillator
C. ruisfilter

wordt slechts één reeks oscillatoren gebruikt (van 60 tot 100 stuks);
de verschillende tooneffecten worden gerealiseerd door het
veranderen van de elektronische uitgangssignalen van de oscillatoren.
Een van de redenen, waarom het elektronische orgel een grote
populariteit was beschoren, werd het afregelen van minder dan 100
oscillatoren vergeleken met enige honderden tot duizenden pijpen,
die stuk voor stuk moesten worden gestemd.
Het tweede belangrijke type toongenerator of oscillator is het RCtype. Hier wordt de uitgang van een versterker teruggekoppeld door
een frequentie-bepalend R (weerstand) C (capaciteit) - netwerk,
waarvan de uitgang ook weer in fase is met de ingang. Ook hier, net
als bij het LC-filter, wordt de frequentie scherp bepaald door de
waarden van R en C, doch met dit verschil dat de RC-kring, bekend

9

als de re/axaZze-oscillator, geen sinusvormige spanning afgeeft maar
meestal een blokgolf of een zaagtand, zoals in afb. B aangegeven.
Deze oscillatoren worden zeer veel toegepast in synthesizers, waar
over later meer.
Naast de LC- en RC-kringen zijn er in de elektronische instrumenten
nog de‘ruisgeneratoren'. Deze produceren over de gehele weergegeven
frequentieband een vrij constante ruistoon. Deze zogenoemde
‘witte-ruis’ signalen zullen, als zij direct aan de ingang van een ver
sterker en luidspreker worden gevoerd, een sissend geluid van niet
nader vast te stellen toonhoogte geven. Een smal doorlaatfilter is
echter in staat deze ruis beter te definiëren, omdat het doorlaatfilter
alleen bepaalde, eng begrensde frequenties laat passeren. Deze
schakelingen vinden zeer uitgebreide toepassingen in synthesizers.

Frequentiedelerschakelingen bij toonopwekking
in muziekinstrumenten
Bij moderne, digitale schakeltechnieken is het zeer eenvoudig om
elke toon, ofwel een wisselspanning van een bepaalde frequentie te
delen door een heel getal met als resultaat een toon met een lagere
frequentie.
Het meest eenvoudige delercircuit is de twee-cleler, waarbij een
toegevoerde frequentie een uitkomst geeft van f gedeeld door twee
ofwel een suboctaaf (één octaaf lager).
Afb. A toont een hoofdoscillatorschakeling met een frequentie f
gekoppeld aan een hele reeks tweedelers als uitgangssignaal f (van
de ‘master’); f/2 voor de eerste en f/4 voor de volgende tweedeler
enzovoorts. Dit kan een gehele serie octaafgebonden tonen geven,
verdeeld over het totale klavier van hoog tot laag.

10

De uitgangen van de twaalf trillingskringen worden toegevoerd aan
verschillende reeksen delers. In elke deelkring zijn de uitgangen
weer een octaaf verschillend, maar alle zijn gebonden aan de toon
van de hoofdoscillator als ‘master’.
Het afregelen van een dergelijk orgel is veel eenvoudiger dan voor
het zwevende faseprincipe, omdat hier slechts 12 hoofdoscillatoren
moeten worden gestemd tegen 60 tot 100 bij het andere systeem.
Tegenwoordig is het afregelen nog eenvoudiger geworden door toe
passing van het enkeloscillatorsysteem volgens de schakeling in afb.
B. Het gebruik van moderne digitale geïntegreerde schakelingen
(IC’s) waarbij een groot aantal elektronische componenten zijn
samengevoegd op een heel klein schijfje silicium, hebben frequentie-

Afb. 1.6
Deler-techniek om in elektronische muziek
instrumenten van hogere tonen lagere tonen
te maken.
A. Tweedeler-schakeling, die suboctaven
produceert, zoals in de meeste elektro
nische orgels wordt toegepast.

B. Meervoudige delerschakelingen geven
twaalf chromatische tonen van één
octaaf met één enkele hoofdoscillator.

A

hoofdoscillator I

►

>—

____

i

//4

rui

f/2

■1
B

hoofdoscillator

c

C'

D

D=

E

F

F'

G

G5

A

AS

B

delingen voor elk geheel getal praktisch en aantrekkelijk toepasbaar
gemaakt.
In de laatste generatie elektronische orgels vinden we daarom in
plaats van 12 hoofdoscillatoren met al hun delers slechts één
hoofdoscillator met een frequentie ver boven het hoorbare gebied.
De uitgang hiervan is gekoppeld aan 12 verschillende delers die elk
de frequentie delen met een verschillend deeltal: NI, N2, N3 etc.
De uitgangen van de 12 delers vormen de 12 toonfrequenties,
evenals bij het orgel met 12 aparte toongeneratoren. Deze 12 tonen
worden op hun beurt gedeeld door aparte twee-delers, die gekoppeld
zijn met het klavier. Het afregelen van het orgel is nu teruggebracht
tot het afstemmen van één hoogfrequent oscillator (HF-oscillator).

11

Magnetische bandsignalen bij
muziekinstrumenten
Een andere vorm van elektromagnetischegeneratorbronnen,dievaak
wordt toegepast is het aanbrengen van muziekpatronen op
magnetische band. Dit is bekendgewordenalshetMellotron-systeem,
zoals werd toegepast in een veel verkocht type elektronisch orgel
met die naam. Zodra een toets wordt ingedrukt, zal de betreffende
geluidsband gaan draaien, en langs de weergeeftoets worden
getrokken. Zodra de toets wordt losgelaten draait de band snel
terug en is weer startklaar tot het volgende (toets) commando. De
elektrische spanningsafgifte van alle koppen tezamen gaan gecom
bineerd naar de keten versterker-luidspreker voor de weergave.
Afb. 1.7

De geluidsband stuurt signalen
versterker.

i

naar

de

/—

toetssch. ikelaar

voeding 1

- ff

r

V

opwikkel
haspel sturing

toets

naar versterker

ff

\

'

▲▲
automatisch teruglopende voorraad haspel

A
opwikkêlhaspel

weergetefkop

---- H'
magnetische band

Elektronische (muziek)synthesizers
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De tot nu toe besproken elektronische muziekinstrumenten hadden
met elkaar gemeen, dat zij probeerden het geluid van traditionele

muziekinstrumenten na te bootsen. Van het begin van de jaren
vijftig begon echter een geheel nieuwe vorm te verschijnen: de syn
thesizer. Tot nu toe is nog geen enkel synthesizerontwerp als
standaardvorm gekozen maar praktischgezienomvatelkesynthesizer
een verzameling van oscillatoren, mixers, modulatoren, vertragingsschakelingen, ruisbronnen, aanpassingsfilters e.d., die wederom de
versterker-luidsprekerketen ‘aandrijven’.
De door de generatoren geproduceerde elektrische signalen kunnen
met de hand (door knoppen, schakelaars, schakelborden,
toetsenborden e.d.) ofwel elektronisch door een extern programma
(van een magnetische of ponsband, of zelfs van een computer)
worden geregeld om iedere gewenste sterkte, tijdsduur, toonkleur
(timbre) etc. aan de luidspreker door te geven. Het geluid van tra
ditionele muziekinstrumenten kan ermee worden nagebootst doch,
even gemakkelijk, signalen die absoluut elke vergelijking missen
met het geluid van traditionele muziekinstrumenten.
Afb. 1.8
Basis-elementen van een eenvoudige elek
tronische synthesizer.
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Een elektronische oscillator A, gestuurd door een toetsenbord Een
een variabel instelbare handbediening D, werkt met hoorbare
frequenties en brengt hoorbare tonen voort. Oscillator B wekt zéér
lage frequenties op en wordt gestuurd door de handregelaar F,
waardoor een zeer lage toon klinkt. De uitgangen van de twee
oscillatoren zijn gekoppeld met ringmodulator C, die het karakter
van de hoorbare frequenties van de oscillator verandert volgens
de derde elektronische bron van signalen die verder kunnen worden
gebruikt om het audiosignaal met behulp van de potentiometer RV
te modificeren, voordat ze worden toegevoerd aan de keten
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■ versterker-luidspreker. Het resultaat is een zeer eenvoudige
‘geluidseffect’ schakeling; een basis-synthesizer.

Geluids-modificatie schakelingen
Zodra een audio-frequent (a.f.) signaal is voortgebracht en in de
versterkerketen van een elektronische muziekinstrument wordt
gevoerd, zoals een elektrische gitaar, zijn er zeer veel in de handel
verkrijgbare systemen te koop die het signaal kunnen veranderen
voordat het uiteindelijk door de luidspreker wordt weergegeven.
Zo zijn leverbaar echo- of galmsystemen, die een effect geven alsof
men zich in een kerk waant. Daarnaast is ook een reeks andere
effectschakelingen in de handel, zoals de wah-wah-, fuzzbox-,
skying- enz. eenheden, die het geluid sterk vervormen en zeer
ongewone resultaten (geluidskarakteristieken) laten ontstaan. Een
speciale schakeling is wel de ‘sub-octaaf unit’, die een frequentie
voortbrengt die precies één octaaf lager is dan de gespeelde toon.
In feite verzorgen al deze effectschakelingen veranderingen aan de
tooninhoud. De tooninhoud omvat o.m. de inslingertijd, tijdsduur,
uitsterftijd, klank, en frequentie van een weergegeven toon.

Elektronische drummers (Rhytmbox)
Ritmegeneratoren of ritmeboxen zijn elektronische systemen, die
met behulp van oscillatoren filters enz. geschakeld in een versterkerluidsprekerketen, de zeer uiteenlopende en gevarieerde vormen van
slagwerk kunnen nabootsen. Doordigitaleschakeltechniekenkunnen
verschillende signalen, in een reeks van ritmen en tempi worden
gevormd om een automatisch elektronisch drumstel na te bootsen.
De in de handel zijnde ritmeboxen zijn gewoonlijk ondergebracht
in een behuizing met een reeks schakelaars, die de speler naar
keuze kan instellen op bijv, foxtrot, wals etc. en een aparte regelaar
om de snelheid in te stellen. Op deze manier heeft de speler van
een bepaald instrument een ‘Robot Drummer’ om hem te bege
leiden.

De familie van elektronische
muziekinstrumenten
14

De bekende leden van deze familie kunnen worden onderverdeeld
in vier groepen, volgens de wijze waarop zij de tonen voortbrengen

en hoe deze verder worden bewerkt. Verderop in dit boek volgeri
nog meer gedetailleerde beschrijvingen van elk instrument.
Afb. 1.9
De familie van elektronische muziekinstru
menten.

De familie van elektronische muziekinstrumenten
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2. Geluidsversterking van muziek
instrumenten
Elk elektronisch systeem, ongeacht de signaalbron, heeft een ver
sterker en een weergever nodig. De versterker kan ingebouwd zijn
in het instrument (zoals bij de meeste orgels) of in een losse be
huizing die buiten het instrument is opgesteld (zoals bij een elek
trische gitaar). Er zijn echter toch enige verschillen tussen dit soort
versterkers en een normale hifi-versterker. Het belangrijkste verschil
is waarschijnlijk wel het vermogen. Hifi-versterkers die binnen een
bepaalde ruimte en onder normale omstandigheden moeten wer
ken, geven meestal rond de 30 W (sinus) af. Muziekinstrumenten
daarentegen zijn veelal ontworpen om in een grotere ruimte te
worden bespeeld zoals in theaters, dancings, clubs e.d. en veel min
der vaak voor gebruik in de huiskamer. Afgezien van kleine prak
tische apparaten, zullen versterkers voor deze omstandigheden
meestal minstens 30 W tot wel meer dan 1000 W vermogen kunnen
leveren. Dit soort versterkers heeft meestal ook een andere frequentiekarakteristiek. De hifi-versterker tracht juist een zo breed
mogelijk frequentiespectrum te omvatten bij een zo gelijk moge
lijke weergavesterkte en daarbij zo weinig mogelijk vervorming.
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Bij versterkers voor muziekinstrumenten bestaat een voorkeur
voor drie frequentiebereiken: laag voor de instrumenten met een
laag frequentiegebied; 'Midrange' (middentoon), of ’full-range’
standaard voor instrumenten met frequenties in het middentoongebied zoals de ritmegitaar en toetsinstrumenten en treble (boog
toon of solo) voor instrumenten zoals de solo-gitaar, waar de
krachtige weergave van de hogere toongebieden is gewenst. De

meeste hifï-versterkers zijn tegenwoordig voorzien van transistoren
maar de muziekversterkers kennen nog vormen met elektronen
buizen. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. Ten
eerste: ondanks de goed werkende beveiligingen bij transistorapparaten kan de versterker met buizen beter tegen overbelasting zonder
schadelijke gevolgen. Ten tweede is de aanpassing van luidsprekers
veel eenvoudiger door de vele uitgangen bij buizenapparatuur, die
hetzelfde vtrmogen afgeven ten opzichte van transistor versterkers,
waarhet vermogensterk afhankelijk isvan de luidsprekerimpedantie.
Ten derde worden nog veel buizen-versterkers toegepast, omdat de
gebruiker deze in het algemeen zachter en warmer vindt klinken
dan het ’hoekige’ meer doordringende geluid van transistoren.

Hoewel geïntegreerde schakelingen (IC’s) meer en meer toepassing
vinden in hifï-versterkers is tot nu toe het vermogen de beperking
geweest van een breder gebruik op dit gebied. De muziekversterker
heeft vaak te maken met een plotseling sterk ingangssignaal als een
gitaarsnaar wordt aangetokkeld. Dit soort dynamiekverschillen ko
men bij een hifi-versterker nooit voor omdat het weergegeven programmamateriaal vooraf zorgvuldig is gecomprimeerd in platen,
banden en cassettes. De ontwerper van muziekinstallaties zal zijn
voorzorgen moeten nemen tegen het ongewilde klippen door hoge
piekspanningen aan de ingang en tegen intermodulatievervorming.

Bijzonderheden bij muziekversterkers
In zijn totaliteit is de input van een muziekversterker om vol ver
mogen te verkrijgen slechts een aantal millivolts. Om hierdoor een
uitgangsvermogen te krijgen van enige tientallen tot honderden
watts wordt meestal de een of andere vorm van voorversterking
toegepast, die het signaalniveau versterkt tot rond de 1 volt AC
voordat het wordt toegevoerd aan de daarachter geschakelde eindversterker. In de praktijk van muziekinstrumenten worden deze
versterkers vaak eenvoudigweg mixers genoemd omdat zij zodanig
zijn ontworpen dat meerdere bronnen kunnen worden aangesloten
en gecombineerd regelbaar tot één signaal. Er zijn verschillende
manieren om de mixer, de eindversterker en de luidspreker samen
te bouwen. Als de mixer, de eindversterker en de luidspreker alle
in één kast zijn samengebouwd wordt deze eenheid vaak combinatie
(of combo) genoemd. Wordt de luidspreker in een aparte kast
ondergebracht dan is dit een console uitvoering. Soms worden de
eindversterker en de luidspreker samengebouwd in een kast en de
mixer wordt dan apart opgesteld. Hiervoor is geen algemene norm
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Afb. 2.1
Verschillende combinatie mogelijkheden
van versterkers en weergevers.
A. Combinatie (combo) - één kast.
B. Versterker plus aparte luidsprekerkast.

mixer of
mengpaneel

versterker

luidspreker

C. Mixer en aparte kast voor de PA-versterker en de luidspreker.
D. Mixer, vermogensversterker en luidspre
ker zijn alle gescheiden.

mixer of
mengpaneel

versterker

luidspreker

/

bekend alhoewel sommigen dit een combinatie-installatie (slave)
noemen. Bij een vierde uitvoering zijn de drie onderdelen alle ge
scheiden ondergebracht in een eigen behuizing.

Handelsversterkers
De commerciële versterkers van het combo type met ingebouwde
luidspreker zijn meestal bedoeld als draagbare uitvoering. De resul
terende gewichtsbeperking tezamen met de eis tegen rondzingen
heeft als gevolg dat slechts versterkers met een vermogen van 30-60 W
kunnen worden gebruikt,alhoeweler uitschieters zijn tot 1 50-200 W.

Bij console of slave-versterkers, waarbij de luidsprekers in een aparte
kast zijn ondergebracht komen wel vermogens van 100-200 W
voor, bestemd voor ’podium’ of instrumentversterkers in combi
natie met aparte muziekinstrumenten.
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Tenslotte worden er versterkers toegepast tot wel 2000 W vermo
gen in de vorm van PA (public adress) versterkers, waarop een aan
tal microfoons van een groep musici is aangesloten. Veel groepen
kennen echter de vuistregel, die het totaal vermogen van podium(stage) versterkers beperkt tot zo’n 200 W en het PA vermogen
tot zo’n 1500 W.

Het hoge vermogen van zo’n versterkerketen betekent natuurlijk
wel een hoog verbruik aan elektriciteit. Ruwweg kan worden aan
genomen, dat een geluidsrendement van een versterker rond 40%
als redelijk normaal geldt - een factor 21/2 van het eindvermogen
ten opzichte van de benodigde stroombelasting.

Voorbeeld: een 200 W versterker zal rond de 500 W uit het net
verbruiken ofwel bijna 2,5 A over een 220 V spanning of een 4,5 A
over een 115 V net. De meeste handelsversterkers zijn uitgerust
met compressie of begrenzingsschakelingen om te voorkomen
dat een plotselinge overbelasting (zoals vaak kan gebeuren als
meerdere instrumenten op een systeem worden aangesloten)
schade kan veroorzaken in de eindtrappen. Zulke beveiligingsschakelingen zijn ook nuttig om ongewenste terugkoppeling (geheel)
te voorkomen. De meeste groot vermogenversterkers zijn ontwor
pen om tenminste vervoerbaar, dan wel draagbaar te zijn en de
grotere behuizingen zijn daarom uitgerust met handgrepen of ga
ten om het verschuiven op een toneel te vereenvoudigen.
Maar tot nu toe is het nog technisch onmogelijk gebleken grote
vermogens te koppelen aan kleine en lichte kasten. Er is natuurlijk
geen samenhang tussen watts-vermogen en kilo’s gewicht en de
specificaties van versterkers en luidsprekers zijn meestal nogal ka
rig qua gewichtsopgaaf. Sommige musici hanteren wel een vuist
regel als schatting van het versterker- plus luidsprekergewicht uit
gaande van een 1 0 kilo basis en de toevoeging van 0,5 kilo voor
elke W uitgangsvermogen.

Voorbeeld: een 50 W combo zal kunnen wegen 10+^ (50)=35 kilo.
De meest verkochte installaties zijn van het combo-type met de
vóór- en eindversterker en de luidspreker in één kast. De flexibili
teit van dit systeem kan goed worden gezien aan het controlepaneel
van een bekende buizenversterker, de 30 watt VOX AC 30. De
musicus zet de combo naast zich neer en steekt de plug van zijn
instrument in één van de 6 inputs aan de rechterzijde van het be
dieningspaneel. Van deze zes ingangen geeft één paar een normale
frequentiekarakteristiek, één stel geeft het hoog extra versterkt
weer en één paar geeft een tremolo weergave. De twee meest rechts
geplaatste regelaars schakelen aan/uit en regelen de sterkte van de
drie ingangskanalen en tot slot bevindt zich geheel links een klankregelaar vooralle kanalen, een aan/uit schakelaar met indicatielamp,
een zekeringhouder en een netspanningskeuzeschakelaar. Het ge
wicht bedraagt ongeveer 32 kilo en de afmetingen zijn 67 x 50 x 25
cm, hetgeen een musicus wel over het toneel kan dragen!
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Afb. 2.2
Universeel bruikbare „kofferversterker":
een overzicht van het frontpaneel van de
met 2 luidsprekers uitgeruste buizenversterker VOX AC30, 30W.
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Wenst men echter meer vermogen dan kiest men een console-versterker (een kast met mixer en eindversterker) en een apart op te
stellen grote luidsprekerkast. Deze uitvoering wordt veel gebruikt
door basgitaristen omdat de lage frequenties het beste worden
weergegeven door een grote luidsprekerbox. Vaak zullen dergelijke
console-versterkers relatief klein zijn, speciaal de transistoruitvoeringen, en zij worden vaak verkocht als top-versterker; dit zijn
kleine kasten die bovenop de luidsprekerkast worden geplaatst.
Als extra vermogen wordt gewenst, worden de slave-versterkers,
eigenlijk topversterkers zonder voorversterker/mixer, toegepast.
De ingangsgevoeligheid van een slave-unit voor vol vermogens be
draagt 0 dB (770 mV) in vergelijking tot 10-100 mV voor een ver
sterker met voorversterker.

Luidsprekers voor muziekinstrumenten
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De luidsprekers van muziekluidsprekerkasten onderscheiden zich
ook van de hifi uitvoeringen. Meestal hebben zij zeer krachtige,
grote magneten en forse spreekspoelen. Al naar gelang het ontwerp
voor een beperkt frequentiebereik zijn zij verkrijgbaar in laag-,
midden- of hoog-uitvoering. Ongeacht de constructie hebben zij
alle gebruikelijke impedanties van 4-8 of 16 ohm. Met uitgangsvermogens van 25-100 W hebben ze een nogal massief voorkomen. De
lage tonen ’pompen’ komen voor in diameters van 38-45 cm, de

middentonen rond 20-30 cm en de hogetonen ongeveer 10-15 cm.
Het gaat hier meestal om normale met permanent magneet uitge
ruste conus luidsprekers, alhoewel ook hoorns of elektrostatische
systemen voorkomen, speciaal in het hogetonengebied. Tussen
twee haakjes, bij de muziekweergave gebruikt men zelden de hifitermen woofer en tweeter.

Bij luidsprekers voor muziekinstrumentenweergave wordt veel aan
dacht besteed aan de overbelasting, vaak ten koste van een rechte
frequentiekarakteristiek. Als enige honderden watts worden ge
pompt in een lagetonen luidspreker, dan kan de spreekspoel wel
bijna 2,5 cm heen en weer gaan. Sinds enkele jaren hebben de con
structeurs de spreekspoel en de conusophanging versterkt, maar in
de vroege jaren van de elektronische muziek rond 1 960 was het
soms niet vreemd, dat wanneer een gitarist een snaar sterk aansloeg,
hij de spreekspoel van de luidsprekerconus zag afvliegen!

Luidsprekerbehuizingen voor elektronische
muziek
De hoge vermogens hebben naast het beperkte frequentiegebied
gezorgd voor een grote variëteit in luidsprekerbehuizingen voor
muziekinstrumentenweergave. Voor basgitaarsignalen wordt vaak
een enkele luidspreker gebruikt. De kast is meestal vrij groot en
erin gemonteerd bevindt zich meestal een 38 of 45 cm luidspreker,
goed voor 50-100 W vermogen. Ook is het mogelijk een kast uit te
rusten met een aantal gelijke luidsprekers. Zo komt een vrij hoge
smalle kast met 2 luidsprekers boven elkaar gemonteerd voor. Zo’n
opstelling is zeer geschikt voor middentoonweergave en er wordt
meestal gebruik gemaakt van een paar 30 of 38 cm luidsprekers.
Dit stel luidsprekers kan 50 W verwerken maar voor 100 W zijn er
vier stuks noodzakelijk. Nieuwe technieken hebben het echter
mogelijk gemaakt om de 100 W door 2 luidsprekers te laten ver
zorgen, hetgeen de opstelling van de luidsprekers vereenvoudigt.

Voor een toetsinstrument met zijn bredere frequentiebereik en
voor PA-werk (die zowel de menselijke stem alsook alle muziek
instrumenten kan omvatten) wordt vaak een opstelling gebruikt
die ook wel in de hifi wordt toegepast. Hiervoor worden een of
meer middentoonluidsprekers van 20-25 cm gecombineerd met een
grote basweergever van 30-45 cm en een of meer hogetonenluidsprekers of hoorns.
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Afb. 2.3
Meer gebruikelijke luidsprekerbehuizingen.
A. Enkelvoudige weergever voor basgitaren.
B. Traditionele behuizingen met 4 luid
sprekers voor vermogens van meer dan
100W.
C. Twee middentonen, 1 lagetonen en 2
hogetonen-luidsprekers voor weergave
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van toetsinstrumenten en voor PAgebruik.
D. Geluidszuil of zangzuil voor PA-gebruik.
E. De „stack” of toren, bestaande uit 2
boven elkaar gemonteerde luidspreker
kasten.
F. De „bin”, een gevouwen hoorn weer
gever.
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Speciaal voor PA gebruik wordt ook een heel andere vorm toege
past, de geluidsunit of zangzuil, waarbij een groot aantal identieke
luidsprekers boven elkaar in een rij worden gemonteerd in een zeer
smalle hoge kast.
Indien aparte luidsprekerkasten zijn ontworpen om op elkaar te
worden gezet dan spreken we van een stack (of toren), een veel ge
bruikte toepassing, zeker door de eenvoudige vervoersmogelijk
heden. De laatste bekende uitvoering is de ’Bin’, een gevouwen
hoorn met een hoornluidspreker, die vaak wordt gecombineerd
met akoestische stralers (ribben). Soms worden zij eenvoudig reflexkasten genoemd, doch zij zijn niet de re/7ex-uitvoeringen uit de
hifi-terminologie.

Een speciale uitvoering is de monitor, die de musicus laat horen
wat het publiek ook hoort door de PA-luidsprekers. Vaak is dit
een kleine platte kast, die op de grond liggend, het signaal naar bo
ven uitstraalt naar de musicus. Normaliter zijn de huidige luidsprekerkasten wel te groot en te zwaar om gemakkelijk te kunnen wor
den gedragen en daarom zijn de meeste voorzien van handgrepen.
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Zo heeft de generatie pop-musici een geheel nieuwe ’vakman’ doen
ontstaan: de ’roadie’ of road-manager, een specialist in het opzet
ten en aansluiten van elektronische apparatuur.

Elektronische voorversterkers (mixers)
Zodra - wat vaak gebeurt - verscheidene instrumenten via één ver
sterker worden weergegeven is het noodzakelijk de een of andere
vorm van mixer tussen te schakelen om evenwicht te verkrijgen
tussen alle aangesloten bronnen. In de meest simpele vorm is de
mixer ondergebracht in de versterker. Op het frontpaneel van een
dergelijke ’groeps’-versterker zijn aparte gescheiden ingangen,
meestal een zestal, ondergebracht met een eigen sterkteregeling en
drie hoofdregelaars voor volume, hoge en lage tonen over de enige
uitgang. Bij de duurdere uitvoeringen is de mixer gescheiden van
de versterker en apart opgesteld met mogelijkheden tot wel 24 in
gangen.

Deze mengtafels zijn ontworpen voor een uitgangssignaal van 0 dB
(0,77 V RMS) om direct te worden aangesloten op slave-versterkers
die op dit niveau een vol vermogen kunnen afgeven. De mengtafels
kunnen per kanaal, hoog, laag en geluidssterkte regelen en tegen
woordig maakt de toepassing van schuifpotentiometers het instel
len van het niveau heel eenvoudig. Er zijn mixers verkrijgbaar die
nog meer extra’s bieden, zoals echo-reverberatie en presence (een
correctie van het middentoongebied). Zelfs bestaan er mixers met
grafische filterschakelingen die een zeer smalle frequentieband be
strijken met selectieve regelaars, van ongeveer 5-27 banden. De
naam interface unit wordt soms gebruikt voor dit type mixers.
Naast de kanaaluitgang of uitgangen naar de eindversterkers heb
ben sommige mixers een aparte monitoruitgang voor de musici,
die daarmee precies kunnen horen, welk signaal naar de eindverAfb. 2.4
Het frontpaneel van een speciale verster
ker voor combo's e.d.
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sterker wordt gestuurd. Alhoewel de meeste mixers werken op een
0 dB niveau zijn sommige ook voorzien van een ingebouwde ver
sterker met een uitgangsvermogen van 30-1 50 W.

Terugkoppeling en bromproblemen bij
muziekinstrumentenversterkers
Met de heden ten dage ingevoerde hoge geluidsvermogens zijn terugkoppelproblemen zeer reëel geworden. Gelukkig zijn technici
erin geslaagd ontwerpen te maken, die niet of nauwelijks lijden
onder de ouderwetse huilerige terugkoppeling op een lage fre
quentie. Het is zelfs zo dat de transistorapparatuur zonder gloeidraden dit probleem geheel niet vertoont in tegenstelling tot de
met elektronenbuizen uitgeruste versterkers mèt gloeidraden. Som
mige musici proberen wèl een terugkoppeling zelf te maken, speci
aal met elektrische gitaren, om aldus het uitgaande signaal te beïn
vloeden, maar in de meeste gevallen dient de versterker het geluid
zonder toename van vervorming door terugkoppeling harder te
laten klinken. Soms is het een routinegebaar van een musicus ge
worden de volumeknop net zover open te draaien, dat het terugkoppelgejank ontstaat, en dan de regelaar iets terug te draaien om
zo de gewenste maximale geluidssterkte te verkrijgen. Een normale
praktijk is ook, dat de akoestische elementen als microfoons, luidsprekerkasten, versterkers e.d. worden aangepast aan de luisterruimte, door verschillende opstellingen te proberen om zo de terug
koppeling tot een minimumwaarde te reduceren. Speciale aandacht
verdienen hierbij de naar de muziekuitvoerenden gerichte monitorluidsprekers, die door hun plaatsing een signaal gemakkelijk een
terugkoppeling kunnen veroorzaken.
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In de praktijk is de begrenzing van het uitgangsvermogen van ver
sterkers niet in die versterkers zelf aanwezig. Juist door de akoes
tische terugkoppeling is het lastig om met versterkers op maximum
gespecificeerd vermogen te werken. Maar recentelijk heeft men
ontdekt, dat als het frequentiespectrum van een signaal door de
versterker enkele Hertz qua fase wordt ’opgeschoven’, de akoes
tische terugkoppeling veel minder snel optreedt. Proeven in de
praktijk wezen uit, dat met een 1000 W versterker maar 250 W
zonder terugkoppelprobleem kon worden afgegeven, maar met
een faseverschuivende schakeling werd de volle 1000 W probleem
loos gehaald. In de vroege 70-er jaren kwamen de eerste silicium
IC’s beschikbaar, die werden gebruikt om voor een lage prijs een
apparaat te produceren ter grootte van kleine transistorradio’s, die

zonder vervorming alle frequenties rond 5 Hz verhoogde. Dit soort
faseverschuivende apparaten was de voorhoede vaneen groot aantal
uitvoeringen om het nuttig uitgangsvermogen van versterkers ten
volle te benutten. Een probleem wordt nog wel ondervonden met
de zéér krachtige versterkers en radiofrequentie (RF) storingen.
In sommige gevallen werd een door de radiozender uitgezonden
programma gehoord via de muziekinstallatie. Introductie van ferrietkralen en ontstoringsmiddelen hebben dit probleem inmiddels op
gelost.

Het plaatsen van versterkers en luidsprekers
Het is nogal gebruikelijk dat de musicus zijn eigen mixer, versterker,
microfoons e.d. onder handbereik wil hebben, gecompleteerd door
een PA versterker, waarop de op het toneel geplaatste microfoons
worden aangesloten. Deze situatie is gegroeid uit de overtuiging
dat de achter op het podium geplaatste versterkers een ’leuk achter
grond geluid geven, dat zeer prettig klinkt’. Aan de hand van een
veel voorkomende podiumvorm is te zien hoe moeilijk het is de
juiste plaatsing van luidsprekers en versterkers te vinden. Deze op
stelling toont aparte versterkers/luidsprekers elk onder handbereik
van de bespeler van het toetseninstrument (meestal een piano of
orgel) en voor een lead-, ritme- en basgitaar. Het drumstel wordt
meestal niet apart versterkt.

De twee op de voorgrond van het toneel geplaatste microfoons
worden aangesloten op de vóór het podium geplaatste mixer. De
uitgang hiervan drijft 2 slave-versterkers aan, die zijn aangesloten
op 2 PA-versterkerzuilen naast het toneel en ook is een monitorluidspreker (liggend op het toneel) aangesloten.
Elke musicus heeft zijn eigen terugkoppelprobleem door de eigen
versterker, die in vermogen overigens wordt beperkt door de akoes
tische terugkoppeling van de opnemer op zijn muziekinstrument.
Voorbeeld: op een elektrische gitaar worden de trillingen als een
snaar wordt bespeeld, opgenomen en versterkt, weergegeven door
de luidspreker die het weer terugvoert aan de opnemer met als
resultaat opnieuw een versterking etc. De musicus zal veel moeten
experimenteren met de opstelling van de luidsprekers om tot een
minimale akoestische terugkoppeling te komen. Daarbij moet nog
rekening worden gehouden met de terugkoppeling die ontstaat
door de microfoons en de terzijde opgestelde PA-luidsprekerkasten.
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En zelfs de monitorluidspreker kan de totale akoestische terug
koppeling nog ongunstig beïnvloeden.

Luidsprekers met speciale effecten
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Een veel voorkomend, speciaal luidsprekersysteem is de 'roterende'
ofwel Leslie-luidspreker. Bij deze uitvoering wordt een bepaalde
vibrato-achtige geluidsverandering opgewekt door het langzaam
draaien van een luidspreker of een speciale reflectieplaat, gemon
teerd voor een vast opgestelde luidspreker. Dergelijke uitvoeringen
worden vaak aangegeven met de naam Leslie vanwege de fabrikant
die dit systeem ontwikkelde. Bij lage frequenties is de plaat een
inefficiënte reflector, en het beste resultaat wordt verkregen als
de luidspreker zelf ronddraait. Bij een draaiende reflectieplaat en
een stationair opgestelde luidspreker echter is de constructie veel

Afb. 2.6
De roterende Leslie-luidsprekers. Het spe
cifieke vibrato-achtige geluid wordt verkre
gen door:

A. langzaam draaiende luidspreker;
B draaiende reflectieplaat voor een vast
opgestelde luidspreker.

eenvoudiger dan bij een roterende luidspreker, waarbij de aan
sluitingen van de spreekspoel worden verbonden met sleepcontacten op ringen.
De meeste recente Leslie luidsprekers zijn volgens het reflectieprincipe uitgevoerd. In de eerdere typen Leslies werden de reflectoren
vaak van hout vervaardigd, maar tegenwoordig past men polystyrenen toe. De roterende Leslies zijn verkrijgbaar in twee uitvoe
ringen: een luidspreker apart gemonteerd in een behuizing, ofwel
samen met een versterker ondergebracht in een kast.

Het aansluiten van de verschillende onderdelen
De verbindingen in versterkersystemen worden meestal gelegd door
kabels, stekers en chassisdelen. Tegenwoordig worden bij alle ver
bindingen van zwakke signalen coaxiale of afgeschermde kabels
toegepast. De coaxiale kabel is bekend als toepassing voor het aan
sluiten van tv-antennes. Zo’n tv-kabel kan worden gebruikt voor
aansluiting aan een versterkerinstallatie, maar meestal wordt een
dunnere, en een meer soepele uitvoering gebruikt. Afgeschermd geluidskabel onderscheidt zich van coax-kabel omdat er meer aders
in de buitenmantel kunnen zijn ondergebracht met één geweven af
scherming er omheen. Ze wordt meestal gebruikt om opnemers en
microfoons met mixers te verbinden. Nog steeds is er weinig gestan
daardiseerd op het gebied van audiopluggen en chassisdelen op mu-
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Afb. 2.7
Enkele veel gebruikte stekers bij muziek
instrumenten-apparatuur
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ziekversterkers, maar een paar typen springen eruit op handelsapparatuur. De meest voorkomende steker is de jackplug in één- of
tweekanaalsuitvoering. De RCA of tulp-plug, wel toegepast in de
hifi, vindt ook wel toepassing in elektronische muzieksystemen,
maar nog meer komt men de Cannon-plug tegen, met als voordeel
een eenvoudige, snelle verbindingswijze, die niet per ongeluk eruit
kan worden getrokken. Soms wordt ook wel een Cinchsteker of
een banaansteker gebruikt. In Europa is de standaardisatie veel ver
der gevorderd en de DIN (Deutsche Industrie Norm) stekers en
koppelingen komen zowel in hifi als bij muziekinstallaties zeer
vaak voor.

Praktische problemen bij versterkers
en luidsprekers
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Naast de bekende hifi problemen als ruis en brom zijn er bij muziekinstrumentinstallaties met zeer grote vermogens, de verschillende
mengbare ingangen en aansluitingen nog andere specifieke proble
men. Zo moet zeer goed worden gelet op het zekeren met juiste
waarde en aarden van de apparatuur. Versterkers met grote vermo-

gens zullen zodanig moeten worden opgesteld dat er voldoende
luchtventilatie mogelijk is. Dit geldt speciaal voor op elkaar ge
plaatste apparaten, iets dat vaak wordt gedaan bij een vol podium.
Een vermogensversterker mag nimmer worden aangezet als niet eerst
de luidsprekers goed zijn aangesloten. Ook luidsprekerkasten zullen
geregeld net als de overige apparatuur, moeten worden nagekeken
op losse schroeven en boutverbindingen om rammelen te voorko
men, hetgeen soms spookachtig kan aandoen.

Er zijn zoveel mensen die zich bemoeien met het opzetten van een
muziekinstallatie, dat je nooit iets moet geloven voordat je het met
eigen ogen hebt gezien! Wordt een draad met steker op een bepaal
de manier achtergelaten bij vertrek, ga er dan niet voetstoots van
uit, dat de steker de volgende dag nog wel zo zal zitten! Dit geldt
wel zeer bijzonder voor de netaansluiting. Het is bijvoorbeeld voor
gekomen dat ’zeer verstandige lieden’ de aardeverbinding losmaak
ten om zo van het bromgeluid af te komen! Eigenlijk moet elke
groep een klein, goedkoop multimetertje hebben om spanningen
en speciaal de belangrijke (massa-)verbindingen even na te lopen
vóór het inschakelen van de muziekinstallatie.
Kortom, wees nog voorzichtiger met een veelzijdige muziekinstru
menteninstallatie dan met de eigen zorgvuldig onderhouden hifiinstallatie.
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3. Speciale muzikale effecten met
elektronica
Bij elektronische muziekinstrumenten kan het geluid dat uit de luid
spreker straalt, op vele manieren ingrijpend worden gewijzigd door
extra schakelingen, die het audiosignaal bij zijn gang door de versterkerketen bewerken. Sommige van deze schakelingen kunnen
bijvoorbeeld de klank (toonkleur of harmonische inhoud) beïn
vloeden, de tijdsduur, de aanslag, de versterking of de uitsterftijd.
Eigenlijk waren deze filterschakelingen qua toepassing beperkt tot
het elektronische orgel, maar tegenwoordig zijn veel van deze een
heden samen met een elektrische gitaar een normaal verschijnsel.

Regeling van de geluidssterkte
Een van de eerste regelaars op een elektronische muziekinstrument
is de sterkteregelaar, die de musicus in staat stelt de geluidssterkte
naar wens in te stellen. De meest eenvoudige maar verrassend ef
fectieve manier om dit te regelen is met een enkele potentiometer
in de versterker. Meestal wordt een voetpedaal (zwelpedaal) ge
bruikt om de regelaaras te draaien, zodat de musicus zijn beide
handen vrij heeft. De potentiometer heeft wel het nadeel dat hij
meestal te vroeg op een te laag signaalniveau de sterkte moet rege
len om overbelasting van de ingangsvoorversterker te voorkomen.
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Dit betekent in praktijk dat de storende signalen als ruis en brom
problemen kunnen geven, speciaal dan wanneer het audiosignaal
via een betrekkelijk lange kabel via het voetpedaal wordt geleid. In
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de 50-er en 60-er jaren werd de potentiometer vervangen door de
LDR (Light Dependent Resistor) ofwel lichtgevoelige weerstand.
Op deze wijze werd een stoorvrije signaalregeling verkregen door
het licht van een klein lampje te stralen op de LDR en de lichtsterkte
te wijzigen door een niet doorschijnend plaatje te bewegen in de
lichtstraal door middel van het voetpedaal. Een bekende variant op
deze uitvoering was het ontwerp zonder plaatje en de lichtsterkte
van de lamp, gevoed uit de voeding van de versterker, te laten variëren
met behulp van een potentiometer in het voetpedaal.
In latere uitvoeringen werd het lampje vervangen door een lichtge
vende halfgeleider (LED = Light Emitting Diode - lichtgevende
diode) met een vrijwel onbeperkte levensduur. Tegenwoordig wor
den met behulp van goedkope IC’s (Integrated Circuit-geïntegreer
de schakeling) de VCA (Voltage Controlled Amplifier - spanningsgestuurde versterker), waarvan het bereik eenvoudig kan worden
ingesteld door een gelijkspanning, meer en meer toegepast. Dit alles
heeft geleid tot sterkteregelingen met gebruik van een VCA in de
versterkerketens, op afstand geregeld door verandering van de ge
lijkspanning met behulp van het voetpedaal. Alhoewel we nu drie
bekende sterkteregelingen hebben bekeken, moeten we zeker niet
vergeten, dat ook potentiometers met handregeling veel toepassing
vinden en wel in draai- en schuifregeluitvoering. Vaak worden deze
systemen met handbediening op het muziekinstrument zelf gemon
teerd, zoals bijvoorbeeld op de elektrische gitaar of op het front
van de regelversterker voor het instellen van het juiste niveau.
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Hoge- en lagetonenregeling
Net zoals bij de zwel- of sterkteregeling, zijn ook de instrumenten
vaak uitgerust met klankregelaars. Vaak worden er twee toegepast
voor gescheiden instelling van de hoge en lage tonen (treble en bass),
zoals die altijd worden aangetroffen op hifi-versterkers en het be
treffende toongebied zowel kunnen versterken als verzwakken. Zij
zijn, naast de sterkteregeling, zeer belangrijk om hiermede even
tuele terugkoppelproblemen te lijf te gaan.

Vibrato-tremolo
Naast de volume-, hoge- en lagetonenregelaars, zuilen waarschijn
lijk de meest bekende effectregelingen worden aangetroffen: vibra
to of frequentie-modulatie en/of tremolo of amplitude-modulatie.
Afb. 3.2
Vibrato (verandering van toonhoogte) en
Tremolo (verandering van amplitude)
A. Basisprincipe voor het geven van een
vibrato-effect in de versterker.
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B. Tremolo-schakeling met een tremolooscillator voor het periodiek verande
ren van de amplitude.
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De periodieke verandering van de fase van een sinusvormig signaal
is gelijk aan de periodieke verandering van zijn frequentie. Het niet
gemoduleerde vibratovrije ingangssignaal wordt toegevoerd aan een
breedbandfaseverschuiver, die de fase van elk geluidssignaal kan
veranderen. Een aparte 6-9 Hz oscillator kan worden ingeschakeld
om een fase-modulatie te verkrijgen met als resultaat het gewenste
vibrato-effect. Uitgeschakeld is het signaal zonder vibrato. In dit
geval wordt het signaal niet gemoduleerd en verschijnt onveranderd
aan de uitgang. Tremolo-schakelingen werken op ongeveer dezelfde
manier. Hierbij wordt een speciale tremolo-oscillator ingeschakeld

om continu de amplitude (-sterkte) van het signaal te veranderen,
echter zonder de frequentie (toonhoogte) te veranderen. Vibrato
wordt door veel musici vaker gebruikt dan tremolo vanwege het
vollere geluidskarakter. Theoretisch kan dit worden verklaard, om
dat een vibrato-schakeling veel extra zijbandfrequenties bij de
grondtoon voegt, terwijl tremolo dit in veel mindere mate doet,
meestal slechts een enkel stel zijbanden. De praktische schakeling
bestaat vaak uit de combinatie van een samengebouwde vibrato/
tremolo eenheid, om zowel de frequentie als amplitude te beïn
vloeden en kunnen onderling worden gemengd. Een luisteraar zal
in werkelijkheid bij hoge tonen weinig moeite hebben met het
onderscheid tussen vibrato en tremolo; echter bij lage tonen is
vrijwel geen verschil hoorbaar. De meeste muziekinstrument-versterkers zijn uitgerust met knoppen voor instelling van zowel depth
(diepte) als speed (snelheid) van het vibrato- of tremolo-effect.

Nagalm, echo en sustain
Bij de eerste uitvoeringen elektronische muziekinstrumenten was
een veelgehoord nadeel, dat het ’life’ geluid ontbrak, en spoedig
kwam de elektronica te hulp met een kunstmatige nagalm schake
ling (- een veelvoud van elkaar overlappende echo’s) en een sustainschakeling (het verlengd aanhouden van een toonsignaal) om iets
van deze koude harde weergave te verdrijven. In de loop der jaren
zijn er heel wat schakelingen toegepast om kunstmatige nagalm te
reproduceren, maar tegenwoordig is de mechanische vertragingslijn
(delay line) het meest gebruikte type. In de bekendste vorm be
staat deze uit één veer of samenstel van lange, ingewikkelde veren,
die zijn gespannen tussen het veer-ingangselement en de veer-uitgangsopnemer. Het ingangssignaal wordt versterkt dooreen ingangsversterker en afgegeven aan het ingangselement die de veer door
hem om zijn eigen as te laten draaien in trilling brengt. De hierdoor
ontstane trillingen komen overeen met het ingangssignaal en wor
den opgepikt door de veer-opnemer en zo omgezet in elektrische
signalen. Echter in tijd vertraagd door de veerlengte. De vibraties
worden echter niet alleen opgevangen door de veeropnemer, maar
gaan ook weer terug naar de ingang en dan weer naar de uitgang en
wel zodanig dat deze heen- en weergaande trillingsbewegingen
meerdere malen en onderling enigszins vertraagd aan de uitgang
verschijnen. Ze veroorzaken op deze manier de zich herhalende
echo’s zoals die zich voordoen als galmverschijnselen in een kerk
of gehoorzaal. Als tot slot dit veelvoudig trillend signaal wordt
gemengd met het originele en versterkte signaal dan geeft dit het 33

Afb. 3.3
Nagalm en echo-effecten.
A. Mechanische vertragingslijn voor kunst
matige galm.

B. Eindloze band voor echo-effect.
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nagalmsignaal. De met een veer uitgevoerde nagal inschakelingen
zijn zeer gevoelig voor mechanische schokken. Ondanks de meest
zorgvuldige ’antischok’ ophanging van de verenunit zal het een
karakteristieke, doch onmuzikaal en metaalachtig ’Twang’-geluid
weergeven als de unit per ongeluk een schok ondervindt. Ook is
het verregaand gevoelig voor akoestische terugkoppeling, want de
gespannen veer is een redelijke microfoon! Nagalm is de som van
alle geluidsreflecties, die een luisteraar in een luisterruimte kan
waarnemen en de nagalmtijd kan worden gedefinieerd als de tijds
periode tussen het moment dat het geluid wordt afgegeven door
het instrument en het moment dat het volume afzwakt tot — 60 dB
(d.i. 1/1000 zachter) ten opzichte van het oorspronkelijke signaal.
De verschillende aparte echo’s bij nagalm hebben geen vast, onder
ling verband. Echo-apparaten zijn ontworpen voor een ander soort
effect waarbij de echo’s op een precies ingesteld tijdstip het origi
nele signaal navolgen. De termen nagalm en echo worden bij ver
gissing vaak door elkaar gebruikt. Echo-apparaten gebruiken meest-<
al een eindeloze magnetische band, die wordt aangedreven door
een Kaapstander en rubberrol en die langs een aantal magnetische
koppen loopt, terwijl de snelheid dooreen vliegwiel wordt gestabilir
seerd. De band passeert eerst een wiskop om een vorig signaal van
de band te verwijderen en vervolgens een opnamekop die is ver
34 bonden met de versterkerketen om het gewenste signaal op de band

te zetten. De band passeert hierna een aantal achter elkaar opge
stelde weergave- (playback) koppen. Het signaal, opgepikt door
deze koppen, zal gelijk zijn aan de ingangssignalen maar vertraagd
door verschillende, vast ingestelde tijden. De signalen van de weergavekoppen kunnen naar believen worden gemengd en worden
vervolgens toegevoerd aan de versterkerketen, met als resultaat het
originele signaal plus een aantal duidelijk onderling te onderschei
den echo’s. De apparaten worden meestal uitgerust met één uitgangssterkteregelaar per weergavekop. Sommige hebben zelf een
soort repetitieschakeling om de uitgaande signalen opnieuw toe te
voeren aan de opnamekop om op die wijze het effect van de veel
voud van niet-gesynchroniseerde nagalmen te benaderen. Bij de
meeste echo-apparaten wordt de eindloze band tegen de koppen
gedrukt en ingeval van ’bandsalade’ is het vaak een heel probleem
de wirwar aan band te ontrafelen.
Er bestaat daarom een interessante variant op het beschreven sys
teem waarbij de magnetische laag op een roterende schijf is beves
tigd, die net niet, doch zeer dicht langs de rond eromheen opge
stelde koppen draait en waardoor nooit bandsalade kan ontstaan.
Een snelheidsregelaar op sommige echo-apparaten stelt de gebruiker
in staat de echo-tijden te beïnvloeden.

De hier beschreven nagalm en echo-units zijn voornamelijk mecha
nisch, maar de huidige elektronika-technieken hebben ons goed
kope halfgeleiders en IC’s gebracht, die geschikt zijn voor nietmechanische si/stazH-schakelingen, waarbij een enkele toonfrequentie langer wordt aangehouden (als het pedaal bij een elektronisch
orgel). Dat kan worden verwezenlijkt door het signaal toe te voeren
aan een meertrapsversterkerketen, waarin het in toenemende mate
wordt vertraagd bij zijn doorgang. De term sustain is in algemeen
gebruik om verwarring te voorkomen met nagalm en echo-units
zoals hiervoor ter sprake kwam.

Speciale effecten met frequentiedelers
Bij eenstemmige instrumenten zoals de saxofoon en een op één
snaar bespeelde gitaar hebben technici kans gezien bepaalde schakeltechnieken uit de digitale computertechniek toe te passen in
een effect-eenheid, waarmee harmonisch bij elkaar horende tonen
met één octaaf verschil kunnen worden weergegeven. Men noemt
ze octividers of octaafdelers. In de octivider wordt het ingangssig
naal van een eenstemmig instrument met een basisfrequentie (maar
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Afb. 3.4
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ook de harmonisch gerelateerde frequenties als 2f, 3f, 4f) toege
voerd aan een impulsvormend circuit, dat een ’schoon’ signaal af
geeft met een vaste amplitude, pulsen van constante tijdsduur en
in de grondfrequentie f. Deze impulstrein wordt dan toegevoerd
aan een bistabiele tweedeler hetgeen resulteert in een blokgolfsignaal van de subfrequentie 1/2 f. Op deze manier heeft de musicus
een suboctaaf van zijn originele toon tot zijn beschikking, maar
met een ander geluid (klank) omdat de blokgolf een holle, klarinet
achtige toon geeft. De octivider kan uiteraard worden uitgebreid
met nog een tweedeler om een nog lager octaaf te reproduceren en
ondanks de naam ’octivider’ zijn er ook schakelingen mogelijk om
de frequentie door andere deeltallen dan 2 te delen. Een bekende
variant is de sub-5e te reproduceren; voor de grondtoon C is de
nieuwe toon niet alleen de afgeleide lagere C, maar ook de harmo
nisch lagere G.

Fuzz en Wah-Wah
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In 1965, toen de elektrische gitaar het belangrijkste element in de
popmuziek vormde, verscheen het fuzz-effect voor de gitaar. Het
had zijn populariteit te danken aan de transistor en is qua principe
erg eenvoudig. De gitaarsnaar produceert een complexe golfvorm,

Afb. 3.5
Fuzz en wah-wah effecten.
A. Principe van de „Fuzzbox" bij gitaarsignaal.
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die via een versterkerketen en door de luidsprekers wordt weerge
geven. In de 'fuzzbox' wordt het ingangssignaal eerst voldoende
versterkt waarna een uitgangssignaal ontstaat, waarvan de pieken
zijn afgeplat.
Fuzz is eigenlijk het tot blokgolf omvormen van de pieken van een
ingangssignaal, maar door het instellen op verschillende ’clippingniveaus’ is het mogelijk verschillende, goed te onderscheiden tonen
te produceren, die nu bijna niet meer zijn weg te denken in de hui
dige popmuziek.
In 1964, kort voor het ontstaan van de fuzzbox, bracht een be
kende gitarist een plaat uit waarop een gitaar een huilend geluid
voortbracht, en de wah-wah was geboren. Maar het duurde nog tot
1966 vooraleer de wah-wah commercieel werd uitgebracht. De
wah-wah maakte gebruik van het nieuwe idee een regelbaar klank
filter te bedienen door een voetpedaal. Hierbij werd een potentiometer in het zijpaneel van het pedaal gemonteerd en de potentiometeras werd gedraaid al naar gelang de met een schanier gemon
teerde ’zweltrede’ werd ingedrukt.
De rechte frequentiekarakteristiek wordt door de wah-wah unit
selectief beïnvloed qua versterking of verzwakking van het midden-
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toongebied. Zodra het pedaal op en neer wordt gedrukt, geeft het
een ’huil-effect’, dat nog steeds bekend is in de huidige populaire
muziek. Tegen het einde van de zestiger jaren leverden veel firma s
fuzzboxen en wah-wah units onder de bekende namen als ToneBender, Fuzz-Face en Cry-Baby. Ondanks hun fantasierijke bena
mingen hebben deze effectschakelingen veel bijgedragen aan het
toonpalet van de elektronische muzikant.

Phasers
Een aantal van de speciale effectschakelingen werken door ver
andering aan te brengen in de fase van de door de versterker be
handelde signalen. Eerder zagen we al dat vibrato kan worden
verkregen door een periodieke verandering van de fase van het
signaal. In phasers past men iets dergelijks, fasemodulatie toe. Het
ingangssignaal wordt toegevoerd aan een vast ingestelde faseverschuivingsschakeling, en de uitgang wordt bij het oorspronkelijke
ingangssignaal gevoegd. In praktijk kan de faseverschuiving worden
geregeld door een voetpedaal om hiermede verschillende phasingeffecten weer te geven. Het effect is sterk afhankelijk van de mate
van faseverschuiving, zodat het lastig is het effect te beschrijven en
daarbij is er zeer veel verschil bij de verschillende merken en scha
kelingen.

ingang

direkt
signaalcchakelinn

s
uitgang
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In hoofdstuk 2 zagen we reeds, dat we de moeilijkheden rond de
terugkoppeling tenminste voor een gedeelte konden opheffen als
we alle a.f.-signalen t.o.v. het ingangssignaal een paar Hertz ver
schoven. Eén van de interessante gevolgen van dit feit is de ont
wikkeling van een unit waarin een mixer direct geluid en 'verscho
ven’ signalen bij elkaar voegt. Het apparaat produceert een fre-

quentieverschuiving over het gehele gehoorgebied die bepaald
wordt door de frequentieverschuivende schakeling en bedraagt
meestal 0,2-0,4 Hz. Voor de komst van goedkope geïntegreerde
schakelingen om een breedbandverschuivingsfilter te maken, pas
ten de elektrotechnici soms de magnetische band toe om de ge
wenste faseverschuiving te verkrijgen, wat bekend werd als ’tapephasing’.

Effectpedalen
De effectpedalen zijn in twee categoriën in te delen: aan/uit scha
kelende typen en de continu regelbare typen.
De aan/uit schakelende soort heeft meestal de vorm van een me
talen doos, waarop minstens één drukknop voor voetbediening aan
de bovenzijde die is gekoppeld met een schakelaar die éénmaal in
gedrukt het effect laat horen en het effect uitschakelt door nog
maals in te drukken. Vaak worden ook draairegelaars gemonteerd
op de aan/uit ’schakelbox’ om het niveau van te voren naar wens
te kunnen instellen. Meestal is de box uitgevoerd met batterijen en
een lampindicatie (tegenwoordig met LED’s) om de schakelpositie
aan te geven. Omdat deze aan/uit schakelboxen geschikt moeten
zijn voor voetbediening worden zij vaak aan de onderzijde uitge
rust met rubber noppen om wegglijden tijdens de bediening te
voorkomen. Er wordt een verbindingskabel toegepast voor het op
afstand te bedienen effect via de versterker. De pedalen voor regel
bare effecten verschillen in uiterlijk van de aan/uit pedalen door
Afb. 3.7
Effectpedalen.
A. Continu instelbaar voetpedaal.
B. Aan/uit effectpedaal.

A

een aan de bovenzijde scharnierende trede, waarmee de mate van
het effect kan worden geregeld. Soms zijn deze typen uitgerust
met een onder veerdruk terugkerend pedaal naar de hoogste stand,
maar meestal blijft het pedaal staan in de stand die de voet bepaalt.
Net zoals de aan/uit voetschakelaar is dit pedaal uitgerust met een
verbindingskabel en rubber anti-slip noppen, maar daarbij is vaak
ook het pedaalgedeelte van een rubber mat voorzien om uitglijden
van de voet te voorkomen. Ook zijn er uitvoeringen in de handel
met aparte aan/uit schakelaars, gemonteerd op het bovenfront
voor het pedaal; bijvoorbeeld bij een type waarin zowel fuzz als
wah-wah zijn ondergebracht met enkel-pedaalregeling.

De moderne halfgeleiders hebben de inbouw van schakelingen in
voetpedalen mogelijk gemaakt om een zo compact mogelijk geheel
te verkrijgen.

Doppler-effect
Met de ontwikkeling van 4-kanaalsweergave in de hifi beginnen we
ook bij muziekinstallaties elektronische effecten waar te nemen
met gebruik van ’Rotary Sound’ of Doppler-effect. Hiermee ko
men de muzieksignalen schijnbaar uit verschillende of bewegende
Afb. 3.8
Voorbeeld van LM-effect waarmee het ge
luid in de rondte wordt „gedraaid" met
aparte versterkers en weergevers door het

ombeurten belichten van LDR's in de versterkeruitgangen.
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versterker 3

versterker 2

plaatsen. De eerder besproken Leslie-luidspreker is één van de vele
vormen hiervan, waarbij de ronddraaiende luidspreker of trommel
het effect geeft alsof de bron in beweging is. Door ruime beschik
king over goedkope versterkers en luidsprekers zijn geluids ’panners’
commercieel levensvatbaar gebleken. Hierbij worden de luidspre
kers, elk met hun eigen versterker in een quadrafonische opstelling
neergezet waardoor één enkel ingangssignaal in het rond draait via
de vier luidsprekers. Het ingangssignaal wordt via LDR’s, die om
beurten worden belicht, toegevoerd aan de versterkers en luidspre
kers. Met dit systeem is het mogelijk het geluid continu 360 gra
den in het rond te laten klinken of in een 8-vormige figuur, dan
wel in een willekeurig patroon in combinatie met lichteffecten.
De ’panning’ regelaar kan met de hand worden bediend of auto
matisch via een elektronische schakeling.

Diverse effecten
Tot nu toe hebben we de weergave van speciale muziekeffecten
behandeld, die ontstaan via een versterkerketen in de totale mu
ziekinstallatie. In bepaalde muziekinstrumenten zoals het elektro
nisch orgel en de synthesizer zijn nog veel meer effectschakelingen
ingebouwd, die worden geregeld door een klavier- of een presetschakeling, die werkt volgens het genoemde spanningssturingssysteem en bijvoorbeeld een oscillator of een ringmodulator stuurt.
Deze zullen uitvoerig worden beschreven in de hoofdstukken 4 en
8, waarin de orgels en de synthesizers worden behandeld.
Of de muzikale effecten nu door een aparte eenheid dan wel door
een geïntegreerd deel van de versterker in een instrument worden
voortgebracht, zeker is dat zij de moderne musicus een geheel
nieuw en uitgebreid scala van mogelijkheden bieden. Sommige
effecten bootsen het geluid van traditionele instrumenten na, maar
vele andere, speciaal bij elektrische gitaren, elektronische orgels en
synthesizers, staan nauwelijks in enige relatie tot het geluid van
traditionele muziekinstrumenten.
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4. Elektronische muziekinstrumenten
met klavier
In 1826 vond William Sturgeon de elektromagneet uit, en onmiddel
lijk daarna begon zijn vriend William Wilkinson of Kendal ermee te
experimenteren door de magneet te gebruiken om bepaalde func
ties in het pijporgel te automatiseren. Tegen het einde van de 19e
eeuw waren er pijporgels met elektrische bediening (solenoids die
de windladen bewogen) of elektropneumatische bediening (sole
noids die kleine blaasbalgen bedienden, voor de wind toevoer), die
de uitvoeringen met mechanische bediening (de toetsen waren di
rect gekoppeld aan de windladen) vervingen.
In het begin van de 20e eeuw, wijdden de uitvinders in de elektro
techniek al hun aandacht aan een orgel (en andere muziekinstru
menten) waarbij het geluid uit luidsprekers kwam in plaats van uit
een reeks orgelpijpen. Een van de bekendste experimenten op
dit gebied was wel het Telharmonium van een Amerikaan, Pro
fessor Thaddeus Cahill. Zijn patent uit 1897 bevatte het idee
om muziekgeluiden door een bepaalde vorm van een draaiende
stroomgenerator te laten opwekken. Zijn 5 volumineuze patenten
telden tezamen 322 pagina’s en vormden de basis voor alle generatororgels met als resultaat de Hammond orgels in het midden
van de dertiger jaren.

42

Het Telharmonium produceerde een grote reeks tonen door
combinatie van sinussignalen, die elk door een aparte elektro-

magnetische dynamo werden opgewekt. Omdat er in die tijd nog
geen versterkers bestonden, stelde hij voor de muziek ‘uit te
zenden’ via een kabel aan vaste abonnees, en zijn apparatuur
werd werkelijk gebouwd in Holyoke, Massachusetts. Het instru
ment werd naar New York gebracht, opgebouwd en in gebruik
genomen. Het gehele apparaat vulde 30 treinwagons. Het projekt mislukte financieel, ten dele omdat zijn uitzendingen op de
normale telefoonlijnen stoorden.
In de eerste helft van de 20e eeuw werden vele verschillende soor
ten instrumenten met klavieren ontworpen, maar de meeste zijn
alleen nog uit historisch oogpunt interessant. Tegenwoordig zijn
er niet alleen elektronische uitvoeringen van het orgel, maar ook
van de piano, het klavecimbel en de accordeon. Daarnaast is een
heel nieuw soort elektronische instrumenten verschenen met toetsklavier, zoals het string-ensemble, dat kan worden gebruikt om een
heel strijkorkest na te bootsen.

De basiseenheden van elektronische
muziekinstrumenten met klavier
In principe heeft elk elektronisch muziekinstrument met klavier
dezelfde basis-eenheden. In de eerste plaats wordt altijd een bepaalde
toongenerator gebruikt om audiosignalen van vaste frequenties
voort te brengen voor latere behandelingen tot hoorbare tonen uit de
luidspreker. De speler regelt de uitgangssignalen vande toongenerator
door schakelaars onder de toetsen op zijn klavier. Als hij een toets
Afb. 4.1
De basissecties van een elektronisch toets
instrument met de vier aparte bedienings-
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indrukt komt het signaal van de toongenerator via de verzamelrail
op een reeks filterschakelingen. Meestal zijn er meerdere en verschil
lende verzamelrails; één voor elke voetmaat - 8', 16z voor één
octaaf lager, 4' voor een octaaf hoger, 2Z voor 2 octaven hoger enz.
In de filterschakelingen kunnen de signaalvormen van ‘ruwe tonen’
continu worden veranderd in het uiteindelijk hoorbare geluid van
het instrument. De speler kan filters inschakelen door middel van
registerschakelaars, met eenvingertopte bedienen tuimelschakelaars,
die meestal boven de rij toetsen zijn gemonteerd. Als alle register
schakelaars zijn uitgeschakeld, dan is elke mogelijkheid om het sig
naal aan de verzamelrail naar de registerfilters te laten gaan geblok
keerd en zal het instrument geen geluid voortbrengen. Zodra de
musicus slechts één schakelaar indrukt, zal deze in de ingedrukte
stand blijven staan en de signalen doorgang verlenen via de filter
schakelingen en via de hele versterkerketen naar de luidspreker(s).
De signaalgolfvormen worden beïnvloed door de registerschakelaar,
en een bepaald effect kan geven. Zij staan bekend als effect- of
percussieschakelaar. Deze schakelaars onderscheiden zich van de
registerschakelaars hierin dat het signaal altijd wordt doorgelaten,
onafhankelijk van de stand van deze schakelaars. In dit circuit zijn
vele schakelingen opgenomen, die in hoofdstuk 3 ter sprake kwamen
zoals de hoge en lage klankregeling, vibrato-tremolo, nagalm, echo,
sustain en attack/decay. De rest van de keten is vrij eenvoudig; een
geluidsversterker (met sterkteregeling door middel van een zwelpedaal die wordt bediend door één van de twee voeten van de speler,
meestal de rechter) en een luidspreker.

Belangrijkste orgeltypen
Er zijn drie belangrijke orgeltypen die populair zijn geworden. Al
lereerst treffen we in de goedkoopste klasse het compact instrument
met één klavier aan. Bij deze typen ontbreken de voetklavieren,
alhoewel deze soms als extra accessoire worden aangeboden. Naast
het klavier zijn de register- en effectschakelaars en andere regelknoppen meestal in een paneel boven het klavier geplaatst. Luid
sprekers onder het klavier geven het geluid weer maar in veel
uitvoeringen zijn losse versterkersenluidsprekerkastennoodzakelijk.
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Het zwelpedaal wordt via een afgeschermde, soepele kabel verbon
den met het instrument. Meer lijkend op het conventionele pijpor-

Afb. 4.2
Verschillende basis uitvoeringen van elek
tronische orgels.
A. Elektronisch orgel met één klavier.

gel is het bekende elektronische instrument met twee klavieren en
13 bas-pedalen aan de linker onderzijde van het orgelfront. De twee
klavieren zijn soms verschoven van elkaar opgesteld voor twee-handen bediening; de onderste voor de linkerhand en de bovenklavier
voor de rechter, terwijl de schakelaars e.d. erboven of ernaast zijn
gemonteerd.
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Het traditionele pijporgel wordt nog meer benaderd door het ‘con
sole’ of concertorgel. Hier zijn twee volledige klavieren recht boven
elkaar opgesteld zoals bij een pijporgel het geval is en de register
en effectschakelaars zijn erboven geplaatst. Een volledig pedaal
bevindt zich onder de gehele breedte van het orgelfront; alsmede
het zwelpedaal, dat daar iets boven is gemonteerd.
Afb. 4.3
Verschillende basis uitvoeringen van elek
tronische orgels.
B. Elektronisch orgel met 2 verschoven
klavieren en een stokkenpedaal.
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Afb. 4 .4
C. Elektronisch concertorgel met volledig
pedaal.

Toongeneratorsysteem
Elke schakeling, die een stabiele laagfrequente trilling kan vóórt
brengen, is geschikt als oscillator in een elektronisch orgel. Tot rond
1960 werden hiervoor roterende generatoren gebruikt (Hammond
elektromagnetisch en Compton elektrostatisch) of generatoren met
trillende metalen tongen. Tegenwoordig zijn vrijwel alle mechanisch
werkende generatoren vervangen door elektronische schakelingen
zonder bewegende delen. De drie meest gebruikte hoofdvormen
van elektronische oscillatoren zijn: enkelfase oscillator (per toon),
twaalf hoofdoscillatoren met frequentiedelers en de enkelvoudige
hoofdoscillator met digitaal werkende frequentiedeling. In het
enkelfasesysteem wordt één oscillator voor elke gewenste toon ge
bruikt. Dit — nu verouderde — systeem heeft één oscillator voor
elke toets op het klavier (met extra sub- en superoctaafoscillatoren
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Afb. 4.5
De drie hoofdvormen van toongeneratorsystemen.
A. Aparte oscillator per toon.
B. Twaalf onafhankelijk van elkaar gestem-

de oscillatoren met twaalf frequentiedelers voor de lagere toon.
C. Een enkele oscillator met aparte digitale
delers, waarbij de lagere tonen ontstaan
door middel van tweedelers.
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voor het creëren van verschillende tonen die buiten het toonbereik
van het klavier vallen).
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Zo zijn voor een standaard 61-toons klavier wel 80 verschillende
oscillatoren nodig, elk met zijn afregeling. Voorstanders van dit
systeem voeren aan dat dit de enige manier zou zijn om een echt
pijporgel te imiteren, waarbij ook elke pijp apart wordt gestemd.
Maar de hoge kosten en lastige afregeling (tuning) leidden al spoedig
ertoe dat de meeste van deze orgels van de markt verdwenen. In,
wat men noemt, een orgel met frequentiedeling worden slechts 12
af te regelen oscillatoren voor het hele instrument gebuikt; één voor
elke serie grondtonen zoals C, Cis, D, Dis .... B, enz. in het hoogste
octaaf. Ze werken meestal met een frequentie in het bereik van
2000 - 4000 Hz om direct de hoogste tonen weer te geven. De
lagere tonen worden dan geproduceerd door frequentiedelers die
elk een octaaf lagere toon geven dan de vorige. Zo produceert de
C-oscillator met de bijbehorende delers alle C-tonen van het klavier,
de D-oscillator alle D’s enz. en in elke reeks zijn de tonen gelijk
gestemd met de hoofdoscillator voor die reeks. Hoewel 12

oscillatoren eenvoudiger zijn af te regelen dan een kleine honderd,
is het te danken aan moderne digitale schakeltechnieken dat alle
gewenste frequenties voor een heel orgel uit één enkele moederoscillator kunnen worden betrokken. Dit ’master’- of hoofdoscillatorsysteem is opgebouwd uit drie elementen: (1) een
enkelvoudige masteroscillator (meestal werkend in het gebied van
500 kHz tot 5 MHz), die een (2) chromatische toongenerator
stuurt met twaalf uitgangen die het hoogste octaaf vormen. Net
als bij het 1 2-oscillatorensysteem worden de lagere tonen gemaakt
door (3) reeksen octaafdelerschakelingen. De nieuwe generatie
elektronische orgels zijn vrijwel alle met dit enkelvoudig hoofdoscillatorcircuit uitgerust, mede omdat het technisch mogelijk bleek
een complete octaafgenerator in een kleine chip (IC) met minieme
afmetingen onder te brengen. Elke complete reeks delers kan
tegenwoordig ook met IC’s worden uitgevoerd. Het resultaat is, dat
de elektronica van een heel orgel is onder te brengen in een luciferdoos die onvindbaar zou zijn in de 'machinekamer’ van Cahill in
1897!!
Naast een voordelige en commerciële produktie heeft het masteroscillatorsysteem het voordeel dat de oscillatorfrequentie door de
speler met een knop instelbaar is en zo een snelle afregeling mogelijk
maakt of een aanpassing bij een gelijksoortig instrument zoals de
piano.

Frequentiestabilisatie in elektronische orgels
Het zuiver houden van toon en klank is bij orgels, anders dan het
masteroscillatortype, altijd zeer moeilijk geweest omdat een hoge
oscillatiestabiliteit wordt verlangd. Een halve toon verschil in een
lineaire schaal vertegenwoordigt een frequentieverhouding van de
twaalfdemachtswortel (twaalf-wortel twee) van deoctaafverhouding
1 : 2 met als uitkomst 1.05946309. Dit is ongeveer 6 % frequentievariatie. Zodra nu een serie tonen achter elkaar en na elkaar wordt
gespeeld, zal het menselijk oor slechts afwijkingen van 1 %
’misstemming’ (en meer) als vals waarnemen. Als de tonen echter
in een compositie samen worden gehoord, dan is hët oor in staat
om, door de overmaat aan signalen door elkaar, afwijkingen van al
0,1% als vals te horen. Bij enkelfase en 12-oscillatorontwerpen
moesten de oscillatoren zodanig worden geconstrueerd dat de
frequentiedrift door temperatuurvariaties, componenttoleranties en
spanningsveranderingen plus hetontbrekenvaneenbepaaldegesloten
samenhang tot elkaar, met 10- maal meer dan 0,1% constant bleef
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r
ten opzichte van de waarneembaarheid van het menselijk oor. Dit
0,01%, dat
leidde tot een absolute frequentiestabiliteit van rond
i
is 1 deel op de 10.000 — voorwaar geen eenvoudige eis.

Chromatische toonopwekking in orgels met een
master-oscillator
Er werden verschillende systemen ontwikkeld om signalen te
verkrijgen van de met hoge frequentie werkende master-oscillator
en hiermee een geheel octaaf van 12 tonen in een laag octaaf op te
wekken. Maar het valt buiten het bestek van dit boek om dit in
detail te bespreken. Hoewel, één bepaalde versie zal nader worden
bekeken: de
-deler (twaalf-wortel twee) die een eenvoudige
algemeen toegepaste oplossing vormt voor de problemen.
Er is ontdekt dat de gebruikte deling van 196/185 de twaaldemachtswortel van twee voldoende benadert (hiervóór reeds vermeld als
1.05946309).

De schakeling ontvangt een ingangsfrequentie, deelt deze door 196
en vermenigvuldigt de uitkomst met 185 om een 196/185e deel te
verkrijgen van het ingangssignaal ofwel een ’halve toon’ lager dan
het ingangssignaal.
In de illustratie wordt de werking van de schakeling verklaard.
Een frequentie fl, toegevoerd aan schakeling A, wordt hierin
gedeeld door 196 en als fl/196 en doorgevoerd naar een
Input ƒ,
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Afb. 4.6
Systeem van de twaalfde-machtswortel-uittweedeling om een „halve toon" lager dan
de ingangstoon te verkrijgen.

vergelijkingsschakeling B. Een aparte oscillator D, met een trillingsfrequentie f2, geef zijn signaal af aan de uitgang, maar ook terug aan
schakeling C, waar het door 185 wordt gedeeld en met de vergelij
kingsschakeling B in contact wordt gebracht. Deze schakeling ver
gelijkt de 2 inkomende signalen met elkaar en stuurt een gelijk
spanning naar een spanningsgestuurde oscillator D, om de uit
gaande frequentie f2 aan te passen, zodat de twee inkomende
frequenties in de vergelijkingskring gelijk zijn. Zodra dit gebeurt zal
fl/196 gelijk zijn aan fs/185 oftewel f2 = 185 x f 1 /196. Voorbeeld:
als fl/= C(418609 Hz), dan is f2 = B(395 1006 Hz); een halve toon
lager. Dit gehele proces kan worden herhaald met de andere tonen
om een geheel chromatisch verlopend octaaf te verkrijgen van C
tot B. Dit systeem wordt vaak phase-lock-loop genoemd, omdat de
spanningsgestuurde oscillator zichzelf als het ware instelt op een
frequentie die wordt bepaald door de faseverschuiving van het
’circuit-loop’ op het rechtergedeelte van de afbeelding.

Klavieren
Hoewel de verschillende tonen worden opgewekt inhetelektronische
orgel zijn de praktisch uitgevoerde instrumenten vaak uitgerust met
nogal conventionele klavieren, alhoewel er een enorm grote en
daardoor verwarrende hoeveelheid uitvoeringen in de handel is.
De handelsinstrumenten hebben minimaal één klavier. Vaker komen
uitvoeringen met twee klavieren voor, meestal solo klavier (het
bovenklavier) en begeleidingsklavier (het ondermanuaal) genoemd.
Ook worden zij wel aangeduid als boven- en onderklavier, in
overeenstemming met begrippen van het pijporgel.
Als het in de bedoeling ligt om een elektronisch orgel als vervanger
toe te passen van een traditioneel (pijp) orgel dan zijn zelfs drie
klavieren niet ongebruikelijk en deze dragen dan ook de bekende
benamingen van de orgels als begeleiding, solo en koorklavier,
gezien van onder naar boven. Als pedaal zijn twee vormen bij het
elektronische orgel zeer bekend. Deeerste —endemeesttoegepaste —
is het 13-tonige stokpedaal bij het kleinere type ’huisorgel’. Het
complete 32-tonige klassieke pedaal wordt veel minder toegepast
bij elektronische orgels, alhoewel typen worden gemaakt met een
compromis: een kortere, 2 octaven omvattende constructie, de
25-tonige versie en de 30-tonige versie. Er zijn verscheidene
toetsenborden op handelsinstrumenten met een toonomvang die
te vergelijken is met de bekende standaaruitvoering van 88 tonen
bij een pianoklavier. De twee meest bekende toetsenborden zijn de
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5-octaafs typen met 61 tonen (afgeleid van het pijporgel) en de
4-octaafs typen die vaak wordt gemonteerd bij een 2-klaviers orgel
om het gehele bereik van 5 octaven, verdeeld over 2 handen te geven.

Afb. 4.7
Verschillen tussen de klavieren van een
elektronisch muziekinstrument met die
van een piano.
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Orgelklavieren zullen meestal worden aangetroffen met een omvang
van C tot C, maar een F tot indeling, bekend van het harmonium
en Amerikaanse orgels, komt ook voor. Het is goed te weten, dat de
meeste klavieren een aantal hele twaalftonige octaven omvatten
plus één extra toets ter completering. Ook al is het aantal toetsen
bij een orgelklavier veel minder dan bij een piano, moeten we niet
vergeten dat de aanwezigheid van het suboctaaf (16') en het
superoctaaf(40 evenals de harmonischen betekent,dat het werkelijke
bereik van een orgel even groot is (8') als bij een veel breder gecon
strueerd pianoklavier.

Toetscontactsystemen
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Voor de bespeler hebben de toetsen van een elektronisch orgel
geen verschil met die van een pijporgel, maar aan de achterzijde
zien ze er geheel anders uit. Zodra de toets wordt ingedrukt, komt
de achterkant omhoog en verbreekt een contact met een lager
opgesteld vast contact en maakt nu contact met een erboven ge
plaatste contactdraad. Als de toets wordt losgelaten zorgt een veer

Afb. 4.8
Basisprincipe van een toetscontact: door
indrukken van de toets verbreekt de verbin
ding tussen B en C en wordt de verbinding
B-A gemaakt. De toets komt door de veer
terug in de uitgangsstand.

ervoor dat de toets in de ruststand terugkeert. In het geval dat de
toets niet wordt ingedrukt, zal het signaal op het bovenste contact
komen. Op deze manier wordt op eenvoudige wijzeeenomschakelaar
gecreëerd. Er zijn vele mechanische varianten bij elektronische
orgels, maar alle werken volgens het principe, dat de toets een
schakelfunctie heeft. In praktijk zien we vaak, dat meerdere contactstrippen zijn aangebracht aan de toetsen maar dit tast het
basisprincipe niet aan. De toetscontacten regelen de doorgang van
de toonsignalen van de oscillatoren naar de registerfilters en zij
kunnen in sommige gevallen een schakelklik veroorzaken. Om dit
te voorkomen worden speciale toetsschakelingen met transistoren
toegepast, die worden gestuurd door de toetscontacten en tot doel
hebben de storende schakelklikken te voorkomen. Toetsschakelaars
— of hiermee verband houdende toetsschakelingen — zijn meestal
in serie geschakelde systemen die een open gesloten circuit vormen
voor het signaal of werken volgens het shunt systeem, dat het signaal
of doorlaat of afleidt naar massa. Beide vormen komen voor, doch
de shunt-uitvoering het meest, omdat hiermede het doorzingen van
toongeneratoren nog beter onderdrukt wordt.

Registerfilters
Het signaal loopt via de ingedrukte toets van de oscillatoren naar de
registerfilters. De registerschakelaars verbinden of verbreken diverse
filterschakelingen in de registerfilters, die de golfvorm van het
passerende signaal wijzigen. De meeste toongeneratoren in elektro
nische orgels produceren een blok- of kanteelvorming signaal (die
onbewerkt een holle, klarinetachtige toon voortbrengt). De register
filters zijn nu zo ontworpen dat zij de blokgolf veranderen. Ont
werpers van elektronische orgels besteden veel aandacht aan hun
filterschakelingen, maar vaak zijn de circuits terug te voeren tot
vrij eenvoudige RC (R = weerstand, C = condensator) of LC (L =
spoel, C = condensator) netwerken of heel eenvoudig op regelbare
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weerstandscircuits (deze om harmonische frequentie bij elkaar op
te tellen). In A zien we een eenvoudig hoog-af filter, waarin R1-R2
en condensator Cl zodanig zijn geschakeld, dat als de schakelaar
SI is gesloten (dat is in de uitstand), de inkomende signalen zijn
kortgesloten naar massa, waardoor geen geluid hoorbaar is. Zodra
SI wordt geopend (open) dan kan het inkomende blokgolfsignaal
naar de uitgang, maar gedurende de passage wordt het hoog er af
gehaald, met als resultaat een ’ruwe’ zaagtandgolfvorm met een
hard ’rietachtig’ geluid. In afb. B versterkt het LC filter juist de
hogere frequenties en veroorzaakt een snaarachtige toon.
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Afb. 4.9
Voorbeelden van registerschakelingen
A. hoog-af (bijv, fluit)
B. hoog-op (bijv, viool)
C. optelling (bijv, diapason)

Voor een diapason 16’ register, die veel luisteraars als een typische
pijporgeltoon ervaren, kan een registerfilter zoals afgebeeld in C
worden gebruikt. Hierbij worden 2 harmonisch klinkende signalen,
(S3 is geopend) gemengd met als resultaat een samengestelde toon
die lijkt op een diapason.

Effectschakelingen
We zagen reeds dat de signalen, geschakeld door de registerschakelaars van de registerschakelingen naar de effectversterker gaan.
Hierbij wordt het signaal van de registerfilters toegevoerd aan
diverse schakelingen die allerlei effecten geven, zoals frequentiebeïnvloeding (dat is hoog en laag versterken of verzakken), vibrato
of tremolo effecten en nagalmschakelingen. De meeste effecten
werken zolang de signalen worden toegevoerd uit de registerfilters.
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Sommige echter, zjals de percussie-eenheid, worden pas geactiveerd
door schakelaars, die de speler moet bedienen. Zo’n soort schake-

Afb. 4.10
Effect mogelijkheden met behulp van klaviertoetsen: contact Q is gesloten (het sig
naal van de toongenerator gaat naar contact

P) waardoor de effectschakeling een staccato-effect veroorzaakt.
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■s hakelingen

--------- 1

-wv

AMr

laar op de toetsen (boven of onder de schakelcontacten voor
signaaldoorvoer) kunnen worden gebruikt om een effectschakeling
te verbreken waardoor (alhoewel de toets is ingedrukt) het geluids
signaal zal uitsterven met bijv, een staccato-effect.

Dit extra contact op de toets geeft zeer veel mogelijkheden om
het signaal te beïnvloeden, om wijzigingen aan te brengen in de
aanzet, tijdsduur en het uitsterven van de toon. Een zeer bekend
effect is het mandoline-effect, waarbij na indrukken van de toets
een multivibrator inschakelt die een aan/uit effect geeft aan het
doorgaande signaal waardoor een repeterende toon wordt geprodu
ceerd.

Versterkers en luidsprekers
De versterkers en luidsprekers completeren het elektronisch orgel en
kunnen zowel zijn ondergebracht in de instrumentkast (voor huis
orgels), maar ook wordt de luidspreker wel in een losse luidsprekerkast ingebouwd. De voornaamste technieken van eindversterkers
en luidsprekers kwamen reeds ter sprake in hoofdstuk 2. Een spe
ciale orgelbijzonderheid is wel, dat ondanks de aanwezigheid van
een totaal-volume-regelaar op het bedieningsfront van het orgel,
de signaalsterkte meestal wordt geregeld dooreen voet- of zwelpedaal, een term die afkomstig is van het pijporgel.
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Andere orgelachtige elektronische
toetsinstrumenten
De laatste jaren is een geheel nieuw orgeltype op de markt ver
schenen onder de naam stringensemble. Dit zijn in de meeste geval
len elektronische met één klavier uitgeruste, pedaalloze, compacte
en draagbare 61-tonige klavierinstrumenten, die in staat zijn de
gehele strijkerssectie van een orkest na te bootsen, zoals de viool,
altviool, cello en bas. In deze instrumenten treft men niet alleen
de bekende vibrato en tremolo-effecten aan, maar ook koor-effecten(phasing) zijn mogelijk. Het kooreffect maakt de toon 'ronder
en voller' qua klank alsof een groot aantal violen zijn te beluisteren,
waarbij elke speler een beetje verschillend vibreert. Nu is het hier
mee mogelijk om een klein combo een redelijk overtuigend orkest
achtig geluid te laten produceren. Dit systeem (envelope-schakeling;
d.i. aanzet, duur en uitsterving) door regeling met een aparte scha
kelaar op de toets werd al eerder vermeld in samenhang met de
ontwikkeling van de elektronische piano, die zich naast het elek
tronisch orgel in de jaren '70 in een even grote populariteit kan
verheugen. Bij een normale piano bedienen de toetsen een hamer,
die een metalen snaar tot trillen brengt. Het resulterende geluid
wordt getypeerd door een zeer korte stijgtijd van het signaal tot
volle sterkte, gevolgd door een snelle afvaltijd naar een gemiddeld
niveau met daarna een relatief lange uitsterftijd. Bij de elektronische
piano wordt de aanzet en de uitsterftijd gesimuleerd door een
effectschakeling, geregeld door een extra stel toetscontacten. Fei
telijk is de elektronische piano een soort elektronisch orgel met een
nogal beperkte toonomvang, maar wel uitgebreider door extra
effectschakelingen. De meest voorkomende uitvoering is een 61toons, enkelklaviers, draagbaar instrument zonder pedalen, geschikt
voor aansluiting op een losse versterker en apart opgestelde luidsprekerbox. Een ander bekend klavierinstrument met elekronica
is de accordeon of piano-accordeon.

56

In de moderne elektronische versies van dit instrument werkt de
accordeon vaak als een normaal met blaasbalgen en tongen uitge
voerd instrument, maar daarbij zijn er extra toetsschakelaars, die
een apart elektronisch orgeldeel bedienen met eigen toongenerator,
registerfïlters, effecten en een zwelpedaal-volumeregeling. Aparte
registerschakelaars voor dit speciale instrument zijn gemonteerd op
de accordeonkast vlak naast het klavier. Met behulp van het mo
derne, eenvoudige stembare één-oscillatorsysteem kan de speler
vlot het orgelgedeelte van zijn instrument afregelen op het accor-

deongedeelte met tongen, en dit geeft hem een combinatie van een
akoestische accordeon met een elektronisch orgel.

Alhoewel de meerderheid van de nieuwe generatie elektronische
klavierinstrumenten zijn uitgerust met een enkele oscillator deelschakelingen is er toch een uitzondering. Het Mellotone instrument
met bandsignaal, zoals beschreven in hoofdstuk 1.
Dit instrument is erg bekend geworden, omdat de mogelijkheden
veel uitgebreider zijn dan met welk ander elektronisch orgel dan
ook.
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5. Elektrische gitaren
In 1954 verliet Lloyd Loar, akoestisch ingenieur, musicus en com
ponist, de beroemde Gibson gitaarfabriek in Amerika, om zijn
eigen produktie te beginnen van elektrisch versterkte snaarinstru
menten, waarvan wij zeker noemen de opmerkelijke elektrische
basgitaar. Dit zijn de voorlopers van de moderne elektrische gitaar,
die iedereen wel kent van de televisie. Tot aan de tweede wereld
oorlog waren elektrische gitaren meestal gewone akoestische gita
ren met de een of andere opnemer of microfoon, gemonteerd op
de klankkast, maar na de oorlog verscheen een geheel nieuwe gene
ratie elektrische snaarinstrumenten.
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De elektrische gitaar is als individueel instrument voortgekomen
uit de akoestische gitaren zoals de klassieke en flamengo typen
(met vlakke klankkast, rond klankgat en darmsnaren), het folk of
western model (ook met vlakke klankkast, ronde klankopeningen,
maar met metalen snaren) en het 'arched’-type (een licht gebogen
klankkast, f-vormige klankopeningen en stalen snaren), het ’dobro’
type (met metalen resonator, een houten kast met een metalen
resonerende bodemplaat) en de Hawaiian gitaar (kale klankkast
en voorzien van stalen snaren). Men kwam erachter dat elk van
deze gitaren kon worden uitgerust met de een of andere soort
akoestische trillingsopnemer voor aparte versterking, maar de term
elektrisch wordt meestal alleen gebruikt bij gitaren, die van begin
af aan ontworpen zijn om het geluid uit een versterker-luidsprekerketen te laten klinken. Elektrische gitaren worden al naar gelang
hun contructie verdeeld in drie typen:
1. massief (of voorzien van massieve klankkast)
2. halfmassief en
3. hol (of met een holle klankkast)

Bij popmuziek wordt meestal het eerste type met een massieve
klankkast gebruikt. Dit model staat het verst af van de akoestische
gitaar, omdat de kast wordt gevormd door een vlakke, maar stevige
houten of multiplexplaat. Alhoewel de gitaar hierdoor zwaarder is
dan zijn soortgenoten en er zeer weinig akoestisch geluid wordt ge
leverd door de kast, is dit type toch verreweg de populairste uit
voering. Dit komt omdat, door het ontbreken van resonanties uit
de holle klankkast, dit type veel minder gevoelig is voor akoestische
terugkoppeling. Verder is de uitsterftijd zeer snel door het ontbre
ken van een klankkast (afwezigheid van sustain). De conventionele,
holle klankkast vindt nog wel toepassing bij veel elektrische gitaren,
om het akoestisch geluid te combineren met het elektrische geluid.
Dit zijn voornamelijk arched-topgitaren met f-vormige klankgaten
en een gelijkvormige klankkast als de akoestische gitaar.
Elektrische gitaren met holle klankkasten zijn zeer populair bij jazz
musici. De half-akoestische elektrische gitaar werd in de late vijf
tiger jaren ontwikkeld als een compromis tussen de met massieve
en holle klankkasten uitgevoerde instrumenten om een scherper en
feller klankeffect te bereiken dan met de holle, maar weer zachter
dan de zuiver massieve typen. Hij leek op de arched-top maar de
klankkast was veel dunner dan bij de akoestische gitaar en er was
een massief blok hout in het midden op de klankkastbodem ge
monteerd. Alle elektrische gitaren gebruiken elektromagnetische
opnemers om de snaartrillingen op te pikken. Dezelfde soort op
nemers kunnen ook worden geplaatst op met staalsnaren uitge
ruste akoestische gitaren zoals de folk of arched-top typen. Deze
instrumenten heten dan vaak elektro-akoestische of akoestischelektrische gitaren. Ter completering vermelden we nog dat door
gebruik van speciale akoestische trillingopnemers het mogelijk is
om zelfs gitaren met darmsnaren zoals de klassieke Spaanse gitaar
en de flamengo-uitvoeringen te 'elektrificeren’.

Belangrijke opnemerelementen
De eerste poging om een gitaar elektrisch te maken was de montage
van een contactmicrofoon, een bepaalde vorm trillingsopnemer,
op de kast van het instrument. Zulke opnemers of pickups zijn nog
steeds in de handel voor die bezitters van akoestische gitaren die
hun instrumenten willen horen via versterkers en luidsprekers. De
contactmicrofoon wordt ergens op de gitaarkast geklemd en zal geluidstrillingen opvangen om ze om te zetten in elektrische signalen
aan de aansluitingen van de microfoon.
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Afb. 5.1
De basisprincipen van:
A. Contactmicrofoon, waarbij geluidstrillingen van de gitaarkast worden over
gedragen via een plastic of rubber trillingsopnemer op een microfoonkapsel.

B. Gitaarelement, waarbij stalen snaren, die
dicht boven de metaalkern in trilling
zijn, een inductiespanning opwekken in
de spoel.

Echte gitaarelementen werken op een heel andere manier. De gitaar
is bespannen met stalen snaren. Dit kan echt staal zijn, maar ook
andere magnetiseerbare materialen, zoals monelmetaal, roestvrij
staal, nikkel of een nikkellegering of zelfs nylon, geïmpregneerd
met ijzerpoeder, kunnen worden toegepast. Het opnemerelement,
gemonteerd vlak onder de snaren, bestaat uit een spoel (per snaar)
van geïsoleerd draad rond een magneetkern. De snaar, heen en weer
bewegend boven de spoel van de ene magneetpool naar de andere
en op alle plaatsen ertussen, induceert een wisselspanning, die door
de spoel wordt afgegeven. Meestal is de magneetkern voorzien van
een sleuf, om afregeling mogelijk te maken. Een dergelijke uitvoe
ring is te zien in fïg. B, maar later zullen we nog zien dat de huidige
uitvoeringen zich tot onder alle zes snaren kunnen uitstrekken. De
vroegere contactmicrofoon trillingenopnemers werden vervangen
door pickups voor staalsnaren om twee belangrijke redenen:

Ten eerste: de plaats van de contactmicrofoon op de (houten) klank
kast gaf aanleiding tot vervormd geluid doordat niet alleen de tonen
maar ook de resonanties werden opgenomen.
Ten tweede werd het snaargeluid minder gaaf opgenomen, omdat
ook de bespelende handen ongewenste trillingen voortbrachten en
zelfs werden dichtbij gevoerde gesprekken soms opgepikt.

Opstelling van elektromagnetische opnemers
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Bij een echte elektrische gitaar zijn de snaren gespannen over slechts
3/4 lengte van het hele instrument en van die snaarlengte strekt zich

ook weer driekwart deel uit over de van fretten voorziene gitaar.
Het gevolg is dat alleen tussen de kam en het einde van de hals
ruimte is voor de plaatsing van een element onder de vrijhangende
snaren. Dit betekent dat het element (of de elementen, als er meer
dere zijn gemonteerd) meestal is te vinden op de korte afstand tus
sen hals en kam. De meeste elektrische gitaren hebben, onafhanke
lijk van hun constructie, regelaars voor geluidssterkte, toon en an
dere effecten, die ergens op het kastfront een plaats hebben gekre
gen en meestal is aan de onderzijde van het instrument een stekeraansluiting (socket) gemonteerd. In de figuren is het element zicht
baar als een staafvormig plaatje, dwars onder de snaren geplaatst,
maar er komen vele andere uitvoeringen voor.
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Afb. 5.2
Hoofddelen van de elektrische gitaar.
A. is het elektromagnetisch element op de
klankkast onder de snaren.
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De ontwikkeling van de elektromagnetische
opnemer
Een van de eerste versies van het elektromagnetische gitaarelement
(die veel werd gebruikt rond 1940, speciaal door de beroemde jazzgitarist Charlie Christian) had de vorm van een rechthoekig gevorm
de spoel met veel windingen van dun draad, rond een staafmagneet
(oorsprong van de naam), dat plat onder de snaren werd geplaatst.
Afb. 5.3

Verschillende elektromagnetische pickups
voor gitaren.
A. De „rechte staaf" of „Charlie Christian"

C. Aparte magneten en spoelen in serie-

met enkele magneet.
B. Een spoel met meerdere magneten mo
del „Stratocaster".
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In latere uitvoeringen paste men zes aparte cylindrische magneten
toe, één onder elke snaar, maar nog steeds geplaatst in één spoellichaam. In het begin kon de speler de magneten nog niet in hoogte
afregelen onder de snaren; dit werd door de fabrikant ingesteld.
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Dit type element met één spoel en meerdere magneetelementen
zijn veel toegepast bij de beroemde Telecaster en Stratocaster gita
ren. Om een grotere gevoeligheid te bereiken was de volgende ont
wikkeling aparte spoelen met eigen magneten. Deze konden in serie
of parallel worden geschakeld. Elementen van dit type werden vaak
ondergebracht in een metalen kastje of behuizing, met gaten boven
de magneten. Moderne uitvoeringen zijn voorzien van magneten

met sleuven aan de bovenkant, zodat zij individueel voor de bijbe
horende snaren kunnen worden ingesteld op de juiste hoogte.
Het enkelspoelelement heeft minder last van ongewenste terugkop
peling. In het algemeen worden de spoelen in serie geschakeld en
wordt er een groot aantal windingen van dun, geïsoleerd koperdraad
gebruikt, wat leidt tot in serie geschakelde spoelen met een hoge
impedantie (= wisselstroom weerstand), hoger dan 6000 ft.
Sommige typen in serie geschakelde elementen passen minder draadwindingen toe om een lagere uitgangsimpedantie te verkrijgen. Een
lagere weerstand kan ook worden verkregen door hoogohmige
spoelen parallel te schakelen. Afgezien van de uitvoering zijn er
een hele reeks laagohmige elementen met een impedantie van min
der dan 6000 ft. De relatief lage spanning van dergelijke elementen
moet eerst worden voorversterkt, vóór aansluiting op hoogohmige
versterkeringangen mogelijk is. Dit kan op 2 manieren: door een
kleine transformator die, gemonteerd in de gitaarkast deze impedan
tie ’optransformeerf, dan wel door de laatste tijd steeds meer toe
gepaste transistor gitaarvoorversterker. In sommige gevallen kan de
lage impedantie wèl met succes gebruikt worden op die plaatsen
waar lange kabelverbindingen noodzakelijk zijn. Voorts is een laag
ohmige uitvoering minder gevoelig voor storende verschijnselen als
ruis en brom.

Snaartrillingen
De magneetpolen worden meestal 0,15 mm onder de trillende snaar
op hoogte ingesteld. De juiste afstand is afhankelijk van een aantal
factoren, maar wordt in hoofdzaak bepaald door de trillingsuitslag
van de snaar over zijn lengte. De uitslag (amplitude) van de snaartrilling varieert met de snaarlengte. In principe is de amplitude het
grootst in het midden tussen de snaarbevestigingen en minimaal
aan beide einden. Voor de tweede harmonische is de waarde zowel
aan beide bevestigingen en in het midden nul en bereikt het maxi
mum op één kwarten driekwart van deingespannen afstand. Voor de
derde harmonische geldt: aan de beide einden en op 1/3 en 2/3 is
de amplitude nul; de maximum amplitude ligt op 1/6, 1/2 en 5/6
deel van de snaarlengte. Tenslotte gedraagt de snaar zich bij de vierde
harmonische als volgt: aan beide einden en op 1/4, de halve en 3/4
lengte is de uitslag nul. De maximum amplitude wordt bereikt op
1/8, 3/8, 5/8 en 7/8 van de snaarlengte. Nog hogere harmonischen
worden niet getoond in de figuur, want door de relatief zeer kleine
uitslag hebben zij nauwelijks enige invloed op de juiste plaatsing
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Afb. 5.4
Het trillingspatroon van de gitaarsnaar laat
de verschillende amplituden zien van de
grondtoon en de harmonischen.
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van het element. Als we kijken naar de amplitude van de grondtoon
in relatie tot de plaatsing van het element, dan is hieruit op te ma
ken, dat het signaal sterker wordt, in de richting van de kam naar
de hals, dat is van de linker positie naar de rechterzijde. Wanneer
we de andere getoonde golfvormen bestuderen, dan kunnen we
als meer harmonischen moeten worden weergegeven het element
meer naar de kam monteren, dat is meer naar links. Andersom wor
den bij een plaatsing meer aan de rechter kant de grondtonen ster
ker en de harmonischen zwakker.

Plaatsing van gitaarelementen
Het plaatsen van gitaarelementen is, door het verschil van weerge
geven tonen qua harmonische inhoud of de aanwezigheid van
grondtonen, zeer belangrijk. Als slechts één element wordt gemon
teerd, dan wordt dit meestal zo dicht mogelijk bij de hals geplaatst
om zoveel mogelijk grondtonen op te nemen.
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Voor de lead- of sologitaar echter, die soms muzikaal meer har
monischen vereist om een scherpere toon te verkrijgen, wordt het
element in veel gevallen meer terug, naar de kam, geplaatst. Veel
gitaren zijn uitgerust met twee elementen om zo een toonvariatie
mogelijk te maken. Deze elementen zullen meestal voor de zachte
en lage tonen meer naar de hals en voor de heldere, hoge tonen
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Afb. 5.5
Opstelling van gitaarelementen tussen kam
en hals op de elektrische gitaar
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dichter bij de kam worden gemonteerd. Het overgrote deel van
elektrische gitaren heeft tegenwoordig twee elementen, maar ook
drie is niet ongewoon. Een goed voorbeeld is de Fender Stratocaster; wellicht één der beste, in serie gebouwde handelsgitaren met
drie elementen. De pickup-opstelling toont een linker, midden-en
rechterelement globaal geplaatst op een kwart, de helft en drie
kwart tussen de kam en de hals. De linker is ongeveer 10° gekanteld.

Dit is om speciale redenen gedaan, namelijk om de lagetonensnaren (bovenste) meer grondtonen te laten afgeven aan het element
en daarentegen de hogetonensnaren (onderste) met meer harmonischen te laten klinken. Het resultaat is een onderling klankver
schil van de verschillende snaartonen van de bassnaar links naar
de hogetonensnaar rechts.
Bij gitaren met meer elementen zijn meestal schakelaars opgeno
men om naar keuze met één, meer of een combinatie van elemen
ten te spelen.

‘Humbucking' elementen
Een van de problemen bij magneetspoelpickups op gitaren is, dat
dit soort elementen zich uitstekend lenen voor het oppikken van
de 50 Hz netfrequentie; een lage bromtoon, die een groot probleem
kan vormen door de lage signaalsterktes van door snaren geïndu
ceerde signalen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het gitaarelement met bromonderdrukking. De uitvoering is als volgt: twee
naast elkaar liggende spoelen worden tegengesteld gewikkeld en zij
pikken samen hetzelfde signaal op. Als ze in serie zijn geschakeld,
met tegenovergestelde wikkelrichtingen (= in tegenfase) dan zal de
brom door de spoelen ’in balans’ worden gebracht en zichzelf op-
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heffen met als resultaat dat de reststroom een zeer laag niveau zal
hebben. De brom is onderdrukt. Bij de bromontstoorde gitaarpickup zal, nu de brom door tegenfase is weggewerkt, in de twee dicht
bij elkaar opgestelde spoelen de snaartrilling alleen in één spoel
worden geïnduceerd. De andere is ver genoeg van de trillende snaar
verwijderd om, ook door de metaalafscherming van het spoelhuis,
dit signaal niet op te pikken, omdat het dan óók zou worden on
derdrukt.
Afb. 5.6
„Humbucking" (bromonderdrukkend) ele
ment met twee spoelen, tegengesteld gewik
keld, in serie geschakeld en dicht bij elkaar
opgesteld onder de snaar, waardoor slechts
in één spoel een inductie optreedt door de
snaartrilling.

Een van de vele manieren om brom te onderdrukken is twee elementspoelen samen, dicht bij elkaar parallel onder de snaar te mon
teren, waarbij de twee spoelen in serie worden geschakeld, maar
met één van de twee magneetkernen zover mogelijk naar beneden
gedraaid van de snaar af. Handelsuitvoeringen hebben soms twee in
tegenfase gewikkelde spoelen per snaar, die dicht bij elkaar zijn op
gesteld en waarvan één onder de dichte metaalbehuizing van het
element en de andere er doorheen. Dit soort elementen is aan hun
uiterlijk te herkennen, want alhoewel hun lengte even groot is als
van een normaal element van ca 7,5 cm, is hun breedte ca 5 cm ter
wijl een normaal element ca 2,5 cm breed is.
Bij het conventionele type ligt ook de magneet precies in het mid
den van de behuizing; maar bij de bromonderdrukkende typen
meestal uit de hartlijn om meer ruimte te geven aan de extra ontsporingsspoelen.

Sterkte- en klankregelingen op elektrische
gitaren
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Bij elektrische gitaren zijn elementen, sterkte- en klankregelingen
gemonteerd op de speelzijde (bovenzijde) van de kast. Er zijn veel

Afb. 5.7
Normale sterkte- en klankregeling op de
elektrische gitaar.
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verschillende soorten schakelingen voor deze regelingen, maar toch
zijn ze terug te voeren tot enige basiscircuits.
Voor de regeling van de geluidssterkte wordt het uitgangssignaal
(de elementafscherming ligt aan massa) van de in serie geschakelde
elementen met de aansluiting (de hete kant) van een logaritmische
potentiometer verbonden, die met zijn andere aansluiting aan massa
ligt (parallel). Als de loper van de potentiometer naar aarde wordt
bewogen, zal de afsluitweerstand van het element kleiner worden,
en het uitgaande signaal verminderen. Veel voorkomende weerstandswaarden liggen tussen de 250 kQ en 1 MS2. De klankregeling
bestaat meestal uit de een of andere vorm van hoog-af regeling,
waarbij een 500 kn potentiometer als regelbare weerstand in serie
is geschakeld met een 0,05 fiF condensator, dus ook parallel aan
aarde in de signaalleiding. Bij regeling van de potentiometerloper zal
geleidelijk meer hoog worden afgesneden.

Gitaarversterkers en effectschakelingen
De elektrische gitaar heeft ter completering een versterker en luid
spreker nodig. De meeste gitaarversterkers lijken erg veel op soort
genoten uit de hifi en de public address (PA) techniek, die we in
hoofdstuk 2 bespraken. In de praktijk en voor huisgebruik zal een
versterker van 10 W RMS en een luidspreker met een diameter van
ca 20 cm voldoende zijn, maar voor grotere ruimten zijn speciale ver
sterkers noodzakelijk vanaf ca 30 W tot enige honderden watts.
Zelfs met gebruik van goed afgeschermde elementen is de terugkop
peling een altijd terugkerend probleem voor de gitaristen. Het komt
het meest voor, wanneer de versterker ver is opengedraaid terwijl
het instrument zich te dicht bij de luidsprekerkast bevindt. Het
luidsprekersignaal brengt de snaren aan het trillen hetgeen opnieuw
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wordt versterkt en weergegeven, nieuwe snaartrillingen enzovoorts.
De eenvoudigste oplossing is de naaste omgeving van de luidsprekerkast te mijden en er zeker niet vóór te staan. Een andere oplos
sing ligt in het gebruik van een extra lange verbindingskabel van
5-10 meter voor aansluiting van de gitaar op de versterker, hetgeen
tevens een betere speelpositie kan geven. Ook een kritisch gebruik
van de klankregeling kan hierop van invloed zijn.

Naast gitaaropstellingen zijn er echter nog een aantal andere me
thoden om het hoogste vermogen uit de installatie te krijgen zonder
moeilijkheden door terugkoppeling. De meest bekenden zijn:
1. Gebruik een snaardemper om overmatige snaartrillingen te voor
komen.
2. Verwijder de metalen behuizing van een element bij een gitaar
met klankkast, omdat deze magnetiseerbaar is, zal deze een
signaalspanning induceren in het element bij snaartrillingen.
3. Bedekken of dichtmaken van de f-gaten met board, overtrokken
met doek.
4. Volproppen van de holle klankkast met lappen, watten, schuim
rubber of polyuretane schuim.
Als dit alles niet de terugkoppeling voldoende onderdrukt, pas dan
de frequentieverschuiving toe, die we reeds besproken hebben in
hoofdstuk 2.
Naast gitaarversterkers zijn nog een hele reeks effecten mogelijk bij
de weergave van dit instrument die we reeds uitvoering tegenkwa
men in hoofdstuk 3, en we zullen deze niet hier verder bespreken.

'Gitaar-orgels”
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Zoals we in hoofdstuk 4 zagen, is het mogelijk schakelaars te mon
teren onder de toesten van een accordeon, om hiermede apart orgel
te spelen, die harmonisch meeklinkt met de accordeon. Iets derge
lijks is ook mogelijk met de gitaar; dit heeft geleid tot de ontwik
keling van het ’gitaar-orgel’. Hierbij worden de vingers van de gitarist
die de snaren bespelen, gebruikt om tegelijkertijd een elektronisch
orgel te bespelen. Om de gitaarhals aan te passen voor het gitaarorgel, worden de meestal enkelvoudig uitgevoerde fretten van een
normale gitaar, verdeeld in zes van elkaar geïsoleerd opgestelde korte
fretten. Eén onder elke snaar. De verbinding met het elektronische
orgel wordt gemaakt door draden, elk verbonden aan de korte fret
en onder de snaar. Als de speler de snaar op de toets drukt, dan
varieert de spanning van de fret en deze verandering wordt gebruikt

Afb. 5.8
Geïsoleerde opstelling van de fretten op de
gitaarhals (in 6 delen) voor gebruik van de
gitaar als ,,gitaarorgel".
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om de juiste - bijbehorende orgeltoon weer te geven. In het eenvou
digste geval past men geaarde staalsnaren toe, die de respectievelijke
draden kortsluiten naar massa. Maar een recent ontwikkeld systeem
maakt gebruik van speciale geïntegreerde circuits (IC’s) of MOSschakelingen, waarbij de capaciteit van de vinger ten opzichte van
het toetselement wordt omgezet in een schakelpuls over de bijbe
horende kabel. Dit zeer interessante systeem maakt genruik van
niet-metalen snaren. Bij gebruik van metaalsnaren voor het regelen
van de gelijkspanning, of om toetsen aan massa te leggen, treden
vaak problemen op, omdat de snaren altijd over de brug aan de
gitaarhals lopen, waardoor ’open’ tonen op het ’orge!’ bij dit systeem
niet eenvoudig zijn te spelen. Er zijn twee oplossingen om dit
probleem te omzeilen. Bij de eerste wordt een extra ’nul’-toets
gemonteerd op ongeveer 3 mm vanaf de brug en de snaren worden
nooit 'open’ gebruikt. Bij de andere wordt de brug ook verdeeld in
6 aparte delen, die weliswaar hun oorspronkelijke functie behouden,
maar ook worden aangesloten als de andere toetselementen op de
gitaarhals. Bij deze tweede uitvoering zullen, voor de tonen van het
orgel zullen meeklinken, eerst de snaren op de brug moeten worden
gedrukt. Gitaristen met conventionele instrumenten vonden het
gitaarorgel eerst een ’vreemde’ uitvinding, omdat zij muziek kunnen
maken door alleen snaren aan te raken zonder ze echt in trilling te
brengen.
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Elektrische basgitaren
Alle tot nu toe besproken elektrische voorzieningen voor de gitaar
hadden betrekking op 6-snarige gitaren,maarde 4-snarige elektrische
basgitaar mag zeker niet worden vergeten. Het nut van een compact
elektrisch ’gitaarachtig’ instrument om de grote en verticaal te
bedienen akoestische snaarbas te vervangen, werd al vroeg ingezien.

In 1951 introduceerde Fender een massieve 4-snarige gitaar, met
de omvang van de akoestische bas, waarop, eventueel met fretten
uitgerust, 'klassieke' basgitaristen snel konden spelen. Onder de
naam Precision of P-bas was dit instrument de voorloper van een
groot aantal gelijkvormige typen, bekend geworden als basgitaar.
Het werd een zo populair instrument, dat de benaming Fenderbas
een begrip werd onder de musici voor elke basgitaar, ongeacht het
fabrikaat. Op elektrische basgitaren bevindt zich meestal één
element, vaak links tegen de kam aan. Deze instrumenten onder
scheiden zich door 4-snaren, in plaats van de gebruikelijke zes,
maar ook door de halslengte van ongeveer 90 centimeter. De hals
van een ritme- of sologitaar is in vergelijking ongeveer 60 centi
meter lang.
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6. Muziek via geluidsband
De commerciële introductie van bandrecorders aan het eind van de
veertiger jaren was een hoogtepunt in de evolutie van de elektro
nische muziek. De band zelf bleek niet alleen een handige oplossing
om signalen vast te houden en op te slaan, maar ook om muzikale
signalen te bewerken. Individuele geluiden worden op verschillende
stukjes band opgenomen (direct vanaf een natuurlijke signaalbron
in concrete muziek of van elektronische toongeneratoren in elektro
nische muziek) en de banden kunnen na gesorteerd, geknipt en
geplakt te zijn de uiteindelijke moederhand vormen van de muzikale
compositie.

De moderne spanningsgestuurde synthesizers (hoofdstuk 8) zorgen
voor een veel eenvoudiger alternatieve manier van bandbewerking,
maar toch blijft de recorder één van de belangrijkste componenten
bij elektronische muziekproduktie.

De bandrecorder
De bandrecorder is verdeeld in twee delen: een mechanisch loop
werk en de eronder gemonteerde elektronische schakelingen, die
beide kunnen worden bediend door knoppen en schakelaars.
De band bestaat uit een dunne plastic film (drager), bedekt met
een laagje fijn verdeelde magnetische deeltjes (coating of magne
tische laag) waarop de signalen worden opgenomen in onzichtbare
magnetische patronen. De banden worden - om behandeling te ver
eenvoudigen - op spoelen (of haspels) gewikkeld, die rusten op
haspeldragers op de recorder. De band loopt van de afwikkelspoel
via een bandgeleider van links naar rechts, langs - en in contact met -
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Afb. 6.1

De belangrijkste delen van de bandrecorder
voor het reproduceren van elektronische
muziek.
opwikkelspoel

voorraadspoel

\

bandgeleider

koppen
. ,
opname
wiskopi—] |—| <

gcluidband

1

weergave

O

---------- Vcapstanas
______ \ rubber
"
uandrukrol
--------------

' ?,

snelheidskeuze^ opneem /
schakelaar sterkteregdmg

n
Y

‘

T

weergave
snel stop
weergave
v.u.
terugspoelen opspoelen geluidssterkte meter

een aantal magneet koppen. De band wordt voortbewogen aan de
rechterkant door een kaapstander (of aandrijfas) en een rubber
aandrijfrol, die onder veerdruk tegen de band en draaiende kaap
stander drukt. De band wordt na aandrijving opgewikkeld door de
rechter haspeldrager met opwikkelspoel.

De band is met zijn gevoelige laag naar de koppen gericht en pas
seert meestal drie koppen. De verschillende bandsnelheden worden
door een schakelaar ingesteld. Van links naar rechts vindt men de
volgende koppen: wiskop (om banden te wissen, die reeds van sig
naal zijn voorzien), opnamekop (voor het aanbrengen van een nieuw
magneetpatroon op de oxydelaag van de band) en de weergeefkop
(om de magneetpatronen af te tasten en om te zetten in elektrische
signalen). De bandsnelheid ligt vast in een aantal normen in centi
meter per seconde, afgekort cm/s: 38 en 19,05 cm/s voor profes
sionele recorders en 19,05; 9,53 en 4,76 cm/s en soms ook 2,38
cm/s voor niet-professioneel gebruik. De bandrecorder is meestal
voorzien van een reeks toetsenschakelaars voor opnamen, weergave,
pauze, versneld heen en terug spoelen en stop, alsook een snelheidsomschakelaar, om diverse transportfuncties van de tape te
kunnen sturen. Daarnaast heeft de recorder regelaars voor opneem
en weergeefniveaus en een VU-meter of andere visuele indicator.
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Tenslotte is de recorder voorzien van in- en uitgangen en (soms)
een luidspreker.

Er zijn verschillende standaardhaspelafmetingen verkrijgbaar, in
standaard afmetingen, klein (13 cm), midden (18 cm) en groot
(26,5 cm). De echte speeltijd hangt niet alleen af van de spoelgrootte en bandsnelheid, maar ook van de dikte van de band (die
0,052 of 0,035 of 0,026 tot zelfs 0,018 mm dik kan zijn). Zo
geeft de dikste bandsoort (0,052 mm) op de kleine spoel (13 cm)
een speeltijd van ca 15 minuten bij 19,05 cm/s. Alhoewel de wis
kop op de recorder wordt gebruikt om elk eventueel eerder aan
wezig signaal te wissen, wordt ook vaak gebruik gemaakt van een
apart wisapparaat om van een hele band in één keer het signaal te
verwijderen. Dit gebeurt door de band in een magnetisch veld van
een grote spoel met een trilling van 50 Hz te brengen, die direct uit
het lichtnet wordt gevoed.

Het apparaat moet met grote omzichtigheid worden gebruikt, want
het sterke magnetische veld kan ook andere zaken, zoals horloges
uit balans brengen.

Geluidsband
De componist van elektronische ’bandmuziek’ moet veel ervaring
hebben in het werken met banden, omdat hij de gewenste signalen
eerst eenvoudig op verschillende banden moet opnemen en door
bewerken, dit is tijdsduur bepalen, snijden, plakken en samenstel
len om tenslotte een geheel muziekstuk te kunnen laten horen. De
banden zijn leverbaar in drie verschillende dikten met elk hun ei
gen toepassingen en van de drie verkrijgbare dikten (0,052, 0,035
of 0,026 zoals eerder vermeld) wordt meestal de eerstgenoemde
voor professioneel gebruik gekozen, omdat hij het sterkst is en
daardoor de langste levensduur heeft. Voorts is deze bandsoort
ook het eenvoudigst te hanteren. De breedte van commerciële ban
den varieert van 3,8 mm tot 30,8 mm. De breedte 3,8 mm wordt
vrijwel nooit gebruikt bij elektronische muziek, maar is voorbe
houden aan compactcassettes voor huiselijk gebruik, doordat de
band opgesloten ligt in de cassette, is het zeer moeilijk om bewer
kingen zoals plakken en snijden uit te voeren.
Bij professionele muziekbewerkingen wordt de 6,25 mm brede
band, die ook wordt gebruikt door bezitters van recorders voor
huiskamergebruik, het meest toegepast. Er kunnen tot vier sporen
boven elkaar worden opgetekend op een 6,25 mm brede band,
maar andere banden met breedten van 12,52, 25,4 en 50,8 mm
kunnen worden gebruikt als er nog meer sporen nodig zijn. Zo kan
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50,8 mm band zelfs 16 sporen bevatten. Voor de niet-professionele
gebruiker, die meestal een recorder voor huiselijk gebruik zal toe
passen, is de overal verkrijgbare 6,25 mm band geschikt. Meestal
worden deze aangeboden op 18 cm spoelen, omdat die op de
meeste amateur-recorders passen (een aantal kan geen 26,5 cm has
pels plaatsen). Er zijn veel verschillende bandkwaliteiten. De nor
male kwaliteit is meestal al voldoende voor amateur-toepassingen,
maar professionele gebruikers werken veel met low-noise tape om
voor de hand liggende redenen en soms met banden met lage doordrukwaarden, wanneer er sprake is van bandmagnetisatie, waarbij
het signaal van een stukje band kan doordrukken op de volgende
wikkeling, als de band te strak is gespoeld op de haspel. Omdat de
kant-en-klare band (moederhand) de enige opname van een com
positie is, moet altijd zeer veel zorg worden besteed aan het behan
delen en opslaan van magnetische banden. Zij zullen altijd in een
schone stofvrije ruimte moeten worden opgeborgen en kostbare
moederbanden zullen indien mogelijk worden bewaard bij constan
te temperaturen tussen 15° en 27°C bij relatieve vochtigheden
tussen 30 en 50% . Als we de bandspoel vastpakken, zorgen we dat
alleen bij de kern te doen en nooit bij de flenzen. Vervormde,
kromme of gebroken spoelen mogen niet worden gebruikt, omdat
zij de rand van de band zo ernstig kunnen beschadigen, dat zelfs de
randsporen een deel van hun signalen kunnen verliezen of vervormd
weergeven. Een andere fout is cinching (een soort slip) als de band
slecht of de haspel is gespoeld, waardoor de band kan slippen. Dit
geeft wow en flutter (jank) en de enige oplossing is ervoor te zor
gen de band met de goede trekspanning nogmaals op te spoelen.
Reeds opgenomen banden kunnen ook worden beschadigd door
ongewenst wissen, maar toch komt dit niet zo vaak voor als men
wellicht zou denken, want magnetische velden, sterk genoeg om
spontaan een band te wissen, zullen bij normaal huiselijk- en studiogebruik nauwelijks optreden. Magnetische velden worden meest
al snel zwakker op een grotere afstand en een paar centimeter zal
meestal deze velden tot onschadelijk niveaus terugbrengen.
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Een veel toegepaste band bij elektronische muzieksamenstelling is
aanloopband. Dit is een niet-magnetische band van plastic, met
dezelfde breedte en dikte als de normale band. Deze aanloopband
wordt meestal aan het begin en einde van de band gebruikt om het
magnetische deel eenvoudiger op de machine bij de start in te leg
gen en bandverlies te voorkomen. Ook wordt deze band wel toe
gepast tussen verschillende muziekdelen om stilte of pauzes aan te
geven. Het is verkrijgbaar in verschillende kleuren om visuele iden
tificatie van bepaalde delen te vereenvoudigen. Magnetische ban-

den kunnen op de achterzijde, de niet-magnetische kant, worden
beschreven met een waspotlood (dat een eenvoudig te verwijderen
spoor nalaat) of met een viltpen (waarvan het merkteken minder
gemakkelijk is uit te vegen). Deze merktekens zijn meestal vanaf
de voorkant van de bandrecorder zichtbaar omdat zich aan de ach
terzijde van de band magneetkoppen bevinden. De opnamen wor
den niet aangetast door deze merktekens, want de grondstoffen
zijn niet magnetisch.

Spoorindeling bij elektronische muziek
De beste geluidskwaliteit wordt bereikt wanneer de grootste spoor
breedte wordt gebruikt, omdat dit de beste signaal/ruisafstand geeft
bij weergave. Bij een normale 6,25 mm brede band wordt dit be
reikt bij één spoor - over de volle bandbreedte in mono (enkelspoor
of volspoor). Hierbij strekt de magneetkopspleet, d.i. dat gedeelte
dat een magnetisme induceert bij de opnamekop of het van de band
afneemt bij weergave (zie de figuur), zich over de gehele band
breedte uit en is ongeveer 0,3 mm korter dan de bandbreedte. En
kel- of volspooropnamen worden veel gebruikt door amateurs voor
muziekcomposities, omdat bewerkingen met 1 signaal over de volle
breedte van de band, zoals plakken en snijden, eenvoudig zijn. Als
Afb. 6.2
Spoorindeling van de normale 6,25 mm
geluidsband.
A. volspoor mono
C. halfspoor stereo
B. halfspoor mono
D. kwartspoor stereo
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er meer sporen op een band staan, zijn deze bewerkingen veel las
tiger. Volspoormachines komen echter voor amateurgebruik nau
welijks meer voor. Gebruikelijk zijn de twee- en viersporen recor
ders, die zowel voor stereo als mono kunnen worden gebruikt. Bij
de tweespoors-monotypen beslaan de opname- en weergavekop
slechts de helft van de bandbreedte en wel het bovenste deel bij
de van links naar rechts lopende band voor spoor 1. Is de afwikkelspoel leeg, dan worden de twee haspels met elkaar verwisseld en de
band loopt weer van links naar rechts, maar nu ligt de band 'onder
steboven’ voor de kopspleet met spoor 2 in opname. Als men nu
een band in de hand houdt met de oxydezijde van je afgekeerd dan
loopt het signaal van opname 1, de bovenste, van rechts naar links
en op het onderste spoor, spoor 2, van links naar rechts. Bij de
tweespoor stereo-uitvoering worden twee sporen tegelijkertijd op
getekend door twee onafhankelijke, maar recht boven elkaar ge
monteerde kopspleten en de weergave wordt verzorgd door twee
onafhankelijke versterkersystemen. Een tegenwoordig zeer veel
gebruikte recorder is de 4-sporen stereo-uitvoering. Hier worden
bij de eerste cyclus de sporen 1 en 3 stereo opgetekend, waarna de
haspels kunnen worden omgewisseld en in de tweede cyclus wor
den dan spoor 4 en 2 opgenomen. In de praktijk is de volspoorbandrecorder voor amateur en semi professioneel niveau de meest
geschikte machine, maar ze worden nog nauwelijks gefabriceerd.

De meeste amateurs voeren hun experimenten dan ook uit met de
eenvoudig verkrijgbare twee- of halfspoor uitvoering in mono of
stereo. De vierspoor of kwartspoor uitvoeringen zijn tegenwoordig
zeer populair, maar weinig geschikt voor experimentele bandmuziekbewerkingen. Hier treden grote problemen op, om bijvoorbeeld
een gebruikelijke truc op professioneel niveau uit te halen: het in
omgekeerde richting - van rechts naar links - weergeven van sig
nalen.
De goedkope recorders zijn meestal uitgerust met twee koppen:
een wiskop en een gecombineerde opneem/weergeefkop in één
behuizing. Deze uitvoering is goedkoop, maar ongeschikt voor de
componist van bandmuziek, want juist de scheiding van opneemen weergeeffuncties door onafhankelijke koppen maakt trucwerk
mogelijk, dat muziektechnisch heel nuttig kan zijn.

Bandmontage
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De tapecompositie is meestal samengesteld uit een aantal zorg
vuldig gekozen bandlengten, die aan elkaar worden gemonteerd

en de samenstellers van een dergelijke moederhand zullen de kunst
van monteren goed onder de knie moeten hebben. Er zijn een aan
tal verschillende mogelijkheden: De eenvoudige las wordt gemaakt
onder een hoek van 90°, waarbij bandeinden onder deze rechte
hoek worden doorgeknipt en tegen elkaar worden gelegd. Dan
wordt een stukje speciaal tape-plakband met eenzijdige kleeflaag
eroverheen gelegd en goed aangedrukt op dezelfde hoogte als de
bandbreedte.

90
rechte
las

Afb. 6.3
Verschillende methoden voor het maken
van een bandlas.
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De las van 90° heeft het nadeel, dat er een zeer plotseling verschil
tussen 2 opnamen ontstaat, wat kan resulteren in een schakelklik.
Daarom vindt de las onder een hoek van 45° meer toepassing van
wege de meer gelijkmatige overgang tussen de signalen.
Bij bovenstaande methoden waarbij kleefband met dezelfde breedte
als de band wordt gebruikt, kan een stukje van deze kleeflaag en/of
plakband zelf onder de band vandaan komen en nabijgelegen
wikkelingen op de haspel aan elkaar klitten of ook op de magneetkoppen terecht komen.

Deze problemen zijn te voorkomen door andere verbindingstech
nieken toe te passen, die ook veel gebruikt worden: de 'zandloper
las’, waarbij de eventueel uitstekende delen naast de band door
twee precies opgestelde mesjes in een las- en lijmapparaat worden
afgesneden en daarnaast de bekende methode waarbij een ca 5,5
mm brede kleefband in het midden over de 6,25 mm brede band
wordt geplakt.
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Vaststellen van exacte plaats van lasverbindingen
De juiste plaats voor een tapetas laat zich eenvoudig vaststellen
met behulp van een ’plakpersje’, een door de muziekcomponist
gebruikt hulpstuk dat op een taperecorder kan worden vastgezet.
Dit snijapparaat moet zó worden gemonteerd, dat de schuine snij
lijn in het apparaat precies in het verlengde staat van de gleuf in
de weergeefkop. In het verlengde van de rechterzijde van het snij
apparaat staat tegen de band een merktekengeleider, waarmee met
een merkpen een teken op de band kan worden aangebracht. De
Afb. 6.4
Juiste plaats van de snij- en plakmal op de
recorder.
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band wordt nu gestart en de samensteller, aandachtig luisterend
naar de weergave, stopt de band op het gewenste punt. Hij maakt
een merkteken op de band en verwijdert de band uit de geleiding
om hem op de plakpers te plaatsen, waarbij hij ervoor zorgt het
merkteken te laten samenvallen met de rechterkant van het snij
apparaat. De band wordt nu met behulp van een scheermesje door
gesneden, geleid door de schuine gleuf in het plakpersje en de snijplaats is exact dezelfde die eerst met behulp van het oor werd
vastgesteld.

Werken met geluidsband
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De eerste stap op het gebied van muzieksamenstelling is op geluids
band het opnemen van signalen op de band: concrete muziek door
een microfoon van natuurlijke geluiden, of 'klassieke’ studiomuziek
van elektronische toongeneratoren. De originele banden kunnen
nu diverse behandelingen ondergaan om de opgenomen signalen
aan te passen aan de heropname op een moederhand met de uit
eindelijke compositie. Ten eerste verandert de snelheid van de
band zowel toonhoogte als klank van de opgenomen signalen.

Voorbeeld: een toon A van 440 Hz opgenomen met een snelheid
van 19 cm/s en weergegeven met het dubbele, 38 cm/s, zal een
octaaf hoger klinken op 880 Hz. Op deze manier zou een opname
van een fagot met een 4 maal zo hoge snelheid weergegeven, een
soort hoog hobogeluid voortbrengen, maar met een heel andere
klankkleur dan de fagot of veel hoger gestemde hobo. Niet alleen
verandert de snelheid de toonhoogte en de klank, maar ook het
ritme van elk opgenomen muzieksignaal.
Een andere, bekende trucage is het weergeven van de band in on
gekeerde richting, wat een heel nieuw soort geluid geeft, omdat
inslinger- en uitsterfverschijnselen van de tonen eveneens worden
omgekeerd. Bij de opname van een piano bijvoorbeeld, waarbij de
tonen een snelle en harde aanzet hebben en dan langzaam uitster
ven, draait de tegengesteld lopende band de opname om tot een
verbazende geluidsvolgorde met een langzame aanzet en een plot
seling einde. Band-omkering is zeer eenvoudig bij een volspoorapparaat, omdat alleen de haspels moeten worden omgewisseld.
Het kan ook wel bij half- en kwartspoorrecorders worden gedaan,
maar dit kost veel meer moeite.

De speciale snij- en lastechnieken komen ons te hulp voorde aparte
effecten bij het maken van bijzondere aanzet- en uitsterftijden. Ze
kunnen de ene toon geleidelijk doen overlopen in een andere. Een
schuine las onder zeer grote hoek kan worden toegepast voor een
zeer trage opbouw van een nieuwe toon. Als een trage toonaanzet
moet worden gevormd zal zo’n volspoorlas geleidelijk meer band
met die toon langs de kopspleet laten lopen, of laten uitsterven,
en geeft op die wijze een berekende aanzet- en uitsterfperiode. Bij
tweespooropnamen in stereo waarbij twee tonen op aparte sporen
dit effect moeten hebben, wordt een aparte lastechniek vereist
voor deze meer ingewikkelde soorten tooninhoud en hiervoor zijn

Afb. 6.5
Toonvormende bandlassen.
A. Langzame toeneming in geluidssterkte.
B. Inslinger- en uitsterftijd door de helling
van de las.
C. Speciale lasmethode voor tweespoor
stereo.
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speciale montage-apparaten ontwikkeld. Een andere trucagemoge
lijkheid die veel toepassing vindt is punt-wismethode (spotwissen)
waarbij een wisapparaat in de vorm van een potlood zeer kleine
delen kan verwijderen uit het signaal op de band.

Overspelen van geluidsbanden (dubbing)
Een zeer belangrijk aspect van muziekcompositie met magnetische
band is de overbrenging van signalen van de ene band naar de an
dere, bekend als dubbing. Met behulp van twee bandrecorders is
dit eenvoudig te realiseren, met de ene in weergeefstand de ori
ginele band afspelend, en de andere machine met een nieuwe band
in opnamestand. Bij toepassing van dubbing in de studio worden
altijd twee recorders toegepast. Vaak worden daar (delen van) sig
nalen op de andere recorder overgespeeld, die reeds een band met
signaal heeft. Deze laatste recorder moet dan een voorziening heb
ben om tijdelijk de wiskop te kunnen uitschakelen, zodat het be
staande signaal niet wordt gewist, terwijl het nieuwe toe te voegen
signaal erbij ’gedubbed’ wordt.
Problemen ontstaan meestal bij deze techniek, omdat er scherp op
moet worden gelet, dat de nieuw toe te voegen signalen synchroon
bij het oude, bestaande programmamateriaal worden gevoegd en
dit geldt speciaal bij meer-sporen recorders. Een halfspoorrecorder
Afb. 6.6
Multiplay met eenhalfspoorstereorecorder:
weergeef- en wiskop zijn uitgeschakeld,
bovenste kopspleet in opnamekop is in
weergave geschakeld die het reeds op spoor
1 aanwezige signaal weergeeft via een aparte

monitor; de onderste kopspleet van de opnamekop neemt een nieuw signaal op en
wel synchroon met het reeds aanwezige sig
naal op het bovenste spoor.

opname spoor 1
geschakeld als
weergcefkop

1

2

3

4

—

80

wiskop
uitgeschakeld

spoor 3
opneemkop

weergeefkoppen
uitgeschakeld

kan zodanig zijn ingericht, dat de signalen van spoor 1 (via een
aparte monitor-versterker hoorbaar gemaakt) synchroon door de
samensteller op spoor 2 kunnen worden opgenomen onder toe
voeging van een nieuw signaal en alles synchroon met het basis
materiaal.
Dit proces is bekend als over-dubbing of sound on sound of multiplay. De standaard gemonteerde (aparte) weergeefkop kan goed
dienst doen als monitor, omdat deze enige centimeters is verwij
derd van de opneemkop. De band loopt meestal van de linkerhaspel
naar de rechterhaspel, maar het is ook mogelijk een klein stukje
band aan elkaar te plakken en deze als een eindloze band langs de
koppen te leiden, na enige modificaties aan het tapedeck. Deze
methode wordt zeer veel toegepast bij elektronische muziek. Bij
een zorgvuldige las- en snijtechniek kan er een uitstekend, zich
steeds herhalend stuk ritmepatroon worden gerealiseerd zonder
onderbreking, die kan worden gebruikt om als achtergrond in te
dubben bij een bestaande of op te nemen compositie op band of
op een ander spoor. We hebben reeds gezien hoe men bij echo
gebruik kan maken van de eindloze band (hoofdstuk 3).
Afb. 6.7
De eindloze bandtechmek bij een recorder
voor het verkrijgen van een repetitieeffect.
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Conclusie
Het grondprincipe van het opnemen van elektrische signalen in geluidspatronen op de magnetische band, waarbij banden op ver
schillende wijze kunnen worden bewerkt, gelast, gesneden en
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Afb. 6.8
De minium-apparatuur voor het maken
van elektronische muziek.
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samengesteld tot één uiteindelijke moederhand met een aaneen
sluitende uitvoering is vrij eenvoudig. In de harde praktijk echter
betekent het samenstellen van een muzikale compositie met het
gebruik van bandrecorders en dito technieken echter een tijd van
veel voorbereiding, een lange periode van opnemen en bewerken
van banden, het mengen van signalen en tenslotte het belangrijkste,
het kiezen en dan samenstellen uit een meestal overweldigende
hoeveelheid bandmateriaal van allemaal kleine lengten.
Een van de hoofdeigenschappen van de componist die werkt met
bandrecorders en bandtechnieken is een grote mate van geduld.
De benodigde werktuigen voor het maken van elektronische mu
ziek in zijn eenvoudigste vorm zullen we hier nog even bespreken.
De basis van het systeem wordt gevormd door twee bandrecorders,
meestal volspoor, maar soms ook halfspoor mono of halfspoor
stereo. De beide recorders zijn zo aangesloten, dat zij signalen uit
de mixer kunnen ontvangen maar ook zijn ze met de ingang van
de mixer verbonden om signaal af te geven, bijvoorbeeld voor
dubbing. Op de mixer is ook een microfoon aangesloten voor de

opname van concrete muzieksignalen (van muziekinstrumenten)
terwijl ook een oscillator kan worden aangesloten op de mixer
voor de elektronisch gevormde geluiden. Dergelijke signalen zijn
ook op grammofoonplaten verkrijgbaar. Deze opstelling geeft de
samensteller de mogelijkheden om apart of simultaan de signalen
van microfoon, oscillator en vanaf een andere bandrecorder op te
nemen.
Het laatste, maar niet het minst belangrijke onderdeel, en eigenlijk
het meest gebruikte is de plakpers voor bandmontages. De komst
van spanningsgestuurde muzieksynthesizers aan het eind van de
zestiger jaren hebben ervoor gezorgd, dat de populariteit van de
met band samengestelde muziek is verminderd, maar de eenvoud
waarmee elektronische muziek op band kan worden samengesteld
is ten dele gebleven voor de vele amateurs, die kunnen omgaan met
recorders, mixers, oscillatoren enz. om, op beperkte wijze, toch
bandmuziek te kunnen samenstellen.
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7. Ritme-apparaten
Het populaire pijporgel in de theaters van de twintiger en dertiger
jaren waren vaak uitgerust met een aantal slag- of percussieinstrumenten die waren te bedienen via regelorganen op de speel
tafel van het orgel. De drumstokken e.d. bedienden de verschillende
instrumenten en werden geactiveerd door lucht uit het pijporgel.

Toen in de jaren vijftig het elektronisch orgel verscheen, werd dit
systeem nog gehandhaafd. Maar het maakte spoedig plaats voor
andere systemen, waarbij de slaginstrumenten elektronisch worden
gesimuleerd. Ongeveer in dezelfde periode werd hard gewerkt aan
apparaten, die geheel onafhankelijk van de toetsbediening een
reeks slaginstrumenten konden nabootsen, maar op een vooraf in
te stellen automatisch programma in een apparaat, meestal bekend
als ritmegenerator, ritmebox of ritme-apparaat.
Ritme-apparaten zijn meestal verkrijgbaar als op zichzelf staande
eenheden voor het gebruik bij andere muziekinstrumenten, ofwel
als ingebouwde sectie in een elektronisch orgel om de speler te
begeleiden.

Op afstand te bedienen traditionele
slaginstrumenten
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De eerste stap in de ontwikkelingshistorie naar de moderne geheel
niet-mechanische ritmegenerator was de vervanging van de klepbe-

Afb. 7.1
Mechanische „ritme-eenheid” uit de jaren
1950 met bas, concerttrommel, triangels
e.d., gemonteerd in één kast.
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diening met lucht door de elektrische bediening met relais. In de
vijftiger jaren begonnen de elektronische orgeltechnici aan de ont
wikkeling van ’bandritmebox’. In één enkele behuizing werden
instrumenten zoals basdrum, concerttrommel, triangels en tam
boerijnen gemonteerd. De verschillende stokken werden bediend
door relais en de ’drumbox’ werd met het orgel verbonden door
een meeraderige kabel. De meeste percussie-instrumenten zijn van
het enkelslags, zodat een eenvoudig relais die slag kan geven. Maar
enkele instrumenten zoals de concerttrommel, moeten ook de
mogelijkheid hebben van roffelen en dit werd bereikt door het
relais repeterend te laten werken, zoals de klepel op een elektrische
bel. In de kast werden registers ingebouwd, waarmee de musicus
zelf de weer te geven instrumenten kon kiezen. Enkelvoudige
slagen op een base-drum e.d. werden meestal gemaakt door met
de teen bediende ’pedalen’, vlak bij het zwelpedaal gemonteerd
of door met de hand bediende knoppen vlak onder het klavier.
Ook in de maat klinkende trommelslagen bij elke gespeelde toon
behoorde tot de mogelijkheden door separate schakelaars, die
gemonteerd waren op de pedalen of de toetsen. In normale geval
len behoefde geen van de instrumenten in de ’drumbox’ nog extra
te worden versterkt, maar voor gebruik in rumoerige omgevingen
en in zeer grote zalen was een extra microfoon ingebouwd om te
zorgen voor aparte versterker/luidsprekerweergave.
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Voorgeprogrammeerde traditionele
slaginstrumenten
Met de ’drumbox’ moest de orgelspeler elke slag apart maken met
een pedaal of toetscontact. Maar het duurde niet lang voordat men
op het idee kwam dat de een of andere roterende schakelschijf als
meervoudige automatische schakelaar met vaste draaisnelheid, ver
schillende slaginstrumenten volgens een van te voren vastgelegd
programma kon sturen: de robot-drummer.
Deze geheel auotmatisch werkende robot-drummer gebruikt echte
slaginstrumenten gestuurd door een commandoschijf, maar werd
echter nooit populair, aangezien hij vrijwel direct na de ontwikkeling
werd verdrongen door een nieuwe versie van hetzelfde apparaat.
Hierbij kwamen de geluiden niet van echte instrumenten, maar uit
een luidspreker met imitatie slaginstrumenten door elektronische
schakelingen.

Elektronische ritme-generatoren met
mechanische sturing (programmaschijf)
In een automatische ritmebox stuurt een mechanische door een
motor aangedreven programmaschijf de elektronische schakelingen
om slaginstrumentgeluiden weer te geven volgens een vooropgezet
ritmisch patroon. Een elektrische motor, ingesteld op een met de
hand regelbaar tempo, drijft een geïsoleerde schijf met contacten
aan (commandoschijf). Op deze schijf maken de contacten verbin
ding (in een bepaald ritme) met sleepcontacten, die spanningen
doorgeven aan een instrumentenkeuze-eenheid. In deze eenheid zijn
ook normale schakelaars opgenomen om verschillende ritmen van
de commandoschijf te kunnen samenvoegen en te koppelen met
percussiegeneratoren. De uitgangen van de percusssiegeneratoren
worden aangesloten op een versterker en vervolgens hoorbaar ge
maakt door de luidspreker. Deze mechanisch geregelde elektro
nische percussiegenerator is eigenlijk een ’drummer-in-een-kastje’
en moet de plaats van een echte slagwerker in een groep of de
drummende begeleider van een pianospeler kunnen innemen.
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Veel grote fabrikanten namen een robot-drummer in hun verkoopprogramma op, zoals Wurlitzer met hun Sideman en Kinsman met
hun Rhytm King apparaat. Ze gaven niet alleen een eenvoudige
foxtrot en walsritmes, maar ook gecompliceerde tango’s, rumba’s,
cha-cha’s, bolero’s en samba’s. De elektronische toongeneratoren

Afb. 7.2.
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simuleerden basdrums, concerttrommels, tom-tom, houtblokken,
maraccas, claves, bekkens e.d., in elk ritme en in elk tempo, alleen
of samen. Zij waren zo goed dat sommige vakbonden van musici
een sterk protest lieten horen, omdat zij dit een unfaire concur
rentie vonden.

Elektronische ritme-generatoren met
elektronische sturing
In de sector elektronische muziek heeft altijd de gedachte geleefd
om zo snel mogelijk van de mechanisch aangedreven onderdelen
af te komen. Dit gebeurde met de robot-drummer aan het begin
van de zestiger jaren, toen goedkope halfgeleiders leverbaar werden
en het mogelijk was om de mechanische commandoschijf aan de
kant te zetten.
Er werd een aantal verschillende niet-mechanische systemen ont
wikkeld, maar ze zijn alle terug te voeren tot hetzelfde principe.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een oscillator met een lage fre
quentie (A), waarvan de frequentie instelbaar is en die een grote
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Afb. 7.3
Basis-eenheden van een ritmegenerator
waarbij slaginstrumenten elektronisch wor
den gesimuleerd en worden gestuurd door
een impuls-generator.
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reeks gelijkmatige impulsen (de pulstrein) afgeeft, hetgeen zichtbaar
wordt gemaakt met een knipperende lamp voor de maatindicatie.
De pulstrein wordt verbonden met een tijdsvolgorde generator B,
die achter elkaar een groot aantal uitgangen voorziet van impulsen
in een vaste volgorde vanaf de eerste aansluiting tot de laatste en
dan opnieuw. De uitgangen van deze generator worden gekoppeld
met de ingangen van een ritmevolgordesectie C, met schakelaars,
waarmee de pulsen worden gekozen, die naar een percussie-toongenerator D worden gevoerd. De impulsen sturen nu de percussiegeneratoren D, die hun signaal afgeven en na de keten met versterker
E te hebben doorlopen door de luidspreker F, het geluid van slag
instrumenten laten horen. Dit systeem, dat geheel gebruik maakt
van de elektronica is niet groter dan een radiotoestel en is bedoeld
voor gebruik met versterker en luidspreker.

Temporegeling
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Een van de meest belangrijke voordelen van de ritmebox, die wordt
gebruikt om een speler met een ander instrument te begeleiden, is
de mogelijkheid het tempo te beïnvloeden. Om deze reden is de

ritmebox altijd voorzien van een naar buiten uitgevoerde knop
voor de tempo-instelling.

Bij het geheel elektronische systeem regelt deze knop de herhalingsfrequentie van de impulsocillator, die een gelijke reeks impulsen
afgeeft. Er zijn verschillende schakelingen gebruikt om frequentie
van de impulsoscillator te regelen, maar de meest gebruikte en ook
de meest eenvoudige uitvoering, werkt met de hulp van een UJT
(Uni-junction transistor) oscillatorkring. In deze oscillator begint
de condensator na het aanzetten van het apparaat, zich op te
laden via de variabele weerstand. Als de condensator een bepaalde
spanning heeft bereikt, schakelt hij de UJT open. De lage junction
van de UJT gedraagt zich dan als kortsluiting en de stroom van de
condensator passeert de weerstand om een kleine impuls af te geven.
De condensator ontlaadt zich snel via de UJT en de weerstand,
zodat er slechts een zeer zwakke korte impuls ontstaat. Zodra de
condensator is ontladen, schakelt de UJT dicht en vormt weereen
open circuit voor de condensator. Deze herlaadt zich weer, de UJT
opent zich en een volgende impuls is ontstaan. De oscillator produ
ceert op deze wijze een impulstrein met qua sterkte en frequentie
gelijke pulsen, waarbij de frequentie afhankelijk is van het produkt
van de regelbare weerstand en de condensator. Doordat de variabele
weerstand een met een knop uitgevoerde potentiometer is, kan de
speler het tempo regelen.
regelweerstand impulslengte
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Afb. 7.4
Voorbeeld van een regelbare impulsoscillator voor tempo sturing van de ritmegenerator.

o.v.

Ritmepatroonselectie
De tijdsvolgordegenerator is de sectie van de ritmegenerator, die de
impulstrein van de tempo-oscillator omzet in een bepaalde volgorde
van impulsen, die achter elkaar volgend op een reeks aansluitpunten
beschikbaar zijn. De percussie-oscillatoren kunnen op deze punten
worden aangesloten volgens het gewenste ritmepatroon om percussieschakelingen aan te stoten.
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En zo hebben we dan een elektronische vervanger gekregen voor
de mechanische commandoschijf, die de opvolgende uitgangsimpulsen door draaiing en sturing van contactstrippen realiseerde.
Er zijn wel manieren om met behulp van de elektronica de com
mando’s te geven, maar het basisprincipe ligt toch vast, in wat
bekend werd als de ringteller. Er zijn bijvoorbeeld 24 ringteller
elementen, RC1, RC2 enz. in cascade geschakeld waarbij het
24e element weer is verbonden aan het eerste. De schakelingen zijn
zodanig opgesteld dat op één bepaald moment ook maar één
bepaald element zijn signaal kan geven.
Afb. 7.5
De ringteller als een elektronische schake
laar om het tempo van de oscillerende im
pulstrein om te zetten in een cyclische

reeks van opeen volgende impulsen over
een rij uitgangs-aansluitingen.
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Omdat elke impuls van de tempo-oscillator aankomt bij het links
gelegen stuurelement, zal het signaal zich door de keten van ele
menten bewegen. Voorbeeld: als de uitgang bij RC1 is, schuift het
op bij de ontvangst van een impuls. Als het uitgangssignaal alle
24 elementen is gepasserd, zal het naar RC1 terugkeren tot de vol
gende impuls en op die manier zal een kringloop ontstaan door de
ring heen. Bij het ontwerp van een ritmebox moet reeds in een vroeg
stadium de beslissing worden genomen over het aantal elementen
dat in de ringteller voorkomt. Dit hangt af van de verschillende
gewenste tempi in de muziek. Voor de vierkwartsmaat zullen ogen
schijnlijk minstens vier ringtellerelementen nodig zijn, maar deze
kan geen driekwartmaat of zefs nog meer complexe ritmen bewer
ken. Om de meest ritmesoorten te kunnen weergeven zijn minstens
een 24-ringtellerelementen noodzakelijk. Met een 24-maten patroon
wordt de vierkwartsmaat geboren door de maten 1,7, 13 en 19 te
selecteren voor de hoofmaat met 4, 10, 16 en 22 voor de halve. Bij
het 3/4 walsritme vallen de hoofdmaten op 1,9 en 17, de halve
maten op 5, 13 en 21. Op deze wijze voorziet het 24-maat patroon
van de ringopstelling de halve maten voor de 4/4 en 3/4 maat,
maar ook voor de wat minder gehoorde 6/8 maat (hoofdmaten
90 op 1 en 13, en de halve op 5, 9 17 en 21) alsmede voor andere

regelmatige ritmen. Uiteraard zal de ringteller moeten zijn uitgerust
met een bepaalde inrichting om het automatisch te laten terug
keren naar de startpositie met de uitgang op aansluiting 1, zo dat
wanneer de ritmegenerator is gestart het ritme ook vanaf de eerste
maat wordt weergegeven. Soms wordt ook een 48-ringteller toege
past om een nog grotere verscheidenheid aan verschillende maat
soorten, zoals dubbele weer te geven, die bijvoorbeeld veel in
Zuidamerikaanse muziek voorkomen. Alhoewel de elektronische
commandoschijf hier als ringteller is belicht terwille van het
begrip, passen de meeste recente commerciële apparaten kant en
klare geïntegreerde schakelingen (IC) toe die hetzelfde resultaat
bereiken, maar veel goedkoper zijn.

Keuze van ritmevolgorde
Van de tijdvolggenerator B worden de uitgangen aangesloten op
de ritmevolgorde keuzesectie,waarin presetschakelaars het de speler
mogelijk maken om elke gewenste combinatie van de uitgangen
te kiezen om de elektronische percussieschakelingen in de
volgende sectie te sturen. In de normaal verkrijgbare ritmeboxen
zijn de schakelaars al naar gelang ritmesoort aangegeven met fox
trot, wals e.d. en dit zijn meestal meervoudige toetsschakelaars die
een bepaald aantal van de ringtellerelementen verbinden met een
aantal verschillende percussieschakelingen om een reeks signalen
weer te geven van de basdrum, concerttrommel, bekkens e.d. in
overeenstemming met de door de schakelaars gekozen maat.

Door impulsen geactiveerde
percussieschakelingen
We zijn nu aangekomen in een stadium waar de ritmegenerator
een reeks impulsen kan geven om de percussieschakelingen te
activeren met een repeterend ritmepatroon en in een tempo dat
wordt ingesteld door de musicus. We gaan nu een blik werpen op
de wijze, waarop elektronische schakelingen worden toegepast
om op luidsprekemiveau percussie-imitaties weer te geven. In
principe bestaan de geluidsvormende schakelingen in de ritmegeneratoren uit een LC-oscillatorschakeling, die op een korte stuurpuls
reageert in de vorm van gedempte oscillatie. In een generator van
dit type (bijvoorbeeld de claves) geeft de LC-schakeling een
gedempte trilling af wanneer een korte impuls de ingang bereikt.
De 0,5 H spoel en de 0,01 ijl F condensator in de ,voorraadschakeling’
dienen voor de oscillatie; de overige zijn voor de juiste
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klanknabootsing van de 2 houten, ca 20 cm lange latjes, de claves,
die elkaar raken. De percussielengte wordt bepaald door de oscillatorfrequentie die van ca 40 Hz voor een basdrum tot wel 2,5 kHz
kan lopen bij de claves. Naast het tempo hebben alle geluiden van
slaginstrumenten een aanslag (ook aanzet of attack), een tijdsduur
en afval- (of uitsterf-) karakteristieken.
Afb. 7.6
Nabootsing van een percussiegeluid door
gedempte oscillatie van een afgeregelde
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Attack en uitsterftijd worden in de meeste gevallen geregeld door
aparte Rc-netwerken, terwijl de periode direct proportioneel is van
de Q of kwaliteitsfactor van de afgeregelde LC-schakeling. In prak
tische schakelingen komen inductiewaarden voor van 10 H tot
enkele mH. Veel ontwerpers passen transistoren en andere halfge
leiders met versterkingsfactor toe in hun actieve schakelingen voor
een meer de werkelijkheid benaderende percussie, dan met passieve
schakelingen mogelijk zou zijn. Met versterkende en schakelende
componenten erbij wordt het mogelijk om verschillende
faseverschuivende elementen voor een nog meer reëlere simulatie
te realiseren, waarmee ook eigenschappen van attack en uitsterven
realistischer worden.
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Sommige signalen worden echter moeilijk verkregen met één enkele
kleine impuls van een oscillator, omdat zij ook geluidsonzuiverheden
bevatten. Als voorbeeld halen wij aan, dat veel geluiden een
a-periodische ruiscomponent bevatten, zoals de bekkens en de met
’brushes’ bespeelde concerttrommeL Voor deze ’instrumenten’
wordt dan ook vaak gebruik gemaakt van een aparte ,witte ruis’
generator, waarvan de uitgang wordt gemengd met het signaal van
de oscillator om een 'ruisend’ en ’sshht-effect’ te verkrijgen. Op
dezelfde wijze wordt soms de generatoroutput gemoduleerd door
een aparte oscillator met een lage frequentie van zo’n 15-20 Hz om
een ratelend effect, een typisch element bij de instrumenten zoals
demaraccas,tegeven. In het toongeneratordeel voor slaginstrumenten

van de ritmegenerator kunnen net zoveel verschillende generatoren
worden toegepast als de ontwerper wenst of qua prijs aanvaardbaar
is. De generatoren die vrijwel altijd aanwezig zullen zijn, zijn de
basdrum, concerttrommel, bekkens, tom-tom, conga-drum, claves
en maraccas, terwijl de meer omvangrijke instrumenten daarbij
nog zijn uitgerust met een koebel, triangel, tamboerijn, houtblok
en castagnetten. In feite kan elk slagintrument zonder bepaalde
toonhoogte verrassend goed worden nagebootst.

Tempo-instelling
Op de automatische elektronische ritmeboxen zoals die nu zijn
beschreven, kan de musicus zelf het gewenste tempo door een
regelknop instellen. Moderne ontwikkelingen echter hebben dit
'achterhaald’ en regelen nu geheel automatisch het tempo volgens
de snelheid waarmee de musicus speelt. Eerst, waarschijnlijk uit
gewoonte, neigt de musicus ertoe om met het eenmaal vooraf
ingestelde tempo te spelen, maar zodra hij over de vreemde
gewaarwording heen is, dat de ritmegenerator zich naar zijn tempo
richt, vindt hij dit meestal een oplossing waarmee hij zich expressief
kan uiten.

In de meeste gevallen wordt de zich-naar-de-speler-instellende
tempo-regeling op ritmeboxen, via schakelaars op de pedalen (of
soms ook op de toetsen) gestuurd door een daarmee overeenstemmendereeks impulsen om deimpulsoscillator te synchroniseren.
Als een alternatief, om de montage van aparte schakelaars te ver
mijden, kan de tempo-volger zijn tempo-informatie afleiden uit
het impulsachtige signaalniveau van het elektronisch instrument,
waar de één of andere vorm van een zich herhalende amplitude
met de gewenste frequentie wel zal optreden. Veel verschillende
schakelopstellingen kunnen worden toegepast voor de tempovolger, maar de ruime beschikking over phase-locked-loop microcircuits hebben geleid tot een grote toepassing van een schakeling
waarin het temporegelende ingangssignaal, met een frequentieimpuls Fl, wordt toegevoerd aan een impuls-omvormer A, die een
reeks 'zuivere’ korte pulsen in het speeltempo afgeeft. Deze korte
impulsen worden geleid naar één aansluiting van de vergelijkingsschakeling B. Een aparte spanningsgestuurde oscillator C, die
’ongeveer’ is ingesteld op de gewenste snelheid, geeft zijn signaal
fo af aan het vergelijkingscircuit waardoor een DC-regelspanning,
proportioneel aan het verschil tussen fl en fo, wordt verkregen
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aan de uitgang van de ’vergelijker’. Deze wordt verbonden met de
regelaansluiting van de oscillator. Dit veroorzaakt een wijziging in
frequentie van die oscillator, totdat deze gelijkloopt met de
signaalfrequentie f 1, zodra de correctiegelijkspanning verdwijnt.
Het uitgangssignaal fo volgt op deze wijze de ingangsfrequentie fl,
die wordt gebruikt om de rest van de ritmegenerator in de pas te
laten lopen met de musicus.
Afb. 7.7
Basiseenheden van een tempo-opvolger van
een automatische ritme-eenheid met het
phase-locked-loop systeem
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Moderne phase-locked-loop systemen kunnen in deze schakelingen
een zeer breed, vast frequentiebereik omvatten, zodat de ritmebox
een omvang heeft van rallentandi en accelerandi van de uitvoerende
musicus.

Praktische uitvoeringen van automatische
ritmeboxen
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In de (muziek) handel worden verschillende uitvoeringen van
automatische ritmeboxen aangeboden. De meest voorkomende is
de compacte ritme-eenheid voor gebruik met een aparte versterker
en luidsprekerkast. Er zijn ook construcies, waarbij de luidspreker
en versterker reeds zijn ingebouwd, waarbij de regelorganen op de
bovenzijde zijn aangebracht. Vaak echter vormt de ritme-eenheid
een geïntegreerd deel van een elektronisch toetsinstrument, waarbij
de bedieningsorganen naast het klavier zijn ondergebracht. In dit
geval zijn de percussieschakelingen aangesloten op de ingebouwde
versterker en luidspreker van het instrument zelf. Het uitgangssig
naal van de ritmebox is echter aangesloten op een punt achter het

zwelpedaal en de klankregeling om te voorkomen, dat de geluids
sterkte en de geluidskwaliteit niet worden beïnvloed als de musicus
zijn instrumentknoppen anders instelt.

Cassette-alternatief bij rilmeboxen
Volgens het principe van de in hoofdstuk 1 beschreven Mellotron
orgels is een ritme-apparaat op de markt, wat gebruik maakt van
’live-ritmen’, gespeeld door een slagwerker en opgenomen op een
geluidsband. Deze geluidsband kan worden gebruikt als begeleiding
bij een solist op een muziekinstrument.

De cassette-recorder met zijn bedieningstoetsen kan worden opge
steld naast het klavier. Voor de meest populaire dansvormen zoals
de quickstep, de langzamere foxtrot, walsen, samba’s e.d. zijn
cassettes in de handel. Het belangrijkste nadeel van een vooraf
opgenomen ritmecassette is natuurlijk dat een temporegeling hierbij
onmogelijk is. Maar een enorm voordeel is het echte ’life-geluid’
van een dergelijk ritmesysteem, waardoor het zeer aantrekkelijk
is en dat de kwaliteit het repeterende ’dode’, mechanische geluid
van de elektronische ritmebox zeker overtreft.

Afb. 7.8
De cassetterecorder als geïntegreerd deel
van een elektronisch orgel voor de opwek
king van het ritme via het versterker/luidsprekerssysteem van het instrument.
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8. Muziek synthesizers
In het begin van de dertiger jaren keek Meissner, één van de uitvin
ders van elektronische muziek instrumenten, reeds in de toekomst
en schreef: het ideale instrument is er een, dat elk geluid kan
maken, bekend, onbekend of denkbaar; en om dit te maken moe
ten we de beschikking hebben over een generator die het hele hoor
bare frequentiegebied kan omvatten. We moeten in staat zijn van
deze generator elke frequentie apart te kiezen, of vele frequenties
tegelijkertijd, harmonisch dan wel in disharmonie en met regelbare
bandbreedte. Verder moet iedere gewenste amplitude instelbaar
zijn en tevens het verloop van iedere toon (aanzet - duur - uitsterftijd).

We moeten het totale geluidsbeeld kunnen bepalen door de juiste
speeltechnieken en apparatuur. Met een dergelijk instrument is
men in staat elk mogelijk geluid synthetisch te maken, continu,
gedempt, transiënt, muzikaal of niet muzikaal, omdat we alle basis
geluidselementen hebben en de middelen om elke gewenste com
binatie samen te stellen in elke gewenste ’tijd-amplitude relatie’.
Het heeft 40 jaar geduurd, maar tegenwoordig hebben we de be
schikking over dergelijke ’science fiction’ instrumenten in de vorm
van de muziek synthesizers of beter gezegd: spanningsgestuurde
muzieksy n th esiz ers.
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Wellicht hebt u nog nooit een muzieksynthesizer gezien, maar hun
geluiden beledigen of charmeren uw oren dagelijks via radio, tele
visie, films, band, cassettes en platen. Hoe langer hoe meer wordt
er gebruik gemaakt van muziek die als begeleiding bij een tv-reklame
is te horen en komt uit een enkele muzieksynthesizer. Bijna iedere
popgroep gebruikt een synthesizer in de instrumentale sektie.

Iedereen kan het geluid identificeren van de meeste conventionele
instrumenten zoals gitaren, saxofoons, trompetten en violen. Als
hij echter aandachtig luistert naar een stuk muziek en hij is niet in
staat te zeggen, welk instrument er speelt, dan hoort hij waarschijn
lijk een synthesizer. De invloed van dit instrument is zeer vergaand
geweest en de mening over het instrument is daarom des te meer
verdeeld. Als één extreme mening is gesteld, dat de synthesizer een
geheel oorspronkelijk instrument is en in staat is in geschoolde
handen een oneindige variatie van unieke en zeer mooie muzikale
effekten voort te brengen. Maar daartegenover staat de opinie, dat
de synthesizer slechts een mooi uitgevoerde effektschakeling voor
stelt; weinig meer dan een onbeduidende ’gimmick’ voor mensen,
die niets met een normaal instrument kunnen doen.

Wat is een synthesizer?
Alle geluiden, ruis en muziek tonen, zijn opgebouwd uit een aantal
componenten, die worden gemoduleerd in een aantal verschillende
parameters ofwel karakteristieken, om een bepaalde golfvorm te
produceren. De muziektoon is opgebouwd uit frequentie, intensi
teit, aanzet, periode met gelijkblijvende sterkte, uitsterftijd, portamento (glisando), klank, vibrato en tijdsduur. De muzieksynthesizer
is ontworpen om de musicus een uitgebreide en flexibele controle
te geven over deze basisgeluiden, die door de luidsprekers worden
weergegeven. Om het exacter te stellen: de synthesizer is een ver
zameling van elektronische, met elkaar verbonden onderdelen om
elektrische signalen te maken en te veranderen voor de weergave
van hoorbare geluiden door de luidspreker. Het moet worden bena
drukt, dat er alleen elektrische signalen worden geproduceerd en
dus geen direkte geluiden. Er zijn zeer veel verschillende muzieksynthesizers, maar in feite zijn ze alle een verzameling met elkaar
verbonden elektronische eenheden, die zijn te verdelen in 4 cate
gorieën: A. signaal (of geluid) generatoren, B. signaal-veranderde
schakelingen, C. spannings-gestuurde generatoren en D. spanningsgestuurde processoren. De signaalgeneratoren zijn elektronische
bronnen van elektrische signalen, die, als ze worden omgezet in
fysieke luchttrillingen door luidsprekers (via versterkers) hoorbaar
geluid geven. Er komen twee verschillende vormen signaalgeneratoren voor, die zeer veel worden toegepast in synthesizers: oscillatoren, die een AC-signaal afgeven in een bepaald frequentiegebied
en waarmee tonen kunnen worden verkregen in het audio-of subaudio bereik. Daarnaast zijn er ruisgeneratoren, die onwillekeurig
signalen produceren zonder een duidelijk waarneembare toonhoogte
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van het signaal. Geluidsveranderde schakelingen zijn de elementen
van de synthesizer, die de golfvorm van de elektrische signalen, ge
produceerd door toongeneratoren, veranderen en hun taak is in de
meeste gevallen direkt duidelijk door de benamingen zoals verster
ker, filter, mixer en nagalm.

Spanningsgestuurde generatoren in de synthesizer produceren een
spanning, die door de musicus kan worden geregeld om toongene
ratoren en klankvernaderde schakelingen te sturen. Tenslotte dient
de stuurspanningsprocessor alleen voor een speciale funktie: de

Afb. 8.1
Draagbare synthesizers (EMS-Synthi AKS).
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automatische vorming van het totaalbeeld van een signaal. De gebrui
ker ziet echter alleen een kast voor hem staan, waarvan de diverse
regelorganen eenvoudig bedienbaar voor hem moeten zijn. Zeer
complexe synthesizers voor studiogebruik kunnen op rekken de
vorm aannemen van een grote installatie, met een frontpaneel met
knoppen, schakelaars, klavieren, meetinstrumenten, aansluitbussen
e.d. maar de meer compacte, draagbare koffersynthesizers zijn even
eens in de handel en geschikt voor de beroepsmusicus en voor de
amateur-musicus die interesse heeft in het componeren of uitvoeren
van elektronische muziek.

Spanningsgestuurde oscillatoren
In de synthesizer vormt de spanningsgestuurde oscillator (VCO)
een belangrijk element waarvan de frequentie wordt geregeld door
een gelijkspanning die wordt toegevoerd aan zijn stuuraansluiting.
Er zijn zeer veel manieren om eèn stabiele oscillator te ontworpen,
waarvan de frequentie kan worden geregeld over een groot frequentiebereik door een gelijkspanning.

R. A. Moog (uitgesproken als mook) was de pionier in de toepassing
van VCO’s in de synthesizer in 1964. De basisschakeling van een
oscillator van dit type (zie blokschema 8.2) produceert een
zaagtandvormig signaal (aan de uitgang in de rechterbovenzijde van
de figuur) en bestaat uit een relaxatieoscillator die is opgebouwd
Afb. 8.2
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uit een UJT (uni-junction transistor), Q waarvan de frequentie
wordt bepaald door de waarde van de condensatorleiding C, door
de uitgangsstroom van de operationale versterker (ofwel een opamp) links. Deze stroom wordt geregeld door de stuurspanning op
de ingang en Moog ontwierp het niet-lineaire terugkoppelnetwerk
zodanig dat een stuurspanningsverandering (verhoging) van 1 V een
verdubbeling van de oscillatorfrequentie veroorzaakt oftewel een
1 volt regeling per octaaf. Door het verbinden van het zaagtand
vormige uitgangssignaal met de golfomvormerschakelingen, is het
ook mogelijk andere golfvormen te maken, zoals de driehoeksgolf,
de sinus, en impulsvormen, die elk verschillende klanken geven via
de luidspreker.

Spanningsgestuurde ruisgeneratoren
De andere belangrijke soort signaalgenerator die in de synthesizer
voorkomt, is de ruisgenerator. In deze schakeling wordt een halfge
leider een (zener) diode toegepast waarmee een ruissignaal wordt
verkregen. Dit versterkte ruissignaal klinkt als een sissend geluid,
zoals bijvoorbeeld het scherp ruisende geluid tussen de radiozenders
op de FM-band en staat bekend als witte ruis.
Wanneer men een bepaald filter toepast, kan dezelfde ruis, worden
veranderd in rosé ruis, met de nadruk op lage frequenties, of in een
scherpe ruis, met het accent op de hoge frequenties en zelfs in ’afgestemde’ ruis, met een smalle band rond een bepaalde audiofrequentie. Dit geeft het effect van een gedefinieerde toonhoogte.

Ring modulatoren
Naast de signalen van spanningsgestuurde oscillatoren en ruisgene
ratoren, kunnen er in een synthesizer ook speciale signalen worden
opgewekt door het mengen van signalen met verschillende frequen
ties. Een bekend voorbeeld van zo’n mengschakeling is de ringmodulator. Hierbij worden twee ingangssignalen met verschillende
frequenties fl en f2 toegevoerd aan een brugschakeling van vier
dioden. Deze schakeling ortderdrukt de beide inkomende frequen
ties zelf en geeft een uitgangssignaal dat een mengsel is van de som
en het verschil van de ingangssignalen en brengt op deze manier
een geheel nieuw signaal voort dat qua toonhoogte verschilt van de
100 ingangssignalen.
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Afb. 8.3
De principeschakeling van een ringmodulator, die veel wordt gebruikt in synthesizers
om twee ingangssignalen met frequenties
f1 en f2 te mengen waardoor de uitgangsfrequentie (f1—f2) en (f1 4-f2) ontstaan,
doch waarbij de oorspronkelijke ingangsfrequenties f1 en f2 zelf onderdrukt zijn.

Signaal omvormers
Naast de reeds beschreven generatoren is de synthesizer ook voor
zien van eenheden (alweer spanningsgestuurd) om het signaal van
de generatoren te verwerken. De eerder beschreven ringmodulator
kan ook dienst doen als signaalomvormer, als één van de ingangsfrequenties zich in het subaudiogebied bevindt en de andere een
normale hoorbare trilling is.

In dat geval, zal de audiofrequentie aan de uitgang verschijnen met
twee iets verschoven zijbandfrequenties, gelegen aan elke kant van
het origineel en afhankelijk van het subaudiosignaal. De meest be
langrijke eenheid in de synthesizer is de voltage controlled amplifier
(V.C.A.) (A = amplifier = versterker), niet alleen omdat hiermee
het gehele sterkteniveau van een signaal kan worden geregeld op
afstand door middel van spanningssturlng, maar ook omdat hiermee
selectieve versterking mogelijk is in het hele frequentiebereik, men
spreekt dan van een V.C.F. (voltage controlled filter). Nogmaals,
de moderne halfgeleiderontwikkelingen, speciaal op het gebied van
IC’s hebben het mogelijk gemaakt dat de meest uiteenlopende
schakelingen zijn te realiseren, maar het principe van de spanningsgestuurde versterking wordt het beste geïllustreerd met het basis
ontwerp van de VCA van Moog (pagina 99). Een stuurspanning
die wordt toegevoerd aan een van de ingangen links boven in de
figuur regelt de uitgangsspanning van de bufferversterker, een opamp 1 (die is ontworpen om de verschillende ingangsgelijkspanningen van elkaar te scheiden). Op zijn beurt produceert opamp 2
een uitgangssignaal dat varieert met de som van de ingangsspanningen die worden toegevoerd aan de aansluitingen links boven in de
afbeelding. De signaalspanningstoename van ingang naar uitgang in
de transistorbalansversterker, gevormd door Q1 en Q2 varieert met
de bias-stroom mee (Ie), gestuurd door opamp 2. Het resultaat is
een versterker, waarvan de versterkingsfactor (sterktetoename)
direkt kan worden geregeld door een stuur(gelijk)spanning ....dus
een VCA, een voltage controlled amplifier.
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Afb. 8.4
Principeschakeling van R. A. Moog voor
zijn eerste uitvoering van een VCA, waar
in de DC-stuurspanning de emitterstroom Ie

varieert van de balansversterker Q1—Q2 en
daarmee de versterking.
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Als aanvulling op de VCA’s omvat de synthesizer meestal ook nog
een aantal signaalomvormers in de vorm van een VCF. Meestal is
dit een versterker meteen RC-terugkoppelnetwerk, waarin de weerstandswaarde (R = resistor = weerstand) die wordt gevormd door
een halfgeleider, wordt gevarieerd door een externe gelijkspanning.
Het bereik of de bandbreedtekarakteristiek van dergelijke VCF’s is
regelbaar door een stuurspanning die met een regelaar kan worden
ingesteld of worden geregeld door stuurgelijkspanning van een
andere eenheid. Meestal werken zij met een bandbreedte tussen de
5 Hz en 10.000 Hz. Het zijn vaak ’aktieve’ filters (dus met de een
of andere vorm van versterking) en soms kan het filter bij een ge
schikte terugkoppelinstelling worden toegepast als oscillator.

Een andere bekende vorm van een signaalomvormer die we in de
synthesizer kunnen aantreffen is de nagalm (meestal van het Hammond-type met veren), die een aantal zeer korte vertragingen in
een signaal kan produceren en die ook één enkel geluid in echo’s
van verschillende sterkten kan omzetten, hetgeen lijkt op weergave
in een grote zaal. In de synthesizer bevat ook de nagalmschakeling
van VCA, zodat hij op afstand met gelijkspanning kan worden
gestuurd.
102 Deze omvormers geven in de meeste gevallen een continu signaal,

maar er zijn ook omvormers die transiënt karakteristieken zoals
attack, tijdsduur en uitsterftijd van een toon kunnen regelen. De
meest toegepaste in deze vorm is de omhullende modulator (envelope-shaper), die in feite een aan/uit schakelaar is. Deze toonomvormer kan, bij een goede instelling van zijn stuurspanningen de
toonopbouwtijd regelen over een bereik van 2 milliseconden tot
1 seconde. De tijdsduur (is de tijd dat de toon op volle sterkte
klinkt) is regelbaar tussen 0 en 2,5 seconde (sustain) en de uitsterf
tijd is van 3 milliseconde tot 15 seconden instelbaar. De stilte (off
time) na het einde van de toon, is tussen 10 milliseconde en 5 se
conden instelbaar. Meestal wordt de envelope shaper gestuurd met
regelaars op het frontpaneel of door DC stuurspanningen van ex
terne apparatuur.

Regelschakelingen
We hebben gezien hoe elektrische signalen worden opgewekt en
omgevormd in de synthesizer en hoe deze schakelingen worden ge
regeld door stuurspanningen. Omdat van de synthesizer een muziek
instrument te maken moet de synthesizer beschikken over aparte
regelsekties voor het verzorgen van de benodigde stuurspanningen.
Dergelijke regelschakelingen vallen uiteen in twee categoriën: hand
bediende regelaars (waarbij de speler gebruik maakt van klavieren,
potentiometers, schakelaars e.d.) en C.V.P.’s (control voltage pro
cessors), waarbij de noodzakelijke stuurspanningen automatisch
intern worden verkregen van andere schakelingen.

Handbediende regelschakelingen
Een lerugblik op pagina 98 toont ons een verwarrende hoeveelheid
regelorganen die door de bespeler van de synthesizer moeten wor
den bediend. Ten eerste moet hij in staat zijn het instrument zo
danig op te stellen, dat hij erop kan spelen en dit betekent het
onderling verbinden van de verschillende eenheden. Er zijn hiervoor
drie veel toegepaste oplossingen. Ten eerste, een reeks aansluitingen
op een paneel. Bij dit systeem, oorspronkelijk ook door Moog
gebruikt, werden de verbindingen tussen de verschillende eenheden
gemaakt door verbindingskabels; dat zijn kabels aan beide einden
voorzien van pluggen of stekers. Als de synthesizers echter is opge
bouwd uit een groot aantal schakelingen dan kunnen verbindings
kabels zeer verwarrend en rommelig werken. Speciaal bij de kleinere
modellen is het stekerpaneel vervangen door ofwel een matrix 103

Afb. 8.5
De drie hoofdmethoden van het aan elkaar
koppelen van de verschillende synthesizereenheden.
A. Verbindingsbord waarbij aansluitingen
door kabels met stekers worden door
verbonden.
B. Matrixstekerbord, waarbij verbindingen
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dingen worden gemaakt door schake
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stekerbord, waarin horizontale en vertikale rijen geïsoleerde aansluitbussen met elkaar kunnen worden doorverbonden door het in
steken van schakelpennen die kortsluitend dan wel doorverbindend
kunnen werken, ofwel een matrix schakelbord waarbij de verbin
dingen worden gemaakt door schakelaars te bedienen, die volgens
een matrix opstelling zijn gemonteerd.
De meeste synthesizers omvatten op hun front/bedieningspaneel
ook een aantal aan/uit en om-tuimelschakelaars, drukknoppen of
tiptoets-schakelelementen, waarmee bepaalde instellingen voor het
uitgaande signaal kunnen worden gekozen zoals nagalm aan/uit, of
octaafverdubbeling. Daarnaast treffen we op dit paneel ook een
aantal regelbare weerstanden of poteniometers aan van het draaiof schuiftype, waarmee traploos veranderingen van het klankkarakY axis

X axis

M ► X axis

i
Y axis
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Afb. 8.6
De „Joystick" regeling in de synthesizer
wordt gebruikt voor het regelen van twee
spanningen tegelijkertijd met één bedieningsorgaan.

ter kunnen worden verkregen. Een variabele regelaars die op som
mige synthesizers is opgebouwd, is de 'joystick’. Deze (stuur)
knuppel, die aan een kant vastzit op een kogelgewricht, kan naar
alle richtingen worden bewogen om 2 signalen te regelen over de
horizontale en vertikale as. Voorbeeld: over de horizontale X-as
kan bijvoorbeeld de amplitude worden gevarieerd en over de verti
kale Y-as de frequentie. Er is dan een vrijwel oneindig aantal com
binaties van amplitude versus frequenties mogelijk. Sommige Joy
sticks’ op synthesizers kunnen zelfs nog een derde grootheid rege
len door het op en neer bewegen van de handel.

Klavieren op synthesizers
Voor bespeling is de synthesizer in de meeste gevallen voorzien van
een klavier. Het toetsenbord kan zijn uitgerust met normale zwarte
en witte toetsen, die terugkomen in ruststand na bespeling, maar
op een aantal synthesizers worden in plaats hiervan bewegingloze
tiptoetsen toegepast, die weliswaar net als normale toetsen geplaatst
kunnen zijn en er ook net zo uitzien, maar die de bespeler echter
gewend aan beweegbare toetsen, in-het begin soms wat afschrikt.
De grote overeenkomst met klavieren uit piano’s en orgels kan
zeer verwarrend zijn, ook al, omdat het synthesizerklavier tonen
kan voortbrengen die niet overeenstemmen met identieke pianotoetsen, alhoewel de uiterlijke gelijkheid er meestal wel is. Maar
ook het regelen van sterkte of toonhoogte kan door een klavier
worden geregeld. Afgezien van de mechanische constructie van het
toetsenbord bestaat het vaak uit een reeks door de vingers te be
dienen toetsschakelaar, die een aparte stuurspanning geven voor
elke toets. In zijn meest eenvoudige vorm is er één enkele verzamelrail voor het klavier en het uitgangssignaal van elke toets kan met
behulp van een bijbehorende potentiometer van te voren worden
ingesteld (preset).
DC uitgangsspannmg
via keuzetoetsen

instelpotentiometer

PI PI pi

ürgmm

n

toetsen

:

Afb. 8.7
Basisprincipe van een synthesizerklavier.
De verschillende DC-spanningen van elke
toets worden ingesteld met de correspon
derende potmeters.
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Het is duidelijk dat een klavier met één verzamelrail een monotoon
is waarbij, als het wordt gebruikt voorde frequentieregeling,slechts
één toon tegelijk kan worden voorgebracht. Op een enkele uitzon
dering na (Polymoog) zijn synthesizers uitsluitend monotoon be
speelbaar zodat accoorden e.d. niet met één klavier kunnen wor
den geproduceerd.

In het afgebeelde voorbeeld kan de spanning voor elke toets indivi
dueel worden ingesteld maar bij het originele Moog-klavier (en
later ook bij die van andere merken) hebben de toetsen onderling
een vaste spanning waardoor, als de gehele klavierspanning voorin
gesteld is om octaven te spelen, de individuele aangeslagen tonen
in de normale getempereerde stemmingen zijn. Sommige synthesizers
hebben expressieregelingen in het klavier, waarbij bijvoorbeeld de
toonsterkte afhankelijk is van de kracht waarmee de toets wordt
ingedrukt.

Verschillende regelschakelingen
Naast de beschreven regelschakelingen komt er op synthesizers
veelal een pitch regeling voor, waarmee de toonhoogte (stemming)
naar behoefte kan worden ingesteld. Ook vinden we een regelaar
voor het maken van glisandi (portamento) waarmee glijdende tonen
kunnen worden gemaakt. Meestal is het instrument voorzien van
een meetinstrument om spanningsveranderingen te controleren en
is een luidspreker ingebouwd, zodat de musicus kan horen wat hij
doet.
De ingebouwde oscillatoren, versterkers en filters in een synthesizer,
worden in het algemeen gestuurd door spanningsregelaars, in de
vorm van eenheden. We hebben gezien dat deze onderling kunnen
worden gekoppeld door verbindingspennen, schakelaars, knoppen
en klavieren op het bedieningspaneel. Maar nog belangrijker is dat
het de uitgangsspanning van bijna elke eenheid in het instrument
kan worden gebruikt om een andere sectie te sturen. Voorbeeld:
een zeer lage frequentie, zeg 5 Hz, uitgangssignaal van een oscillator kan worden gebruikt als regelspanning voor een VCO, waar
mee een vibrato wordt geproduceerd in het uitgangssignaal.

Sequencers
106 Een van de synthesizereenheden die zeer nuttig is bij life-uitvoe-

Afb. 8.8
De sequencer geeft door middel van een
reeks trigger impulsen een serie stuurspanningen waarvan het niveau kan worden in
gesteld met aparte regelaars.
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ringen is de sequencer. Deze werd ontwikkeld door Buchla, een
andere bekende synthesizer-pionier. De sequencer is een stuurspanningsbron, die als voornaamste taak heeft de musicus te voor
zien van een reeks vooringestelde stuurspanningen. In zijn eenvou
digste vorm zijn slechts twee spanningen beschikbaar, maar sommige
ontwerpen kunnen wel vijftig verschillende stuurspanningen af
geven in de gewenste volgorde. Voor een sequencer met zeven
stuurspanningen worden de gewenste spanningen ingesteld door
een potentiometer. Dan wordt een getriggerde impulstrein toege
voerd aan de linker aansluiting. De eerste impuls bouwt een spanning
op in de aan de rechterzijde gelegen uitgang volgens instelling van
potentiometer A. De volgende puls bouwt een uitgangsspanning op
volgens de potentiometerinstelling B enzovoort. De triggerimpulsen
worden verkregen van een aparte VCO en deze kan worden ge
bruikt om de tijd tussen de impulsen te bepalen om een uitgangsspanningspatroon te verkrijgen van elke gewenste tijdsduur voor
elk van de vooraf ingestelde spanningen. Sequencersin synthesizers
kunnen meerdere verzamelrails hebben die elk apart kunnen wor
den geprogrammeerd.
De gebruiks mogelijkheden van de sequencer, een relatief nieuwe
schakeling bij synthesizers, zijn nog steeds in ontwikkeling.

Mogelijkheden van een synthesizer
Volgens de basistheorie is de spanningsgestuurde synthesizer rela
tief eenvoudig. In praktijk echter is het moeilijk om het als een
muziekinstrument te bespelen. De veelheid van mogelijkheden en 107

regelorganen, staat in ongunstige vergelijking tot zelfs het meest
uitgebreide elektronische orgel.
De muzikale combinaties van een synthesizer zijn vrijwel ontelbaar.
Als de musicus het instrument, anders dan een eenvoudig monofoon elektronisch orgel wil gebruiken, dan moet hij een studie
plegen op de synthesizer, die hij in zijn bezit heeft, om begrip te
krijgen van elke aanwezige funktie en hij moet leren welk effect
nodig is om een uiteindelijk acoustisch resultaat te bereiken.

Gelukkig leveren de fabrikanten van synthesizers uitstekende en
omvangrijke handboeken, die de experimenterende musicus bege
leiden door minstens de basistheorieën bij hem te introduceren.
Maar een volledig uitbuiten van de mogelijkheden van een synthe
sizer behoeft een veelvoud aan talenten van de musicus, zoals:
componist, musicus, dirigent, instrumentontwerper en- bouwer,
technicus, acousticus, opnametechnicus en onvermoeibare lust
tot werk met een zeer goed geheugen.

Korte geschiedenis van muzieksynthesizers
In de jaren 1954 en 1955 ontwikkelde R. C. A. (Radio Corporation
of America) een muziek-synthesizer (zonder toepassing van spanningssturing) in samenwerking en medewerking van de Columbia
University. Dit instrument had een paar monofone oscillatoren,
gestuurd door een van te voren gecodeerde opname op een geper
foreerde papierrol. De gaten stuurden de toonhoogte, de klank,
aanzet, tijdsduur, sterkte en uitsterftijd van de door de oscillatoren
voortgebrachte tonen. Alhoewel het nu voornamelijk nog uit his
torisch oogpunt interessant is, werd er een volledig artikel met de
titel: Electronic music synthesizer, door H. F. Olson en H. Belar
aan gewijd in het tijdschrift: Journal of the Acoustical Society of
America, uitgave 27, bladzijden 595-612 van mei 1955. Bij de
RCA synthesizer moest de speler zijn muziekstuk programmeren
met een geperforeerde tape en zo werd een life-uitvoering gegeven.
Met de synthesizer van Dr. Moog uit New York in het begin van
1965 was voor het eerst een life-uitvoering mogelijk. De Moogsynthesizer brak met veel oude en vertrouwde zaken. Het instru
ment gebruikte een toetsenbord voor normale bediening. Er werden
moduulschakelingen ingebouwd, die op zichzelf werkten en het
mogelijk maakten snel een reparatie uit te voeren of een wijziging
en uitbreiding aan te brengen. Er werd gestuurd met gelijkspan108 ningen voor de bediening van de verschillende eenheden. Het resul-

taat was, dat de Moog-synthesizer met modulen, klavier en VCO’s
er veel toe heeft bijgedragen om de synthesizer populair te maken
in brede kring, buiten de professionele studiosfeer. Muziekscholen,
universiteiten en opnamestudio’s waren al vrij snel geïnteresseerd
in de mogelijkheden en velen overwogen een synthesizer aan te
schaffen om erna aankoop, inregeling en opstelling life-uitvoeringen
mee te geven.

Een andere belangrijke pionier van de spanningsgestuurde synthe
sizer was D. Buchla uit San Francisco, die in het midden van de
zestiger jaren zijn eigen versie uitbracht en die zeer veel dezelfde
ideëen vertoonde als de Moog synthesizers. Vanaf die tijd is er een
enorme hoeveelheid spanninggeregelde synthesizers bij gekomen in
vele vormen, waarvan wij o.a. noemen: de VCS-3 (voltage controlled
studio), de Synthi (ook wel verkrijgbaar onder de naam Putney),
de ARP, de Electrocomp, en de Neurona.
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9. Muziek door de computer
Vanaf de zestiger jaren vonden musici al snel de weg naar het werken
met digitale computers in muziekonderricht en tegenwoordig zien
we dergelijke computers op een aantal verschillende manieren door
hen gebruikt worden. Tot nu toe zijn de belangrijkste toepassingen
van de computer: A. voorzien in een complexe en uitgewerkte rege
ling van de spanningsgestuurde synthesizers, die in het vorige
hoofdstuk werden besproken; B. het opwekken van muzieksignalen
door de computer zelf, en C. het echte componeren van muziek
door de computer. Naast de functie als muziekinstrument (met
behulp van een synthesizer of geheel zelf) en als een componist,
heeft de computer ook op breder gebied toepassing gevonden in
de musicologische analyse van bestaande muziekstukken om bekende
stijlpatronen vast te leggen in de werken van componisten en conser
vatoria e.d.

Computersturing van synthesizers
Sinds de VCO’s goedkoop en gemakkelijk te verkrijgen zijn, was
het een relatief eenvoudige stap de digitale computer op zodanige
wijze te programmeren, dat hij een synthesizer kan sturen voor het
componeren of uitvoeren van muziek die veel ingewikkelder is dan
mogelijk is met de handbediende synthesizer en om life-uitvoeringen
te geven van eerder gecomponeerde werken.

Om de uitvoering voor een muzieksynthesizer te regelen stelt de
operator van de computer eerst een reeds eerder samengesteld
110 programma in de computer op. Het programma wordt in de
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Afb. 9.1
Basisopstelling van een digitale computerregeling van een spanningsgestuurde syn
thesizer.
A. Computer.
B. Digitale computer.
C. Digitaal/analoog omzetter.
D. Versterker.
E. Luidspreker.
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geheugens van de computer als reeksen cijfers opgeslagen en kan
worden toegevoerd via een band, plaat of een set ponskaarten. Dan
wordt aan de computer — meestal door middel van ponskaarten
— da ta informatie ofwel ge tallen die de parametersof karakteristieken
zijn toegevoerd bijvoorbeeld voor toonhoogte, klank, tijdsduur e.d.
van de gewenste door de synthesizer voort te brengen tonen. Deze
inkomende data (=gegevens) worden door de computer verwerkt
tot een uitgangssignaal, bestaande uit een impulstrein van 1 en 0
(enen en nullen). Deze impulsen worden geleid naar een digitaalanoloog-omzetter, die de stroom digits (cijfermateriaal) overzet in
continue-analoge signalen ofwel in een spanning die relatief lang
zaam van amplitude verandert over een gebied tussen twee binaire
niveaus. De resulterende analoge spanningen worden verbonden met
de muzieksynthesizer om de VCA’s te sturen, evenals deoscillatoren,
filters en andere toonveranderde elementen om muzieksignalen
weer te geven. Het uitgangssignaal komt uiteindelijk bij de luid
spreker die het signaal hoorbaar weergeeft. In de praktijk worden
een aantal verschillende analoge spanningslijnen toegpast om in
verschillende secties van desynthesizerspanningssturingterealiseren.
Het pionierswerk op het gebied van digitale computers om spanningsgestuurde synthesizers te regelen werd onder meer gedaan door Peter 111

Zinovieff in Engeland rond 1967 en door Max Mathews in Amerika
rond 1968.
Het concept van computergeregelde synthesizers is op zichzelf vrij
eenvoudig, omdat de computer kan worden beschouwd als een
elektronische impulsgever, echter zonder de mechanische beper
kingen van de sequencer zoals die in de synthesizer zelf wordt toe
gepast. Hij werkt als een soort ,super-regelaar’, die het mogelijk
maakt door zijn uitgebreide digitale werking, de synthesizersecties
zeer precies te sturen op een wijze die het mogelijk maakt complete,
langdurige muziekstukken vóór te programmeren.

De computer zelf als muziekinstrument
Een computer kan worden geprogrammeerd om muzikale geluiden
te produceren, zonder de toepassing van een synthesizer. De mu
sicus achter de computer brengt eerst een reeds samengesteld pro
gramma in de computer. Dan voert hij data in voor de verschillende
tonen e.d., die hij wil weergeven. De computer verwerkt deze gege
vens volgens een vastgesteld programma en zijn uitgang geeft een
,aantal binaire impulsen af in overeenstemming met de muziek-
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Afb. 9.2.
Hoe de door de computer gegenereerde
muzieksignalen (in de vorm van pulsen)
worden omgezet in een wisselspanning,
welke wordt omgezet naar versterker en
luidspreker.
A. Computer.
B. Digitale computer.
C. Digitaal/analoog omzetter.
D. Versterker.
E. Luidspreker.

tonen. Deze stroom gegevens wordt vervolgens bewerkt door de
digitaal-analoog-omzetter waardoor een continue analoog signaal
dat het uitenidelijke geluidssignaal vormt voor een versterker en
hoorbaar wordt gereproduceerd door een luidspreker.

We hebben nu gezien dat de computer door middel van impulsen,
maar zonder gebruik van oscillatoren, filters, versterkers e.d. die
ruime toepassing vinden in de synthesizers, op elektronische wijze
muziek creëeit. De componist is in staat met grote precisie elke
eigenschap van het geluid te programmeren, dat na de omzetting
van digitale signalen en impulsen, naar analoge signalen, door de
versterker en luidspreker wordt weergegeven. Zo kan ook dit mu
zikale resultaat worden opgenomen op de band, alhoewel natuur
lijk een permanent werkende computeropname reeds bestaat in de
vorm van een programma met de daarbij behorende datatapes enz.
die gebruikt of gemaakt zijn door de musicus.

Hoe kan een computer muziek maken?
Elk muzieksignaal kan worden gemaakt door toevoeren van een
aantal wisselspanningen aan een versterker en luidspreker, zodat
indien de computer kan worden gebruikt om deze signalen op te
slaan in zijn geheugen en deze kan reproduceren als dit nodig is,
de computer zelf muzieksignalen kan opwekken, zonder de hulp
van een synthesizer. Zoals eerder opgemerkt slaat de digitale com
puter zijn informatie op in de vorm van binaire getallen of bits,
die alleen twee spanningsniveaus voorstellen. In binaire taal over
eenkomend met 1 of 0. Het probleem van opslag van AC-signalen
in de computer werd opgelost door een enkele periode van die
wisselspanning op te slaan in digitale vorm en door dit signaal
continue weer te geven werd een continue AC-signaal geproduceerd.
De opslag van één enkele periode van elke gewenste golfvorm wordt
bereikt door wat bekend staat als quantisation, dat is het proces
van het meten van amplituden op onderling gelijke momenten. Dit
is bekend als sampling. (To sample = verzamelen; hier — verzamelen
van punten die samen verbonden de golfvorm bepalen.)

In het gegeven voorbeeld is de amplitude tienmaal gemeten met
onderling gelijke pauzes over die periode door een sample-and-hold
schakeling. Dit doet precies wat de naam zegt. Het meet de momen
tele spanning op de sampling time (verzameltijdstip) en hold
(houdt vast) de aflezing kort vast zodat het kan worden omgezet
113
in een equivalent binair getal, waarmee de computer kan werken.
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Afb. 9.3
Methode voor het omzetten van een ge
luidssignaal (analoog) in een reeks opvol
gende signaalwaarden ter omzetting naar
een digitale vorm als een serie impulsgroepen, één voor ieder spanningsniveau.
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Bij het opslaan in digitale getallen (bits) van de verzamelde span
ningen is de computer in zijn geheugen uitgrust met een digitale
voorstelling van de analoge sinusgolf.
Als een geluidsgolf met een bepaalde vorm door een luidspreker
moet worden weergegeven, dan kan dit door de computer worden
verzorgd, door zijn geheugen opdracht te geven een aantal van de
verschillende golfvormen, die daar in digitale patronen zijn opge
borgen, op te roepen en ze achtereenvolgens aaneendigitaal-analoogomzetter toe te voeren die de originele golfvorm weer opnieuw
produceert. Het gaat buiten het bestek van dit boek om alle spe
ciale problemen te bespreken van de quantisation, maar we mer
ken op dat voor een goede weergave van een toon van f-Hz een
sampling-rate (verzamelwaarde) van 2 f-Hz nodig is.
Als de bovenste hoorgrens bij mensen beperkt wordt tot ca.
15.000 Hz dan betekent dit dat de sampling-rate 30.000 Hz is.
Ook nu werd ontdekt, dat voor het bereiken van een goede S/N
ratio (signaal/ruisafstand) in de opgewekte golfvorm, de bit-lengte
zeker niet minder dan 12 en bij voorkeur niet minder dan 15 mag
zijn.

Digitaal-analoog-omzetting
We volgen nu de weg van het muzieksignaal van de in het computer
geheugen opgeslagen signalen tot de omzetting in hoorbare muziektonen. De digitale muzieksignalen worden uit de computer gevoerd
om digitaal te worden opgenomen met een zeer hoge snelheid op
een computerband. Deze band wordt weergegeven door een digi
tale banduitleeseenheid in een buffergeheugen, dat de muziekinforworden toegevoerd aan de volgende schakeling: de digitaal-ana114 loog- omzetter. Er zijn twee buffersecties noodzakelijk, omdat er

Afb. 9.4
Digitaal/analoog omzetter waarbij digitale
muzieksignalen op de geluidsband worden
omgezet in analoge signalen.
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pauzes voorkomen in het signaal tussen de groepen digitale infor
matie die op de computertape aanwezig zijn, aangezien men anders
de muziek met onderbrekingen zou horen. Deze digitale ’openingen’
worden voorkomen door de informatieve datagroepen om de beurt
te leiden naar de twee secties van het geheugen en ze ook om de
beurt weer eruit te halen zonder onderbrekingen.
De digitaal-analoog-omzetter wordt gevolgd door een laagdoorlaatfilter, met een frequentieafsnijding op de helft varr de verzamelwaarde-frequentie (sampling-rate) om ruis, die ontstaat bij het
digitaal schakelen te onderdrukken. De laatste trap van de digitaalanaloog-omzetter is de opname van het signaal op de geluidsband
voor aansluitende hoorbare weergave.

Opwekken van muziek door
computerprogrammering
De Bell Telephone Compagny in Amerika startte rond 1960 met een
studie, om een computerprogramma voor geluidsopwekking samen 115

te stellen in nauwe samenwerking met universiteiten. Het eerste van
een reeks programma’s voor algemeen gebruik was MUSIC 4, van
Mathews en Miller.

Dit programma, en het daaraanvolgende MUSIC 4B, was bestemd
voor de IBM 7094 computer en nadat de derde generatie computers
werd geïntroduceerd in de vorm van de IBM 360 werd het programma
overgeschreven in normale Fortran computertaal. Sindsdien is een
grote hoeveelheid muziekprogramma’s ontwikkeld voor de heden
daagse computers. De uitvoerende of componist, die gebruik maakt
van de computer bij de muziekproductie ’roept’ eerst het juiste
in het computergeheugen opgeslagen, vooraf samengestelde pro
gramma op, dat een MUSIC 4B of een andere kan zijn, waarmee
die computer werkt. Het programma zal verschillende 'instrumen
ten’ omvatten, dat zijn digitaal opgeslagen muzikale golfvormen
en de operator kiest de instrumenten, die hij wil gebruiken voor
dat hij de computer noot voor noot gaat dicteren in de juiste toon
hoogte, klank e.d. voor de muzikale compositie die hij wil weerge
ven. Dit dicteren, of voorschrijven van de gewenste tonen in de
machine wordt meestal gedaan door de informatie eerst te schrijven
op datakaarten en deze te perforeren met een kaartperforator,
zodat een heel ponspatroon ontstaat, dat door de computer kan
worden gelezen of uitgelegd in een kaart-uit-leeseenheid als een
reeks binaire cijfers. In de praktijk heeft de operator, naast de
tijd om ponskaarten samen te stellen veelal te maken met het
probleem, dat hij over de computer kan beschikken samen met
anderen, op een 'timesharing’ basis. Het gevolg is dat er meestal
een behoorlijke lange tijd van enige dagen tot zelfs enkele weken
kan zijn, vóórdat hij de muziek kan horen die hij heeft samenge
steld. Ook dient de componist een uitgebreide training te krijgen
om in staat te zijn de traditionele muzikale symbolen waaraan hij
is gewend, om te zetten in de notatie die de computer kan bewer
ken. Om deze reden neigt de muziekgeneratie er toe computercomponisten aan te trekken, die de werkelijke geluiden of de
instrumenten die zij gebruiken in de compositie minder vaak zul
len toepassen.

Hybride computer muziekgeneratie
Het concept van een computer die een synthesizer stuurt zoals al
eerder werd behandeld, is uitgebreid met een generatie van hybride
computers. In een echte computergenerator is de beschikbare data
116 opslagruimte beperkt. Speciaal in het geval dat een minicomputer

wordt gebruikt. Aangezien de opslag van zelfs de meest eenvoudige
golfvorm nogal veel opslaguimte vergt, is het aantal beschikbare
'instrumenten’ van de bekende met computer samengestelde muziek beperkt.
Musical hybrid computer
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Afb. 9.5
Principe van een hybride muziekcomputer
waarbij de computer zelf muzieksignalen
opwekt en deze mengt met signalen die
worden verkregen uit aparte ingebouwde
toongeneratoren.
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Het gebied van hybridecomputers, dat nog in volle ontwikkeling is,
kan worden verdeeld in twee categorieën: een conventionele digi
tale sectie, die digitale gegevens verwerkt en een analoge sectie met
een reeks analoge generatoren. Dat zijn generatoren die continue
golfvormen produceren. De geprogrammeerde werking van de digi
tale computer produceert AC-muzieksignalen, zoals hiervoor de
digitaal-analoog-omzetter en tegelijkertijd regelt het de uitgangen
van analoge oscillatoren (die eigenlijk een intemespanningsgestuurde
synthesizer vormen). De uiteindelijke analoge ’AC-outputs’ van
de twee verschillende schakelingen worden gecombineerd en op
band opgenomen om het werk tenslotte vast te leggen.

De relatie tussen computer en musicus
De musicus die gewend is aan traditionele instrumenten en muziek
op notenbalken vindt de overschakeling van muziekproductie door
de computer een vreemde, en soms ontmoedigende ervaring. Ver
dwenen zijn het comfort, zeker van een instrument met herkenbare
klavieren en bekende toonhoogten, waarbij fortissimo en pianissimo
werden bepaald door de aanslag, de indrukkracht of door het ge- 117

bruik van een zwelpedaal. Om deze redenen is de computer een
muziekbron geworden, die door vrijwel uitsluitend specialisten
wordt gebruikt die hoofdzakelijk te vinden zijn aan universiteiten,
muziekhogescholen en professionele muziekstudio’s. Nog steeds is
de computer zo’n gecompliceerd instrument, dat de gemiddelde
musicus er nooit direct mee in contact zal komen.
Geheel los van alle problemen, die hebben te maken met de studio
om de mogelijkheden van de computer te voorzien en met de be
schikbare programma’s verdwijnt het eenvoudige, traditionele
toetsenbord en de ’computermusicus’ moet wennen aan een groot
aantal apparaten, schakelaars, regelaars, kaart- en tapeponsapparatuur en de bijbehorende uitleeseenheden, magnetische band en
plaatverwerking, en zeer recent ook aan richtbare uitleeseenheden
op kathodestraal zoals beeldbuizen in televisieapparaten. Zolang
een dergelijk instrumentarium moet worden ’beheerst’, is het on
waarschijnlijk dat de met behulp van computers samengestelde
muziek in het bereik van het grote publiek zal komen.

Muziekonderzoek door de computer
De digitale computer is juist door zijn aard een zeer machtig ge
reedschap om de logische structuur te analyseren in een grote hoe
veelheid individuele gegevens. Dit wordt in de musicologie op een
aantal manieren toegepast, waarvan de meest belangrijke - uit oog
punt van muziekcomputer waarschijnlijk wel het stijlonderzoek is
van de muziek van een bepaalde componist of leerlingen van con
servatoria. Een groot aantal mensen is het gedurende de afgelopen
twintig jaar gelukt om de computer te doorgronden waardoor muziekpatronen van de noten van een bepaalde compositie opgeslagen
kunnen worden in een digitale computer. Ze kunnen zo aan ver
schillende onderzoeken worden onderworpen om de bekende stylistische eigenschappen te analyseren. Op zichzelf lijkt het mis
schien weinig te maken te hebben met het echte musiceren, maar
dergelijke informatie kan worden gebruikt om een programma
samen te stellen en daarmee muziek in een bepaalde stijl voort te
brengen. Op deze wijze kan een componist, die een op de Mozartstijl gelijkende muziek wil maken, in staat zijn geschikte algoritmes
(eenvoudig door presetschakelaars) in de computer vooraf te pro
grammeren.
Hij kan daarna de gewenste noten erbij voegen, die de computer
direct omzet volgens de toonaanzetting en stijl van Mozart, door
de verschillende aanwezige ’componerende schakelingen’. De
computer componeert natuurlijk NIET de muziek uit zichzelf,
118 omdat de levende componist deel uitmaakt van het gegeven en

zijn eigen selectie muzikale gegevens toevoert die de computer
slechts arrangeert in een bepaalde stijl.

De computer als componist
De laatste stap tot het stadium, waarin de computer zelf begint te
componeren zowel begint te arrangeren in een bepaalde stijl is ge
komen, wanneer de componist, die de computer heeft geprogram
meerd met bepaalde opdrachten de procedure van databehandeling,
die zijn afgeleid uit de eisen van het muziekstuk zelf, de computer
zelf de tonen laat kiezen om in het reeds geprogrammeerde ’frame’
te passen. In de computer wordt dit bereikt door het muzikale
resultaat alleen te begrenzen door de aan de ingang toegevoerde
stylistische geprogrammeerde instructies en de factoren die niet
speciaal in deze instructie werden opgenomen aan het toeval over
te laten. Voor deze wijze van creëren van een muzikale compositie
wordt de computer ook geprogrammeerd om binaire cijferreeksen
in het wilde weg op te wekken, die overeenkomen met toonpositie,
dynamiek e.d. Deze onbepaalde bits worden bewerkt door com
plexe schakelingen waarbij elke digit wordt gecontroleerd door een
serie wiskundige proeven die de verschillende regels van de compo
sitie vastlegt. Zij worden gebruikt dan wel verworpen, afhankelijk
van de op dat moment geldende regels. Elk onbepaald cijfer, dat
door deze compositieve zeef valt wordt gebruikt voor opslag, ter
wijl diegene die niet wordt gebruikt, eenvoudig wordt verwijderd.
Andere onbepaalde bits nemen dan hun plaats in en worden be
werkt om te worden toegelaten tot het geheugen. Dit gaat door tot
een complete compositie is opgeslagen in het computergeheugen,
gereed om analoog te worden geregistreerd door een magnetische
band en geschikt gemaakt voor de uiteindelijke weergave.
De reden waarom we toch van een computer kunnen zeggen, dat
het apparaat in staat is zelf te componeren is dat hij gelijk als een
echte componist met traditionele instrumenten, het geluid maakt
van een oneindige variatie aan mogelijkheden, zelfs in overeen
stemming met bepaalde basisregels van de compositie.

Conclusie
In het kort kan de digitale computer beschouwd worden als een
machtig stuk muziekgereedschap. Niet alleen als ’superregelaar’
van een aparte spanningsgestuurde synthesizer, maar ook als een
muziektoongenerator op zichzelf, als een onderzoeker van com
positiestijlen en tenslotte als een echte componist van muziek.
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■prikkeling van muziekinstrumenten in de twintigste eeuw is
^fpel uitsluitend gebaseerd op elektronica.
Dit heeft een verbijsterende variatie van instrumenten tot gevolg gehad,
van de welbekende elektrische gitaar tot de robot-drummer.
Elektronica in de muziek verschaft in deze ‘nieuwe’ muziek het nodige
inzicht. Niet alleen worden apparaten voor speciale effecten en
toetsinstrumenten, zoals het elektronisch orgel, besproken maar ook
het maken van muziek met behulp van recorders, synthesizers en ■
computers.
De auteur, een erkend expert op dit gebied, geeft op een plezierige
en leerzame wijze een intrigerend beeld van de huidige ‘stand vari^
deze kunst’ die nog steeds een snelle ontwikkeling doormr"1*
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