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ETAFREGELEN VAN
E REVOXATT

VOOR AMPEX PLUS SERIES, BASF
IH SUPER EN MAXELL UDXL

In een verhaal  dr ie pre-
tentieuze banden in de zon
en op veler verzoek het afre-
gelrecept van een gel iefd re-
corderdeck.

De recorder
De recorder behoeft in onze kr ingen
geen introduct ie. Zoals elke machine-
r ie dient hi j  op gezette t i jden te worden
onderhouden. Daarneven verdient het
aanbevel ing om een ouder apparaat
opnieuw af te regelen wanneer men
overgaat tot het gebruik van modern
bandenmateriaal.  De leidraad, welke ik
daartoe wi l  verschaffen, heb ik ge-
dacht voor die categorie gebruikers die
zich gewoonl i jk met andere zaken be-
zig houdt en voor wie het afregelen
een avontuur is,  waaraan ze zich zon-
der gids niet  zouden wagen. Maar
eerst aandacht voor:

De banden
De BASF LH super is naar ik meen de
oudste, de Ampex plus series bestaat
nu enkele jaren en de Maxel l  UDXL is
met krap een jaar ongetwijfeld de
jongste. Drie schit terende banden met
strakke weergeefeigenschappen: een
wil lekeurige toon in het audiospectrum
doet de wijzer van de Vu-meters bij
weergave niet meer dan een krappe
1/2 dB heen en weer zwabberen.
Geen drop-outs,  pr ima geluidloos
bandtransport, duidend op zeer goed
band-kopcontact met minimale fr ict ie,
vooral bi j  de Ampex en Maxel l .  Wat
betreft het kopieer-effect geven ze el-
kaar niets toe.

De drie banden vormen ten aanzien
van modulat ieruis ongetwi j feld het
beste wat de huidige ontwikkel ingen
hebben te bieden. De Maxel l  kwam
daarbi j  het zuiverst naar voren, al  zi jn

de verschi l len subtiel .  Grote ui tstuur-
baarheid tegenover een minimaal ruis-
niveau verlenen de banden grote dyna-
miek. De Maxel l  heeft  daarbi j  een ca.2
dB groter maximaal ui tgangsniveau
(MOL) dan de beide andere.
Oua gevoel igheid biedt de Maxel l  1 dB
meer dan de BASF en op zi jn beurt
geeft  de BASF nog eens 1dB meer dan
de Ampex. De frequentiekarakterist ie-
ken van de banden vertonen l ichte af-
wi jkingen. De Maxel l  verschi l t  daarbi j
in gunst ige zin het meest van de beide
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andere, die samen onder dezelfde noe-
mer kunnen worden gevangen. De
verschi l len zi jn zodanig dat een op Am-
pex of BASF afgeregelde recorder bij
gebruik van de Maxel l  band een iets
oplopende f requentiekara kter ist iek
heeft. Als we de gevoeligheidsver-
schi l len bi j  1 kHz buiten beschouwing
laten, geeft de Maxell ten opzichte van
de Ampex en BASF bi j  10 kHz + 2 dB
en bi j  18 kHz + 4 dB af  .  Maar de BASF
en Ampex zi jn niet  helemaal gel i jk :  de
Ampex geeft  van 10 kHz tot ca. 18 kHz
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28 IIB maart 1979
RADIO BUUENN



toongenerotor

toongenerotor

krap 1 dB meer af ten opzichte van de
BASF. Omgekeerd, als men op Maxel l
afregel t ,  zul len de andere banden in
het hoog respect ievel i jk  1dB bi j
10 kHz en 3 dB bi j  18 kHz (Ampex) en
2 dB bi j  10 kHz en 4 dB bi j  18 kHz
(BASF) tekort schieten. Voor wie het
dus heel precies wrl  doen verdient het
dan ook aanbevel ing om voor eens en
voor alt i jd de keuze van de band te
bepalen en de machine daarop af te
regelen. De verschi l len kunnen echter
ook steeds met de klankregelaar van
de muziekinstal lat ie gecorr igeerd
worden.

Het gebruik
De Ampex en BASF vertonen over-
eenkomst met de meeste andere
merkbanden op de markt,  maar moe-
ten in ieder geval in de HL ( low noise -
high output) klasse ingedeeld worden.
De BASF behoeft geen al te ri jke bij-
stroominstel l ing. De Maxel l  steekt met
zijn grote coërcit ief kracht iets tegen
deze categorie af. Hij behoeft wel een
ri jke LH bi jstroominstel l ing.
De Maxel l  komt in zi jn total i tei t  onge-
twi j feld als mooiste voor de dag. Hi j
levert het zuiverste geluid met de

grootste dynamiek en de extra gevoe-
l igheid in het hoge frequentiegebied
kan bi j  juiste afregelrng op deze band
aan minimale vervorming en opneem-
correct ie worden pri jsgegeven. Minder
opneemcorrectie betekent grotere uit-
stur ingsreserve in het hoog en al is
2 dB bi j  1 0 kHz niet veel:  het tél t .  Voor-
al  b i j  de lage bandsnelheid.  Men kan er
met wat grotere vr i jheid, c.q. minder
vervorming, elektronische klanken en
muziek met r i jke boventonen (trompet,
c lavecimbel,  t r iangel ,  bekkens e.d.)
mee regrstreren.

De afregeling van de A77
Omdat er vanuit  de lezerskring ge-
vraagd werd om een afregelbeschri j -
ving van de Revox A77 heb ik bi j  de
gelegenfr'eid van deze recensie aan de
hand van deze banden zo een beschri j -
ving gemaakt.

Wie een Revox A77 bezit moet ergens
ook nog de uitgebreide technische do-
cumentat ie hebben l iggen, want die
hebben we bi j  de aanschaf van de ma-
chine er natuurl i jk bi jgekocht.
Behalve de daarin beschreven afre-
gelprocedure hebben we nog een

toongenerator en een BVM of TVM
(buis- of transistorvoltmeter) of een
gewone universele meter nodig. Sorry,
anders gaat het niet,  z ie afb. 2.
De meter moet een ui tgangsspanning
van 200 mV goed af leesbaar kunnen
aanwi jzen en hi j  mag over het gehele
frequentiespectrum geen grotere af-
wi jking dan 1 dB vertonen. We contro-
leren door de meter rechtstreeks op de
toongenerator aan te slui ten. Afwi jkin-
gen zi jn overigens niet zo erg, want
deze kunnen immers worden verdis-
co nteerd.

Ofschoon een gewone universele me-
ter te ongevoel ig is kunnen we deze
wel gebruiken door tussen de uitgang
van de recorder en de meter een ver-
sterker (de versterker van de muziekin-
stal lat ie e.d.)  op te nemen. Controleer
dan rn ieder geval de frequentiekarak-
ter ist iek, zie afb. 3. Het is f i jn om bi j  de
af regelprocedure via een weergever
mee te luisteren. Om de akel ige piep-
toon te verzwakken nemen we een
verzwakkerweerstand op in de luid-
spre kerleiding.
We verschaffen ons eerst toegang tot
het afregelpaneel van onze Revox en
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afb. 2 De toongenerator wordt op beide
aux. ingangen (Ch1 en Ch2
gezamenliik) aangesloten en de
meter op een der uitgangen. Door
middel van de
monito rfunctiesc hakelaar op de
bandrecorder met een van beide of
beide kanale n tegelijkertijd (mono)
doorgeschakeld

af b. 3 Ook een gewone, relatief
ongevoelige universele meter kan
als meeti nstru ment gebruikt
worden door hem achter een
versterker aan te s/ui te n. lndien
een ste reoversterker ter
beschikking staat kan de
meeluisterluidspreker op het ene
kanaal en de meter op het andere
kanaal worden aangesloten. Door
de versterker op mono te
schakelen en zijn balans zodanig te
verdraaien, dat het meterkanaal
volop versterkt en het luidspreker
kanaal s/echts weinig, verkrijgt men
de juiste condities voor de vereiste
meilngen.

afb. 4 Frequentiekarakteristiek van de
opneemversterker bij een
bandsnelheid van 9,5 cm/s. De
opneemcorrectie is rege lbaar
binnen het gearceerde gebied,
maar bedraagt bij normale banden
ca. I dB bij  10 kHz en 16 dB bii
20 kHz.

afb. 5 ln de documentatie worden de
standen van de diverse schakelaars
en regelaars door middel van deze
figuren aangegeven. ln dit geval
luisteren we voor de band af wat er
op de aux ingangskanalen
binnenkomt.

af b. 6 De inste lling van de bijstroom
geschie dt met de regelaars
gemerkt  met '  osci l lator '  .

afb. 7 De gevoeligheid of
uitgangsspanning a/s functie van de
bijstroom. Voor moderne banden
ligt hetluiste werkpunt bij die
waarde van de bijstroom, waarb|
een hoge f requentie (10 kHz of
1 5 kHz, al naar gelang de fabrikant
aanbeveelt, zie afb. 8) 4 à 6 dB
zwakker wordt opgenomen (en
weergegeven) dan bijde hoogste
gevonden waarde van de
gevoeligheid.

slui ten de toongenerator aan op de bei-
de kanalen van de aux. ingang van de
recorder, waartoe de beide aux. con-
tactdozen met een krokodi lklem wor-
den doorverbonden. De BVM of TVM
of versterker-universele metercombi-
nat ie (afb .2 of  3)  s lu i ten we aan op één
van beide uitgangscontactdozen.

We slaan de documentat ie open op
pagina 29 en lezen de tekst vanaf punt
6.5: Record Adjustments (opneemaf-
regel ing).  We vinden dan eerst  de 'pre-

parat ions'  :  voorzorgen. De met ingen
moeten bi j  een opneemsterkte van ca.
-20 dB worden verr icht  om te voorko-
men dat de opneemversterker en
vooral  n iet  te vergeten de band zel f  in
het hoge f  requent iegebied wordt over-
stuurd.  In de opneemversterker wor-
den de hoge tonen namel i jk  aanzienl i jk
opgehaald (extra versterkt)  om de ho-
getonenver l iezen ln de band te com-
penseren, z ie afb.  4.
De knoppen van de A77 plaatsen we in
de stand volgens f ig.  6.5-65 in de do-
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cumentat ie (afb.  5) ,  d.w.z.  dat  we nu
op vol le sterkte kunnen vooraf luisteren
wat er op de aux. ingang binnenkomt.
Schakel  nu al le apparatuur in,  stel  de
toongenerator af op 1 kHz/4 mV en
stuur zoveel signaal in de recorder dat
ons meetinstrument 200 mV aanwijst.
Als we een gewone versterker met
universele meter achter de recorder
hebben gehangen volgens afb. 3 raken
we op di t  moment natuur l i jk  de te l
kwi j t .  Niet erg hoor. Let er gewoon op
dat de VU meters op de recorder ca.
-20 dB aanwi jzen. De wi jzers s laan
dan net ui t .  De metercombinat ie van
afb. 3 stel len we daarna zodanig in dat
de wi jzer ergens midden in de schaal-
verdel ing op een mooi rond getal van
de dB-schaal staat.  Het komt niet op
precieze getal len aan, het gaat om ver-
houd ingen.

Als het bi j  gebruik van een eenvoudige
toongenerator niet gemakkel i jk is om
de zeer k le ine ui tgangsspanning van 3
a 4 mV in te stel len, welke nodig rs om
het opneemniveau op ca. -20 dB te

houden, wel ,  dan draaien we de op-
neemsterkteregelaars (record) op de
Revox gewoon iets terug, in weerwil
van wat f ig. 6.5-65 (afb. 5) adviseert.
Hou beide regelaars wel gel i jk,  te con-
troleren door het af luisterkanaal (moni-
tor) beurtel ings tussen beide kanalen
(CHl en CHl l )  om te schakelen. Denk
erom dat de balans van de monitor in
het midden staat.

Volgende stap: 6.5.1 :  grof instel l ing
van het azimuth van de opneemkop.
Dit  heeft  al leen zin als er nieuwe kop-
pen gemonteerd zi1n, want de bestaan-
de, goed afgestelde koppen gaan niet
uit zichzelf scheef staan.
De afregel ing van de bi jstroom begin-
nen we bi j  punt 6.5.2.2et de koppen in
de stand volgens f ig.6.5-66 (afb.9)
We nemen op een niveau van ca.
-20 dB een toon van 12 à 15 kHz op
en beki jken het resultaat op de meter.
Door nu overeenkomst ig f i9.6.5.68
(af b 9) de af regelorganen gemerkt
met 'osci l lator '  te verdraaien, zien we
de wi jzer van ons meetinstrument
heen en weer gaan. Let op dat je aan
de tr immer voor het juiste kanaal en de
ju iste bands ne lhe id d raa it. Over-
eenkomstig de kromme van afb. 7 (f ig,

afb. 8 lnstelgegevens van de Maxell band
volgens de bijsluiter in de
verpakking. Merk op dat het veel
gemakkelijker is om het werkpunt
aan de hand van een hoge
f requentie (bijvoorbeeld 10 kHz)
vast te ste//e n dan aan de hand van
een lage f requentie (400 Hz
bijvoorbeeld).

af b. 9 Knoppen in de stand opnemen en
beurtelings voor en achter de band
afluisteren op kanaal 1 en 2.

afb. 10 De trimmers voor het af regelen van
het opneemniveau.

afb. 1 1 De tilmmers voor het afregelen van
de opneemcorrectie.

6.5.-69 in de documentat ie)  zul len we
een scherp maximum vinden. (Recor-
ders met versleten koppen reageren
anders dan de nieuwe. lk heb in mi jn
leven naar schatt ing tegen de dert ig
kanalen afgeregeld en ze gedroegen
zich al le verschi l lend.)

Door de 'osci l lator '  te verdraaien rege-
len we de bi jstroom van minimaal tot
maximaal.  Zowel bi j  minimum als
maximum bi jstroom komt er resp.
geen en heel  weinig 10 kHz signaal  op
de band. Vooralsnog kiezen we die
stand van de bi jstroomregelaar, waar-
br j  de maximum ui tgangsspanning
wordt verkregen. Hier even rust ig
ademhalen en goed nadenken wat we
verder moeten doen. Laat de band
maar doorlopen.

De maximum stand is niet wat we
moeten hebben. We dienen meer bi j -
stroom in te stel len, even wel zo veel
als nodig is om de wi jzer van onze me-
ter met een 4 à 6 dB terug te laten
val len. Voor een aantal bandentypen is
op blz. 30 in de documentat ie een tabel
opgenomen, waarin staat hoeveel ver-
zwakking we bij een bepaalde band-
snelheid moeten instel len.  De BASF
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VERGELIJKINGSTABEL

Ba ndtype 4V3 75 ips
9,5 cm/s

4V7,5 ips AV ips
19 cm/s 38 cm/s

Ampex plus ser ies
BASF super LH

5 dB
5 dB

4 dB
4 dB

2dB
2dB

Maxel l  U DXL 5 dB 6 dB

LH super en de Ampex plus ser ies
kunnen we in de middenmoot indelen,
zie onze tabel .
De Maxel l  UDXL mag een iets r i jkere
bi jstroominstel l ing Concludeer dat
met mi j  mee aan de hand van afb.  8,
welke voor komt op de bi js lu i ter  in de
verpakking van deze band. De fabr ikant
beveel t  een afstel l ing aan, waarbi j  een
toon van 15 kHz krap 6 dB beneden
het gevonden maximum wordt geregi-
streerd.  Sa menvattend kan d us wor-
den gezegd dat bi j  19 cm/s de BASF
en de Ampex 4 dB en de Maxel l  6 dB

verzwakking beho{ven boven het ge-
vonden maximum; bi j  9,5 cm/s bedra-
gen de getal len 5 dB. De banden wer-
den niet  b i j  een bandsnelheid van
38 cm/s beproefd,  maar op professio-
neel  gebied weet men daar wel  raad
mee. De banden kunnen ongetwi j fe ld
met 2 dB verzwakking toe. De Maxel l
zal  het  vooral  goed doen bi j  lage band-
snelheid,  b i jvoorbeeld 4,75 cm/s.  Die
komt niet  op de Revox voor,  maar voor
wie het van pas komt:  3 dB zal  het  dan
goed doen. Regel  nu voor beide kana-
len en beide bandsnelheden de ju iste

bi jstroom af Let op dat je steeds de
juiste t r immer te pakken hebt.

Tot zover de bi jstroominstel l ing.  We
zi jn echter nog niet  k laar.  We kunnen
nu volgens punt 6.5.4 het opneemni-
veau instel len.  We kiezen een toon van
1 kHz (-20 dB, maar dat is niet  essen-
t ieel)  en laten de recorder opnemen
met de knoppen in de stand volgens
f ig 6.5-71, z ie afb.  9.  Door nu met de
monitorknop beide kanalen beurtel ings
voor en na de band af  te lu isteren kun-
nen we de tr immers ' rec.  level '  zoda-
nig instel len dat er geen niveauveran-
der ing optreedt ,  z ie af  b.  10.

Ten leste nu meteen de af  regel ing van
de opneemcorrect ie volgens punt
6.5.5.  We laten de knoppen staan vol-
gens f ig.  6.5-71, afb.  9 en sturen ui t  de
toongenerator op -20 dB niveau een
toon van 12 kïz in.  Door nu de tr im-
mers ' record ampl i f ier '  van f ig.  6.5-73
(afb.  1 1) te verdraaien kunnen we de
opneemsterkte van de hoge audiof  re-
quent ies veranderen. Let op dat je aan
de ju iste t r immer draai t .  De ju iste

stand van de tr immer is die,  waarbi j  er
geen niveauverschi l  optreedt bi j  voor-
en na-bandomschakel ing of  b i j  veran-
der ing van de ingangsfrequent ie.  We
kunnen nu het gehele toongebied af-
f  ietsen en moeten dan nagenoeg con-
stante ui tgangsspanning meten. Kleine
verschi l len tot  2 dB zi ln verwaarloos-
baar en mogen worden genegeerd.
Dat was al les.

Alhoewel .  Lees zo mogel i jk  nog de
bespreking van het boek: 'Zen en de
kunst van het motoronderhoud'  onder
'Voor u gelezen' ,  op pag .  39 va n R B
januar i  1979, waar in mogel i jk  belang-
wekkend nieuws voor hen die di t  ver-
haal  hebben gevolgd,
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