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1. De signaalbronnen

De verkoop van bandopnemers stijgt reeds sinds enkele tientallen
jaren. Niettegenstaande de bandopnemer in deze tijd ernstige concur
rentie kreeg van de cassette-opnemer kan er van een afname geen
sprake zijn. Vele mensen nemen de bandopnemer niet alleen voor het
probleemloos opnemen van muziek, maar ook als medium voor hun
eigen scheppingsdrang. Men kan immers met de bandopnemer een
party-band samenstellen, waarop de muziek in de gewenste volgorde
wordt opgenomen om het goochelen met platen te vermijden. Men kan
hierbij op de geschikte plaatsen enkele sfeer scheppende ,,gags” inlas
sen. Veel vreugde kan men beleven aan het bijhouden van een
magneetband-dagboek. Elke avond nemen wij enkele gedachten op
over de voorbije dag. Zo kan men later de evoluties in vele persoon
lijke opvattingen volgen en doet men soms verrassende ontdekkingen
over zichzelf. Het opnemen van een zelf geregisseerd luisterspel is een
ander veeleisende, maar veel vreugde verschaffende mogelijkheid van
de bandopnemer. Men kiest hiervoor liefst een onderwerp, dat men
zeer goed beheerst. Dan kiest men in zijn vriendenkring, diegenen met
de meest passende stemmen voor het vertolken van de verschillende
rollen. Daarna wordt dan een aanvang genomen met de opnamen, die
meestal meerdere keren zullen overgedaan moeten worden, omdat het
niet eenvoudig is een zin of een tekst in het gewenste ritme en met de
juiste klemtoon, accentvrij op band in te spreken. De inspanningen, die
hierbij moeten geleverd worden, zijn echter lonend, wanneer na de
première van het luisterspel de waardering van de luisteraars blijkt.
Even belangrijk is de toepassing van de bandopnemer voor het
sonoriseren van eigen opgenomen filmen of diareeksen. Hierbij zal
zowel de scheppende ambitie - voor het opstellen van het draaiboek als de technische vorming voor het inbrengen van de muziek en
synchronisatie-impulsen aan hoge eisen moeten voldoen.
In dit boekje zullen wij het niet zodanig hebben over de vele scheppen
de mogelijkheden van het magneetband-hobby, maar wel over de
7

noodzakelijke technische achtergrond ervan. Voor de amateur van de
magneetband-hobby is het belangrijk te weten, dat alle toegepaste
technische apparatuur eenvoudig en betrouwbaar is. In het andere
geval blijven ontmoedigingen niet uit. Tegenwoordig zijn alle moge
lijke apparaten in verschillende uitvoeringen in de handel te kopen.
Toestellen van goede kwaliteit zijn echter duur. Meestal zullen de
jonge begeesterde amateurs hierdoor het sterkst begrensd worden door
hun financiële mogelijkheden. Dit boekje zal daarom trachten om
iedereen, die een weinig technisch onderlegd is, op een voordelige
wijze, enkele belangrijke technische hulpmiddelen voor de magneetbandamateur te verkrijgen.
In het eerste hoofdstuk bespreken wij de verschillende signaalbronnen.
Indien de signaalbron niet geschikt is, zal zelf de beste bandopnemer
een slechte geluidskwaliteit weergeven.
1.1. Microfoons

Hierin heeft de magneetband-amateur de keuze tussen het ontelbaar
aantal microfoons, die de handel ons biedt. De prijzen liggen tussen
enkele honderden franken (enkele tientallen guldens) en enkele tien
duizenden franken (enkele duizenden guldens).Om de meest geschikte
microfoon te vinden moet met de 3 volgende punten rekening gehou
den worden.
I. I. I. Frequentiegrafiek (doorlaatkurve)

i
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De frequentiegrafiek geeft weer hoe gelijkmatig alle frequenties van de
geluidsbron worden omgezet.
Voor spraak volstaat, dat de omzetting gelijkmatig gebeurt van onge
veer 200 Hz tot 8 kHz. Voor muziekopnamen nemen wij liefst een
microfoon, die gelijkmatig gevoelig is tussen 40 Hz en 15 kHz.
I.I.2. Gevoeligheid
De gevoeligheid wordt meestal weergegeven in mV//xbar. Het is dus
niets anders dan de uitgangsspanning van de microfoon bij een
bepaalde geluidsdruk. Bij het spreken met een gewone geluidssterkte
8

zal de geluidsdruk op een afstand van 30 cm ongeveer 5 /xbar bedragen
(1). Een microfoon met een gevoeligheid van l,2mV//xbar zal dan
6 mV uitgangsspanning afgeven. Een zo groot mogelijke gevoeligheid
heeft het voordeel, dat de spanning die aan de versterker wordt
afgegeven groot is, zodat de gelijktijdig optredende stoorspanningen
(bv. ruis) minder invloed hebben, de signaal-ruis verhouding is dan
groot.
1.1.3. Impedantie
Onder impedantie bedoelen wij de inwendige weerstand van de micro
foon. Voor de magneetband-amateur is het belangrijk te weten, dat
men optimale resultaten verkrijgt, wanneer de ingangsimpedantie van
de versterker (bandopnemer of mengpaneel) gelijk is aan de impedantie
van de microfoon. De frequentiegrafiek van de microfoon blijft dan
onveranderd en de signaal-ruisverhouding is dan maximum. Indien de
ingangsimpedantie van de versterker kleiner is dan de impedantie van
de microfoon, dan zal de frequentiegrafiek en de signaal-ruisverhou
ding minder goed worden. Ook bij te grote ingangsimpedantie van de
versterker wordt de signaal-ruisverhouding minder goed.
De impedantie heeft eveneens een invloed op de maximaal toegelaten
kabellengte tussen de microfoon en de versterkeringang.
Laagohmige microfoons (impedantie tot 500 Ohm) laten kabellengten
tot 100 m toe. Middelohmige microfoons (500 Ohm tot 5 K.Ohm) laten
nog kabellengten van 10 m toe en hoogohmige microfoons (5 K.Ohm
tot 100 k.Ohm) mogen slechts met de bijgeleverde kabel van ongeveer
1,5 m gebruikt worden.
Vanzelfsprekend moeten alle microfoonkabels afgeschermd zijn. Bij
stereo-microfoons zal voor elk kanaal een afgeschermde kabel gebruikt
moeten worden. De bespreking van de aansluiting met genormaliseer
de DIN stekkerbussen wordt later besproken; na de korte behandeling
van de richtingswerking van de microfoon. De constructeurs streven
ernaar het microfoonsysteem een bepaalde richtwerking te geven. Een
microfoon met een ronde richtingsgrafiek is even gevoelig voor gelui
den, die uit verschillende willekeurige richtingen komen. Deze micro(I)

I tibiir = 0.1 Pa (Pascal)
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Fig. 1.1. Richtwerking van microfoons.
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foon heeft dus geen voorkeurrichting en wordt daarom een omnidirektionele microfoon genoemd. Deze microfoon is vooral geschikt
voor milieu opnamen. Wil men echter één bepaalde geluidsbron
opnemen (spreker, vogelgetjilp . . .), dan kan men beter een microfoon
met cardioïde- of nierkarakteristiek toepassen. In figuur 1.1. worden
de verschillende richtingsgrafieken van microfoons weergegeven. Zo
als uit deze grafieken blijkt, zal de microfoon met een cardioïde grafiek
alleen geluiden die van voor invallen weergeven.
Storende nevengeluiden, zoals het brommen van motoren, ongewenste
nagalm, kan men door een aangepaste microfoonopstelling minder
gevoelig opnemen dan het gewenste geluid.
De bespreking van de aansluiting van verschillende microfoons wordt
in de figuren 1.2, 1.3 en 1.4 gegeven. Voor de amateur is de asymme
trische aansluiting te verkiezen. In dat geval zal de afscherming van de
kabel steeds aan klem 2 van de DIN bus verbonden worden.
Voor opnamen van spraak zal men dikwijls een kristal microfoon ge
bruiken. De naam kristalmicrofoon komt van het piëzo-kristalplaatje
dat de geluidsgolven, die niets anders zijn dan drukveranderingen in
lucht, omzet in een elektrische wisselspanning. Het piëzo-kristal
brengt tussen twee tegenover elkaar aangebrachte elektroden een
spanning voort, waarvan de grootte afhankelijk is van de uitgeoefende
druk op het kristal. Deze microfoons zijn hoogohmig en hun gevoelig
heid is ongeveer 2 mV//xbar. De richtingsgrafiek is meestal omnistereo
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Fig. 1.2. Aansluiting voor een laagohmige microfoon (symmetr.).
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Fig 1.3. Aansluiting voor een laagohmige microfoon (asymm.).
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Fig 1 4 Aansluiting voor middel- of hoogohmige microfoon.

directioneel. Volgens hel principe van luidsprekers worden ook dy
namische microfoons gebouwd. De meest bekende uitvoering van deze
soort microfoons is de elektrodynamische spoelmicrofoon, waarvan in
figuur 1.5 een principe-samenstelling wordt gegeven.
De spoel is bevestigd aan een membraan en wordt opgesteld in de
luchtspleten van een sterke permanente magneet. Indien het mem
braan beweegt, zal de spoel in het magnetisch veld bewegen, zodat
over de spoel een spanning verkregen wordt. De spoelen kunnen
laagohmig of middelohmig worden uitgevoerd. De frequentiegrafiek
zal bij goede microfoons deze van het menselijk oor overtreffen. De
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gevoeligheid ligt tussen 0,2 mV//xbar (laagohmige) en van 2 mV//zbar
(hoogohmige). Bij de keuze van zo’n microfoon van goede uitvoering
(prijs ± 1500,- F/± 100 gulden), middelohmige en met cardioïdegrafiek, bezit men een universele microfoon die praktisch aan alle
wensen voldoet.
1.2. Pick-up cellen

Zeker zo dikwijls als een microfoon, zal een magneetband-amateur
gebruik maken van een platenspeler voor het ovememen van muziek
van plaat op band. Hierbij kunnen zowel kristal-cellen als magnetische
cellen gebruikt worden. Het principe is hetzelfde als bij de microfoons.
De mechanische aandrijving van het kristal, respektievelijk de spoel,
gebeurt nu echter niet door de geluidsgolven, maar door een aftastnaald die aangedreven wordt door de groeven van de plaat. De
kristalcellen geven de lage tonen merkbaar sterker weer dan de hoge
tonen. De magnetische cellen hebben daarentegen een weergeefgrafiek, die in het oorbereik van de mens praktisch vlak verloopt.
In ieder geval is een magnetische cel voor de magneetbandamateur
sterk aan te bevelen. Deze cellen moeten immers voor een onberispe
lijk aftasten een veel kleiner drukkracht (2 a 3 cN) op de plaat uit
oefenen dan de kristalcellen. Deze laatste cellen werken met een
drukkracht van 5 a 10 cN. Hoe groter de drukkracht op de plaat, hoe
meer de groeven van de plaat worden uitgesleten. Uitgesleten groeven

membraan
aansluiting

geluiddoorlatende
bedekking

magneet
aansluiting

&*;
&

n
Fig. 1.5. Principiële opbouw van een elektrodynamische spoelmicrofoon.
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Fig. 1.6. Aansluiting van pick-up cellen (asymmetrisch).

veroorzaken een slechte weergave van de hoge tonen en sterke
toename van ruis.
De aansluiting van deze pick-up cellen wordt in figuur 1.6 gegeven.
Kristalcellen geven een uitgangsspanning van ongeveer 1 V en hebben
daardoor geen voorversterkertrap nodig. Magnetische cellen geven
slechts een uitgangsspanning van 5 a 10 mV. Voor de aansluiting van
deze cellen aan de versterker is een voorversterker met aangepaste
doorlaatcurve (zie hoofdstuk 3) nodig. Een goede magnetische cel met
een diamant-naald kost ongeveer 1200,- F (80 gulden).
1.3. Aansluitingsbussen

.

Ook een radio kan als signaalbron toegepast worden. Daarom zal in de
radio-ontvanger een diode-aansluitbus, zoals in Figuur 1.7 aangebracht
worden.
mono

stereo

naar LF versterker

naar LF versterker

rechts

van detectie

van detectie

Fig. 1.7. Aansluiting van bandopnemer aan radio.
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rechts

rechts
naar opnameversterker

naar opnameversterker

Fig. 18. Aansluiting van radio aan bandopnemer.

Klemmen 3 en 5 worden naar de volumeregeling verbonden. De band
opnemer levert aan deze aansluitingsbus ongeveer 1,5 V wisselspan
ning. Van de detektie krijgt de bandopnemer over de klemmen 1 en 4
een spanning van ongeveer 20 mV met een inwendige weerstand, die
ongeveer 47 k.Ohm is. De aansluitingsbus voor de radio in de band
opnemer wordt zoals in figuur 1.8 aangesloten.
Een platenspeler met een kristalcel kan niet rechtstreeks worden aan
gesloten. Volgens de figuren 1.6 en 1.8 en met een stuk afgeschermde
kabel en twee DIN stekkers kunnen wij echter zelf een geschikte aanpassingskabel maken (materiaalprijs ± 40,- F/enkele guldens, winkel
prijs adaptorkabel 300,- F/20 gulden).
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2. Universele voorversterker

In de bandopnametechniek worden voorversterkers vooral gebruikt
om de zeer kleine signalen van de signaalbronnen te versterken. De
ingangsimpedantie van de versterker wordt meestal in functie van de
inwendige weerstand van de signaalbron gekozen. In geen enkel geval
zal de ingangsimpedantie kleiner zijn dan de inwendige weerstand. In
hetgeen volgt, bespreken wij hoe een voorversterker met een ingangs
impedantie van 1 M.Ohm kan worden gebouwd. Deze voorversterker
kan dan op alle mogelijke signaalbronnen worden aangesloten, zonder
hierbij de frequentiegrafiek ervan te beïnvloeden. Voor wij de schake
ling ervan nauwkeuriger onderzoeken, zullen wij eerst het werkingsprincipe van de versterker bestuderen.
2.1. Hoe werkt en versterker?

Het vereenvoudigd model van een transistorversterkertrap wordt in
figuur 2.1. weergegeven.
Daar wij alleen de versterking van wisselspanningen bekijken, worden
de condensatoren Cl en C2, respektievelijk aan ingang en uitgang aan
gebracht. Deze condensatoren houden de gelijkstroom tegen en laten
de wisselstroom door. De transistor is een element, dat tussen emittor
en collector te beschouwen is als een veranderlijke weerstand R. De
stuurspanning, die langs condensator Cl wordt aangelegd, zal de
weerstand R van de transistor bijna zonder traagheid evenredig doen
veranderen. De transistor wordt nu samen met een vaste weerstand Rl
als een spanningsdeler op een batterij Ub;„ geschakeld. Op het aftakkingspunt, waar condensator C2 verbonden wordt, vinden wij dan op
R
De spanning zal eveneens
elk ogenblik een spanning Ubal

ï

I

’ R + Rl'

op het ritme van de weerstandsveranderingen van R veranderen. Door
de stroomversterking van de transistor zal de uitgangsspanning merk
baar groter zijn dan de ingangsspanning (ongeveer met faktor 100). In
16
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Plaat 1
Foto 1. (boven). Compensatieversterker voor een magnetische cel (één kanaal).
Foto 2. (onder) Bedrading van de compensatieversterker
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Plaat 2
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Foto 3 Stereomengtrap ingangsversterker.
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Foto 4. Bedrading van de
mengtrap - ingangsverster
ker
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Foto 5 Mengtrap ingangsversterker en
uitgangsversterker (stereo).
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Fig. 2 1. Voorbeeld van een transistorversterkertrap.

de originele schakeling (figuur 2.1. rechts) zijn er ook nog weerstanden
R2 en R3 opgenomen. Deze dienen om de stuurelektrode van de
transistor (de basis) op de gewenste werkspanning in te stellen. De
versterking met een transistor steunt dus op het feit, dat een kleine
stroomverandering aan de stuuringang (basis) een merkbaar grotere
stroomverandering en dus ook een weerstandsverandering veroor
zaakt tussen emittor en collector. De stroomversterking van moderne
bipolaire transistoren ligt tussen 100 en 800. Wie meer belangstelling
heeft voor versterking met transistoren, dan in dit boekje behandeld
wordt, kan één van de meer gespecialiseerde technische boeken over
dit onderwerp raadplegen.
2.2. De versterkerschakeling

In figuur 2.2. wordt het schema gegeven van een voorversterker met
twee versterkertrappen. In de ingangstrap wordt een FET transistor Tl
toegepast. (FET = engels voor Field Effect Transistor). De ingangsweerstand van deze FET is van de grootheidsorde van G.Ohm, zodat
de ingangsimpedantie van de versterker vooral bepaald wordt door de
weerstand Rl.
De PNP transistor T3 van de tweede trap takt de versterkte wisselspan
ning af op de drain van de FET. De weerstand R7 is de belastingsweerstand van de transistor T3. Voor versterkers zal, naast de
doorlaatkurve, ook de vervorming een zeer belangrijke faktor zijn voor
het bepalen van zijn kwaliteit. De vervorming wordt meestal gegeven
19
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i

aansluiting van onderen
Fig 2.2. Schema van een twee trapsvoorversterker (stereo).

in procenten. Het geeft de verhouding weer tussen de amplituden van
de storende signalen, die door de niet lineaire kenmerken in de
versterker worden voortgebracht, met de amplitude van het te ver
sterken signaal. Hoe kleiner de vervorming, hoe minder stoorsignalen
in het uitgangssignaal van de versterker aanwezig zijn. Een vervorming
van 1% of minder is door het menselijk oor in praktijk niet waar te
20
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Stuklijst bij fig. 2.2.
elektrolytische condensator
elektrolytische condensator
elektrolytische condensator
weerstand
weerstand
weerstand
weerstand
FET-transistor
PNP-Si transistor
Kleinmateriaal
prmtplaat 55 x 60 mm
Prijs van onderdelen ± 250.- F of 16 gulden

Cl. C2
C3. C4
C5. C6
R1. R2
R3. R4
R5. R6
R7. R8
Tl. T2
T3. T4

1 mF/25 V
100 ,*F/6 V
22 mF/25 V
1 Mll. 0.1 W
2.2 kil. 0.1 W
39 kif. 0.1 W
10 kil. 0.1 W
BF 245 B
BC 307 B

nemen. In de volgende korte samenvatting worden de belangrijkste
technische kenmerken van de tweetrapsvoorversterker weergegeven
(voor één kanaal):
12 V tot 20 V
Werkspanning (batterij)
0,8 mA bij 12 V
Stroomverbruik
375 maal
Versterking
Frequentiebereik
30 Hz tot 35 kHz (- 3 dB)
Vervorming
± 0,5%
max 2 Vtffr
Uitgangsspanning
0,8 mVcfT
Ruisspanning aan uitgang
Ingangsweerstand
1 Mfl
8 kü
Uitgangsweerstand
2.3. De opbouw

Eenvoudige elektronische schakelingen zijn zeer gemakkelijk uit te
voeren op een voorgeboorde rastermontageplaat. Deze platen kunnen
in vele afmetingen en voordelige prijzen verkregen worden. Zij laten
zich tevens eenvoudig met een bladzaag op de gewenste maat verwer
ken. Deze montageplaat is voorzien van gaten met kleine diameter. De
afstand tussen de naast elkaar liggende gaten bedraagt 2,5 mm en aan
de onderzijde is rond elk gat een koperen oog aangebracht. Op deze
ogen kunnen dan de aansluitdraden van de elektronische componenten
gesoldeerd worden. De verbinding van de verschillende componenten
gebeurt dan aan de onderzijde met geïsoleerde draad. Een voorbeeld
van zo’n montage wordt op foto 2, blz. 17 en foto 4, blz. 18 gegeven.
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Alle schakelingen, die in dit boekje besproken worden, kunnen op deze
montageplaat worden uitgevoerd zonder dat de verbindingsdraden
elkaar kruisen. Ook gedrukte bedrading kan voor de verwezenlijking
van deze schakelingen worden toegepast. In ieder geval zullen wij
eerst de componenten aanbrengen op de montageplaat, zoals in figuur
2.4. wordt weergegeven.
De aansluitdraden van de componenten zullen hierna worden afge
knipt, zodat zij nog 1 tot 2 mm door de plaat steken. Daarna worden zij
aan de koperen ogen gesoldeerd. Als alle componenten op de montage
plaat zijn aangebracht, worden deze onderling volgens het schema ver
bonden. Dit gebeurt aan de onderzijde en wordt de bedrading ge
noemd. Hiervoor wordt 0,3 mm geïsoleerde draad gebruikt.
Als soldeerbout nemen wij een gemakkelijk te hanteren uitvoering van
ongeveer 15 tot 30 W. De soldeerstift zal zo mogelijk niet breder zijn
dan 1,5 mm. Het tinsoldeer zal liefst 60% tin bevatten. Dat de
soldeerbout geaard moet zijn is waarschijnlijk ook de beginneling
bekend. Het solderen moet gebeuren bij uitgeschakeld toestel en met
een voldoende verwarmde soldeerbout. Te lage temperaturen
(< 230°C) veroorzaken slechte solderingen. Nadat de bedrading af is.

ïRï
•4
Fig. 2.3. Bedrading van de voorversterker.
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Fig. 2.4. Plaatsing van de componenten
op de montageplaat.

wordt de juistheid ervan aan de hand van figuur 2.2. nagegaan. Figuren
2.3 en 2.4 geven enkel het schema voor één kanaal. Voor stereouitvoeringen moeten deze dus tweemaal gebouwd worden.
Indien alles correct verbonden is, moet de schakeling werken. Deze
voorversterker is vooral geschikt om laag- en middelohmige micro
foons aan te passen aan het peil van de radio-aansluitbus van de band
opnemer.
Bij werking op een batterij worden twee 9 V batterijen in serie
geschakeld. Een voedingsapparaat zal uitvoerig in hoofdstuk 5 worden
beschreven.
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3. Het compensatienetwerk zorgt voor getrouwe
weergave

Bij vele geluidsregistratiesystemen (bv. plaat, band,. . .) zullen om be
paalde redenen, waarop wij hier niet nader zullen ingaan, de lage tonen
zwakker opgenomen worden dan de middentonen (rond 1 kHz). De
hoge tonen zullen daarentegen ten opzichte van de middentonen sterk
worden opgehaald. Later zullen bij de weergave de hoge tonen moeten
worden verzwakt ten opzichte van de middentonen om tot een vlakke
frequentiegrafiek te komen. Hierbij zal dan eveneens de ruis sterk
onderdrukt en de kwaliteit van de overdracht worden verbeterd.
3.1. De weergave van het geluid op de plaat

Uit hoofdstuk l.2. weten wij, dat de magnetische cellen een uitgangs
signaal afgeven, dat recht evenredig is met het opgenomen geluid

Fig. 3.1. Frequentiegrafiek van een compensatieversterker voor magnetische cel.

(groef) op de plaat. De kristalcellen daarentegen bevoordelen de lage
tonen en benadelen de hoge tonen. Dit kenmerk zal de opnamegrafïek
van het geluid op de plaat reeds gedeeltelijk compenseren. Indien de
frequentiegrafiek voor de geluidsweergave niet zo vlak verloopt, als
gewenst, dan verkrijgen wij toch een natuurlijke en goede geluidskwa
liteit. De kristalcellen hebben geen voorversterker met compensatienetwerk nodig en dit samen met de lage prijs voor deze cellen maakt,
dat vele platenspelers met deze cellen worden uitgerust. Dit auto
matisch compenseren van de opnamegrafiek gebeurt echter niet bij
magnetische cellen. Deze cellen geven het geluid weer zoals het
opgenomen werd. Om een totale frequentiegrafiek te verkrijgen, die
vlak verloopt, zullen wij het uitgangssignaal van de magnetische cel
versterken in een versterker met aangepaste (inverse) frequentie
grafiek. Deze voorversterker noemen wij de compensatieversterker.
Hij zal de lage tonen meer versterken dan de hoge tonen en wel zo veel
maal meer als bij de opname van de plaat de lage tonen verzwakt
werden ten opzichte van de hoge tonen. Het eindresultaat van opname
en weergave geeft dan een vlakke frequentiegrafiek. In figuur 3.1.
wordt de doorlaatkurve van zo’n compensatieversterker gegeven.
3.2. Schema en opbouw

Uit figuur 3.2. blijkt, dat voor elk kanaal twee bipolaire transistoren
worden gebruikt. De uitgangsspanning wordt afgetakt van de collector
van T3 via de condensator C11. Van deze collector vertrekt echter ook
het tegenkoppelingsnetwerk R9, C7 en R5, C5. Door de weerstand R3
vloeit, zowel een ingangswisselstroom van Tl, als een uitgangswisselstroom van T3, die door het tegenkoppelingsnetwerk vloeit. Beide
stromen zullen in tegenfase zijn, zodat wij een tegenkoppeling verkrij
gen. Het van de uitgang teruggekoppelde signaal werkt het ingangs
signaal tegen. De totale versterking zal dan afhankelijk zijn van de
graad van tegenkoppeling. Het tegenkoppelingsnetwerk is nu zo op
gebouwd, dat voor de lage frequenties weinig wordt tegengekoppeld en
bij toenemende frequentie deze tegenkoppeling sterker wordt. Dit zal
dan leiden tot de gewenste frequentiegrafiek voor de compensatie
versterker. Hierna geven wij de belangrijkste technische kenmerken
van deze compensatieversterker (één kanaal):
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Bedrijfsspanning
Stroomverbruik
Versterking
Frequentiebereik
Vervorming
Uitgangsspanning
Ingangsweerstand
Uitgangsweerstand

12 V tot 16 V
0,8 mA bij 12 V
33 maal bij 1 kHz
40 Hz tot 20 kHz
± 0,5%
max 2,5 VC(T aan 47 kH
47 kü
10 kü
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Fig. 3.2. Schema van een compensatieversterker voor magnetische cellen (stereo).
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Stuklijst bij fig. 3.2.
elektrolytische condensator
elektrolytische condensator
condensator
condensator
elektrolytische condensator
C9. CIO
R1. R2
weerstand
R3. R4
weerstand
R5. R6
weerstand
weerstand
R7-R10
weerstand
R11. R12
R13, R14
weerstand
NPN Si-transistoren
T1-T4
Kleinmateriaal
montageplaat 60 x 65 mm
Prijs voor de onderdelen: ± 250.- F of 16 gulden
Cl.
C3.
C5,
C7,

C2, C11. C12
C4
C6
C8

1 /xF/16 V
100 /xF/25 V
6.8 nF
2.2 nF
47 MF/6 V
33 Ml. 0.1 W
1.5 kil. 0.1 W
820 kil. 0.1 W
47 kil. 0.1 W
10 kil. 0.1 W
2.2 kil. 0.1 W
BC 239 C

Om de compensatieversterker te bouwen, hebben wij een stuk mon
tageplaat nodig van 60 x 65 mm. Figuur 3.3 toont ons op welke wijze
de componenten kunnen worden opgesteld, terwijl de bedrading in
figuur 3.4 wordt gegeven.

I.

2

Fig. 3.3. Opstelling van de componenten
op de montageplaat (één kanaal).

Fig. 3.4. Bedrading van de compensatie
versterker (één kanaal).
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Voordat de batterij wordt aangesloten, zal de bedrading nogmaals
zorgvuldig nagekeken worden. De foto's 1 en 2, blz. 17, tonen ons de
volledig afgewerkte compensatieversterker.
De frequentiegrafiek van figuur 3.1 toont aan, dat de schakeling de lage
frequenties bijzonder goed versterkt. Dit zal echter ook het geval zijn
voor de ongewenste stoorsignalen van lage frequentie, zoals bv.
netbrom. Deze kan op twee manieren in de compensatieversterker
indringen. Zo zal een slecht afgevlakte voeding tot gevolg hebben, dat
de rimpelspanning versterkt aan de uitgang van de compensatieverster
ker verschijnt. Dit kan men verhelpen door een betere afvlakking, bv.
door een elektrolytische condensator (4,7 mF/16 V) parallel over de
voeding op te nemen. Beter nog kan men de schakeling voeden uit een
batterij. De tweede mogelijkheid is door inductie. Daarom zal men de
ingangsleidingen, evenals de ingangsversterker goed afschermen en zo
ver mogelijk van de voedingstransformator opstellen. De ingangsleiding wordt uitgevoerd in een afgeschermde kabel, waarbij de
afscherming aan klem 2 van de aansluitingsbus wordt bevestigd. De
ingangsversterker wordt meestal in een goed geaard metalen kastje
ingebouwd.
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4. Onvervangbaar. . . het mengpaneel

Bijna dagelijks worden wij geconfronteerd met toepassingen van meng
panelen. Bij de televisie-uitzendingen zal bij de nieuwsberichten, de
filmen met origineel geluid of bijgevoegde commentaren de tekst van
de nieuwslezer door het gebruik van mengpanelen worden ingelast.
Voor de magneetbandamateur biedt het gebruik van een mengpaneel
veel meer mogelijkheden voor zijn hobby. Hij kan daarmee nu zelf zijn
opnamen verwezenlijken. Zo kan hij over de belangrijke thema’s een
bericht samenstellen, dat met opnamen met origineel geluid, vervol
ledigd wordt. Zijn de mogelijkheden van het gebruik van een meng
paneel onuitputtelijk, dan zullen wij het hierover in dit boekje niet
hebben. Wij zullen het vooral hebben over de technische realisatie en
zelfbouw van een mengpaneel.
4.1. Wij mengen verschillende geluiden

Mengpanelen kunnen meerdere opdrachten vervullen. De belangrijk
ste toepassing is natuurlijk het mengen van twee of meerdere geluiden.
Men kan twee geluiden mengen, zö dat zij beide kunnen gehoord
worden in een volledig bepaalde, willekeurig gekozen geluidssterkteverhouding. Dit geval doet zich bijv. voor bij het samenstellen van een
band voor het sonoriseren van een dia-reeks en waarop het commen
taar gesuperponeerd wordt op achtergrondmuziek. Figuur 4.1 geeft
zo’n principiële opstelling voor zo’n opname. Signaalbron 1 (bijv. een
microfoon) en signaalbron 2 (bijv. een platenspeler) worden beiden aan
het mengpaneel verbonden. De regelaars laten toe de geluidssterkteverhouding in te stellen of voor elke bron de geluidssterkte afzonderlijk
te regelen.
Een tweede belangrijke toepassing bestaat er in om van de ene signaal
bron over te gaan op een andere signaalbron. Dit kan in principe door
de ene signaalbron uit te schakelen op het ogenblik, dat de andere
signaalbron wordt ingeschakeld. Door het gebruik van een mengpaneel
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signaalbronnen

1

2

mengpaneel

©

bandopnemer

©
Fig. 4.1. Principe-opstelling van een mengpaneel

kan dit aan- en uitschakelen op een elegantere wijze gebeuren. De
regelaars maken het mogelijk, dat de overgang van de ene bron naar de
andere geleidelijk gebeurt.
Tenslotte kan een mengpaneel gebruikt worden voor het tegelijk
regelen van de signaalpeilen van meerdere signaalbronnen. Hiervan
vindt U een voorbeeld in figuur 4.2.
De laagohmige microfoon geeft een spanning af van ongeveer 1 mV.
Voor de kristalccl kan men hiervoor op 0,5 V rekenen. Het meng
paneel is nu zo ingesteld door de regelaars voor beide ingangen, dat de
uitgangsspanningen voor beide bronnen 100 mV bedraagt. Bij moderne
mengpanelen zal men vooral schuifpotentiometers gebruiken als rege
laars. Deze bieden immers twee belangrijke voordelen:
1. Beter te bedienen: In tegenstelling met een draaipotentiometer kan
men een schuifpotentiometer met één vinger geregeld worden. De
twee kanalen kunnen dan met één hand geregeld worden. Hoe
belangrijk het is de tweede hand vrij te hebben, zal wel iedereen

microfoon

kristalcel

p-^
o

500 mV

'a
'a

100 mV

Fig. 4.2. Uitregelen tot hetzelfde signaalpeil met mengpaneel
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weten die ooit met een mengpaneel bandopnamen heeft verwezen
lijkt.
2. Beter overzicht: Bij schuifpotentiometers is de regeltoestand van elk
kanaal met één oogopslag goed te zien, hetgeen niet het geval is bij
de draaipotentiometer.
Opdat de beginner zal weten wat er geregeld wordt, zullen wij in
hetgeen volgt enkele eenvoudige mengpanelen bespreken.

:

4.2. Eenvoudig mengpaneel

Vele bandopnemers bezitten een ingang voor hoogohmige microfoons.
In dat geval moet het mengpaneel geen grotere uitgangsspanning
afgeven dan 10 mV. Daar een radio en een bandopnemer grotere
uitgangsspanningen afgeven, zal het mengpaneel alleen voldoende
moeten verzwakken om het gewenste uitgangspeil te verkrijgen. Wij
hebben hiervoor een mengpaneel zonder versterker nodig. Het meng
paneel kan uitsluitend uit passieve componenten (weerstanden, con
densatoren) opgebouwd worden. Een schema voor zo’n mengpaneel
wordt in figuur 4.3 gegeven.
Dit mengpaneel heeft voor zijn werking geen batterij nodig. Aan
ingang 1 kunnen rechtstreeks hoogohmige microfoons aangesloten
worden, laagohmige microfoons vereisen wel een tussenschakeling
van een impedantieaanpassing. Aan ingang 2 kan men radio-ontvangers of bandopnemers rechtstreeks aansluiten. De uitgang van het
mengpaneel kan op elke ingang, die geschikt is voor een hoogohmige
microfoon, aangesloten worden. De technische kenmerken van dit
paneel zijn de volgende:
Ingang 1: Ingangsweerstand
± ioo kn
Max. ingangsspanning
± 20 mV
Ingang 2: Ingangsweerstand op klem 3 ± 500 kü
± 3V
Max. ingangsspanning
Ingangsweerstand op klem 1 ± 100 kH
± 0,5 V
Max. ingangsspanning
± ioo kn
U itgangsweerstand
± 10 mV
Uitgangsspanning
Bij ingang 1 komt het ingangssignaal over C2 en C4 rechtstreeks aan de
uitgang van het mengpaneel. Het signaalpeil kan echter door de weer31
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Fig. 4.3 Eenvoudig mengpaneel met twee ingangen (mono).
Stuklijst bij tig. 4.3.
Bu 1 - Bu 3
C1

5 polige genormaliseerde DIN-stekkerbus
condensator
condensator
C2
condensator
C3
condensator
C4
R1
weerstand
trimpotentiometer
R2
schuifpotentiometer
R3. R4
(Preh 66840)
Knop voor potentiometer
R5
weerstand
kleinmateriaal
kast
Prijs van de onderdelen (zonder kast) ± 270.- F of18 gulden.

0,68 n?
100 nF
1 nF
0.22 mF
470 kn. 0.1 W

100 kn. o.i w
100 kil. + log. 0.1 W
82 kn. 0.1 W

stand R3 geregeld worden. Deze potentiometer is immers parallel aan
de signaalbron geschakeld. De belastingsweerstand kan dus naar
believen gekozen worden en kan bv. tot nul Ohm verlaagd worden. De
signaalbron zal dan kortgesloten zijn en de ingang 1 wordt hierdoor uit
geregeld. Bij ingang 2 wordt het signaal, ofwel rechtstreeks (aansluiting
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klem 1), ofwel over een weerstand R1 (aansluiting klem 3) naar de
regelweerstand R2 toegevoerd. Via Cl komt het signaal dan op de
schuifpotentiometer R4, die evenals R3 in ingang I, een continu
regelbare belastingsweerstand voorstelt. De ontkoppeling van de uit
gang gebeurt met R5, C3. Het hierboven besproken, eenvoudig meng
paneel kan best in een metalen of kunststoffen kast worden opgesteld.
De verbinding tussen de componenten kan met geïsoleerde draad
geschieden. Vanzelfsprekend is zo’n eenvoudig mengpaneel niet vrij
van terugwerkingen. De stand van een schuifpotentiometer van één
ingang zal ook de geluidsterkte van het signaal in het andere kanaal een
weinig beïnvloeden. De niveauregelaar R2 wordt zo ingesteld, dat bij
een geheel open geregelde R4 aan de uitgang eenzelfde signaalpeil
verkregen wordt, als voor ingang 1 met een geheel open geregelde R3.
4.3. Stereo mengpaneel

Mengpanelen, waar geen onderlinge beïnvloeding tussen de verschil
lende ingangen bestaat, zijn slechts mogelijk als wij versterkers toe
passen. Met transistoren is het mogelijk een goedkope versterker van
goede kwaliteit voor een mengpaneel te maken. Het schema van zo’n
interessante mengpaneel-ingangsversterker wordt in figuur 4.4 ge
geven.
De transistor Tl zal een speciaal ruisarm type moeten zijn. Hij wordt in
een gemeenschappelijke emittorschakeling opgenomen. De instelling
van de basis gebeurt met de weerstand Rl, die tevens voor een terug
koppeling zorgt. Via de condensator C5 wordt de uitgangsspanning aan
de schuifpotentiometer R7 aangelegd.
Technische kenmerken (één ingang):
Bedrijfsspanning
9 V tot 12 V
Stroomverbruik
0,3 mA bij 9 V
Versterking
30 maal
Frequentiebereik
10 Hz tot 30 kHz
Vervorming
± 0,5%
Ingangsweerstand
± 5 kH
U itgangsweerstand
± 20 kn
Voor de zelfbouw van de ingangsversterker voor het mengpaneel kan
men best de reeds vroeger besproken montageplaat gebruiken. De
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Fig. 4.4. Schema van een ingangsversterker voor een mengpaneel (stereo).

Stuklijst bij fig. 4.4.
C1.C2. C5. C6
C3, C4
R1, R2
R3, R4
R5. R6
R7. R8
T1.T2

elektrolytische condensator
condensator
weerstand
weerstand
weerstand
schuifpotentiometer
(Preh 66840)
knop voor potentiometer
NPN Si-transistor
montageplaat 45 x 100 mm
kleinmateriaal
Prijs van de onderdelen ± 250,- F of 26 gulden

/
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4.7 #iF/16V
100 nF/16 V
1 MO. 0.1 W
22 kO. 0.1 W
100 n. 0.1 W
100 kO. + log. 0.1 W
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componenten kunnen volgens figuur 4.6 worden opgesteld en de
bedrading gebeurt zoals in figuur 4.5.
De montageplaat moet tevens goed verbonden worden met de aansluitklemmen van de schuifpotentiometers R7 en R8. Deze schuifpotentiometers kunnen aan de bovenzijde met een schroef aan het bedienings
paneel bevestigd worden. Voor elke ingang hebben wij zo’n montage
plaat met ingangsversterker nodig. Verder in dit hoofdstuk zal nog een
stereomengpaneel met drie ingangen besproken worden. Daarvoor zijn
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Fig. 4.5. Bedrading van de ingangsversterker van het mengpaneel (stereo).
Fig. 4.6. Opstelling van de componenten voor de uitgangsversterker van het mengpaneel (stereo).
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Fig. 4.7. Schema van de uitgangsversterker van het mengpaneel (stereo).

Stuklijst bij fig. 4.7.
C1.C2. C5. C6
C3. C4
R1. R2
R3. R4. R9. R10
R5. R6
R7. R8
Tl. T2

elektrolytische condensator
condensator
weerstand
weerstand
weerstand
weerstand
NPN Si-transistor
montageplaat 80 x 100 mm
kleinmateriaal
Prijs van de onderdelen ± 150.- F of 10 gulden
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4.7 piF/16 V
100 nF/16 V
1 MJl. 0.1 W
22 kü. 0.1 W
100 (1. 0.1 W
47 kil. 0.1 W
BC 239 B
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er twee montageplaten met zo'n ingangsverstcrker nodig, de derde
ingang wordt samen met de uitgangsvcrsterkcr op eenzelfde montageplaat aangebracht. Wie een mengpaneel met vier of vijf ingangen wil
bouwen, moet natuurlijk drie of vier ingangsversterkers hebben.
Foto’s 3 en 4, blz. 18, tonen ons zo'n volledig opgebouwde montageplaat met ingangsverstcrker. Nadat de afgewerkte ingangsversterkers
grondig op bedradingsfouten nagezien zijn, beginnen wij met de
opbouw van de uitgangsversterker van het mengpaneel. Het schema
hiervan wordt gegeven in figuur 4.7.

§

Fig. 4.8. Bedrading van de uitgangsversterker van het mengpaneel (stereo).

39

ingangsversterker

uitgangsversterker

'

Fig. 4.9. Opstelling van de componenten voor de uitgangsversterker van het mengpaneel (stereo).

Stuklijst bij (ig. 4.10.
9 V batterij met drukknopaansluiting
5-polige genormaliseerde DIN-stekkerbus
miniatuur niveauregelaar
weerstand
miniatuur niveauregelaar
weerstand
schuifschakelaar
lessenaarkast
kleinmateriaal
Prijs van de onderdelen ± 560.- F of 37 gulden

B
Bu 1 - Bu 4
R1 - R4
R5. R6
R7, R8
R9-R14
S
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47
470
470
82

kO. lin. 0.1 W
kfi. 0.1 W
kfl. lin. 0.1 W
kil, 0.1 W
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Fig. 4.10. Schema van een stereo-mengpaneel met 3 ingangen.
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Uit het schema blijkt, dat de uitgangsversterker bijna identiek is aan de
ingangsversterker, die op een montageplaat, zoals gegeven in figuur
4.9, werd gebouwd. Om de montage op het bedieningspaneel een
voudig te maken, is op de montageplaat een vrije plaats voorzien, daar
waarop het bedieningspaneel de aan-uit schakelaar gemonteerd wordt.
De bedrading gebeurt volgens figuur 4.8 en de afgewerkte montage
plaat wordt op foto 5, blz. 18 getoond.
Als alle montageplaten klaar zijn, kan men het volledig mengpaneel
samenbouwen. Een lessenaarkast is zeergeschikt voorde inbouw. Het
bedieningspaneel van het afgewerkte mengpaneel wordt op foto 6,
blz. 35 getoond. Het aantal ingangen kan tot 4, 5 of 6, al naargelang
gewenst, worden uitgebreid. Nadat alle bevestigingsgaten en de gleu
ven voor de schuifpotentiometers aangebracht werden, kunnen alle
ingangsversterkers en ook de uitgangsversterker aan het bedienings
paneel bevestigd worden. Hierna worden alle peilregelaars en aansluitingsbussen in de kast gemonteerd. De onderlinge bedrading ge
beurt zoals aangegeven in figuur 4.10.
De ingangen zijn zo ingesteld, dat aan ingang 1 laagohmige microfoons,
aan ingang 2 radio of bandopnemer en aan ingang 3 een kristal-cel of
een magnetische cel met tussenschakeling van de compcnsatieversterker kunnen worden aangesloten. Met hetgeen in dit hoofdstuk bespro
ken werd, kan echter iedereen tot opstellingen komen, die aan zijn
wensen voldoen. Zo zal een muzikant eventueel een mengpaneel
bouwen met 3 microfooningangen en 1 bandopnemeringang, de hoorspel-producer zal eerder 2 microfooningangen en 2 platenspeler- of
bandopnemeringangen verkiezen. Zo is het veel eenvoudiger een zelf
bouw mengpaneel volledig naar wens te bouwen, dan een volledig
afgewerkt industrieel mengpaneel aan te passen aan zijn typische wen
sen. Het prototype toestel had de volgende technische kenmerken:
Bedrijfsspanning : 9 V
Stroomverbruik : 2,4 mA
Frequentiebereik : 20 Hz tot 20 kHz
Ingang 1:

Ingang 2:

42

rechtstreekse aansluiting van laagohmige microfoons
max. ingangsspanning
20 mV
ingangsweerstand
± 5 kH
radio- of bandopnemeraansluiting
aansluitpin 1 en 4

max. ingangsspanning
200 mV
ingangsweerstand
± 47 kH
aansluitpin 3 en 5
max. ingangsspanning
2V
ingangsweerstand
± 470 kn
Ingang 3: rechtstreekse aansluiting van kristal-cel of bandopnemer of
magnetische cel met compensatie-versterker max. ingangsspanning
2V
ingangsweerstand
± 470 kü
Uitgangsspanning:
± 150 mV
Uitgangsweerstand: ± 47 kÜ
In bedrijf worden de peilregelaars van de verschillende ingangen zo
ingesteld, dat bij volledig open geregelde schuifpotentiometers alle
ingangen eenzelfde uitgangsspanning veroorzaken.
4.4. Zeer belangrijk - een digitale uitsturingsmeter.

Wanneer men dikwijls werkt met een mengpaneel is een uitsturings
meter, die rechtstreeks op het mengpaneel geschakeld is, zeer nuttig.
Het is immers niet altijd mogelijk het mengpaneel en de bandopnemer
zo op te stellen, dat men bij de bediening van het mengpaneel de
uitsturingsmeter van de bandopnemer kan volgen. Het nadeel hiervan
kan men verhelpen door een uitsturingsmeters in het mengpaneel in te
bouwen. Het schema van zo’n uitsturingsmeter wordt in figuur 4.11 ge
geven. Als indicator gebruiken wij geen draaispoel-instrument, maar
licht uitstralende dioden (LED-dioden). Deze indicatoren zijn veel
beter bestand tegen een ruwere behandeling van het mengpaneel dan
een gevoelig en duur draaispoelinstrument.
De ingangwisselspanning wordt door TI versterkt en via condensator
C4 naar de diode Dl gevoerd. De gelijkspanning wordt door Cl
afgevlakt en over weerstand R9 naar de geïntegreerde schakeling 1C1
geleidt. Deze schakeling bevat een reeks drempelwaardeschakelaars,
die overeenkomstig de ingangsspanning op klem 11 verschillende
LED-dioden doen oplichten. Zo zal D2 oplichten, als aan de ingang een
te kleine spanning wordt aangelegd. Bij een gemiddelde spanning op
klem 11 zal de diode D3 oplichten en D4 geeft maximum uitsturing
weer. O versturing wordt aangegeven door het oplichten van diode D5.
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Stuklijst bij fig. 4.11.

3
3

C1
C2
C3
C4
C5
D1
D2. D5
D3, D4
IC1
R1
R2
R3
R4
R5, R8
R6
R7
R9. R10
Ril
R12, R14
R13
T1

eleklrolytische condensator
47 /xF/16 V
elektrolytische condensator
4,7 /zF/16 V
elektrolytische condensator
220 mF/3 V
elektrolytische condensator
220 mF/16 V
elektrolytische condensator
1 mF/10 V
Ge-dioden
AA 116
LED dioden (rood)
TIL 209 A (Texas)
LED dioden (groen)
TIL 211 (Texas)
analoge geïntegreerde schakeling
UAA 170 (Siemens)
weerstand
100 kil. 0.1 W
weerstand
15 kfl, 0.1 W
weerstand
1.5 kfl, 0.1 W
weerstand
470 kfl. 0.1 W
weerstand
10 kfl. 0.1 W
weerstand
22 kfl. 0.1 W
weerstand
1.1 kfl. 0.1 W
weerstand
8.2 kfl. 0.1 W
weerstand
1 kfl. 0.1 W
weerstand
12 kfl. 0.1 W
weerstand
390 fl. 0.1 W
NPN Si-transistor
BC 147 B
montageplaat 28 x 72 mm
kleinmateriaal
Prijs van de onderdelen ± 370 - F of 25 gulden.

::
.
!

I

!

mi

M

<

+
fo

<

7 <o °

■O

x- zr.

0) 3
3 x01 (D

w ->

O

o
o
o

l| °

!| o0

uitsturingsmeter

uitsturingsmeter

FT

1*9

+

no

<

Fig. 4.12. Inbouw van de uitsturingsmeter in het mengpaneel.

45

Technische kenmerken (één kanaal):
bedrijfsspanning
12 V tot 14 V
stroomverbruik
25 mA bij 12 V
drempelwaarden voor de LED-dioden: D2 bij OV
D3 bij 2,4 mV
D4 bij 7,7 mV
D5 bij 10 mV
: 60 Hz tot 25 kHz
frequent iebereik
: ± 5 kü
ingangsweerstand
De uitsturingsmeter kan op een montageplaat of op een gedrukte
schakeling gebouwd worden. De onderdelen kunnen, zoals op figuur
4.14, geplaatst worden. Voor de geïntegreerde schakeling is het beter

,0 u,0»0,
D2

D3

D4

D5

/

Fig. 4.13. Bedrading van de uit
sturingsmeter (één kanaal).
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Fig 4.14 Opstelling van de componenten
van de uitsturingsmeter (één kanaal).

een 16-poIig IC voet te gebruiken, zodat de schakeling zonder gevaar
voor vernietiging en gemakkelijk kan verwisseld worden. De uitvoe
ring van de bedrading wordt in figuur 4.13 gegeven. De vier LEDdioden worden op een afzonderlijke montageplaat gemonteerd en met
de andere montageplaat verbonden. Op deze wijze kunnen wij de
schaal van onze indicator op de gunstigste plaats opstellen, terwijl de
montageplaat met elektronische componenten daar kan worden ge
plaatst waar voldoende plaats is in de kast van het mengpaneel. Na de
opbouw wordt alles nog eens grondig onderzocht. Zijn de LED-dioden
wel goed aangesloten - de zijde van de katode moet met de ICI ver
bonden zijn, de zijde van de anode aan de + pool van de voeding. De
geïntegreerde schakeling ICI moet eveneens op de juiste wijze in de IC
voet worden aangebracht. De aansluiting ervan werd als bovenzicht
gegeven. Wanneer de uitsturingsmeter in het mengpaneel wordt in
gebouwd, gebeurt dit het best volgens figuur 4.12. De ingang van de
uitsturingsmeter wordt over een peilregelaar aan de uitgang van het
mengpaneel verbonden. Deze peilregelaar wordt zo ingesteld, dat bij
een constante uitgangsspanning van 100 mV voor het mengpaneel de
diode D4 juist oplicht. De bandopnemer wordt dan voor deze spanning
zo ingesteld, dat de opname met volledige uitsturing gebeurt. Een
toongenerator kan bij het juist instellen van deze uitsturing veel
diensten bewijzen. De bouw van zo’n toongenerator zullen wij in
hoofdstuk 6 bespreken. Daar de LED-dioden bij oplichten een grote
stroom afnemen, is een batterijvoeding maar weinig aan te bevelen.
Een geschikt voedingsapparaat voor 12 V wordt in het volgende
hoofdstuk besproken.
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5. Batterij- of netvoeding

In dit hoofdstuk gaat het niet zodanig om de vraag wanneer men
batterijvoeding of wanneer men netvoeding zal kiezen. Het antwoord
op deze vraag is afhankelijk van die argumenten, die bij de gebruiker
doorslaggevend zijn.
Batterijvoeding heeft dit voordeel, dat het toestel onafhankelijk van
het net kan werken, zij het wel met een beperkte duur. Deze duur is
afhankelijk van de capaciteit van de batterij en van de belasting die het
apparaat op de batterij uitoefent. Meestal zal men kleine getransistoriseerde apparaten bouwen voor batterijgebruik. Grotere geraffineerde
toestellen voor gebruik in geluidsstudio’s zullen met netvoeding wor
den uitgevoerd. In dit hoofdstuk zullen wij trachten enkele zinvolle tips
te geven voor batterij-, respektievelijk netvoeding.
5.1. Richtlijnen voor batterijgebruik

Het grote voordeel van een batterijvoeding is zijn onafhankelijkheid
van een al dan niet aanwezig zijn van een netspanningsstopkontakt.
Alle getransistoriseerde apparaten, die minder dan 10 mA stroom
verbruik bezitten, kunnen uit mignon-cellen, respektievelijk 9 V-transistorbatterijen gevoed worden. Bij een hoger stroomverbruik kunnen
wij baby- of monocellen voorzien. Voor alle afmetingen van batterijen
zijn er tegenwoordig echter ook voordelige NiCd accumulatoren, die
tot duizend maal kunnen worden herladen. Bij langere perioden van
niet gebruik is het aan te bevelen de batterijen of accu’s uit het
apparaat te nemen. Deze energiebronnen ontwikkelen namelijk sterk
etsende gassen, die de schakelingen in het apparaat aanzienlijk kunnen
beschadigen. Een ander belangrijk voordeel van batterijvoeding is, dat
hij volledig ongevaarlijk is, omdat er geen levensgevaarlijke spannin
gen optreden.
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Stuklijst bij tig. 5.1.
TIL 209 A (Texas Instr.)
LED diode, rood
ZPD 12
zenerdiode
AD 130
PNP Ge transistor
470 //F/25 V
elektrolytische condensator
250 //F/25 V
elektrolytische condensator
470 /«F/16 V
elektrolytische condensator
10 nF/30 V
ceramische condensator
bruggelijkrichter
B 30 C 350
banaanstekkerbus. rood. geïsoleerd
banaanstekkerbus. blauw, geïsoleerd
banaanstekkerbus. zwart
gelijkrichterspanningsmeter 15 V (Wisometer 38)
weerstand
6.8 ii. 0.1 W
weerstand
680 U. 0.1 W
weerstand
180 ü. 0.1 W
weerstand
120 n. o.i w
potentiometer
1 kil. lin. 0.1 W
weerstand
1 kil. 0.1 W
netschakelaar
220 V/0.1 A
smeltveiligheid
0.1 A met houder
smeltveiligheid
0.25 A met houder
nettransformator primair 220 V
secundair 2 x 15 V/0 2 A
montageplaat
kleinmateriaal
kast
Prijs van de onderdelen (zonder kast) ± 1600 - F of 100 gulden.

Dl. D2
D3. D4
Tl. T2
C1.C2
C3. C4
C5. C6
C7. C8
GL1. GL2
KI. K2
K3, K4
K5
M1, M2
R1. R2
R3. R4
R5. R6
R7. R8
R9. R10
Ril. R12
S1
Sv1
Sv2. Sv3
Tr 1

5.2. Een veelzijdig netvoedingsapparaat

De zelfbouw van het netvoedingsapparaat, dat in dit hoofdstuk bespro
ken wordt, is slechts aan te bevelen aan hen, die reeds ervaring hebben
in het zelfbouwen van elektronische toestellen.
Zoals uit het schema van figuu5.1 blijkt, gaat het hier om een
netvoedingsapparaat met twee uitgangen en waarvan de uitgangsspanning kan geregeld worden van 0 tot 12 V. De voedingstransformator bezit twee gescheiden secundaire wikkelingen. De wisselspanning
wordt gelijkgericht door een bruggelijkrichter GL1 en afgevlakt door
C1, R1 en C3. De diode D1 geeft aan, dat de secundaire onder spanning
staat. De transistor Tl wordt tegen te hoge stromen beveiligd door de
smeltveiligheid Sv2. De weerstanden R5, R7 en de zenerdiode D3
zorgen voor een constante referentiespanning. De potentiometer R9
laat toe de basis van transistor Tl op een constante spanning in te
stellen. Indien nu de uitgangsspanning aan de klemmen KI, K.3 bv.
door toename van de belasting zou afnemen, zal de spanning tussen
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emittor en basis van de transistor Tl groter worden. Deze grotere
basisemittorspanning maakt de transistor beter geleidend, zodat zijn
collector-emittorweerstand afneemt en de uitgangsspanning toeneemt.
Op dezelfde wijze zullen schommelingen van de netspanning worden
gecompenseerd.
Technische kenmerken:
220 V netspanning
Bedrijfsspanning
± 45 mA
Stroomverbruik
0 tot -12 V. max. 0.2 A. kortsluitvast
Uitgang 1
0 tot -12 V, max. 0.2 A, kortsluitvast
Uitgang 2
Rimpelspanning aan
: in alle gevallen kleiner dan 3 mV
uitgang
Stabiliteit van de
uitgangsspanning : ± 5% over volledig belastingsbereik en bij
± 10% netspanningschommeling
Bij de opbouw van het netspanningsapparaal moet men vooral zorgen,
dat de netspanningsdraden goed geïsoleerd zijn en minstens 5 mm ver
wijderd zijn van andere componenten of metalen gedeelten. Bij even
tueel aanwezig zijn van een aardingsleiding wordt deze met de metalen
kast elektrisch verbonden. De twee vermogentransistoren Tl, T2
worden elk op een geïsoleerde koelplaat (Aln 45 x 45 x 2 mm) gemon
teerd. De rest van de schakeling kan eenvoudig en zonder problemen
worden opgebouwd. Foto 7, blz. 35 toont ons het frontpaneel van het
afgewerkte proefstuk, dat in een metalen kast van 150 x 60 x 100 mm
ingebouwd is. Voor hen, die de voedingstransformator graag zelf
wikkelen, geven wij hier de nodige gegevens:
Kern: EI 54
Wikkelingen
primair : 1 x 2811 Wdg. 0,15 mm 0 CuL
secundair: 2 x 240 Wdg. 0,27 mm 0 CuL
Om de twee lagen brengen wij een laag isolatiepapier aan. Tussen
de primaire en de secundaire wikkeling brengen wij meerdere lagen
isolatiepapier aan. Veel plezier!
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6. Voor de specialisten - een toongenerator

Zeer actieve magneetband-amateurs, die opnamen van zeer goede
kwaliteit nastreven, zullen hun verschillende apparaten - mengpaneel,
versterker, compensatieversterker, bandopnemer-optimaal willen af
regelen. Dit wordt door een vakman met een peiltoongenerator met
een vaste frequentie van 1 kHz gedaan. Als wij naast de peilregeling
nog de doorlaatkurve van de verschillende apparaten willen bepalen,
hebben wij een continu-regelbare toongenerator nodig. In het volgende
hoofdstuk beschrijven wij zo’n modem en veelzijdig toestel.
6.1. Hoe genereren wij 20 Hz tot 20 kHz

De moderne halfgeleidertechnologie levert de hobby-elektrotechnicus
vandaag bouwelementen, die toelaten schakelingen te verwezenlijken,
die vroeger slechts met zeer veel componenten konden gemaakt
worden. De geïntegreerde schakeling ICL 8038 is daar een typisch
voorbeeld van. Samen met enkele uitwendige componenten kunnen
hiermee frequenties van 20 Hz tot 20 kHz worden gegenereerd en dit
niet alleen met een sinusoïdale golfvorm, maar ook met driehoekige en
rechthoekige golfvormen.
Het schema wordt in figuur 6.1 gegeven. De eigenlijke functiegenerator
is in IC1 ondergebracht. Na de amplituderegeling R13 en de spanningsbereikomschakelaar S3 komt een uitgangsversterker, die met een
lineair geïntegreerde versterker IC2 wordt uitgevoerd. Het voedingsapparaat omvat een bruggelijkrichter en afvlakfilters. De begrenzerdioden D3 en D4 beveiligen IC1 tegen overspanningen bij in- en uit
schakelen.
Technische kenmerken:
Bedrijfsspanning : 220 V netspanning
Stroomverbruik : ±10 mA
Frequentiebereik : 20 Hz tot 20 kHz zonder omschakeling continu
regelbaar.
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: O - 20 mV
0 - 200 mV
0-2 V
Rechthoek: 0 - 10 V
Driehoek : 0 - 3 V
Uitgangsweerstand: ± 10 fl

Uitgangsspanning : Sinus

Als montageplaat wordt hier een gedrukte schakeling gebruikt. De
opstelling van de componenten op de montageplaat wordt in figuur 6.3
en de bedrading in figuur 6.2 gegeven.
Indien de generator alleen gebruikt wordt voor peilinstellingen en het
opmeten van doorlaatkurven, dan zal men de uitgang voor driehoek- en
rechthoekgolven weglaten. De weerstand R10 en de schakelaar S2
vallen dan weg. De amplituderegelaar R13 wordt dan rechtstreeks aan
aansluiting 8 van de montageplaat verbonden. Aansluitingsklem 1 van
de montageplaat verbinden wij aan de schakelarm van de spanningsbereik-omschakelaar S3. Foto 8, blz. 36 laat het inwendige zien van
het afgewerkte model. Hierbij is een metalen kast van 150 x 80 x
100 mm gebruikt. Figuur 6.4 geeft een zeer geschikte schaal voor de
frequentieregeling. De schaal van figuur 6.5 is deze van de amplituderegeling.
Op foto 9, blz. 36 zien wij het voorpaneel van het afgewerkte model.
Nadat het toestel volledig geconstrueerd is, wordt het nogmaals
zorgvuldig nagezien op bedradingsfouten. Vooral de leidingen voorde
netspanning moeten goed in orde zijn. Daarna sluiten wij aan de
uitgang een universeel meettoestel aan, ingesteld op het meetbereik
2 a 5 V wisselspanning. De bereikschakelaar wordt in stand 2 V ge
bracht en de amplituderegelaar, evenals de potentiometer R6, worden
in het midden van hun regelbereik ingesteld. Hierna wordt het toestel
ingeschakeld en op een frequentie van 1 kHz ingesteld. Het meet
toestel moet nu een meetresultaat geven. De frequentieregelaar wordt
nu op 20 Hz gedraaid en wij regelen R1 tot dat de uitwijking van het
meettoestel nul wordt. Dan draaien wij voorzichtig in de tegengestelde
richting tot de wijzer van het meettoestel begint uit te wijken. Daarmee
is dan de afregeling voor de frequentie beëindigd. Met de weerstand R8
kunnen wij nu nog op de kleinste vervormingsgraad afregelen. Hier
voor zullen wij aan de uitgang een goede hoofdtelefoon aansluiten. Bij
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Stuklijst bij (ig. 6.1.
C1.C9
C2
C3. C4
C5-C8
D1
02
D3. D4
GL1
IC1
IC2
K1
K2
R1
R2
R3

ceramische condensator
styroflex condensator
elektrolytische condensator
elektrolytische condensator
Si-diode
LED-diode. groen
zenerdiode
bruggelijkrichter
geïntegreerde analoge schakeling
14 polige voet voor IC1
Op. Amp
8 polige voet voor IC2
banaanstekkerbus. rood, geïsoleerd
banaanstekkerbus. zwart, geïsoleerd
trimpotentiometer
potentiometer
weerstand

100 nF/30 V
3.5 nF/160 V
22 mF/16 V
470 mF/25 V
BA 127
TIL 211 (Texas Instr.)
ZPO 16
B 80 C 800
ICL 8038 (Intersil)
SN72741DIL (Texas Instr.)

1 kil. lin. 0.1 W
10 kil. lin. 0.1 W
20 kil. 0.1 W
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R4. R7

weerstand
4.7 Ml. 0.1 W
weerstand
15 Mll. 0.1 W
potentiometer
1 kil, lin. 0.1
trimpotentiometer
100 kil. lin. 0.1
weerstand
1.8 kli. 0.1 W
weerstand
15 kil. 0.1 W
weerstand
47 il. 0.1 W
potentiometer
100 kil. lin. 0.1
weerstand
900 kil. 0 1 W.
90 kil. 0.1 W
weerstand
10 kil. 0.1 W.
weerstand
weerstand
6.6 Mil. 0.1 W
netschakelaar
220 V-/0.1 A
draaischakelaar
2x3
draaischakelaar
1 x3
smeltveiligheid 0.1 A met houder
voedingstransformator primair 220 V
secundair 2x15 V/0.05 A
montageplaat 70 x 138 mm
kleinmateriaal
kast
Prijs van de onderdelen (zonder kast) ± 1000.- F ol 60 gulden

R5
R6
R8
R9
R10
R11 R12
R13
R14
R15
R16
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W
W

W
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een frequentie van ongeveer 1 kHz stellen wij met de amplituderegelaar een gemiddelde geluidsterkte in en regelen R8 totdat het
geluid zuiver en zacht wordt weergegeven. Hiermee is de afregeling
volledig beëindigd.
6.2. De frequentiedoorlaatkurve en hoe ze opgemeten wordt
De frequentiedoorlaatkurve geeft aan hoe gelijkmatig de verschillende
frequenties door het uit te testen toestel worden weergegeven. Om de
doorlaatkurve op te meten gaat men als volgt te werk:
Aan de ingang wordt een signaal aangelegd, waarvan de amplitude
constant blijft en de frequentie op verschillende waarden kan worden
ingesteld. Voor elk van deze ingestelde frequentiewaarden wordt de
uitgangsspanning gemeten. Hierbij moeten drie punten in acht ge
nomen worden: de ingang moet met de ingangsweerstand afgesloten
worden en ook de uitgang moet op de correcte weerstand worden
gesloten en ten derde moet het meettoestel aan de uitgang voor alle
frequenties even gevoelig zijn. Voor een frequentiebereik van 20 Hz
tot 20 kHz kan men een buisvoltmeter of FET-voltmeter gebruiken.
Figuur 6.6 geeft een voorbeeld van een opstelling voor het opmeten
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Fig. 6.2. Gedrukte bedrading voor de functiegenerator.
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Fig. 6.3. Opstelling van de componenten op de montageplaat.
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Fig 6.4. Schaal voor de (requentieregeling

Fig 6.5. Schaal voor de amplituderegeling.

van de doorlaatkurve van de voorversterker, die in hoofdstuk 2
besproken werd.
De weerstand R1 heeft een waarde van 1 MH en vertegenwoordigt de
juiste bronweerstand, R2 heeft een waarde van 8 kil (uitgangsweerstand van de versterker). Nu regelt men de frequentie van het ingangs
signaal en zet het verloop van de uitgangsspanning in functie van de
frequentie in een diagram uit. Men kan echter ook de versterking
opmeten. Hiervoor wordt de toongenerator rechtstreeks, dus zonder
tussenschakeling van Rl, aan de versterker aangesloten. Bij een
frequentie van 1 kHz wordt een spanning ingesteld van 2 mV. Aan de
uitgang wordt dan een spanning gemeten van ongeveer 0,75 V. De
versterking is dan het quotiënt van de uitgangsspanning op de ingangsspanning, dus ongeveer 375.

i
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I
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meetobjekt

toongenerator

Rl

uitgang

ingang
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R2j O'

i
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Fig. 6.6. Meting van doorlaatkurve van voorversterker.
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7. Een dynamiekcompressor.. . zeer modern

Om dit boekje af te sluiten bespreken wij nu een interessante schake
ling, die de ervaren knutselaar zeker zal aanspreken.
7.1. Principe van de automatische uitsturing

Vele magneetband-amateurs zullen, vooral bij reportageopnamen in de
vrije natuur, naar een automatische uitsturing verlangd hebben. Het
principe van zo’n automatische uitsturing is als volgt: blijft de uitgangsspanning onder een bepaald peil, dan werkt de schakeling als een
normale versterker, neemt de ingangsspanning echter zo toe dat het
maximum uitgangsspanningspeil overschreden wordt, dan zal de ver
sterking van de versterker automatisch afnemen. De uitgangsspanning
stelt zich hierbij op een maximaal gewenste waarde in.
De bandopnemer wordt zo ingesteld, dat bij maximum toegelaten
uitgangsspanning de dynamiekcompressor juist volledig wordt uitge
stuurd. De dynamiekcompressor wordt zo op de uitgangsspanning van
de signaalbron ingesteld, dat bij een gemiddelde geluidsterkte de
versterker juist tot de maximale uitgangsspanning, compressiepunt ge
noemd, uitgestuurd wordt. Indien er nu onverwachte geluidsterktepieken optreden, dan zal de bandopnemer niet overstuurd worden,
daar deze door de dynamiekcompressor worden opgevangen.
De dynamiekcompressor is niet alleen belangrijk voor de magneetband-amateur, maar ook voor de zendamateur. Daar belet de dyna
miekcompressor dat de modulator zou overstuurd worden. De zendeindtrap zal hierdoor een langere levensduur verkrijgen en het uit
gezonden signaal blijft veel duidelijker verstaanbaar.
7.2. Schema en opbouw

Het schema van de dynamiekcompressor wordt in figuur 7.l gegeven.
Het werkingsprincipe is zeer eenvoudig uit dit schema af te leiden.
60

+

+

C2 ^

D1.D2

K

03

K

ww

wK

R2

6

R6

3

7
IC2

2
4

R4
R3

0“
+
1

Cl

R1

+.

r

ingang

3

IC1, IC2
8

n n n n
1

U U U ü
4
aansluiting van boven gezien

4

C3+5

6

IC1

Dl, 02

5

1

7

2

-10—o uitgang
3

4

2
03

+

4

K

Fig. 7.1. Schema van een dynamiekcompressor (één kanaal)

Stuklijst bij fig. 7.1.
C1
C2. C3
Dl. D2
D3
IC1. IC2

elektrolytische condensator
elektrolytische condensator
LED-diode, rood. TIL 209 A (Texas Instr.)
Ge-diode. AAZ 18
Op-Amp, SN 72741 DIL (Texas Instr.)
sokkel 8 polig
R1. R4
weerstand
fotoweerstand
LDR 07 (Radio Rim)
R2
of RPY 61 (Siemens)
montageplaat 30 x 90 mm
kleinmateriaal
Prijs van de onderdelen ongeveer 260.- F of 17 gulden.

4.7 /iF/16 V
25 //F/16 V

10 kfi. 0.1 W
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In figuur 7.2 vinden wij het verloop van de versterking in funktie van
de ingangsspanning. Het compressiepunt ligt hier bij een ingangsspanning van 25 mV. Wordt deze spanning bereikt, dan zal de uitgangsspanning verdere toename van de ingangsspanning niet meer volgen.
De andere technische kenmerken worden in het volgende overzicht ge
geven:
Bedrijfsspanning
+ 12 V,- 12 V
Stroomverbruik
max. 25 mA
Frequentiebereik
20 Hz tot 16 kHz
Ingangsspanning
0 tot 25 mV lineaire versterking
25 mV tot max. 325 mV compressie
Uitgangsspanning : bij compressiepunt 0,8 V bij 25-voudige uitsturing stijgend tot 1,2 V
Versterking
in lineair gebied 32 maal
Ingangsweerstand io m
Uitgangsweerstand: ± 500 H
Voor de opbouw is de reeds vroeger besproken montageplaat zeer ge
schikt. Figuur 7.4 geeft de opstelling van de componenten, figuur 7.3
de bedrading van de montageplaat.
De opto-koppeling bestaat uit een fotoweerstand R2, twee LED-dioden
Dl en D2 en moet zelf opgebouwd worden. De twee dioden worden
hierbij met hun stralingsrichting op het lichtgevoelige oppervlak van de
fotoweerstand gericht. Het geheel wordt tevens in een. geen licht door-

Fig. 7.2 Versterkingsgrafiek van dynamiekcompressor.
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latend, kunststoffen buisje gemonteerd. Als de montage kleefstof
droog is, worden beide uiteinden lichtdicht afgesloten. Voor de beide
IC’s is het aan te bevelen aansluitsokkels te gebruiken. Op foto 10,
blz. 36 ziet men het opgebouwde proefstuk voor één kanaal. In het
midden, naast de geïntegreerde versterker, ziet men het kunststoffen
buisje waarin de opto-koppeling in ondergebracht is.
Hiermee zijn wij aan het einde van dit boekje gekomen, waarin wij een
reeks interessante hulpapparaten voor de bandopnemer hebben leren
kennen. Moge het nabouwen van één of andere schakeling niet alleen
Uw technische kennis verbeteren, maar ook het begin van vele uren
scheppende actie betekenen. Veel plezier!
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Fig. 7.3. Bedrading van dynamiekcompressor (één kanaal).

Fig. 7.4. Opstelling van de componenten
op de montageplaat (één Kanaal).
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8. Formules

Wet van Ohm (gelijkstroom):
U
R

I stroom in ampère

U
R =I

R weerstand in ohm

U = I.R

U spanning in volt

Elektrisch vermogen:
U2
R

P = U.I = I2.R = —

P vermogen in watt

Serieschakeling van weerstanden:
R = R1 + R2 + ... + Rn
Parallelschakeling van weerstanden:

! - J_

1
_1_
__
R “ R1 + R2 + ■' + Rn

Serieschakeling van condensatoren:

IC ”_ _L
_L
_1
Cl + C2 + "* + Cn

C = capaciteit in farad

Parallelschakeling van condensatoren
C = Cl + C2 + . . . + Cn
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Spanningsdeler:
U2 =

R1
UI
Rl + R2
;

Wisselstroomweerstand van een condensator:
X =

1

i

X wisselstroomweerstand in ohm
f frequentie in hertz

6,28.f.C

■

Trilkring:
f

I
6,28 VHC

c = JL.f

L zelfinductiecoëfficient in henry
X golflengte in meter

c = 3.108 m/s

Spanningseenheid: 1 V (volt)
| mV = ÏO-3 V, 1 /xV = 10-6 V, 1 kV = 103 V

Stroomeenheid: 1 A (ampère)
1 mA = IQ-3 A, 1 /xA = 10-6 A
Weerstandseenheid: 1 Cl (ohm)

i kn = io3 n, i Md = io«n

Capaciteitseenheid: 1 F (farad)
1 pF = 10-12 F, l nF = 10-9 F, 1 /xF = ÏO"6 F, 1 mF = ÏO"3 F
Zelfinductie-eenheid: I H (henry)
1 /xH = 10-« H, 1 mH = IQ'3 H
Frequentie-eenheid: 1 Hz (hertz)
1 kHz = 103 Hz, 1 MHz = 10® Hz
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9. Woordregister

aansluiting van microfoons, 11
aansluiting van pick-up
cellen, 14
adaptorkabel, 15
afscherming van signaalleidin
gen,28
aftastnaald, 13
afvlakketen bij een voedings
apparaat, 50

elcktrodynamischc spoelmicrofoon,12
FET transistor, 19
frequentie doorlaatkurve, 56
frequentiegrafiek
- microfoons, 8, 12
- pick-up cellen, 13
- voorversterkers, 24
- weergave, 25

bronimpedantie, 15
cardioïde richtings
grafiek, 10-11
compensatie bij plaatopnamen.
24

compensatieversterker, 25
compressiepunt, 60
detectie, 13
diodeaansluitbus bij radioontvangers, 13
draaipotentiometer bediening,
30

drempelwaardeschakelaars bij
uitsturingsmetcr, 43
drukkracht van pick-up cellen,
13
dubbelnetspanningsapparaat, 49
dynamiekcompressor, 60

geluidsdruk, 8
gevoeligheid van microfoons, 8
impedantie, 9, 12
ingangsimpedantie van verster
kers, 9
ingangsversterker van meng
panelen, 33
inwendige weerstand van micro
foons, 9
kristalmicrofoon, 11
kristal pick-up cel, 13
mengpaneel, 29
mengpaneel, ingangsversterker,
33

mengpaneel, uitgangsversterker, 39
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microfoon, 8
microfoon
-dynamische, 12
- hoogohmige, 9, 11
- laagohmigc, 9, 12
- middcllohmige, 9, 12
microfoon kabel max. toegela
ten lengte, 9
montageplaal
- raster, 21
-gedrukte, 22

schuifpotentiometer, 30
schuifpotentiometer
- bediening, 30
signaal-ruisverhouding, 9
soldeerbout, 22
stereomengpaneel, 33
stoorspanning, 9
stroomversterking bij transistoren, 16, 19

netbron, 28
ncttransformator wikkelingen,
51
NiCd accumulatoren, 48
niveauregelaar, 31,32

tegenkoppeling bij de compcnsatieversterker, 25
tinsoldeer, 22
toongenerator, 52
transistorversterking, 16

opmeten doorlaatkurve, 56
opto-koppeling, 62
oversturing, 43

uitgangsspanning van pick-up
cellen, 14
uitgangsversterker bij meng
panelen, 38
uitsturing
-automatische, 60
- volledige 43
uitsturingscontrole, 43
uitsturingsmeter
-digitale, 43

peiltoongenerator, 52
pick-up cellen, 13
pick-up cel
-magnetische, 13
piëzo-kristal, 11
PNP transistor, 19
regelaars bij mengpanelen, 30
richtwerking van microfoons,
9, 10
ronde richtingsgrafiek, 10
ruis, 9
ruis
- bij plaatopnamen, 24

- in versterker, 24

versterking van wisselspannin
gen, 16
vervormingsgraad, 19
voedingsapparaat, 50
voorversterker, 16
weergave van de hoge tonen, 14
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10. Zakenregister

Alle componenten, die voor de bouw van de in dit boekje besproken
schema’s gebruikt worden, kunnen in elke goede handelszaak, die
elektronische componenten verkoopt, verkregen worden.
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In dit boekje gaat het niet over de creatieve mogelijkheden van
de geluidsbanden, maar wel over de daarvoor noodzakelijke
technische hulpmiddelen.
Richard Zierl is een ervaren auteur van vele hobby-elektronicaboeken, die weet waar het bij de geluidsbandhobby op aan
komt. Hij behandelt in dit boekje eerst de eigenschappen van
de signaalbronnen zoals de microfoons, draaitafels en tuners.
Om hiervan signalen onvervormd over te nemen op de geluids
band zijn bepaalde toestellen nodig zoals een voorversterker,
om laag- en middelohmige microfoons aan te passen; een
compensatieversterker om het overspelen van plaat op band
met optimale kwaliteit mogelijk te maken; een mengpaneel dat
voor de geluidsband amateur nieuwe mogelijkheden biedt; een
toongenerator voor de afregeling van bepaalde toestellen op
een optimale werking en tenslotte een dynamiekcompressor
vooreen automatische uitsturing.
Alle schakelingen werden door Richard Zierl zelf ontwikkeld en
getest. Overzichtelijke schema’s, bedradingsplannen en stuklijsten maken dat de zelfbouw van deze schakelingen zonder
problemen zal verlopen.
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