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MIRAPHON 210
STEREO
EN
MONAURAAL

WERKELIJKHEIDSWEERGAVE MET

ELAC WAS
- IN 1958 ÉÉN DER EERSTE
FABRIKANTEN

VAN STEREO
PLATENSPELERS

E I A I
PLATENSPELERS EN WISSELAARS

Met de ELAC HI-FI PLATENSPELER MIRAPHON 210,
in combinatie met een AMROH VERSTERKER en een
voor zijn taak berekende PEERLESS of WHARFEDALE
LUIDSPREKER verkrijgt men muziek, zoals die in de
concertzaal te beluisteren is.
Deze semi-professionele platenspeler met zijn extra
zware draaiplateau, is uitgerust met een speciaal ge
construeerde, vierpolige motor en voorzien van het
stereo-elektromagnetische element STS 210. (frequentiebereik 30-15.000 Hz). Hij is geschikt voor stereo- en
monaurale weergave. De naaldkracht bedraagt slechts
5 gram.
prijs :

inbouw, met langspeelsaffier

f 231,-

inbouw, met langspeeldiamant

f 270,-

Meer uitgebreide technische gegevens op aanvraag.

AMROH N.V. - MUIDEN - 0 2942-341
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De micron-precieze Philips grammofoon:
„apparaat vol technische wonderen”
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„elektronische rem” die nooit slijten kan... (2^ de trilvrije symmetrische motor
in zijn stalen veren... (3^) daar is de zware draaitafel met zijn onslijtbarc nylonkogel... (4^ daar is de zilverstalen as, gepolijst en met een tolerantie van 2yit
(tweeduizendste millimeter)... (5) daar is de opnemerarm met naalddrukinstelling en pick-up lift... (cT) en het opneinerelement met precies geslepen
saffier en diamant...
Allemaal technische wonderen, ontworpen en gefabriceerd met slechts één doel
voor ogen: u een technisch volmaakte grammofoon met een ongeëvenaard zuivere
muziek-weergave te schenken!

PHILIPS GRAMMOFOONS
met

micron-precisie
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WOORD VOORAF
Voor de Nederlandse bewerking van dit boek is uitgegaan van de 2e sterk ver
meerderde Duitse uitgave. Bij de vertaling is mij opgevallen, dat nogal eens in her
haling wordt getreden. Waarschijnlijk is dit een gevolg van het aan de eerste druk
toevoegen van nieuwe gedeelten, waardoor herhaling nodig was om een goede
aansluiting te kunnen krijgen. De Nederlandse terminologie van de grammofoon
platentechniek ligt nog niet helemaal vast. Bij de vertaling is echter de terminologie
gevolgd van het eveneens door de Muiderkring uitgegeven Disco ABC. Het
Nederlands is helaas niet zo soepel als het Duits, waar men rustig twee of meer
woorden aan elkaar schrijft en dan meestal een volkomen nauwkeurige begripsom
schrijving krijgt. Wij moeten ons dan behelpen met ellenlange omschrijvingen, die
nu juist niet altijd even prettig zijn om te lezen. De enorme hoeveelheid feiten,
gegevens en tips, die in dit boek zijn verwerkt, maakt echter alles weer goed.

Bussum, augustus 1960.

D. C. VAN REIJENDAM

De oorspronkelijke uitgave van dit boek verscheen in de Radio Praktiker Serie
(deel 63/65a) in Duitsland bij Franzis Verlag - München onder de titel MODERNE
SCHALLPLATTENTECHNIK

>

HOOFDSTUK I
FABRICAGE VAN GRAMMOFOONPLATEN
VAN GELUID TOT GESNEDEN PLAAT
De grammofoonplaat heeft een spiraalvormige groef. De afspeelnaald rust met
zijn kogelvormige "punt" in deze groef. Draait de plaat, dan loopt de groef onder
de naald door. De groef vertoont bochten en het zijn deze bochten, die het ge
luid registreren.
Fig. 1 laat een klein deeltje zien van het oppervlak van een grammofoonplaat.
Vier naast elkaar liggende stukjes van de groef met daartussen de walletjes, die
de groeven van elkaar scheiden.
Fig. 2 toont hoe de naald door de groef wordt geleid en, terwijl hij de slingeringen
van de groef volgt, wordt gedwongen heen
gaande bewegingen te maken
loodrecht op de groefrichting.

De in de handel verkrijgbare grammofoonplaten zijn geperst. Om echter dergelijke
platen te kunnen persen moet men eerst een plaat hebben, waarin een groef is
gesneden met slingeringen, die overeenkomen met het vast te leggen geluid. Dat
gebeurt met een graveernaald, die In overeenstemming met het geluid loodrecht
op de groefrichting in beweging wordt gebracht.
In het begin van de grammofoonplatentechniek werden de geluidsgroeven m was
platen gesneden met een graveerbeitel, die door de geluidsgolven (via een mem
braan) in een heen en weer gaande beweging werd gebracht. Later werd — in
plaats van een membraan met hefboompjes — tussen de geluidsgolven en de
graveerbeitel, een microfoon, een versterker en een elektromagnetisch bewogen
aandrijfsysteem geschakeld. Ook ging men voor het overgrote deel van wasplaten
op lakplaten over.
Sedert vele jaren maakt men de eigenlijke opname op een magneetband. Aan
gezien de kwaliteit van de magneetbandopnamen ongeveer overeenkomt met die
van de was- of lakplatenopnamen wordt de kwaliteit door deze tussentrap practisch
niet minder. Integendeel: de omweg via de magneetband geeft hier belangrijke
voordelen.
1.

Men kan het overbrengen op de lak- of wasplaat op zijn gemak doen.

2.

Men kan dit overbrengen — als het nodig is — meermalen herhalen.

3.

Men kan aan de hand van de bandopname vaststellen welke extra instellingen
nodig zijn om de opname nog beter aan te passen aan de eigenschappen
van de grammofoonplaat.
5
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4.

Men kan de magneetband, zowel tijdens het opnemen als tijdens het snijden,
afluisteren zonder dat deze daarvan te lijden heeft.

5.

Men kan op eenvoudige wijze de uiteindelijke opname in elkaar zetten uit
afzonderlijk opgenomen gedeelten. Dit noemt men dikwijls het "Play back"systeem. Dit systeem wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.

Verder kan men de voor het snijden van de platen noodzakelijke frequentiekarakteristiek voor een groot gedeelte er in brengen tussen de bandopname en
het snijden, zodat men altijd nog de bandopname met de originele frequentiekarakteristiek ter beschikking heeft.
Tenslotte veroorlooft het tussenschakelen van een magneetbandopname een gemak
kelijke aanpassing van de groefafstand aan de momentele waarden van de groefuitwijking : de band wordt langs twee afspeelkoppen gevoerd. De spanning, die op
de eerste afspeelkop ter beschikking komt wordt gebruikt om de groefafstand te
regelen. De spanning aan de tweede afspeelkop beweegt de graveerbeitel.
Voor wij ons nu verder gaan bezighouden met het snijden van platen, willen we
eerst een blik werpen op de opnametechniek en haar hulpmiddelen.
DE GELUIDSOPNAME
De geluidsopname omvat alles wat nodig is om het later in de groef vastgelegde
geluid op de originele band op te nemen. Van deze band wordt de eerste plaat
— de lakplaat — gesneden.
Klassieke muziek neemt men meestal anders op dan schlagers. Het verschil zal
hier uitvoerig worden behandeld.
Klassieke muziek wordt in, voor de betreffende orkesten en koren geschikte ruimten,
dus meestal concertzalen, opgenomen. De zaalacoustiek moet aangepast zijn aan
het betreffende stuk. Dat kan reeds het geval zijn door een juiste keuze van de
betreffende zaal öf men vergroot b.v. de nagalmtijd met behulp van een mag
netische nagalminstallatie. *
Voor de enkel-kanaal opnamen, zoals men die nodig heeft voor de tot heden nog
normale, niet stereofonische, platen, gebruikt men feitelijk maar één microfoon,
die eventueel bescheiden wordt aangevuld door een solistenmicrofoon.
Voor stereofonie moet men twee geluidsopnamen maken (een voor ieder weergavekanaal nl. voor de sturing van twee versterkers en de daarbij behorende luid
sprekers). In de plaats van de enkele microfoon komt daarvoor dan b.v. een dub
bele microfoon, terwijl men met de solistenmicrofoon nog voorzichtiger moet zijn.
De bandopname, die voor klassieke muziek zonder onderbreking wordt gemaakt,
wordt vóór het snijden van de lakplaat "omgespeeld". Hierbij gaat het hoofd
zakelijk om de dynamiek, dus om de verschillen tussen fortissimo en pianissimo.
Deze verschillen mogen op de plaat niet te groot uitvallen, daarom worden ze wat
gereduceerd. Men vermindert dus de dynamiek. Door een juiste instelling zorgt
men er echter voor, dat het onderscheid, niettegenstaande dit vervlakken, toch nog
volledig wordt gehoord. Dat gaat in principe zo: vóór een fortissimo wordt voor
zichtig en zeer langzaam het volume verminderd, waardoor de overgang op for
tissimo ongeveer in de oorspronkelijke verhouding plaats heeft. In overeenstemming
daarmee wordt dus vóór een pianissimo het volume opgevoerd.
Voor schlagerplaten is de opnametechniek meestal veel ingewikkelder. Men neemt
b.v. eerst de instrumenten op, die het rhythme bepalen. Dan speelt men deze op-

* Een dergelijke verbetering van de zaalacoustiek wordt in Nederland ambiofonie
genoemd.
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name af, terwijl de melodie-instrumenten meespelen, waarvan dan weer een op
name wordt gemaakt. Men heeft nu twee bandjes. De inhoud van deze beide
bandjes wordt nu samengebracht op een andere band. De weergave daarvan ver
vangt voor de zanger of zangeres het orkest. Ze zingen dus met begeleiding
van het bandje, dat wordt afgespeeld. Hiervan wordt dan weer een bandje ge
maakt. Verder neemt men ook nog een bandje op van het afgespeelde bandje
met muziek en zang, waaraan dan effectgeluiden worden toegevoegd.
Aan het slot van deze opnamen heeft men in bovenstaand geval dus twee muziekbandjes, een band met zang en nog een effectband. Deze opnamen worden ten
slotte gecombineerd tot het gewenste resultaat.
Het op deze wijze opgenomen totale geluid mag in vergelijking met de tussenopnamen niets aan helderheid hebben ingeboet. Dat wil zeggen: als een uit een
of verschillende tussenopnamen verkregen weergave wordt gebruikt als basis voor
een verdere tussenopname, dan moet men vermijden, dat de weergave een noe
menswaardige invloed op de nieuwe tussenopname uitoefent. Men stelt daarom
de weergave van b.v. een orkestbegeleiding voor een zanger zacht In, gebruikt
een microfoon met sterke richtwerking (meestal met niervormige karakteristiek)
en plaatst deze zodanig, dat hij slechts weinig opvangt van de weergegeven
muziek. De zanger daarentegen wordt zo dicht mogelijk bij de microfoon ge
plaatst. Om het storingsniveau, niettegenstaande de vele tussenopnamen, klein te
houden worden alle enkele bandjes zover mogelijk uitgestuurd. Slechts de uit
eindelijke band wordt uitgestuurd op de wijze, die voor het snijden van grammo
foonplaten de beste is.
Met een dergelijk tussenopnamensysteem is het b.v. mogelijk de rhythmegroep
zonder noemenswaardige echo, dus "droog" op te nemen, de melodische instru
menten wat meer echo te geven en de zangpartij extra veel echo.
De naderhand toegevoegde effecten bestaan b.v. daarin, dat de zangstemmen
zo nu en dan met een zekere vertraging bij gelijke of zwakkere geluidssterkte
extra worden ingecopieerd of dat men enkele speciale instrumenten naar voren
haalt. Dikwijls verandert men ook de afspeelsnelheid van een tussenopname, hetzij
voortdurend, hetzij tijdelijk.
De stereofonische platen bieden nog meer effectmogelijkheden. Daarbij kan men
b.v. bij een wals de geluidsuitstraling wisselen in de maat van de wals of een
echo van de andere kant laten komen.

KUNSTMATIGE NAGALM EN KUNSTMATIGE ECHO
Om een kunstmatige nagalm op te wekken, te voegen dus bij de nagalm van de
ruimte, waarin de opvoering plaats heeft, zijn er drie mogelijkheden.
Een van deze mogelijkheden is het geluid tijdens de opname of tijdens het om
spelen in een ruimte met sterke echo (een echo-ruimte) weer te geven, het dan
daar weer op te nemen en de daarbij verkregen spanningen te mengen met die
van de oorspronkelijke opname of van een tussenopname.
Hierdoor ontstaat nagalm op een wijze, die is aangepast aan de natuurlijke om
standigheden. Deze methode heeft echter twee nadelen :
In de eerste plaats komt de echo te vroeg als men, meestal uit zuinigheidsoverwegingen, een te kleine echoruimte gebruikt. De te geringe vertraging van de
nagalm t.o.v. het directe geluid is natuurlijk voor lang aangehouden tonen van
geen belang, maar de helderheid van de weergave kan nadelig worden be
ïnvloed als de nagalm te snel op geluidsimpulsen of de geluidsinzet volgt.
In de tweede plaats is voor de extra opgenomen nagalm slechts één enkele in
stelling mogelijk om met het directe geluid een natuurlijke indruk te geven: ver
schillen in sterkte van de natuurlijke nagalm hebben in eerste instantie betrekking

7

op de snelheid waarmee de (b.v. in dB uitgedrukte) geluidssterkte afneemt. Om
de in een echoruimte verkregen nagalm te veranderen kan men in het algemeen
de snelheid waarmee het geluid afneemt niet beïnvloeden. In plaats daarvan
regelt men de door de nagalm verkregen spanning en krijgt dan een heel
ander effect.
Een tweede mogelijkheid bestaat uit het gebruik van een speciale magnetofooninstallatie. Deze moet voorzien zijn van een opneemkop, een wiskop en meerdere
afspeelkoppen. De opneemkop wordt met een uit de opneem- of afspeelversterker
afkomstige, eventueel extra versterkte spanning gevoed. De spanningen, die men
van de verschillende, ten opzichte van elkaar verschoven, afspeelkoppen verkrijgt,
voert men na versterking toe aan de uitgangsspanning van de opneem- of afspeel
versterker. Van de laatste afspeelkop koppelt men na versterking een spanning
terug op de opneemkop. Deze spanning moet zodanig worden geregeld, dat de
gewenste nagalm wordt verkregen. Natuurlijk moet deze spanning zw akker zijn
dan de spanning, die direct van de opneemversterker afkomstig is. Achter de
laatste afspeelkop wordt de opname eventueel gewist.
Een kenmerk van het magnetofoon-nagalmsysteem is het optreden van afzonderlijke,
elkaar overlappende geluiden. De natuurlijke nagalm vertoont hoogstens in het
begin afzonderlijke geluiden. Om de verschillende opeenvolgende geluiden te
laten samensmelten verschuift men de afspeelkoppen ten opzichte van elkaar.
Verdere kenmerken van de met het magnetofoonsysteem verkregen nagalm zijn de
voor alle frequenties gelijke nagalm en het ontbreken van de, bij natuurlijke na
galm optredende, resonanties van de zaal. Zou men het magnetofoonnagalmsysteem beter willen aanpassen aan de natuurlijke nagalm, dan moeten er filters
en resonantieschakelingen aan worden toegevoegd. Het hoofddoel van deze
installatie is niet zozeer het verkrijgen van een abnormaal grote nagalmtijd, dan
wel het verbeteren en aanvullen van de nagalm in concertzalen, theaters en
studio's. Hiervoor voldoet zij uitstekend.
De derde mogelijkheid bestaat in het ophangen van een stuk. staalplaat, dat van
de opneemversterker uit in trilling wordt gebracht. De daardoor opgewekte geluidstrillingen worden dan mede opgenomen. De trillingen van een staalplaat
sterven op dezelfde wijze uit als de geluidstrillingen in een ruimte met nagalm.
Een voordeel van deze methode is, dat het uittrillen van de staalplaat kan worden
beïnvloed door geluiddempende platen er dichter bij of verder af te plaatsen.
Men gebruikt een staalplaat van 1x2 meter en 0,6 mm dikte, opgehangen aan
de langste zijde. De plaat wordt in trilling gebracht met behulp van een electrodynamisch systeem, terwijl de trillingen b.v. door een piëzo-electrische opnemer
worden afgenomen.
Voor opnamen voor grammofoonplaten zal de magnetofoonopname vooral daar
gunstig zijn, waar men in de eerste plaats enkele of meervoudige echo’s wil heb
ben, terwijl op zijn beurt het systeem met staalplaat weer voordelen heeft wanneer
een willekeurig instelbare nagalm wordt vereist.
VERKORTEN EN VERLENGEN VAN DE SPEELDUUR VAN EEN OPNAME
Bij het systeem met tussenopnamen moet men de tussenopnamen, zoals reeds werd.
opgemerkt, soms rekken. Ook bestaat soms de noodzaak de totale speelduur wat
te verlengen of te verkorten. Daarbij mag echter normaal niets aan de toon
hoogte veranderen.
Verandering van de speeltijd, zonder dat de toonhoogte verandert, kan worden
verkregen met behulp van de magnetofoon-looptijdregelaar. Dit apparaat werkt
samen met een magnetofoonstudio-installatie. Het bevat een draaibaar opgestelde
afspeelkop, die uit vier afzonderlijke koppen is opgebouwd en door een eigen

■
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motor in draaiende beweging wordt gebracht. Deze afspeelkop heeft dus vier
spleten, die de daarlangs lopende band aftasten.
Loopt de band met zijn nominale snelheid, dan werkt er slechts één kop met de
daarbij behorende luchtspleet. De afspeelkop van de looptijdregelaar draait in
dit geval niet.
•
Wordt de bandsnelheid vergroot, dan zou bij een stilstaande afspeelkop de aftastsnelheid, dus de relatieve snelheid van de band t.o.v. de kop, te groot worden.
Het geluid zou daardoor te hoog worden. Om nu dezelfde relatieve snelheid, te
krijgen, die er is bij nominale bandsnelheid en stilstaande afspeelkop, moet men
bij grotere bandsnelheid de afspeelkop in de bewegingsrichting van de band laten
meedraaien. De spleet loopt dus met de band mee, zodat niettegenstaande de
grotere bandsnelheid de juiste relatieve snelheid tussen band en luchtspleet be
staat. Daarbij lossen de vier luchtspleten elkaar regelmatig af. Dat gebeurt op een
zodanige wijze, dat er weliswaar bij het aftasten van het geluid geen onder
brekingen optreden, maar dat van het opgetekende geluid kleine gedeelten niet
v/orden afgetast.
Bij een verkorte speelduur worden dus uit de muziek kleine gedeelten, die
hoogstens enkele tientallen millisecunden duren, weggelaten.
Moet de speelduur worden verlengd, dan laat men de band langzamer lopen dan
de nominale snelheid. Om nu de juiste relatieve snelheid te krijgen mqet de af
speelkop roteren tegen de bewegingsrichting van de band in. Op deze wijze
worden korte gedeelten van de muziek voor de tweede maal afgetast en inge
voegd tussen de met de juiste snelheid afgetaste gedeelten.
De wegvallende resp. herhaalde gedeelten zijn korter dan de spraakgeluiden en
de muzikale klanken.
Door het verkorten resp. verlengen van de speeltijd kan men, zonder de kwaliteit
merkbaar te beïnvloeden, tot 80% resp. 130% van de oorspronkelijke speel
duur gaan.
De constante, relatieve snelheid verkrijgt men met een motor met Icortslüitanker,
waarvan rotor en stator draaibaar zijn gelagerd. Het anker (rotor) zit op de as
van de aandrijfrol, die door een tweede motor, via een continu verstelbare frictiekoppeling, wordt aangedreven. De draaibaar gelagerde stator van de, als magne
tische differentiaal dienst doende, eerste motor is vast gekoppeld met de vier• voudige afspeelkop.
'
Nu gaan wë weer terug naar het snijden van de groef en de snijkop.
WAS- OF LAKPLATEN?

' Av

.

'

Oorspronkelijk werd de groef uitsluitend in wasplaten gesneden. Een dergelijke
wasplaat heeft een dikte van enkele centimeters. Ze bestaat uit een speciaal was
mengsel. Voor het snijden wordt het te snijden oppervlak volkomen vlak gedraaid
'en de plaat tot de gunstigste snijtemperatuur verwarmd.
Later ging men meer en meer op lakplaten over. Deze zijn makkelijker te hanteren
dan wasplaten. Ze zijn gemakkelijker te transporteren en verder te behandelen..
Ook zijn ze zo sterk, dat men in geval van nood direct het origineel kan afspelen.
Dé laklaag kan ook gelijkmatiger van samenstelling worden vervaardigd dan de
wasmassa. Verder leerde men de luchtblaasjes te vermijden, die vroeger in
de lak voorkwamen.
Het snijden van was- of lakplaten geschiedt, zoals reeds werd opgemerkt,'met een
electrodynamiscb aangedreven snijbeitel, die ongeveer als in flg. 3 is aangegèven,
uit saffier is vervaardigd. De plaat draait. De beitel wordt intussen — voor het
verkrijgen van de spiraalgroef — langzaam radiaal naar het'middelpunt van de
plaat bewogen. Voor het begin van het snijden laat men de beitel zovër zakken,
9

dat hij de groef met de daarvoor voorgeschreven diepte in het plaatoppervlak
snijdt. Dan voert men de geluidsenergie uit de versterker aan het aandrijfmecha
nisme toe. De versterker wordt daarbij door een bespeelde magneetband via
een afspeelkop gestuurd.
schacht van
duralumimum

É
É

snijvlak
saffier
■polijst vlak

snijkant

Fig. 3

polijstkant
Door de versterker aangedreven beweegt de beitel — in overeenstemming met
het opgenomen geluid — loodrecht op de looprichting van de plaat, heen en weer.
Terwijl de beitel nu de — oppervlakkig gezien spiraalvormige, maar in werkelijkgroef in de plaat
heid een met het geluid overeenstemmende golfvormige
"graaft”, snijdt hij een spaan er uit. Deze spaan wordt voortdurend weggezogen,
zodat zij niet voor de beitel kan komen om dan bij het snijden in de weg te zitten.
Het is vrij moeilijk de afzuiging zodanig te maken, dat hierdoor geen storend
geruis ontstaat. Dergelijk geruis zou op de snijbeitel kunnen worden overgedragen
en daardoor mee in de plaat worden gesneden.
Samen met de eigenlijke geluidsgroef snijdt men daérvoor eerst de inloopgroef en
daarna de uitloop- of uitschakelgroef. De uitloop krijgt een grotere diepte om
daardoor te voorkomen dat de naald uit de groef springt als de uitschakelaar,
wat niet mag voorkomen, een te grote kracht nodig heeft.

VORDERINGEN DER SNIJTECHNIEK
Men heeft in de eerste plaats de snijkop verbeterd:
1e.

Men geeft de beitel aan de kanten speciale facetten. Deze facetten maken
bij het snijden de groefwand glad (Fig. 3).

2e.

De snijbeitel wordt verwarmd, hierdoor wordt de mechanische weerstand, die
het plaatmateriaal veroorzaakt, verminderd. Ook worden daardoor zeer gladde
groefwanden verkregen.

3e.

Men voorziet de snijkop van een tegenkoppeling en verkrijgt daardoor een
demping van de eigenresonanties, een niet geringe vermindering van de ver
vorming en een verhoging van de bovenste grensfrequentie.

a)

Men zag in, dat groeven met kleinere afrondlngsstraal gunstiger zijn en ver
beterde overeenkomstig daarmee het profiel van de groef.

b)

Met behulp van een extra afspeelkop op de magneetband (fig. 4) stuurt men
de spoed van de snijkop in overeenstemming met de momentele amplituden.
Op deze wijze kan het voor de groef beschikbare oppervlak beter worden
benut. Een nog beter gebruik daarvan verkrijgt men met het "Rheln'schen
Füllschriftverfahren” (Extended play), waarbij de spoed zodanig wordt ge
regeld, dat de nieuwe groef steeds tegen de vorige komt aan te liggen.

Andere verbeteringen werden verkregen in de groefvorm:
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Wat over de snijkarakteristiek Is te vertellen vindt U in het betreffende hoofdstuk.
Hier moet er alleen even op worden gewezen dat men de binnenste groeven met
een extra versterking van de hoge frequenties snijdt om het daar optredende
verlies aan hoge frequenties te compenseren.
OVER DE TEGENKOPPELING
De graveerbeitel (fig. 3). van de snijkop ligt aan de uitgangsspanning van een
versterker. Deze versterker wordt gestuurd door een van de twee afspeelkoppen
van de bandrecorder (fig. 4). De snijbeitel wordt onder invloed van de door de
versterker geleverde a.f.stroom zodanig om een horizontale, parallel aan de looprichting van de plaat liggende as gedraaid, dat de beitelpunt in overeenstemming
met de geluidstrillingen loodrecht op de groefrichting heen en weer beweegt. De
snijbeitel moet bij het snijden van de groef vrij grote krachten uitoefenen. Hierbij
hoort een overeenkomstige stijve lagering en dit brengt weer een uitgespro
ken resonantiepunt mee, waarin de beitel zeer sterke bewegingen zou maken.
Dat kunnen we niet hebben. Men voorziet daarom de snij-inrichting van een
tegenkoppeling.
beïnvloeding
groefspoed

naar
snijkop

I

1
versterkers

spoel

spoel
magnetische

Fig. 4

afspeelkoppen
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band
Tegenkoppelen betekent hier: het aan de ingang van de versterker terug
voeren van een spanning, welke overeenkomt met de beitelbewegingen, echter
op zodanige wijze, dat de teruggevoerde spanning de stuurspanning van de ver
sterker tegenwerkt. Men heeft dus bij tegenkoppeling een extra grote ingangsspanning voor de versterker nodig, zodat niettegenstaande de tegenkoppeling toch
nog een stuurspanning overblijft, die groot genoeg is. Dat is een nadeel, dat
echter met behulp van een voorversterker met voldoende versterking gemakkelijk
is te ondervangen.
Om te kunnen inzien hoe de tegenkoppeling werkt nemen we fig. 5 te hulp.
Daarin zien we hoe de snelheid, waarmee de snijbeitel heen en weer gaat bij
een constante ingangsspanning, afhangt van de frequentie. Zowel voor de snel
heid als voor de frequentie zijn in fig. 5 logarithmische verdelingen gekozen,
waardoor het o.a. mogelijk is het frequentiegebied van b.v. 20 — 50 Hz net zo
duidelijk voor te stellen als dat van laten we zeggen 2 — 5 kHz.
Fig. 5 laat zien, dat er zonder tegenkoppeling bij ca. 1,5 kHz een uitgesproken
resonantie zou optreden: de bewegingen van de beitel zouden veel te groot
worden en daardoor ook zeer snel zijn. Wanneer echter de beitelbewegingssnelheid ook maar iets groter wordt dan normaal, dan gaat daarmee hand in hand
een grotere tegenspanning, die, terwijl zij de uitgangsspanning tegenwerkt, de
stuurspanning van de versterker verzwakt.
Het resultaat is, dat de resonantie wordt gedempt.
Aangezien het mogelijk is de demping heel ver op te voeren, mag de mechanische
resonantie van de snijkop zelfs in de buurt van het meetkundige gemiddelde van
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het op te nemen frequentiegebied liggen. Bij een frequentiebereik van 50 Hz
tot 20 kHz is het meetkundig gemiddelde een frequentie van V 50 x 20000 =
V 1 000 0Ó0 = 1000 Hz of 1 kHz.
Voor de snijkop met tegenkoppeling kiest men in verband daarmee een mecha
nische resonantiefrequentie van ca. 1,5 kHz. Deze resonantiefrequentie is naar
verhouding hoog. Dat is daardoor te verklaren, dat iedere snijkarakteristiek een
daling moet vertonen voor de lage frequenties: men snijdt de platen over het
algemeen niet met gelijkblijvende snelheid, maar met een snelheid, die voor de
lage frequenties afneemt.
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Fig. 5 laat het resultaat zien van de tegenkoppeling. Hier zijn aan de bovenzijde
de beide stukken kromme getekend, die gelden voor het volkomen ongedempte
systeem. Daaronder zien we de, met een geschikte tegenkoppeling en een daar
door noodzakelijke extra voorversterking, verkregen frequentiekarakteristiek van
de snelheid. De daling bij hoge frequenties is te compenseren door een overeen
komstige stijging van de versterkerkarakteristiek of kan daardoor zelfs worden
veranderd in de tegenwoordig bij hoge frequenties gewenste toename van de
snelheid. Dat bereikt men door bij hogere frequentie de tegenkoppeling zwak
ker te maken.

CONSTRUCTIE VAN DE SNIJKOP
Fig. 6 toont de voornaamste onderdelen van de snijkop. Bovenaan zien we een
zwaar ijzeren juk. Met de beide permanente magneten vormt dit samen een hoefmagneet, die b.v. links een noordpool en rechts een zuidpool heeft. Aan elk van
de beide uiteinden van de hoefmagneet is een poolschoen bevestigd. Iedere poolschoen heeft twee uiteinden. Dat betekent twee magnetische velden. Tussen de
einden van de poolschoenen is het bewegende systeem van de snijkop aange
bracht. Het is trechtervormig en aan de onderzijde zit er de snijbeitel of snijsaffier in bevestigd. De loodrechte rand van de trechter wordt doorlopen door de
magnetische krachtlijnen, behorende bij de bovenste poolschoenuiteinden. Het
andere veld verloopt door een hier als dikke dwarsstreep getekende schijf, waarbij
de overgang van het magnetische veld van poolschoeneinde op poolschoeneinde
door deze schijf heen plaats heeft via een daaronder liggende ijzeren ring.
Uit fig. 6 blijkt nog niet dat de trechter beweegbaar is, we zien hier alleen tussen
de ondereinden van de beide magneten een massief steunstuk. Fig. 7 laat de
trechter zien zoals deze er (flink vergroot) uitziet. Het linkergedeelte is doorge
sneden, zodat we er ook in kunnen kijken.
In fig. 7 zien we dan boven links en rechts de beide, ons reeds bekende, pool-
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schoenuiteinden en in de trechter een vaststaande weekijzeren ring. Wij ontdekken,
dat op het loodrechte deel van de trechter het aandrijfspoeltje van het systeem
is gewikkeld. In de trechter zit onder de ijzeren ring een kegelvormig gedeelte,
dat eveneens vaststaat. Aan het afgesneden einde van de kegel is een bladveertje
bevestigd,
het bewegende gedeelte hangt. Het ondereinde van het
ijzer

magneet-

lü! - magneet

Z

55

bevestiging van
"het bewegende
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in de hals van de

trechter zit. We zien verder, dat de schijf, die in fig. 6 met een dikke streep
was aangegeven eigenlijk een spoeltje is. Dat is de tegenkoppelspoel, die onder
invloed staat van de onderste einden van de magneetpolen. Tussen de onderste
en bovenste pooluiteinden

is

voor de stevigheid

een

in fig. 6 niet getekende,

ring uit niet ferro magnetisch materiaal aangebracht.
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terugkoppelspoel wordt zo dicht mogelijk bij de snijbeitel aangebracht, zodat de
bewegingen van beide delen practisch tegelijk optreden. Hoe noodzakelijk kleine
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afstanden zijn blijkt uit de volgende berekening.
Nemen we aan, dat de voortplantingssnelheid van het geluid in het materiaal van
de trechter 1200 m/sec. is, dan is de golflengte van het geluid daarin voor 20 kHz
slechts: (1200 000 mm/sec): (20 000/sec) = 60 mm. Wil de tegenkoppeling bij
20 kHz nog zin hebben, dan moet de afstand tussen de snijbeitel en de terugkoppelspoel zeer klein worden gehouden t.o.v. 60 mm. Een iets grotere afstand
is toelaatbaar wanneer een materiaal wordt gekozen met een grotere voortplan
tingssnelheid voor het geluid. Veel hogere snelheden dan ca. 6000 m/sec zijn
er echter niet.
Fig. 8 laat nog eens het beweegbare systeem zien met het door de bladveer ge
vormde draaipunt. Aan de hand van de gebogen lijnen, waaraan pijlpunten zijn
getekend, kunnen we nagaan hoe de beide spoelen in de luchtspleten tussen de
uiteinden van de poolschoenen en de ijzeren ringen, bewegen.
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snijsaffier

De aandrijfspoel wordt doorlopen door de a.f.-stroom welke afkomstig is van de
eindtrap van de snijversterker. Loopt deze stroom in de linkerhelft van de spoel
van ons af en dus in de rechterhelft naar ons toe, dan wil dat zeggen, dat ten
gevolge van de in de figuur getekende richting van het magnetische veld, links
een krachtwerking loodrecht naar beneden en rechts een evengrote kracht loodrecht naar boven zal ontstaan. Beide krachten zullen het systeem tegen de wijzers
van de klok in draaien. Draait de stroomrichting om dan is de draaiing in de
richting van de wijzers van de klok.
Draaiing van het systeem betekent ook een beweging van de terugkoppelspoel.
Tengevolge van de constructie betekent een draaiing van het systeem voor deze
spoel een zijdelingse verschuiving. Daardoor ontstaan in de beide spoelhelften
spanningen in tegengestelde richting. Het is duidelijk, dat deze spanningen in de
spoel bij elkaar worden opgeteld. Het systeem wordt dus door middel van de
bovenste spoel (wanneer er stroom doorheen vloeit) aangedreven. Daarbij ont
staat in de onderste spoel een spanning, die evenredig is met de bewegingen.
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Moeilijkheden bij de bouw van het systeem worden niet alleen veroorzaakt door
de korte loodrechte afstanden (veel korter dan overeenkomt met de verhoudingen
in de tekeningen), maar vooral door het bladveertje. Dit moet nl. zodanig zijn, dat
het systeem alleen maar de noodzakelijke dwarsbewegingen kan maken. Verder
moet de as waaromheen de bewegende delen draaien, zuiver overeenkomen met
de traagheidsas van het systeem. Zou dat niet het geval zijn, dan zou het draai
punt bij hoge frequenties verschuiven, waardoor de veer dan S-vormig zou gaan
doorbuigen. Daardoor ontstaan fazedraaiïngen, die bij sterke tegenkoppeling kun
nen leiden tot ongecontroleerde trillingen.
In het algemeen is het niet gemakkelijk het systeem zodanig te bouwen, dat de
tegenkoppelspoel de bewegingen van de aandrijfspoel nauwkeurig volgt. Voor
lage frequenties gaat dat vanzelf. Maar met het oog op de hoge frequenties moet
men niet alleen zorgdragen voor een juiste stand van de draai-as en voor kleine
loodrechte afstanden, doch ook voor een buitengewoon grote stijfheid van
het systeem.
DE SCHAKELING VAN DE SNIJKOP MET TEGENKOPPELING
Fig. 9 toont de schakeling : van de voorversterker gaat het naar de snijversterker
en daarvandaan naar de aandrijfspoel. De in de tegenkoppelspoel opgewekte
spanning wordt door een speciale versterker versterkt en gaat vandaar naar de
ingang van de snijversterker.
ingang

voor
versterker

snij
versterker

aandrijvende spoel

ik

tegenkoppelspoel
correctie filter

afluisterversterker

tegenkoppelversterker

Fig. 9

De tegenkoppelspoel wordt overigens ook nog gebruikt voor de controle tijdens
het snijden: met de daarin opgewekte spanning stuurt men via een filter, dat de
frequentiekarakteristiek op de juiste wijze beïnvloedt, een afluisterversterker.
Om de noodzakelijke demping te krijgen wordt bij de snijkop en de snijversterker
een tweehonderdvoudige tegenkoppeling toegepast. De sterke tegenkoppeling ver
mindert daarnaast ook nog de niet-lineaire vervorming.
VERWARMING VAN DE SNIJBEITEL
De reeds genoemde verwarming van de snijbeitel wordt verkregen met behulp
van een verwarmingsdraadje, dat in enkele windingen om de snijbeitel is gelegd
(fig. 10). De verwarming is in twee opzichten gunstig.
/ ver warmings wikkeling

Fig. 10
— snijsaffier
Ze maakt het materiaal, waarin de groef wordt gesneden, dus de lak van de plaat
zachter en vermindert daardoor de weerstand die het materiaal biedt. Verder
worden de wanden van de groef door de warme snijbeitel zeer glad, zodat er
minder geruis zal zijn dan wanneer met een koude beitel wordt gesneden.
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OVERZICHT VAN DE VERDERE FABRICAGESTADIA
In fig. 11 is telkens in zeer kleine, slechts weinig groeven omvattende, stukjes
van de verschillende oppervlakteprofielen het ontstaan — men zou haast kunnen
zeggen de stamboom — van de plaat weergegeven.
We zien daar, bovenaan, de gesneden was- of lakplaat. Daaronder is de daarvan
gemaakte vaderplaat getekend. Hiervan maakt men de moederplaat, waarvan weer
een zoon wordt gemaakt. Deze dient tenslotte als matrijs voor het persen van de
definitieve, voor de verkoop bestemde plaat.
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De gesneden plaat en de vaderplaat, deze laatste en de moederplaat en die met
haar zoon grijpen, evenals de zoon en de gesneden plaat in elkaar op de wijze
als in fig. 12 is getekend.
Hieronder zullen we de verschillende stadia van de fabricage nader bespreken.

DE VOORBEREIDING VAN DE GESNEDEN PLAAT
De gesneden plaat kan maar weinig hebben zonder beschadigd te worden. Men
moet de daarin gesneden groef overbrengen op andere platen, die meer kunnen
verdragen. Dat doet met langs galvanische weg, d.w.z. door electrisch neerslaan
van metaal op het gesneden oppervlak.
Hiervoor is een electrisch geleidend plaatoppervlak nodig. Om dat te krijgen
bestaan er verschillende mogelijkheden. Een graag gebruikte methode is het langs,
chemische weg daarop neerslaan van zilver. Het lijkt op het verzilveren varf
spiegels: de gesneden plaat wordt gelegd in een zilvernitraatoplossing, die een of.
andere katalisator bevat. Het metallisch zilver slaat dan op het plaatoppervlak neer.
;.<v
Het nadeel van deze vrij goedkope en gemakkelijke methode is, dat er soms
gasblaasjes ontstaan. Die veroorzaken dan uithollingen en gaten in de zilverlaag.
In verband daarmee heeft men deze methode in zijn oorspronkelijke vorm verlaten.
Het natte verzilveren is echter in de afgelopen jaren in een veel gunstiger vorm
herleefd: men spuit een zilvernitraatoplossing tezamen met een tweede oplossing
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op de gesneden plaat. Wanneer beide oplossingen samenkomen op het gesneden
plaatoppervlak wordt zilver afgescheiden. Door toevoeging van een middel, dat
de oppervlaktespanningen vermindert en het nat worden bevordert, verkrijgt men
langs deze methode een zilverlaag, die aanmerkelijk beter is dan die welke op
andere manieren kan worden verkregen.
In plaats van het natte verzilveren paste men ook wel het verzilveren door middel
van opdampen toe. Dit geschiedde b.v. door het electrisch verstuiven en neerslaan
van het zilver in een vacuüm van ca. 0,02 mm kwikdruk. Men gebruikte daarvoor
een gelijkspanning van enige duizenden volts. De minpool werd verbonden met
een zilverfoelie, die tegenover de gesneden zijde van de plaat was aangebracht.
Achter de plaat was een tweede electrode, die werd verbonden met de pluspool
van de gelijkstroombron. Tengevolge van de spanning ontstond er een glimont
lading. Daarbij werd het zilver aan de zijde welke naar de plaat was toegekeerd,
gebombardeerd met positieve ionen. De ionen sloegen zilvermoleculen uit de
zilverfoelie los. Deze moleculen zetten zich vast op het plaatoppervlak. Op deze
wijze kreeg men daar reeds na enkele minuten een voldoend dikke zilverlaag
(van ca. 1/50 p. = 0,00002 mm dikte). Deze laag lag goed vlak op de plaat,
helaas echter op kleine blaasjes na, die zich hier en daar tussen de plaat en de
zilverlaag vormden. Deze blaasjes ontstonden bij het opdampen van het zilver
tengevolge van de warmte, die tijdens dit proces wordt ontwikkeld. Gunstiger
waren in dit opzicht de lakplaten, die bestonden uit een metalen plaat met daarop
een zeer dunne laklaag. De metalen plaat voerde de warmte beter af. Men had
een veel lagere spanning nodig als men het zilver door verhitting verdampte en
de spanning alleen gebruikte om het zilver op de plaat neer te slaan.
Voor de electrische metallisering gebruikte men soms ook goud in plaats van
zilver. Men kwam echter weer op het zilver terug. Goud gaf alleen dan betere
resultaten, wanneer het zilver niet zuiver genoeg was.
In plaats van het verzilveren of vergulden op de zojuist beschreven wijze, maakte
men destijds ook wel de plaat electrisch geleidend door er een geleidend stoffijn
poeder (grafiet of brons) op te poederen. Het is duidelijk, dat dit een zekere
ruwheid tengevolge heeft. De korrels mochten niet groter dan ca. 1/50 /i zijn.
Ingesloten gasblaasjes kwamen hierbij echter niet voor.

HET GALVANISEREN
Het geleidende oppervlak is nodig om electrisch contact met het plaatoppervlak
te krijgen en ook als ondergrond voor verdere metallische neerslag, die daarop
door het nu volgende galvaniseren moet ontstaan.
Men overtrekt het geleidende oppervlak bij het galvaniseren met een koperlaag,
die men tot op ongeveer 1 mm dikte laat aangroeien. De voorzijde van de neer
slag wordt dan door het daarvoor op de plaat aanwezige zeer dunne geleidende
huidje gedragen.
De voorzijde bevat — opliggend — alle details van de gesneden plaat. De op
deze wijze verkregen koperplaat is de "vader" of het "origineel".
Hiervan wordt — ook weer galvanisch — de "moeder" gemaakt.
Hiertoe moet men het oppervlak van de vaderplaat eerst met een zeer dunne laag
bedekken. Deze moet er voor zorgen, dat de moederplaat er later van kan worden
afgenomen. De gereed zijnde moederplaat wordt onder de microscoop op fou
ten onderzocht.
De reeds genoemde gasblaasjes en gaatjes veroorzaken op het oppervlak van
de moederplaat verhogingen, die door goede graveurs kunnen worden verwijderd
zonder dat daarvan schadelijke sporen achterblijven.
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Na het wegnemen van de fouten wordt de rand afgedraaid en het gat in de
plaat aangebracht.
Op dezelfde wijze (langs galvanische weg) als de moederplaat van de vaderplaat
wordt verkregen, maakt men ook de "zoon" (de eigenlijke persmatrijs) van de
moederplaat. De persmatrijs wordt tenslotte verchroomd, waardoor de mechanische
sterkte wordt vergroot.

HET PERSEN VAN DE PLATEN
Men perst meestal met twee matrijzen. De ene vormt de bodem en de andere
het deksel van de persvorm. Beiden zijn aangebracht op daarachter liggende
drukplaten.
In de verwarmde, opengeklapte persvorm worden eerst de beide etiketten gelegd.
Dan komt de voorgewarmde en daardoor plastische platenmassa in de vorm. Deze
laatste wordt gesloten en onder hoge druk gezet. Bij schellakplaten wordt de vorm
tijdens het persen gekoeld. Bij vinyliet volgt het koelen pas na het persen. Is de
temperatuur ver genoeg gedaald, dan wordt de vorm geopend, de buiten de
randen geperste platenmassa verwijderd en de plaat uit de vorm genomen.
Na het persen, dat een flink aantal seconden duurt, laat men de plaat buiten de
vorm nog geheel afkoelen. Daarna slijpt men de rand van de plaat glad, waarbij
men deze rond bijwerkt. Tenslotte volgen nog — voor het verpakken — acoustische en optische controle.
PLATENPERSMASSA
De platen met normale groeven worden vervaardigd uit een mengsel van ca.
60-80% zeer fijn leipoeder, schellak, een beetje roet om de zwarte kleur te
krijgen en zekere weekmakers. De vulstoffen maken het materiaal goedkoper. Ze
worden echter ook gebruikt om de sterke krimp, die zuivere schellak bij het af
koelen zou vertonen, te verminderen. Bovendien zorgen zij voor de
bij
mechanisch acoustisch afspelen noodzakelijke — stijfheid van de groefwand.
Als materiaal voor de microgroeven worden "ongevulde" kunststoffen
in
hoofdzaak polyvinylchloride resp. polystyrol — gebruikt. Aan dit laatste voegt men
montaanwas toe, dat de broosheid vermindert. De grote soepelheid van dit mate
riaal maakt het mogelijk, dat de naald de kleinste onvermijdbare oneffenheden
kan gladstrijken, zodat deze geen invloed uitoefenen op de weergave.
Dergelijke platenmaterialen zijn aanmerkelijk duurder en vragen een hogere druk
dan de schellakmassa. Ze hebben ook nog andere nadelen: ze worden gemakkeiijk
door de naald opzij gedrukt, waarvan de hoge frequenties iets hebben te lijden.
Zij nemen tengevolge van hun zeer hoge isolatieweerstand sterker en gemakke
lijker een statische electrische lading aan dan schellak met vulstoffen, waardoor zij
stofdeeltjes gemakkelijk vasthouden. Ook kan het voorkomen, dat harde stofdeeltjes
in de groefwand worden gedrukt, wat een sterkere slijtage van de naald tengevolge
heeft. Toch zijn de voordelen met elkaar veel groter dan de nadelen.
Door de in verhouding hoge prijs van de betere platenmassa's heeft men al dik
wijls geprobeerd deze alleen maar te gebruiken voor de buitenste lagen van een
plaat uit goedkoper materiaal.

GESPOTEN PLATEN
Grammofoonplaten kunnen ook worden gespoten. Dat kan een vrij grote bezuini
ging betekenen, vooral wanneer het gaat om grote aantallen van een en het
zelfde nummer.
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Speciaal In Amerika is men reeds op grote schaal overgegaan tot het spuiten van
microgroefplaten. Als materiaal gebruikt men daarvoor speciaal ontwikkeld polystyrol, zoals het ook in Europa wel wordt vervaardigd.
Het voordeel van het spuiten ligt daarin, dat het bij het persen noodzakelijke
omschakelen van verwarmen op koelen, dus van stoom op koelwater, vervalt. Hier
door ontstaat een grote besparing aan brandstof en tijd. Ook zullen bij het spuiten
de matrijzen minder slijtage vertonen. Slijtage van de matrijzen wordt veroorzaakt
door het feit, dat de persmassa bij het persen over het gehele matrijsoppervlak
moet worden verdeeld, waardoor de verhoogd opliggende spiraal, die op de
matrijs de groef voorstelt, op den duur afslijt.
De nadelen van het spuitprocédé liggen in de hoge ontwikkelingskosten, welke
noodzakelijk zijn om de nodige ervaring op te doen en de zeer grote investerings
kosten voor de spuitmachines. Bij overgang van persen op spuiten kunnen niet
alleen de persen, maar ook de belangrijkste gedeelten van de ketels, de stoomleidingen en de koelwaterleidingen niet meer worden gebruikt, zodat dit alles
renteloos blijft staan.
STEMPELEN VAN PLATEN
Het stempelen is een andere nieuwe methode voor het produceren van platen.
Voor het stempelen gebruikt men b.v. als basis platen, bestaande uit een kern,
die uit stevig papier of carton bestaat en aan beide zijden bedekt is met een dun
laagje polyvinylchloride. Men verwarmt de basisplaat en bestempelt hem met
koud stempel.
Voorlopig is deze methode nog niet geschikt voor kwaliteitsplaten: de houdbaar
heid is aanmerkelijk geringer dan van geperste of gespoten platen.
Dikwijls — maar niet altijd — geldt dat ook voor de kwaliteit. Onder de omstan
digheden, waaronder thans de platen worden gespeeld, kunnen de tegenwoordige
gestempelde platen niet meer dan zo'n 20 maal worden gespeeld. Momenteel
wordt deze methode vrijwel alleen voor reclameplaten toegepast, waarbij men ze
niet groter maakt dan 17,5 cm doorsnede. Toch is het zeer zeker mogelijk, dat
men volgens een dergelijk procédé nog eens op rationele wijze platen kan maken,
die wat kwaliteit en levensduur betreft niet onderdoen voor de huidige platen.
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HOOFDSTUK II
GROEF EN NAALD
PRINCIPE
De groef heeft twee schuin liggende wanden. Deze sluiten samen een hoek van
90° in. De groefbodem is afgerond. Fig. 13 geeft een voorbeeld van een door
snede van een groef. De naald eindigt aan de onderzijde in een kegel, waarvan
de top is afgerond (fig. 14).
hoek van de kegel
groefwanden
bovenzijde van de groef
bovenzijde van de groef
ongeveer 90

straal van de.
afronding

/
naaldpunt

7.
straal van de.
afronding

groefbodem

Fig. 14

Fig. 13

De naaldpunt moet door de groefwanden worden geleid (fig. 15). Hij mag niet
op de bovenzijde van de groef rusten (fig. 16), maar ook niet met de groefbodem
in aanraking komen (fig. 17). In beide gevallen zou de naald niet goed worden
geleid, terwijl vooral in het laatste geval veel geruis zou optreden.
130jj

naald op de groefrand
Fig. 15
h

Fig

16
straal van de naaldpunt afronding te groot t.o.v. de groef

De slechtere geleiding wordt bij de bovenop steunende naald (fig. 16) veroorzaakt
door de daar ter plaatse geringere steilheid van het naaldoppervlak (fig. 18) en
bij de op de groefbodem rustende naald door de op dat punt geringere steilheid
van de groef zelf (fig. 19). Een slechte geleiding betekent extra vervormingen:
de krachten, die de naald — evenredig met de slingeringen van de groef — heen
en weer moeten bewegen, zijn dan niet groot genoeg om dit geheel te bereiken.
Het sterkere ruisen in de gevallen van de figuren 16 en 17 vergeleken met fig. 15
is als volgt te verklaren: voor fig. 16: dat de groefranden meestal minder glad
zijn en dikwijls meer zijn beschadigd dan de groefwanden en voor fig. 17: dat op
de bodem van de groef meestal meer stof ligt dan op de groefwanden, dat het
stof op de bodem minder makkelijk kan worden opzij gedrukt dan op de groef
wanden en ook doordat, door de slechtere geleiding van de naald, oneffenheden
een sterkere Invloed krijgen.
De slechtere geleiding van de op de groef liggende naald (fig. 16) verhoogt daarbij
ook nog het gevaar, dat de naald uit de groef springt.
20

.

gedeelte van de o
naaldpunt

naaldpunt sleept over
de groefbodem
i

mui,

Fig. 18

/ steilheid van
de naaldpunt op
het aanrakingspunt

rand van de groef
naaldpunt

straal van de afronding van de
groef te groot t.o.v de straal
van de naaldpunt

Fig. 19

Fig. 17
OVER DE MAATAANDUIDINGEN
Het is gebruikelijk de groeven en naaldpuntafmetingen in jjl (spreek uit "mu")
aan te geven. p is een kleine Griekse letter m en hier gebruikt als afkorting voor
"micro”, wat, wanneer zij betrekking heeft op maten, betekent: een miljoenste
van de eenheidsmaat. Deze laatste is de meter; eigenlijk moest dus — in plaats
van p alleen — worden geschreven en gedrukt pm en gesproken worden van
"micrometer" in plaats van "mu", zoals dat wel wordt gedaan bij andere een
heden b.v.: mm, cm en km.
Een /mi (of kortweg : een p) is één miljoenste meter of een duizendste millimeter
Evenals wij in duizendste millimeters meten doen de Amerikanen en Engelsen dat
in duizendste duimen en korten dat af met "mil". Hiervoor geldt de volgende
vergelijkingstabel :

1 duim = 25,4 mm

1 mil = 25,4 p; dus

mil

V-

mil

V-

mil

mil

0,5
0,6
0,7
0.8
0,9

12,7
15,2
17,8
20,3
22,8

1,5
1,6
1.7
1,8
1,9

38
40,6
43,2
45,7
48,2

2,5
2,6
2,7
2.8
2,9

63,5
66
68,6
71,2
73,6

3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

1
1,1
1,2
1,3
1,4

25,4
28
30,5
33
36,5

2
2,1
2,2
2,3
2.4

50,8
53,3
55,9
58,4
61

3
3,1
3,2
3,3
3,4

76,2
78,7
81,2
83,8
86,3

4
4,2
4,4
4,6
4,8

88,9
91,4
94
96,5
99
103
107
112
117
122

mil

f1

5
5,2
5,4
5,6
5,8

127
132
137
142
147

6
6,2
6,4
6,6
6,8

152
158
163
168
173

NORMALE GROEF EN DE NAALDEN DAARVOOR
De normale groef stamt nog uit de tijd, dat men de platen gewoonlijk direct
mechanisch acoustisch afspeelde. Hiervoor waren diepe groeven met sterke
slingeringen nodig.
Men heeft de groeven nog lang na het begin van de electrische aftasting uit
sluitend met dergelijke flinke afmetingen gesneden. Aan de ene kant moest men
destijds nog meer dan tegenwoordig, rekening ermee houden, dat de platen ook
mechanisch acoustisch konden worden afgespeeld. Aan de andere kant waren in
het begin de electrische groeftasters door de krachten, die zij op de groef uit
oefenden en dus ook door de slijtage, niet beter dan de mechanische aftasters,
zodat ook daarvoor de grote groeven het beste geschikt waren. Ook tegenwoordig
moet men met het oog op de export nog met mechanisch acoustisch afspelen
rekening houden. Men mag niet vergeten, dat er altijd nog zeer veel platenspelers
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worden gebruikt, die uitsluitend geschikt zijn voor het afspelen van platen met
normale groef.
De afmetingen van de normale groeven bedragen :
Groefbreedte ca. 80 — 150 /x met het zwaartepunt bij 130 /x, a f r o n d i n g sstraal 25 — 80 fi. Een straal van 25 /x is sedert 1947 in Duitsland algemeen
ingevoerd, hoewel er natuurlijk ook nog steeds platen met oudere matrijzen
worden geperst. Daarvoor sneed men de groef met een afrondingsstraal van 50 /x.
Grotere stralen komen in hoofdzaak voor bij oudere buitenlandse platen.
Tenslotte is er nog wat te vertellen over de hoek, die door de twee groefwanden
wordt gevormd: hierboven werd daarvoor 90° genoemd.
In Duitsland ligt hij enigszins vast en wel tussen ongeveer 78° en 93°. In andere
landen komen hoeken voor tussen 60° en 97°. Het enige wat met zekerheid kan
worden gezegd is, dat nergens de hoek groter is dan 100° en kleiner dan 60°.
Het Duitse ontwerp-normaalblad DIN 45530 schrijft voor : groefbreedte
100 /x,
afro* Jingsstraal
25 fi en hoek 88° ± 5°.
De bij de normale groeven behorende naalden hebben meestal een straal voor
de top tussen 60 en 65 /x, waarbij rekening moet worden gehouden met een
tolerantie van 5 /x naar boven en naar beneden. Voor platen met grotere af
rondingsstraal van de groef gebruikt men ook wel stompere naalden, (de punt
afgerond met een straal van 90 /x).
SMALLE GROEVEN (MICROGROEVEN) EN BIJBEHORENDE NAALDEN
Onder smalle groeven verstaat men groeven, die ongeveer half zo breed zijn als
normale groeven (dus ^ 55 /x). De hoek tussen de beide groefwanden bedraagt,
evenals voor normale groeven, 88°
5°. De afronding van de groefbodem is
^ 7,5 /x.
De straal voor de afronding van de naaldpunt is 25 /x, zodat er bij smalle groeven
dezelfde verhoudingen tussen groef en naald bestaan als bij normale groeven
(vergelijk fig. 20 met fig. 15). In plaats van smalle groef zegt men meestal microgroef of ook wel "microgroove” (spreek uit maikrogroev).
60 u

Fig. 20
De hier voor de smalle groef gegeven getallen komen voor op de Duitse normbladen DIN 45536 en DIN 45537 (grammofoonplaat M 45, dus voor 45 toeren/min
en grammofoonplaat M 33 voor 33V3 toeren/min).
De platen met smalle groef worden — onjuist — dikwijls onafhankelijk van de
speelduur langspeelplaten genoemd. Dat is niet goed, want er zijn heel wat soorten
platen met smalle groeven, waarvan de speelduur ongeveer gelijk is aan die van
een plaat met normale groeven.
GROEF EN NAALDEN VOOR STEREOFONISCHE PLATEN
Dergelijke platen hebben dubbel-gemoduleerde groeven. Dubbele modulatie neemt
meer plaats in dan enkele modulatie. Om toch dezelfde speelduur te krijgen
moet men bij stereofonische platen wel met smalle groeven genoegen nemen.
De voor stereofonie in aanmerking komende microgroeven hebben daarom een
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minimale groefbreedte van 40 fi en een afrondingsstraal van de groefbodem van
5 /x. Daar hoort een naald bij met een maximale afrondingsstraal voor de punt
van 15 u. Gunstiger zou het zijn wanneer een nog iets kleinere straal daarvooi
werd gekozen. Men is echter overeengekomen daarvoor 15 n te nemen, omdat
daarmee ook niet-stereofonische platen kunnen worden gespeeld.
PICOGROEVEN
Dat zijn speciale groeven voor platen met l62/3 toeren/min met zo’n geringe
breedte, dat ze het frequentiegebied en de frequentiekarakteristiek mogelijk maken,
die gebruikelijk Is voor microgroefplaten voor 45 toeren/min.
De groefverdeling (groefbreedte 4- breedte van het walletje) is ongeveer 46 /*.
De punt van de afspeelnaald moet dan zijn afgerond met een straal van ongeveer
8 fi. De afrondingsstraal van de groefbodem moet dan minder dan 3 fi zijn.
UNIVERSELE NAALDEN
Het heeft niet ontbroken aan proeven om eenheidsnaalden te maken voor normale
en smalle groeven.
Geen enkele van de proeven om een werkelijke universele naald te maken is tot
nu toe met succes bekroond. Daarom is men er toe overgegaan de naald bij overgang van normale op smalle groeven te verwisselen.
VERWISSELEN VAN NAALDEN
Er zijn drie mogelijkheden voor het verwisselen van de naalden, wanneer moet
worden overgegaan van normale groeven op smalle groeven. De eerste van de
drie hieronder genoemde mogelijkheden wordt echter zelden toegepast.
De drie mogelijkheden zijn:
a)

verwisselen van de naald alleen (niet gebruikelijk)

b)

verwisselen van de gehele groeftaster

c)

het gebruiken van een groeftaster met twee naalden.

Uitwisselbare groeftasters worden door veel firma's in de handel gebracht. Daarbij
heeft men de volgende voordelen:
De tijdens het afspelen bewegende massa kan tot een minimum worden beperkt.
Wederkerige beïnvloeding door de beide naalden met hun houders is uitgesloten.
Door juiste gewichtsverhoudingen kunnen de naaldkrachten voor normale platen en
smalle-groef-platen onafhankelijk van elkaar op de juiste waarde worden gebracht.
Tenslotte zou het nog mogelijk zijn de frequentiekarakteristiek voor beide gevallen
verschillend te maken. Hier staat maar één bezwaar tegenover en dat schijnt voor
de meeste gebruikers zeer zwaar te wegen: de moeite, die men zich moet ge
troosten om de piek up te verwisselen.
Om dit bezwaar te omzeilen heeft men groeftasters gemaakt met twee naalden:
een voor normale groeven en een voor smalle groeven. Groeftasters van deze
soort worden bij de overgang van de ene soort platen op de andere, gedraaid
of omgeklapt, waarvoor zeer veel mogelijkheden bestaan.
draaias

[

7

draaias
jyroeftaster

f"*~1angspeel naald
naald voor
normale groeven

Fig. 21

Fig. 22

De gebruikelijkste zijn:
Fig. 21 laat een groeftaster zien, waarbij aan één naaldarm twee in de groefrichting
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achter elkaar liggende naalden zijn bevestigd. De naald voor de normale groeven
ligt vooraan, de andere achter. Voor het aftasten van platen met normale groeven
wordt de piek up dus naar voren en voor het afspelen van platen met smalle
groeven naar achter gekanteld, zodat in beide gevallen slechts één naald op de
groef rust (kantel-groeftaster).
Fig. 22 laat het geval zien, dat de beide naalden naast elkaar in de naaldarm
zitten. Hier ligt de draaias van de groeftaster parallel aan de looprichting van de
groef. Om een van de twee naalden in dienst te stellen moet de piek up dwars op
de looprichting worden gewenteld (wentel-pick up).
Beide methoden hebben hun eigen voordelen. De achter elkaar liggende naalden
maken het mogelijk, door een juiste constructie, de hefboomarmen voor de beide
naaldpunten ongelijk van lengte te maken. Zo kan men bereiken, dat de groef
taster bij het spelen van microgroefplaten ongeveer dezelfde spanning levert als
bij het afspelen van normale platen. Daarbij moet echter op de koop toe worden
genomen dat de reactiekracht voor de smalle groeven toeneemt tengevolge van
de daarbij behorende kortere hefboomarm.
De naast elkaar geplaatste naalden zijn gunstiger voor platenwisselaars, aangezien
hierbij het wentelen van de groeftaster niet afhankelijk is van de helling van de
piek up arm. De helling hiervan toch verandert met de hoogte van de stapel platen.
Gebruikt men voor platenwisselaars achter elkaar liggende naalden, dan moet men
bij de verandering van de stand voor het wisselen van de naalden ook nog de
hoeken optellen, die bij de verschillende stapelhoogten van de platen behoren.
Naast elkaar staande naalden hebben verder het voordeel, dat de arm, waaraan
de niet gebruikte naald zit, zeer kort is. Staan de naalden achter elkaar, dan kan,
bij het afspelen met de achterste naald, het voorste deel van de naaldarm in een
vrije trilling geraken.
Daarbij kan dit deel als een mechanische sperkring gaan werken, die in het gebied
der hogere frequenties eventueel een dip in de frequentiekarakteristiek kan
veroorzaken.
Fig. 23 geeft de tegenwoordig wel het meest toegepaste mogelijkheid aan. Hierbij
moet de piek up voor het wisselen van de naalden over 180° om zijn lengteas
worden gedraaid. Dat vergt vrij veel ruimte. Tevens is er het nadeel van een
groot vrij-trillend gedeelte en dus een sterke invloed op de frequentiekarakteristiek
en wel bij 5 a 8 kHz. Toch zijn hier de beide naalden schijnbaar volkomen ge
scheiden. Er bestaat echter een mechanische koppeling via het gedeelte dat de
bewegingen van de naald overbrengt op het eigenlijke aftastsysteem.
draaias

draaias

Fig. 23

Fig. 24

looprichting van
de plaat

Maakt men de koppeling tussen beide naalden klein en zorgt men er ook verder
voor, dat de bewegingen van de gebruikte naald de andere naald weinig kunnen
beïnvloeden, dan heeft deze methode tegenover de vorige het voordeel, dat
slechts één naald-massa in beweging wordt gebracht. Met het oog op de weergave
van hoge frequenties is dat van belang.
Fig. 24 toont een groeftaster met een vrijwel loodrechte draai-ës. Ook hier moet
180° worden gedraaid. Dergelijke piek ups worden dikwijls uitgevoerd met een
draaibaar naaldsysteem, waarbij de doos van de piek up blijft staan. Vast verbonden
met de beide naalden is een leibalk F, welke draaibaar In de piek up is aan24

gebracht (fig. 25). Deze methode van verwisselen der naalden is zeer gemakkelijk
toe te passen bij magnetische systemen, aangezien de naaldarm dan zelf als
anker dienst doet.
Fig. 26 heeft betrekking op een groeftaster met twee naalden, die vrij veel wordt
toegepast. In de naaldarm zitten twee naalden, en wel op zodanige wijze, dat de
naaldpunten in tegengestelde richting wijzen. Door de naaldarm om zijn lengte-as
te draaien worden de naalden verwisseld. De respectievelijke standen worden
vergrendeld, doordat de naaldarm in deze standen in zijn lager insnapt.
De dubbele naalden en het voorste deel van de naaldarm zijn zodanig gecon
strueerd, dat de massa zo klein mogelijk is. De zijwaartse naaldbewegingen wor
den via een aan het systeem bevestigde vork op het aftastsysteem overgebracht.
De naaldarm wordt verend in de vork gedrukt.
Dikwijls vindt men het lastig of vergeet men de piek up of de gemeenschappelijke
naaldarm bij het overgaan van de ene plaatsoort op de andere te verdraaien of
te wentelen om de juiste naald voor te zetten.
Men kan dit vermijden door de naaldenwisselinrichting te koppelen met de rege
ling voor de draaisnelheid, tenminste wanneer men zich bepaalt tot die platen,
waarbij ook de smalle groeven 78 toeren moeten maken.
Voor het aftasten van smalle groeven moet de naaldkracht zeer klein zijn. Om
deze voorwaarde te vervullen kan men bij groeftasters met 2 naalden twee
wegen volgen.

lager voor de naaldhouder
s-greep voor het omschakelen
(staatlop het
i
vlak van tekening)
dubbele naald draaibare naaldhouder

vork

Fig. 25

Fig. 26

Of men werkt, zowel bij de normale groef als bij de smalle groef, met een bij
deze laatste passende geringe naaldkracht, öf men verandert de naaldkracht auto
matisch bij het wisselen van de naalden. Dit laatste is eenvoudig te bereiken
wanneer de gehele piek up-kop wordt verwisseld. In dit geval maakt men de
piek up voor normale groeven zwaarder dan voor de smalle groeven.
Bij het wisselen van naald door omklappen of wentelen van de piek up-kop ver
andert men hetzij de kracht van de contraveer of men verschuift een ge
wicht, beide handelingen kunnen automatisch worden gekoppeld met het wis
selen van de naalden.
Tegenwoordig ziet men vrijwel algemeen af van het veranderen van de naald
kracht. Men kiest voor normale en smalle groeven dezelfde naaldkracht, die
nauwelijks boven de 10 pond* uitkomt.
Wanneer men platenspelers gaat bouwen, die zowel voor microgroeven als voor
picogroeven kunnen worden gebruikt, zal men wel weer moeten overgaan op een
verandering van de naaldkracht, aangezien men voor microgroeven momenteel
8 pond en voor picogroeven ongeveer 2 pond toepast. Hoe dan ook: voor picogroefplaten moet men in ieder geval beneden de 8 p gaan. Over pond (p) vindt U
meer in hoofdstuk VIII : Naalden en platenslijtage.
Dit is een speciale in Duitsland gebruikte eenheid. Niet te verwarren met ons
pond = 500 gram. De eenheid pond is een eenheid van kracht overeen
komende met 1 gram.
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HOOFDSTUK III
GELUIDSMODULATIE VAN DE GROEF
ONGEMODULEERDE GROEF
Voor bijzondere gevallen snijdt men groeven zonder modulatie, dus platen, waar
van de groef niet door "nuttig” geluid is gemoduleerd.
Bij het afspelen geven dergelijke platen (anders ongewenste) stoorgeluiden zoals
ruisen en "gedreun".
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Fig. 27
groefafstand

De groef is bij een plaat zonder geluid een van buiten naar binnen gesneden
spiraal met constante spoed. Alle groefafstanden zijn onderling gelijk en wel gelijk
aan de spoed, gemeten hart op hart van de ongemoduleerde groef. De afstand
tussen twee naast elkaar liggende groeven hart op hart is gelijk aan de som van
de groefbreedte en de breedte van de dam tussen de groeven (fig. 27). Fig. 28
toont een stuk van een plaat met ongemoduleerde groef van boven gezien.

g
Fig. 28
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MET DWARSSCHRIFT GEMODULEERDE GROEF
Alle normale handelsplaten zijn voor enkelkanaal weergave gesneden met "dwarsschrift". Dat wil zeggen: de groefuitwijkingen, welke overeenkomen met de ge
luidsgolven, verlopen evenwijdig aan het oppervlak van de plaat — loodrecht op

de middellijn van de ongemoduleerde groef — dus horizontaal dwars op de looprichting van de groef (horizontaal schrift).
De uitwijkingen mogen maximaal niet verder komen dan de halve breedte van
de dam, zoals deze bij ongemoduleerde groef is. Anders bestaat er gevaar dat de
groeven bij grotere uitwijking in elkaar lopen. De naald zou dan steeds in dezelfde
groef blijven. Fig. 29 laat — overeenkomstig fig. 28 — gemoduleerde groeven
zien; terwille van de duidelijkheid is de modulatie hier evenals in fig. 30
sterk overdreven.
Men moet angstvallig vasthouden aan de minimale breedte van de dam tussen de
groeven, wanneer het gaat om uitwijkingen welke lage frequenties vastleggen. In
dit frequentiebereik ligt meestal de mechanische resonantie van het aftastsysteem.
amplitude van
de uitwijking

hartlijn van de ongemoduleerde groef

Fig. 30
«-------------------- golflengte -------------------- »■
Ook om een andere reden moet men voor platen met smalle groeven een mini
male dambreedte hebben daar, waar de uitwijkingen groot zijn. Deze platen wor
den nl. vervaardigd uit kunststof, dat minder hard is dan de vroeger algemeen
gebruikte massa uit schellak met vulstoffen. De kunststofmassa's zijn daarom dan
ook soepeler. De graad van soepelheid hangt natuurlijk niet alleen van het mate
riaal zelf af, maar ook van de breedte van de dam, die tussen twee groeven blijft
staan. Wanneer deze walletjes maar zeer smal zouden zijn, dan zouden de uit
wijkingen van de naastliggende groeven invloed kunnen uitoefenen op de reeds
afgespeelde groeven. Hierdoor zou de mogelijkheid van "overspreken" van groef
op groef kunnen ontstaan.
DIEPTESCHRIFT
Behalve het hierboven behandelde dwarsschrift, waarbij de uitwijkingen van de
groef parallel aan het plaatoppervlak dwars op de looprichting van de plaat op
treden, is er nog een tweede mogelijkheid voor de modulatie der groeven: het
diepteschrift.
Hierbij wordt, overeenkomend met de modulatie, de snijdiepte van de snijbeitel
beïnvloed (verticaal schrift).
diepste punt

hoogste punt van de groefbodem

golflengte

Fig. 31

Hierdoor ontstaan groeven met variërende diepte en dus ook variërende breedte
(fig. 31). Het diepteschrift wordt soms voor speciale studiodoeleinden, dus voor
zeer goede weergavekwaliteit, gebruikt. Het voordeel is dat hierbij het "knijpeffect" niet optreedt. De fabricage van daarvoor geschikte groeftasters leverde
tot nu toe grotere moeilijkheden op dan voor horizontaal schrift. De ontwikkeling,
die steeds geringere naaldkrachten toestond, maakt toepassing van het diepte
schrift eenvoudiger. Het is dan ook geen wonder, dat men voor stereofonische
grammofoonplaten een combinatie gebruikt van dwars- en diepteschrift.
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ZEER STERKE TEGENKOPPELING BIJ HET SNIJDEN VAN DIEPTESCHRIFT
Bi] dwarsschrift is de hoeveelheid uitgesneden materiaal practisch niet afhankelijk
van de modulatie. Bij diepteschrift verandert de b.v. per microsecunde uitgesneden
hoeveelheid materiaal overeenkomstig de modulatie en wel voor iedere helft van
de periode verschillend: voor de halve periode dat de beitel dieper indringt wordt
er meer en voor de halve periode, dat de beitel omhoog gaat, minder materiaal
verwijderd. De beitel wordt dus in beide periodehelften verschillend afgeremd.
Door een voldoend sterke tegenkoppeling, geschikt lakmateriaal en door de ook
anders gebruikelijke beitelverwarming kunnen de verschillen voor wat betreft hun
invloed op de groef worden uitgeschakeld.
GOLFLENGTEN
Bij de vele overwegingen welke gelden
speelt het verband tussen de golflengten
de groef fig. 30 en 31) en de frequentie
band aangegeven voor het bereik van 10
45 en 78 toeren per minuut.

bij
van
een
Hz

de fabricage van grammofoonplaten
de ingesneden toon (gemeten langs
belangrijke rol. In fig. 32 is dit ver
tot 20 kHz en wel voor 1ó2/3, 33^ [3,

We zien dat de golflengten in dit bereik 10 n tot ongeveer 100 mm kunnen be
dragen. De kortste golven ontstaan natuurlijk bij de hoogste frequenties en de
kleinste groefsnelheid. Het verband is:
golflengte in mm = toeren per min x diameter betreffende groef in cm

of
golflengte in ji

1,9 x frequentie in Hz
toeren per min x diameter betreffende groef in cm
1,9 x frequentie in kHz
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UITWIJKING, SNELHEID EN VERSNELLING
De groefuitwijking is de afwijking van de groef t.o.v. de plaats, die deze bij ont
brekende modulatie zou innemen. De uitwijking van de groef wordt bepaald door
de weg, die de snijbeitel aflegt uit zijn ruststand. En deze bepaalt ook weer de
bewegingen van de punt van de afspeelnaald.
Behalve de uitwijking is in verband met de modulatie van de groef, ook nog van
belang het begrip snelheid. Daaronder wordt verstaan de snelheidsverandering van
de uitwijking of
van

—

de (dwars)

wat bij het afspelen op hetzelfde neerkomt

beweging van

de

naaldpunt.

—

Het verband tussen

de snelheid
uitwijking

en

snelheid blijkt uit fig. 33. Hieruit zien we dat de snelheid bij constante uitwijking
evenredig met de frequentie toeneemt.
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De topwaarde (maximale momentele waarde) van de snelheid wordt dikwijls snelheidsamplitude genoemd.
Wil

men

zich

rekenschap

geven

van

de

massa-krachten,

die

optreden

bij

de

naaldbewegingen, dan heeft men in plaats van de uitwijking of de snelheid, de
versnelling nodig. Deze neemt bij gelijkblijvende snelheid evenredig toe met de
frequentie, aangezien de versnelling niets anders Is dan de snelheidsverandering
van de beweging.
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Daar bij constante uitwijking de snelheid zelf evenredig is met de frequentie, neemt
de versnelling bij gelijkblijvende uitwijking toe met het kwadraat van de frequentie.
Fig. 34 laat dat zien en wel in combinatie met fig. 33. De massa-kracht is het
product van versnelling en versnelde massa.
LICHTBANDBREEDTE
Wanneer men tot uitdrukking wil brengen hoe sterk de modulatie van de grammofoonplaatgroef is, dan kan men de daarbij behorende snelheid aangeven. De frequentiekarakteristieken van platen geven meestal het verband aan met de snelheid.
Dikwijls wordt voor horizontaal schrift in plaats van de snelheid ook de daarmee
evenredige

lichtbandbreedte gegeven. Het is een gangbare maat voor de snel29
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heid. De lichtbandbreedte kan men zonder moeite met de ogen waarnemen,
waarbij zij dan gemakkelijk is te schatten of te meten.
De lichtbanden zien er ongeveer uit als getekend is in fig. 35. Op twee tegenover
elkaar liggende kanten verschijnen helder glimmende strepen (lichtbanden) met
variërende breedte. Zij ontstaan door de reflectie van het licht tegen de groefwanden (fig. 36). De breedte wordt bepaald door de snelheid van de groef en
wisselt in overeenstemming daarmee.

Om de samenhang tussen snelheid en lichtbandbreedte gemakkelijk te kunnen in
zien, willen we eerst eens groeven bekijken, waarvan de reflecterende wand bijna
loodrecht op het plaatoppervlak staat en die worden beschenen door een practisch
parallel aan de plaat opvallende lichtstraal (fig. 37). Hierbij wordt de lichtstraal in
de richting van de lichtbron teruggekaatst, wanneer de reflecterende groefwand in
bovenaanzicht loodrecht op de richting van het invallende licht loopt (fig. 37 onder).

gereflecteerd licht
opleng t/cht

Fig 36

V//

groet

groet

De wand van een niet gemoduleerde groef loopt slechts in één enkel punt van
haar halve omwenteling loodrecht op de richting van de invallende lichtstraal.
Daardoor wordt het licht slechts in dit punt precies in de richting van de lichtbron
gereflecteerd. Door ieder ander punt van een dergelijke groefwand wordt het
invallende licht naar opzij gereflecteerd.
Fig. 38 laat dat zien : we zien daarin een aantal parallel lopende lichtstralen, die
op een groef vallen. Alleen de middelste lichtstraal wordt in de richting van de
lichtbron weerkaatst, alle andere worden naar op zij gereflecteerd. Hierdoor
zien we de reflectie van deze lichtstralen slechts als een enkel punt.
In fig. 39 gaat het om een gemoduleerde groef. Ook hierop laten we weer een
aantal parallel lopende lichtstralen vallen. Het licht wordt — net als bij de
ongemoduleerde groef — door alle loodrecht op de invalsrichting staande deeltjes
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van de groefwand in de richting van de lichtbron gereflecteerd. Er zijn hier heel
wat meer loodrecht op de invalsrichting staande deeltjes dan bij de ongemodu
leerde groef, maar toch niet elk deel. Ze komen slechts voor direct rechts en
links van de middelste lichtstraal. De verder naar buiten liggende golven van de
groef hebben geen loodrecht op de invalsrichting van het licht staande gedeelten
meer. Daarom wordt daar niets in de invalsrichting teruggekaatst.

9

licht

% /,//

w

Ti.

bovenaanzicht

opvallend licht

I

/

reflecterende wanden
van de groeven
l/j

Fig. 37

reflecterende
groefwand

Fig. 38
opvallend licht
Fig. 40 toont aan, dat bij een sterkere modulatie van de groef de breedte van de
gereflecteerde lichtstreep toeneemt.
In fig. 41 gaat het telkens om dezelfde frequentie en gelijke uitwijking, dus ook
om gelijke snelheid. Wij zien, dat hierbij, onafhankelijk van de straal van de groef,
steeds dezelfde lichtbandbreedte behoort. De lichtbandbreedte neemt dus voor een
zelfde modulatie van de groef niet af voor de meer naar binnen liggende groeven.

f

(f)

Fig. 39

I

-»----------------- lichtbandbreedte

------------

In fig. 45 keren we terug naar de onder 45° staande groefwanden (fig. 36). Hierbij
moet men het gereflecteerde licht uit een punt vrijwel loodrecht op het plaatoppervlak bekijken, wanneer het licht practisch vlak op de plaat valt. Men bepaalt
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dan de lichtbandbreedte, zowel voor de plaathelft aan de zijde van de lichtbron,
als ook voor de daarvan

afgekeerde

zijde.

De twee op

deze wijze

verkregen

lichtbandbreedten noemt men resp. "binnen” en "buiten" omdat de reflectie in
het ene
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Uit deze twee waarden bepaalt men de (gemiddelde) lichtbandbreedte, waarmee
normaal wordt rekening gehouden, uit:
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2 x

binnen lichtbandbreedte x buiten lichtbandbreedte
binnen lichtbandbreedte + buiten lichtbandbreedte

Het verband tussen deze lichtbandbreedte en de snelheid is:
lichtbandbreedte in mm x aantal toeren/min
snelheid in cm/sec =

190

of
lichtbandbreedte in mm =

190 x snelheid in cm/sec
aantal toeren van de plaat per mln

VOORBEELDEN
voor 78 t/min geldt:
lichtbandbreedte

mm

10

14

20

snelheid

cm/sec

4,1

5,7

8,2

28

40

56

80

112

11,5

16,4

23

33

60

voor 45 t/min geldt :
lichtbandbreedte

mm

14

20

28

40

56

80

113

160

snelheid

cm/sec

3,3

4,7

6,7

9,5

13,2

19

26,6
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voor 33*ƒs t/min geldt:
lichtbandbreedte

mm

20

28

40

56

80

112

160

224

snelheid

cm/sec

3,5

4,9

7

9,8

14

19.6

28

39
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HOOFDSTUK IV
KWALITEIT VAN GRAMMOFOONPLATEN EN
HET BEHOUDEN DAARVAN
DE HOOFDZAKEN
Wanneer we de kwaliteit van een grammofoonplaat werkelijk willen beoordelen,
dan moeten we In de eerste plaats vaststellen welke punten voor de beoordeling
van belang zijn.
Dat is dan in de eerste plaats de inhoud. Men zal een grammofoonplaat, al is hij
technisch nog zo goed, nauwelijks kopen als hij niet de schlagers of de muziek
bevat, die men hebben wil en dan moet hij nog door een zekere bezetting
zijn uitgevoerd ook.
In de tweede plaats komt al wel het storende ruisen. Men zal over het algemeen
de voorkeur geven aan een plaat met weinig ruis, zelfs al is men niet volkomen
tevreden met de uitvoering, de klankkleur en de zuiverheid van weergave.
In de derde plaats kunnen voor de beoordeling door de koper die eigenschappen
komen, die een gevolg zijn van de opnametechniek. Worden tijdens de opname
verschillende microfoons tegelijkertijd gebruikt, dan moet dat voorzichtig en met
overleg gebeuren, anders hoort de koper niet de zo gewenste helderheid van
weergave. Staat een microfoon te dicht bij een zanger of zangeres, dan kan de
opname zelfs op sommige plaatsen "overschreeuwd" zijn. Is er niet voldoende
nagalm, dan is de weergave "droog”. Te veel nadruk op de hoge frequenties
stoort weinig, aangezien men daartegen met de klankkleurregeling wat doen kan.
Te weinig hoge frequenties of een te lage bovenste frequentiegrens worden afge
keurd wegens een te weinig briljante weergave.
Een bijzondere rol speelt de eigenlijke vervorming. Men wil geen platen hebben,
die vrij veel extra boven- of Interferentietonen produceren. Aanmerkelijk minder
storend voelt men de vervorming van het frequentieverloop aan, wanneer het ten
minste geen uitgesproken resonanties betreft of het om ernstig afsnijden gaat.
Middelmatige vervorming ondervindt men over het algemeen pas dan als storend,
wanneer men de plaat reeds dikwijls op dezelfde wijze, dus op dezelfde platen
speler heeft gehoord.
Verder moet hier de dynamiek worden genoemd. Ze is op de grammofoonplaat
meestal aanmerkelijk kleiner dan in werkelijkheid: aan de ene kant is het om ver
schillende redenen niet lonend de hardste passages zo ver boven de gemiddelde
geluidssterkte te brengen als met de werkelijkheid overeenkomt, aan de andere
kant laat de ruis niet toe de zachtste gedeelten zo ver ten opzichte van de ge
middelde geluidssterkte af te laten nemen als in werkelijkheid.
Vooral met het oog op de ruis lopen de verschillende grammofoonplaten in hun
dynamiek belangrijk uiteen. Men drukt de dynamiek uit in de verhouding van de
maximale uitsturing tot het ruisniveau, hetzij in decibel (dB), hetzij als een span
ningsverhouding.
Gebruikelijke waarden zijn (zonder oorfilter gemeten):
40 dB = ca. 100 : 1 voor de gemiddelde plaat
50 dB = ca. 320 : 1 voor zeer goede platen
40 dB gelden voor goede platen met normale groeven; 50 dB of zelfs nog wel
iets meer kan men aannemen voor zeer goede microgroefplaten. Picogroefplaten
komen op ongeveer 44 dB.
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Ook de mechanische eigenschappen zijn niet onbelangrijk: men verlangt van de
grammofoonplaat dat zij er goed uitziet, dat de rand glad is en dat er geen
bobbels of bochten in zitten. Bij het afspelen blijkt of het middengat — zoals het
behoort — zuiver symmetrisch ligt t.o.v. de spiraalgroef. Bij het gebruik op platen
wisselaars kan de stevigte van het materiaal om het gat een belangrijke rol spelen :
deze rand heeft bij enkele modellen platenspelers behoorlijk te lijden. Verder
kan in dit geval ook de breekbaarheid van belang zijn: bij verschillende platen
wisselaars komt het soms voor, dat een van de twee eerste bij het wisselen vallende
(schellak) platen barst. Voor platenwisselaars moeten de platen ook nog vrij nauw
keurig de voorgeschreven dikte hebben. Verder moeten ze — al naar de soort'
wisselaar — öf voor wat betreft de buitenrand öf wat het middengat aangaat,
nauwkeurig vervaardigd zijn.
We gaan nu de voornaamste problemen stuk voor stuk bekijken.

INHOUD EN OPNAME
Voor de inhoud zijn in de eerste plaats van belang de nummers, die de beide
platenkanten bevatten, dan de combinatie van deze nummers met elkaar, de
kunstzinnige uitvoering van het origineel, als ook de uitvoerenden zelf, dus b.v.
de dirigent, de solisten en het orkest.
Naast deze kunstzinnige en misschien organisatorische kant van de inhoud moeten
technische en kunstzinnige problemen op de juiste wijze zijn opgelost. Technisch
zijn b.v. van belang de eigenschappen van het gebruikte microfoontype, de opneeminstallatie en van de drager waarop de uitvoering wordt vastgelegd.
In het grensgebied tussen techniek en kunst vallen: het aantal en de plaatsing
van de microfoons, het benutten van de frequentie-afhankelijke richtwerking daar
van en de keuze van de opneemruimte met alle daarbij behorende acoustische
eigenschappen. Tegenwoordig wordt hieraan veel meer aandacht besteed dan
vroeger.
Men heeft ingezien, dat met een enkele microfoon bij juiste opstelling en gunstige
zaalacoustiek meestal de beste resultaten worden verkregen. Men krijgt dan een
heldere klank zonder dat het klankbeeld vervaagt en tevens een duidelijke indruk
van ruimte van de studio, waarin de opname werd gemaakt.
"Ruimte" en "helderheid" worden door enigszins opmerkzame luisteraars bij de
weergave, zelfs met minder goede apparaten, duidelijk ondervonden. De belang
rijkste microfoon moet soms door een of meer solistenmicrofoons bescheiden wor
den ondersteund. Dit alles geldt voor niet-stereofonische, dus een-kanaal platen.
Voor stereoplaten is de situatie aanmerkelijk gecompliceerder, zoals zal blijken
uit hoofdstuk XVII.
Als zuiver artistieke daad kan worden beschouwd het regelen door de geluids
technicus. Hij moet de dynamiek speciaal laten uitkomen en de artistieke werking
opvoeren. Om de indruk van voldoende dynamiek te bewaren, terwijl deze toch
moet worden afgevlakt, doet de geluidstechnicus het volgende: hij verzwakt niet
pas als de sterke passages optreden. Hij begint enige tijd van te voren te regelen
en regelt geleidelijk zo omlaag, dat bij het inzetten van de sterke passages geen
overmodulatie van de groef optreedt. Zo krijgt hij niettegenstaande het verzwakken
toch een geluidssterkteverschil, dat op dat moment overeenkomt met de
werkelijkheid.
Op dezelfde wijze vergroot hij voor de passages, die niet zo zacht op de plaat
mogen komen als ze feitelijk zouden moeten zijn, geleidelijk de geluidssterkte.
Het is duidelijk, dat dit werk alleen kan worden gedaan door mensen, die daarvoor
aanleg en gevoel hebben.
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Ook tijdens de opname wordt al enigszins geregeld, hoofdzakelijk echter bij het
overspelen op de tussenband of zelfs bij het snijden van de platen.

VERVORMINGSVRIJHEID
Vervorming heeft zowel betrekking op afwijkingen van de frequentiekarakteristlek
als op de werkelijke vervorming (niet-lineaire vervorming).
De frequentiekarakteristiek van de grammofoonplaat komt nooit overeen met het
origineel.

Toch

karakteristiek
afwijkingen

is

(zie

wel

er een
blz.

eens

algemeen

43).

Bij

gevolgde

het

met behulp

regel

afspelen

van

voor de ideale frequentie

compenseert

men

speciale schakelingen,

de

die

öf

frequentiebetrekking

hebben op een uitgebalanceerd samenspel van de ingangsweerstand van de ver
sterker en de electrische eigenschappen van de groeftaster öf bestaan uit filters
—

meestal

uit condensatoren

en

weerstanden.

Aan

dit vraagstuk

is

een apart

hoofdstuk gewijd.
Belangrijker dan een zeker verloop van de frequentiekarakteristiek is, dat deze niet
verandert, dat hij dus van

het begin

van

de plaat tot het einde wordt aange

houden. Men zou kunnen denken, dat dit zonder meer het geval is. De straal van
de groef echter wordt van het begin van de plaat tot het einde steeds kleiner.
Zo is b.v. de verhouding van de grootste tot de kleinste diameter van een 30 cm
plaat voor 78 toeren ongeveer 3:1. Hierdoor worden de langs de groef gemeten
golflengten

van

de

uitwijkingen

in

dezelfde

verhouding

kleiner.

Voor

de

lage

frequenties is dat niet van belang. De daarmee overeenkomende golven zijn ook
voor de binnenste groef altijd

nog

lang

genoeg.

Anders

is

het echter met de

hoge tonen. De golven daarvan vallen op de binnenste groef zo kort uit, dat de
bochten

in de groef flink

scherp worden.

Dat verhindert een volledig aftasten.

Zonder speciale voorzorgsmaatregelen te nemen kan dus voor de hoge en hoogste
tonen bij afnemende groefdoorsnede een verzwakking optreden. Deze neemt toe
met de frequentie van de toon.
12 kHz de spanning

Uit fig. 43 blijkt, dat voor een frequentie van

— vergeleken met die bij een groef van 30 cm diameter —

ca. 80% is voor een 20 cm groef, terwijl er zelfs slechts 40% van de oorspronke
lijke waarde overblijft bij een groef van 10 cm. Voor 8 kHz is de afhankelijkheid
van de groevendiameter minder.

Bij 5 kHz

is

het verlies nog slechts 10%. Bij

lagere frequenties is practisch geen verschil meer te constateren.
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Fig. 43

Om een dergelijke daling te compenseren snijdt men de platen dikwijls met een
"diametercompensatie".

Dat wil zeggen, men verhoogt de snijspanning voor de

hoge tonen bij de binnenste groeven. Zo moet voor een volledige compensatie
voor b.v. 10 kHz de spanning en daarmee de snelheid naar het midden van de
plaat toe worden verhoogd tot het 2%-voudige (fig. 44).
De niet-lineaire vervorming, die wordt aangegeven als het percentage vervorming,
kan men bij het snijden van grammofoonplaten over het algemeen klein houden,
aangezien men tegenwoordig versterkers ter beschikking heeft, waarvan de ver
vorming ver beneden de 1% ligt, terwijl men voor het snijden zelf beschikt over
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snijkoppen met tegenkoppeling op de beitelbewegingen en verwarming van de
snijbeitel.
Als maat voor de niet-lineaire vervorming wordt meer en meer de kruismodulatie
(intermodulatie) gebruikt. Hiermede heeft men direct de oorzaak van de vooral
storende, verschiltonen te pakken. Nadere bijzonderheden hierover staan in hoofd
stuk X. Het percentage niet-lineaire vervorming is niet goed te gebruiken als
vervormingsmaatstaf voor de hoge frequenties van grammofoonplaten, aangezien
b.v. de derde harmonische van een frequentie van 7 kHz al boven de bovenste
grens van de groefmodulatie ligt.
De niet-lineaire vervorming bij magnetische geluidsband kan zo laag worden
gehouden, dat zij in dit verband mag worden verwaarloosd. Dit geldt zelfs voor
de hoogste geluidsfrequenties, wanneer men de bandsnelheid niet lager dan
38 cm/sec kiest.
STORENDE BIJGELUIDEN
Er zijn vier soorten storende bijgeluiden: het ruisen, dat we van de platen met
normale groeven veel te goed kennen, het knapperen, dat bij deze platen optreedt
als ze van oudere matrijzen afstammen, het kraken en knakken, dat voornamelijk
in het begin bij de platen met smalle groeven optrad en het "dreunen", dat het
tot de lage frequenties behorende aandeel van de storende geluiden omvat.
Ruisen en knapperen hangen samen met de "korreligheid" van het groeven
oppervlak. De "korrels" die dit veroorzaken zijn klein t.o.v. de kortste golflengten
van de groefuitwijkingen. Ze zijn op ongelijke afstanden van elkaar verwijderd
en liggen ook nog dwars over de groefwanden onregelmatig verspreid.
-50
-55 -■
60
65

db±
Fig. 45

stroom voor verwarming
van de beitel

Deze "korrels" zijn voor een gering deel eigen aan het platenmateriaal; voor het
grootste deel worden ze veroorzaakt door fouten in de gladheid van de groefwand,
zoals deze tijdens het snijden en nog meer bij de galvanische bewerking ontstaan.
Met een verwarmde snijbeitel wordt een gladdere groefwand verkregen dan met
een koude. In hoeverre het ruisen bij nauwkeurig galvaniseren en het beste mate
riaal door verwarming van de snijbeitel wordt verminderd laat b.v. fig. 45 zien.
Storende geluiden zijn des te sterker naarmate de zachte passages in de uit
voering meer overheersen. Tijdens pauzen vallen de storende geluiden natuurlijk
het meeste op. Het hinderlijkste is het wanneer de plaat met een lang aangehouden
pianissimo begint: men komt daardoor in de verleiding de geluidssterkte direct
te groot te maken, waardoor het ruisen sterker is dan bij de geringere geluids
sterkte, die men naderhand instelt. Ook worden we in het begin nog niet direct
door de uitvoering geboeid, zodat we de storingen als veel hinderlijker aan
voelen dan later.
Zo komt het, dat platen met onderling objectief gelijke, storende bijgeluiden
— al naar de aard van de uitvoering — voor wat betreft de storende bijgeluiden
subjectief toch volkomen verschillend worden beoordeeld. Dit verschil kan zo ver
gaan, dat het overeenkomt met een stoorspanningsverhouding van 1 : 10.
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Dat kan als volgt worden verklaard :
Een dansplaat zonder zachte passages kan voor eenzelfde subjectieve indruk van
de storende geluiden een gemeten stoorspanning opleveren, die tien maal zo
groot is als bij een plaat met klassieke muziek, waarvan de gemiddelde geluids
sterkte klein is en die daarbij ook nog begint met een lang aangehouden pianissimo.
Voor verdere bijzonderheden over storende bijgeluiden zie de hoofdstukken IX
(geheel) en XIV (ten dele).
DE MECHANISCHE UITVOERING
Voor wat betreft het materiaal, waaruit de platen worden vervaardigd hebben
we — zoals reeds werd opgemerkt — te doen met twee principieel verschillende
soorten platen. De ene soort zijn de grammofoonplaten, die uit schellak of een
andere lak plus een vulstof zijn vervaardigd. De andere zijn de platen uit kunst
hars die men zonder vulstof perst — of bij kleine doorsnede — ook spuit.
De £ :hellakmassa gebruikt men voor platen met normale groeven. Deze massa's
zijn in verhouding goedkoop en zijn gemakkelijk te verwerken. De naaldslijtage is
niet erg groot. De naalden worden door de hardheid van het materiaal goed geleid.
De andere massa's zijn voor de platen met smalle groeven. De daaruit vervaar
digde platen zijn weliswaar tot op zekere hoogte onbreekbaar, maar ze zijn
gevoeliger voor slijtage en krassen dan de schellakplaten.
De koper eist voor zijn platen een glimmend zwart oppervlak. Wanneer de platen
zeer sterk zijn gemoduleerd, dan kan het voorkomen, dat tussen de groeven
slechts zeer smalle dammetjes overblijven. Dat kan de glans beïnvloeden, maar
het is niet nadelig. Echter komen matte plaatsen ook voor bij slechte groeven,
vooral als ze sterk versleten zijn.
Heel onaangenaam is het als de platen niet vlak zijn of wanneer zij slingeren
doordat het gat niet zuiver in het midden zit. Voor verschillende platenspelers
moet de rand van de plaat goed zijn afgerond en zonder braam. Voor andere
platenwisselaars moet het gat een goede loodrechte en sterke wand hebben.
Modernere platen hebben alle een inloopgroef. De uitloop- of uitschakelgroef is
al heel lang vanzelfsprekend aanwezig.
BEHANDELING VAN DE PLATEN
Om te beginnen het opbergen : normale schellakplaten zijn breekbaar, maar verder
vrij stevig. De breekbaarheid verbiedt de platen in hoge stapels op elkaar te
leggen, vooral wanneer platen met verschillende diameter door elkaar komen te
liggen. De platenstandaards, waarbij iedere plaat afzonderlijk loodrecht tussen
twee beugeltjes van draad komt te staan, blijken voor deze platen goed te voldoen.
Platen met smalle groeven, die uit vinylite (polyvinylchloride) zijn vervaardigd,
kunnen niet op deze wijze worden bewaard. Op de duur worden ze dan krom.
Men legt deze platen, gesorteerd volgens doorsnede, in hun hoezen plat op
elkaar. De hoogte van iedere stapel mag niet meer dan een paar cm zijn.
Dan de reinheid: stof schaadt iedere plaat. Het zou mooi zijn, als we de platen
in stofvrije ruimten zouden kunnen opbergen en afspelen. Proeven hebben aan
getoond, dat daardoor de levensduur, zowel van de platen als van de saffier- of
diamantnaald, aanmerkelijk wordt verlengd. Normaal heeft men geen stofvrije
ruimte beschikbaar. Daarom moet men iedere plaat voor het afspelen zo goed
mogelijk tegen stof beschermen en voor zover dat geen succes heeft, hem ervan
ontdoen. Schellakplaten worden schoongemaakt met het bekende platenborsteltje,
dat met fluweel is bekleed, maar ook zelf steeds weer stofvrij moet worden ge
maakt. Voor vinylietplaten beveelt men in plaats daarvan aan een iets vochtig
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— dus beslist niet nat — schoon lapje katoen of zeemleer. Bij het reinigen veegt
men steeds in de langsrichting van de groef. Verschillende vakmensen reinigen
hun platen uitsluitend door het afspelen. Ze verwijderen van de afspeelnaald
datgene, wat zij uit de groef heeft opgediept. Om de naald niet te beschadigen
doen ze dat met een penseeltje. Is de verontreiniging erg, dan moet de naald
tijdens het afspelen van de schoon te maken plaat verschillende keren van het
vuil worden ontdaan.
Overigens mogen we de platen alleen maar aan de randen aanpakken en uit
sluitend op een volkomen schone ondergrond leggen. Hieruit volgt, dat de draai
tafel zelf ook stofvrij moet zijn.
En oppassen voor warmte: de platen worden uit een massa vervaardigd, die bij
hogere temperaturen week is. Daarom kan de plaat geen overdadige warmte
verdragen. Omdat ze — meestal — zwart zijn, worden ze, wanneer ze in de
zon of in de buurt van een kachel liggen, behoorlijk warm. Men mag de platen
dus niet in de zon laten liggen en zeker niet op een niet vlakke ondergrond I
Nu het vraagstuk van de naalden: We beginnen met de stalen naalden. Oude
platen met normale groeven en ook moderne platen, die met oude matrijzen zijn
geperst, dus platen die zonder meer al sterk ruisen — kan men gerust met stalen
naalden afspelen. Zelfs kan het wenselijk zijn stalen naalden te gebruiken, omdat
er dan misschien minder ruis optreedt. Maar in ieder geval moeten we voor
iedere plaatkant een nieuwe naald nemen.
Onder geen voorwaarde mogen we een stalen naald, die na gebruik uit de groeftaster is gehaald, opnieuw inzetten om nog eens te gebruiken. De naald is al na
het spelen van één plaatkant afgesleten. De vorm, die de naaldpunt krijgt past
alleen in die stand, waarin hij is afgesleten, in de groef. Bij opnieuw inzetten kan
de plaat zwaar worden beschadigd.
Saffiernaalden, die men voor het electrisch afspelen van normale platen meestal
en voor het afspelen van platen met smalle groeven — afgezien van hardmetalen
of diamanten naald — altijd gebruikt, kunnen doorgaans speeltijden verdragen
van meer dan 100 uur voor de slijtage te groot is geworden. Hier loert echter
een ander gevaar: de saffier is bros. Hij kan bij onoordeelkundige behandeling
afsplinteren. Een naald waar een splinter af is leidt onmiddellijk tot zware platen
beschadiging. Daardoor ontstaan ernstige vervorming en overmatig ruisen. Als
men iets dergelijks bemerkt dan doet men er goed aan een kleine schone prop
watten op de zo juist gespeelde groeven te drukken. Komt er dan zwart stof aan
de prop watten, dan is, als de plaat niet al oud was, een beschadiging van de
saffier vrij zeker. Een dergelijke saffier moet met een microscoop worden gecontroleerd (zie ook hfdst. VIII).
Tot slot: De naaldkracht. Bij normale platen mag men niet boven ca. 25 p gaan.
Voor platen met smalle groeven is 10 p wel de bovengrens van het toelaatbare.
Voor picogroeven Is 2 p wel de hoogste waarde. Voor stereo-microgroefplaten
rekent men momenteel op ca. 5 p.

(= pond, is afkorting voor het Latijnse pondus = gewicht)
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HOOFDSTUK V
SNIJFREQUENTIEKARAKTERISTIEK
OORSPRONKELIJKE TOESTAND
Vroeger golden bij het snijden voor de frequentiekarakteristiek eenvoudige regels:
bij gelijkblijvende geluidsdruk werd bij frequenties tot 250 Hz met constante uit
wijking en bij frequenties boven 250 Hz met constante snelheid gesneden. De
overgang van constante uitwijking op constante snelheid verliep natuurlijk niet
plotseling, maar soepel. Voor het frequentieverloop van de snelheid behoort hierbij
een kromme, waarvan het rechter deel op de horizontale en het linker deel op
de onder 45° lopende rechte lijn valt. Deze laatste lijn snijdt de bij de hogere
frequenties behorende horizontale lijn in het punt, dat overeenkomt met 250 Hz.
Deze 250 Hz wordt in dit verband "kantelfrequentie" genoemd.
Men kwam tot dit verloop van de snijfrequentie doordat men eigenlijk voor het
gehele bereik een constante snelheid wilde hebben. Hierdoor bereikte men met
mechanisch werkende groeftasters goede resultaten. Bovendien kwam hiermee
bij de magnetische groeftasters — die destijds voor de electrische weergave uit
sluitend in aanmerking kwamen — een constante spanning overeen.
Een constante snelheid is echter bij lage frequenties helaas niet te bereiken, omdat
de uitwijkingen er te groot door werden. Daarom ging men bij dit frequentiebereik
over tot constante uitwijking.
Een snijfrequentiekarakteristiek, zoals deze in fig. 46 is aangegeven heeft, electrisch
gezien, het voordeel, dat zij bij magnetisch of dynamisch aftasten betrekkelijk ge
makkelijk is te compenseren.
Om de lage frequenties bij het afspelen weer op te halen, om dus de karakteristiek
op constante snelheid te corrigeren, heeft men maar een enkel filter nodig —
b.v. bestaande uit een weerstand en een condensator.
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Met de constante snelheid voor frequenties boven de kantelfrequentie was het in
het begin nog niet zo ver. Men kwam daarbij nauwelijks tot 2 kHz. Daarboven
nam men een kleine toename op de koop toe, omdat het frequentiebereik dan
wat makkelijker naar boven was te vergroten. Maar ook met deze toename lukte
het niet noemenswaard boven 6 kHz uit te komen. Fig. 47 laat in de rechterhelft
een daarmee overeenkomende snijfrequentiekarakteristiek zien.
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VERBETERINGEN IN HET GEBIED DER LAGE FREQUENTIES
Houdt men de overgang van constante uitwijking op constante snelheid bij 250 Hz,
dan ontstaan er voor de lage frequenties in verhouding grote uitwijkingen. Mede
daarom heeft men de kantelfrequentie later eerst tot 300 Hz en daarna tot 500 Hz,
ja soms zelfs tot 1 kHz verhoogd. Momenteel is volgens Din 45533/36/37 deze
frequentie 500 Hz. De genoemde kantelfrequenties komen overeen met de drie
evenwijdig lopende linker gedeelten van de snijfrequentiekarakteristieken, die in
fig. 48 voor platen met normale groef zijn getekend.
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Het verschuiven van de kantelfrequentie is van vitale betekenis voor de graad tot
waarop de plaat kan worden benut: bekijkt men dergelijke platen, die vroeger
voor normaal doorgingen, onder een loep, dan ziet men dat daar de grootste
uitwijkingen bij de laagste frequenties (onder ca. 500 Hz) behoren.
Door het veranderen van de kantelfrequentie van 250 Hz in 500 Hz krijgen de
uitwijkingsamplituden dus ongeveer de halve waarde en bij overgang van 250 Hz
op 1000 Hz zelfs maar ongeveer een kwart daarvan.
Het verkleinen van de grootste uitwijkingen laat öf een verkleinen van de groefafstand öf een vergroting van de dynamiek öf een grotere gemiddelde uitwijking
toe, wat overeenkomt met een grotere geluidssterkte.
Verder probeerde men ook het verloop van de frequentiekarakteristiek voor de
lage frequenties te veranderen en week daardoor van de constante uitwijking af.
Zoals de figuren 48 en 49 laten zien, verhoogde men de snelheid voor de laagste
frequenties wel weer iets ten opzichte van het 45° verloop. Dat geschiedde met
het oog op de bijgeluiden, die het aandrijfmechanisme veroorzaakt.
ONTWIKKELING IN HET GEBIED DER HOGE FREQUENTIES
Zoals uit fig. 47 blijkt had men vroeger in dit bereik al gewerkt met ophalen,
doch men kwam daarbij voorlopig toch nog niet hoger dan 6 kHz. Hand in hand
met het vergroten van de frequentieband naar boven ging een vergroting van
de snelheid voor de hogere frequenties. Dit laatste werd verschillend ver door
gevoerd. Dat blijkt duidelijk uit fig. 48: tot 15 kHz heeft men bij oudere normale
platen te rekenen op snelheidsverschillen tot 20 dB, zelfs als men de nog oudere
frequentiekarakteristieken buiten beschouwing laat.
Dat ophalen kan men zich veroorloven aangezien volgens fig. 60 voor hoge
tonen doorgaans kleinere topwaarden zijn te verwachten dan voor middeltonen
of zelfs voor lage tonen.
Door het ophalen wil men de daling in de frequentiekarakteristiek compenseren,
die bij weergave van de hoge frequenties is te verwachten. Voor alles echter pro
beert men daarmee de ruis te verzwakken: het ruisen wordt tegelijk met de
versterkt ingesneden hoge frequenties van de plaat afgetast.
De weergave-installatie is zo ingesteld, dat de hoge frequenties minder sterk
worden weergegeven dan de lage en het middengebied. Zo compenseren dus de
weergave- en de snijkarakteristiek elkaar. Het verzwakken van de hoge frequenties
treft ook de ruis, zodat deze bij een juiste klankindruk des te zwakker is naarmate
men de hoge frequenties bij het snijden meer ophaalt.
PLATEN MET SMALLE GROEVEN
Platen met smalle groeven zijn — uitsluitend voor electrische weergave — sinds
ongeveer 1948 in de handel. Het uitsluitende gebruik voor electrische weergave
en het late op de markt komen maakten het mogelijk de snijfrequentiekarakteristiek
volgens de nieuwste inzichten te kiezen. Helemaal vrij was men in deze keus niet,
althans in zoverre, dat men de snijkarakteristiek van de platen met de smalle
groeven niet te veel wilde laten afwijken van die voor normale platen.
Fig. 49 laat voorbeelden zien van snijfrequentiekarakteristieken zoals ze tot voor
korte tijd werden gebruikt. De hoge frequenties zijn hier nog sterker opgehaald
dan voor normale groeven. De karakteristieken stijgen van de lage naar de hoge
frequenties nog regelmatiger.
De snelheid daalde voor de lage frequenties minder dan voor de normale platen
gebruikelijk is. De door de verschillende fabrieken gebruikte snijfrequentiekarakte
ristieken voor smalle groeven liepen veel minder uiteen dan die voor normale
groeven (vergelijk fig. 49 met fig. 48).
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STREVEN NAAR UNIFORMITEIT
Van een streven naar uniformiteit in de snijfrequentiekarakteristieken was het voor
lopige resultaat: twee karakteristieken. Ze lijken in principe veel op elkaar: ze
hebben allebei twee onder 45° lopende gedeelten, een voor de lage en een voor
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de hoge frequenties. Ze verschillen slechts in de waarde van de kantelfrequentie
(fig. 50 en 51). Fig. 51

is de in Duitsland volgens Din 45533/36/37 genormali

seerde snijfrequentie voor normale- en microgroeven.
MICROSECUNDEN
In plaats van kantelfrequenties worden ook wel microsecunden aangegeven
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(fig.

geldt voor de tegenwoordige norm).

Het verband tussen kantelfrequentie en tijdsduur (tijdconstante)
cirkelfrequentie *
Wij

kiezen

als

—

is hier voor de

d.w.z. voor het 6,28-voudige van de frequentie

voorbeeld

3180

Hz.

De

daarbij

behorende

—

gegeven.

cirkelfrequentie

is

6,28 x 3180. Een secunde bevat een miljoen micro-secunden. Wij vinden onze
tijdsduur in microsecunden wanneer wij het getal 1.000.000 delen door de kantelcirkelfrequentie

(hier 6,28 x 3180), dus 1.000.000

:

(6,28 x 3180)

=

afgerond

50 /tsec.
Hieronder volgen de formule en een tabel, waarin de genormaliseerde waarden
vet zijn gedrukt.

Noot van de vertaler: Cirkelfrequentie == 2 *ir\

—

ü) (omega).
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159 000
Kantelfrequentie in Hr =
tijdconstante in /zsec
159 000
Tijdconstante

in

/zsec

=
kantelfrequentie in Hz

Tijdconstante (/zsec)
kantelfrequentie (Hz)

3 1 80
50

636 500
250 318

397
400

31 8
5 00

75
2120

63,6
2500

50
3 1 80

Het is goed, het verband tussen tijdsduur en kantelfrequentie nog eens langs een
omweg via een condensator en een weerstand na te gaan. Dat levert op:
1 /zF = 1 /zAsec/V en 1 M£2 = 1 V//zA
1 /zF x 1 M12 = 1 sec of 1 pF x 1 Mf2 = 1 /zsec
500 /zsec komen dus overeen met b.v. 500 pF x 1 M S7.
Voor de kantelfrequentie zijn beide weerstandswaarden — die van de conden
sator en die van de weerstand — aan elkaar gelijk.

1

1
R =

of O) =
toC

1
of, aangezien OJ = 2 *7rf, is f =

RC

2ttRC

Bij 500 /zsec behoort 27tRC = 3140 /zsec. Daar de frequentie in Hz betrekking
heeft op secunden, krijgen we bij /zsec de frequentie in MHz of bij msec de
frequentie in kHz.
3140 /zsec = 3,14 msec. Daarbij behoort een frequentie van 1 : 3,14 ~ 0,318 kHz
of 318 Hz. Op dezelfde wijze vinden we voor 50 /zsec de kantelfrequentie 3,18 kHz.
DE GRENZEN VOOR DE SNELHEID BIJ DE LAGE FREQUENTIES
Om wat meer over het verloop van de snijfrequentiekarakteristiek te weten te
komen zullen we nu de grenzen bekijken, waarbinnen men moet blijven bij de
keuze van het verloop van de karakteristiek.
In het bereik van de lage frequenties hebben we met drie grenzen te maken
(zie fig. 52 links).
Ten eerste is daar de grens, die het hoorbare bereik van het onhoorbare scheidt.
Die ligt bij 16 Hz. Dan komt de grens voor de uitwijking. Men kan zich bij het
snijden geen willekeurig grote uitwijkingen veroorloven, omdat de grootste uit
wijking de afstand van de groeven bepaalt.
Verder bestaat er bij zeer grote uitwijkingen gevaar voor niet-lineaire vervorming
door de groeftaster. In een figuur, die de snelheid aangeeft afhankelijk van de
frequentie, behoort bij een constante uitslag (zie linker gedeelte van fig. 46) een
van links onder naar rechts boven lopende rechte lijn.
Voor platen met normale groeven (bij 78 omw./min) houdt men voor groeven,
die niet zijn samengedrukt, rekening met een maximale uitslag van 65 /z. De snel
heid houdt verband met de uitslag:
snelheid = uitslag x 2 x

tt

x frequentie.

Terwijl men de uitslag aangeeft In /z, is de gebruikelijke eenheid voor de snelheid
cm/sec. Deze eenheden passen in ons systeem bij elkaar als we in plaats van 2 *7r
of 6,28 de waarde 0,628 nemen en voor de frequentie als eenheid de kHz kiezen,
aangezien 1 cm = 10 000 /z.
We krijgen dan bij een uitslag van 65 /z en 1 kHz een snelheid van 65 x 0,628 =
rond 41 cm/sec of bij 100 Hz een snelheid van 4,1 cm/sec. Dit komt overeen
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met de in fig. 52 getekende van links onder naar rechts boven lopende grenslijn.
Nu de derde grenslijn voor de snelheid bij de lage frequenties: we hebben zo
juist gezien, dat de lage frequenties niet met te grote uitwijking mogen worden
gesneden. Het is echter ook niet aan te bevelen ze met een zeer kleine uit
wijking te snijden.
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Reeds tijdens de opname en ook bij het snijden en al helemaal bij het afspelen
ontstaan storende geluiden, die een groot deel van het gebied der lage frequenties
in beslag kunnen nemen. De snelheid van dit gedreun is — binnen het voornaamste
frequentiebereik van deze storende geluiden — ongeveer omgekeerd evenredig
met de frequentie. Dat betekent bij een logarithmische verdeling van het assen
stelsel, bij gelijke lengte voor de decimalen een onder 45° van rechts onder naar
links boven lopende rechte lijn, wanneer in dat assenstelsel de snelheid van de
dreungeluiden wordt opgetekend als functie van de frequentie. Deze rechte geldt
— te beginnen rechts onder — slechts tot frequenties tussen 50 en 60 Hz. Hier
buigt de rechte lijn weer naar beneden af.
Dat het dreunstoringsspectrum voor een belangrijk deel een lijnenspectrum is, dus
gedeelten met volkomen bepaalde frequenties vertoont, kan hier buiten beschou
wing worden gelaten.
In fig. 52 bekijken we nog eens de drie grenzen, die voor de lage frequenties
gelden. We zien, dat het niet erg gemakkelijk is de karakteristiek voor de lage
frequenties goed te kiezen. Voor alles blijkt dat we de lage frequenties niet te
veel moeten verzwakken. Daarom is ook bij twee snijfrequenties van fig. 49 en
bij één van fig. 48 telkens een ophalen van de lage frequenties te zien. De
karakteristieken dalen hier bij afnemende frequenties op dezelfde wijze als de
andere karakteristieken, maar bij de laagste frequenties verlopen ze weer vlakker.
DE GRENZEN VOOR DE SNELHEID BIJ DE HOGE FREQUENTIES
Bij de hoge frequenties hebben we met vier grenzen te maken. Ten eerste is er
ook daar weer de grens, die het hoorbare gebied scheidt van het onhoorbare.
Deze is bij 16 kHz getekend.
De tweede grens is bepaald door de snelheid. Deze — dat wil zeggen de uitwijksnelheid — bepaalt op de grammofoonplaat de hoek, die de gesneden groef
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met de hartlijn van de onbespeeld veronderstelde groef vormt (flg. 53). Deze hoek
valt bij gelijke snelheid des te groter uit, naarmate de straal van de groef op dat
moment kleiner is. Kritisch wordt deze grens dus alleen voor de binnenste groeven.
„ grootste hoek
van deze groefhartlrjn t.ov
S deze hartlijn

r
3

\

hartlijn van de niet gemoduleerde groef

r \

Fig. 53

hartlijn van de gemoduleerde groef

De hoek waar het hier om gaat kan niet boven een zekere waarde uitkomen.
Deze maximale waarde wordt bepaald door de vorm van de snijbeitel. De snijbeitel heeft aan de voorkant een recht snijvlak (fig. 54). Hieraan sluiten twee
vlakken zodanig aan, dat de horizontale doorsnede van de snijbeitel wordt ge
vormd door een driehoek. Het is duidelijk dat men met deze snijbeitel de groef
slechts onder hoeken kan snijden, die kleiner zijn dan de hoeken die bij de twee
achterkanten van de snijbeiteldoorsnede behoren. Fig. 54 laat dat zien. Het verband
uitgedrukt in getallen wordt als volgt gevonden: de grootst mogelijke hoek is 40°.
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De verhouding van de maximale waarde voor de snelheid tot de groefsnelheid
is volgens fig. 55 gelijk aan de tangens van 40°. Dat is 0,83. Zodat dus:
maximale snelheid = 0,83 x de groefsnelheid.
Bij 9 cm middellijn van de binnenste gemoduleerde groef en 78 omw./min krij
gen we dan:
groefsnelheid = 9 x
Hierbij

hoort een

maximale

tt x

78 : 60 = ongeveer 37 cm/sec.

snelheid van

0,83 x

37

cm/sec

=

31

cm/sec.

maximale
snelheid

40*

Fig. 55

groefsnelheid

De derde grens houdt verband met de punt van de afspeelnaald. Deze is niet
puntvormig, maar is een deel van het oppervlak van een kogel. De aanrakings
punten tussen naaldpunt en afgetaste groef liggen dan ook op een horizontale
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cirkel van ongeveer 0,7 maal de straal van de afronding van de punt. Met een
dergelijke naald kunnen we de groeven slechts foutloos aftasten wanneer de straal
van de kromming van de groef groter is dan die van de "aanrakingscirkel". Fig. 56
laat de situatie zien voor het grensgeval, dat de kromtestraal van de groefhartlijn
gelijk is aan de straal van de aanrakingscirkel. Fig. 57 toont schematisch het geval,
dat de groefkromming te sterk is; de naald kan een dergelijke kromming niet
meer volgen.
groefrand
kleine krommmgsstraal

afwijking t.g.v. .
het knijpeffect

'

y
/

lijnen welke de naald
op de groefwanden
volgt zonder reke- j /
ning te houden met
het knijpeffect

\ ^cirkel van de naaldpunt
y' waarop de aanrakingspunten tussen naald
\ en groefwand liggen

I
I

\
s hartlijn van de
gemoduleerde groef
x

Fig. 56
rand van de groef
Tussen de snelheid, de groefsnelheid, de frequentie en de kromtestraal van de
groef bestaat het volgende verband:
(groefsnelheid)2
snelheid =
2 x ?r x frequentie x kromtestraal
Hieruit zien we, dat bij een gegeven kromtestraal een snelheid behoort, die omge
keerd evenredig is met de frequentie. Dat levert in de hier voor de frequentiekarakteristiek gekozen voorstelling een onder 45° van links boven naar rechts
beneden verlopende rechte lijn.
te kleine
krommlngs straal

Fig. 57
"aanrakingscirkel"

Wij willen nu da snelheid berekenen voor een kromtestraal (d.w.z. ook voor de
straal van een aanrakingscirkel) van 50 /x bij 10 kHz. Daarbij gaan we uit van de
minimale groefsnelheid. Deze geldt voor de binnenste groef en bedraagt 37 cm/sec
voor een 78 toerenplaat. Nu is
372
= 4,35 cm/sec

snelheid =
6,28 x 1 x 50

Hierbij hebben we ter compensatie van het feit, dat we de kromtestraal in plaats
van in cm in n hebben uitgedrukt, in plaats van 10 000 Hz het getal 1 geplaatst.
Deze 4,35 cm/sec leggen de reeds genoemde onder 45° lopende rechte lijn vast.
De vierde grens wordt bepaald door de ruis. De bij de ruis behorende snelheid
neemt volgens fig. 52 van links onder naar rechts boven eerst met de wortel uit
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de frequentie, dus rechtlijnig in de verhouding

1

:

2, toe. Bij ongeveer 9 kHz

buigt de ruiskarakteristiek weer naar beneden af. Door een geschikte keuze van
de snijfrequentiekarakteristiek moet worden bereikt, dat de afstand tussen het in
de plaat gesneden nuttige geluid en van de ruis, die hij bevat, wordt vergroot.

DE GRENZEN VOOR DE SNELHEID VOOR PLATEN MET SMALLE GROEVEN
We zullen eerst de platen voor 33^13 toeren per minuut bekijken. De doorsnede
van de binnenste gemoduleerde groef is hierbij ongeveer 13 cm. Dat levert een
groefsnelheid op van 13 x
De

maximale

uitwijking

x 33lj3 : 60 = afgerond 23 cm/sec.

tt

voor

niet

tegen

elkaar

gedrukte

groeven

ligt

dikwijls

bij 20 yu. De straal van de aanrakingscirkel tussen naaldpunt en groefwanden kun
nen we afronden

op

20 n.

De

maximale

aanrakingshoek

is

ook

hier 40°,

zo

dat we vinden :
de

voor

door

de

snelheid

maximale

=

uitwijking

20 x 2 x

tt

bepaalde

grens

bij

de

lage

frequenties:

x frequentie (ji/sec) of voor b.v. 100 Hz:

snelheid = 2000 x 6,28 /xsec of 0,2 x 6,28 cm/sec = 1,26 cm/sec.
Voor de hoekgrens:
snelheid

=

0,83 groefsnelheid

=

0,83 x 23 cm/sec

=

19 cm/sec.

Voor de krommingsgrens:
(groefsnelheid)”
snelheid =
2x7r x frequentie x kromtestraal
of voor b.v. 10 kHz:
232
=

snelheid =
6,28 x 1

4,2 cm/sec.

x 20

De ruisgrens ligt lager, de grens van het dreunen soms misschien wat hoger dan
bij platen met normale groeven. Fig. 58 laat de grenzen zien.

cmAec

I 33/) on^/min

50 kleinste straal van de groef

snelheid te o root
(groter dan
19 cm/sec

6,5 cm

j/V /A

20
10

K

7

I 5

%

■o

§

v

1

-O

2
ƒ

0.5
0.2

o.i

10

48

*

•

>f.,l# 7

1

c5

II
i
ét

\

dreun

1-1

beide krommen naar

g

1

Fig. 58
1
20

50

100

200

500Hz 1

2

5

10 kHz

cm/

/sec.

///a y//A

/o

15

•

v %%. \
-% v

-o
S;

o°

-Q

o,

2

14
1

0.5

0.2

1
ii

1

-+*é

1H*

1

dreun

tl

%

—

'Vjk
£>e/de krommen naar
' My / 6ow> wjc/iowi

Fig. 59
0.1

I

snelheid te groot
~L (groter dan
jj &L 2 3 cm/sec.

20

1

I

I

<5 omw/mir

van de groef
50 _ kleinst* straal
6 cm

10

20

50

WO

200

V

500 Hz 1

\

2

5

geruis
i
10 kHz

Nu nog de platen met 45 toeren per minuut. Hier is de middellijn van de binnenste
groef 12 cm. Hieruit volgt:
groefsnelheid =

12 x ‘7T x 45 : 60 =

afgerond 28 cm/sec.

Voor de maximale uitwijking geldt in principe dat, wat voor de 33^/a toerenplaat
werd gevonden.
Voor de hoekgrens vinden we:
snelheid = 0,83 x loopsnelheid

=

0,83 x 28 cm/sec = 23 cm/sec.

Voor de krommingsgrens bij 10 kHz is:
282
= 6 cm/sec.

snelheid =
6,28 x 20

Voor de ruis- en de dreungrens geldt hetzelfde als voor de andere platen met
smalle groeven. Een en ander is in fig. 59 getekend.
Bij het bekijken van de figuren 58 en 59 zien we, dat het vooral bij platen met
smalle groeven gunstig zou zijn, de uitwijkingsgrens verder naar links boven te
verschuiven. Dat is te bereiken met samengedrukte groeven — vooral met extended
play

—

zelfs als men de daarmee bereikbare verlenging van de speelduur zo

veel mogelijk benut.
DE GRENZEN VOOR DE PICOGROEFPLATEN
Hier werkt men met uitwijkingen, die ongeveer 60% bedragen van de gebruikelijke
waarden voor smalle groeven. Dat betekent, dat storende geluiden dienovereen
komstig sterker worden. Dat is vooral van belang bezien van het standpunt van
de afspeelapparatuur uit.

HET REKENING HOUDEN MET DE GRENZEN
In de voorstellingen, zoals deze in fig. 52, 58 en 59 zijn gegeven worden dikwijls
ook

de

snijfrequentiekarakteristieken

opgetekend.

Geregeld

overschrijden

deze

bij de hoge frequenties minstens een van de grenzen. De snijfrequentiekarakteris49
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tieken hebben echter betrekking op een constante — d.w.z. frequentie-onafhankelijke — geluidsdruk, terwijl de topwaarden van de geluidsdruk bij toenemende
frequentie ongeveer volgens fig. 60 afnemen. Hieruit volgt, dat het gevaar voor
het overschrijden van de grenzen bij de hoge frequenties kleiner is, dan men
zo op het eerste gezicht zou denken.
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HOOFDSTUK VI
TOTALE FREQUENTIEKARAKTERISTIEK
SNIJFREQUENTIEKARAKTERISTIEK
Vroeger bestond er een uniforme snijfrequentiekarakteristiek (zie ook blz. 40);
bij gelijkblijvende oorspronkelijke geluidsdruk sneed men de platen tot 250 Hz
met constante uitslag en boven 250 Hz met constante snelheid ("klassieke" snijmethode fig. 46).
Toen kwam er een tijd, waarin met zeer uiteenlopende snijfrequentiekarakteristieken
werd gewerkt (fig. 61 en 62). Tegenwoordig is men weer bij een uniforme frequentiekarakteristiek terechtgekomen.
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TOTALE FREQUENTIEKARAKTERISTIEKEN VOOR NIET VAN DE FREQUENTIE
AFHANKELIJKE GELUIDSDRUK
Om te beginnen zullen we de frequentiekarakteristieken bekijken, die kunnen
ontstaan, wanneer de gebruikelijke platen met normale apparaten worden afge
speeld. En dan gaan we eens na hoe het bij de verschillende frequentie
karakteristieken klinkt.
Fig. 63 laat een frequentiekarakteristiek zien, zoals deze met een kristal plek up
bij "klassiek" gesneden platen (fig. 46) dikwijls wordt verkregen: De karakteristiek
loopt van de lage frequenties uit eerst omhoog, bereikt bij ca. 250 Hz een
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maximum en loopt dan weer omlaag. Beide "takken" van de karakteristiek —
de stijgende en de dalende — vormen, wanneer we de extra karakteristiekbeïnvloeding door de ingangsweerstand van de versterker (zie hfdst. XIII) buiten
beschouwing laten, volgens fig. 63 een hoek van ca. 135° met elkaar.
Theoretisch zou men verwachten, dat de kristalopnemer, die in het ideale geval
een met de uitslag evenredige spanning levert, bij de "klassieke" snijkarakteristiek
tot 250 Hz een horizontale spanningskarakteristiek zou geven, die dan boven
250 Hz onder een hoek van 45° naar beneden zou verlopen. Ten dele echter
heeft men reeds en ten dele ook streeft men in de practijk bij de kristal piek up
naar een toenemende uitslaggevoeligheid bij toenemende frequentie. Dit zijn de
redenen, dat het eerste deel van de karakteristiek niet horizontaal verloopt, maar
iets stijgt. Tegelijkertijd profiteert men van een sterk gedempte resonantie van de
piek up arm dm daarmee de weergave onder 250 Hz op te halen.
Hierdoor kan men erin slagen de hoek van 135° te vergroten, zodat de karak
teristiek een kleinere knik krijgt. Het verlies aan lage frequenties, tengevolge van
de ingangsweerstand van de versterker, werkt misschien tegengesteld.
Bij een frequentiekarakteristiek, zoals deze in fig. 63 is weergegeven, krijgt men
een iets vervaagd klankbeeld, waarbij de lage frequenties te weinig tot hun recht
komen. De indruk van vaagheid ontstaat door de piek in het gebied van de 250 Hz.
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- 10 db
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Fig. 65
10 kHz

ln fig. 64 zijn twee karakteristieken getekend, zoals ze bij het "klassieke" snijden
bij gebruik van een electromagnetische groeftaster, zonder en met een gering op
halen van de lage frequenties, zijn ontstaan. De weergave bij een dergelijke
frequentiekarakteristiek klinkt "mager", omdat de lage frequenties ontbreken.
Hierdoor klinkt ook de ruis in verhouding veel te sterk, hoewel de hoge frequenties
niet worden opgehaald.
Fig. 65 laat een karakteristiek zien, die niet alleen een magere, maar ook een
scherpe weergave oplevert. De scherpte komt door het ophalen van de hoge
frequenties; als dit niet bij het snijden is gedaan, dan treedt ook een sterke ruis op.

i
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Karakteristieken, die op deze wijze verlopen krijgt men met electromagnetische
groeftasters en platen waarbij de hoge frequenties zijn opgehaald of zonder dit
laatste met groeftasters, die een resonantiepiek hebben.
Fig. 66 toont twee karakteristieken met kristalopnemers, die beiden zeer weinig
naaldgeruis produceren. Dit voordeel is echter verkregen ten koste van "doffe”
weergave. De hoge frequenties worden met het oog op het onderdrukken van
het naaldgeruis sterk verzwakt.
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Als tegenhanger van fig. 66 zien we in fig. 67 de karakteristiek voor een kristalopnemer, waarbij het naaldgeruis sterk op de voorgrond treedt en de hoge
frequenties niet natuurlijk worden weergegeven. Deze beide fouten worden ver
oorzaakt door de piek bij ongeveer 5 kHz.
In fig. 68 zijn twee karakteristieken getekend. De gestippelde karakteristiek is
dezelfde als die van fig. 63. De dik getekende karakteristiek stelt het frequentieverloop voor, dat ontstaat wanneer met dezelfde groeftaster en dezelfde versterker
als van fig. 63, in plaats van een "klassiek" gesneden plaat een plaat wordt ge
speeld met een snijfrequentiekarakteristiek als de Columbia 33^'fa (fig. 62).
In fig. 69 is getekend hoe de karakteristiek t.o.v. fig. 66 (AC) verandert wanneer
men een Decca-ffrr-plaat neemt in plaats van een klassiek gesneden plaat.
WAT WORDT VERLANGD?
De eerste wens is: zo min mogelijk naaldgeruisI Vooral met het oog hierop wordt
een ophalen van de hoge frequenties bij de weergave niet op prijs gesteld. Tegen
ophalen van hoge frequenties pleit bij het grote publiek ook nog het feit, dat
deze een grotere aandacht vragen dan men normaal aan de weergave wil schenken.
Tenslotte is men ook tegen een sterke weergave van de hoge frequenties wanneer
in het daarbij behorende frequentiegebied onaangename vervormingen optreden.
Dat geldt zelfs voor die gevallen, waarbij de luisteraar deze vervorming niet als
zodanig waarneemt.
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Een zekere nadruk op de lage frequenties is meestal niet onwelkom. Toch is daar
een grens aan gesteld: de lage stoorgeluiden door het aandrijfmechanisme en
het gedreun treden anders te veel op de voorgrond.
De knobbel bij 250 Hz (zie fig. 63) wordt dikwijls niet als hinderlijk ondervonden.
Grotere, in het bereik van de gemiddelde- en hoge frequenties optredende pieken
in de karakteristiek daarentegen beïnvloeden de weergavekwaliteit, ook volgens
het oordeel van de doorsnee luisteraar.

W kHz

Alles bij elkaar genomen blijkt, dat men voor veeleisende klanten misschien een
weergavekarakteristiek volgens fig. 70 zou moeten hebben, maar dat in de practijk
een karakteristiek volgens fig. 71 (karakteristiek B) meer met de algemene smaak
zal overeenkomen. Als de weergave voor de hoge frequenties dan nog kan worden
geregeld volgens de beide delen van de karakteristiek, die met A en B zijn aan
gegeven, dan zijn waarschijnlijk ook diegenen tevreden gesteld, welke veel waarde
hechten aan de, in de moderne platen ook aanwezige, hoge frequenties. Maar
hoe dan ook: deze karakteristieken vereisen zelden gespeelde platen, geperst met
moderne matrijzen, anders wordt de ruis te sterk.
Voor sterk ruisende platen is een totale frequentiekarakteristiek volgens BD in
fig. 66 aan te bevelen.
AFSPEELKARAKTERISTIEK
Uit de gewenste weergavekarakteristiek volgt bij een zekere snijfrequentiekarakteristiek de afspeelkarakteristiek.
Fig. 72 laat het verband zien. Het bevat een weergavekarakteristiek volgens fig. 71
en ook een snijkarakteristiek volgens fig. 46 met een (in fig. 46 niet voorkomend)
gering ophalen van de hoge frequenties. Het verband is in fig. 72 voor de
frequenties tussen 100 Hz en 12,5 kHz aangegeven.
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GENORMALISEERDE AFSPEELKARAKTERISTIEK
In Amerika heeft men lange tijd geprobeerd de snijfrequentiekarakteristiek te
normaliseren. Deze pogingen zijn vastgelopen. Daarom pakte men het vraagstuk
van de normalisatie van de snijfrequentiekarakteristiek aan uitgaande van de op
vattingen bij het afspelen: men legde een afspeelfrequentiekarakteristiek vast.
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Past nu de snijkarakteristiek bij de afspeelkarakteristiek, dan verkrijgt men een zeer
goede weergave. Men koos als kantelfrequentie voor de lage frequenties 400 Hz,
aangezien men dan bij het afspelen van platen met de veel gebruikte kantelfrequenties van 300 Hz en 500 Hz geen al te grote afwijkingen krijgt. De 2,5 kHz
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komen ongeveer overeen met het ophalen van de hoge frequenties, zoals dat
dikwijls bij de snijkarakteristieken in Amerika wordt gedaan. Fig. 73 toont deze
standaard afspeelkarakteristiek. Hierin is — zoals gebruikelijk — de spanning, die
bij constante snelheid wordt geleverd, als functie van de frequentie opgetekend.
Fig. 74 laat de frequentiekarakteristiek, met de daarbij toelaatbare toleranties zien,
zoals deze in de Duitse normalisatie (fig. 51) is vastgelegd.
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HOOFDSTU K VII
DE AFTASTINRICHTING
ONDERDELEN
De aftastinrichting bestaat uit twee belangrijke delen. Deze zijn: de groeftaster,
die ook opnemer of piek up wordt genoemd en de daarbij behorende arm, die
ook wel piek up arm heet.
Tot de groeftaster behoort de naald, waarvan de punt door de af te tasten groef
wordt geleid. De naald volgt daarbij de uitwijkingen van de groef. Op deze wijze
komen de naaldbewegingen op de plaat — in de vorm van de groefuitwijkingen
— overeen met het opgetekende geluid.
Zoals reeds werd opgemerkt, bestaat er zowel horizontaal- als verticaal- of diepteschrift. Het horizontale schrift wordt veel meer toegepast dan het verticale. Wij
zullen ons daarom voorlopig beperken tot groeftasters voor het horizontale schrift.
Later gaan we dan nader in op stereofonische groeftasters voor een combinatie
van beide soorten groeven.
De arm draagt aan de voorkant de groeftaster met de afspeelnaald. Aan de
achterzijde, of dicht daarbij, zijn twee lagers aangebracht (fig. 75). Bij een van de
beide lagers behoort een loodrechte as. Dit lager laat zijwaartse bewegingen van
de arm toe. Daardoor is het mogelijk, dat de naald, terwijl hij de groefspiraal volgt,
dwars over de plaat kan bewegen. Tevens is het, dank zij dit lager, mogelijk de
arm naast de draaitafel in de ruststand te plaatsen.

han2rontaal
lager ~~~~

Fig. 75

kop

verticaal
''lager

arm

^—naald
Van het andere lager ligt de as horizontaal. Dit lager heeft men nodig om de
naald op de plaat te kunnen plaatsen en hem er weer van te kunnen afnemen.
Verder maakt dit lager het mogelijk, dat de naald een op en neer slingerende
beweging van de plaat of de draaitafel kan volgen. Tenslotte heeft dit lager ten
doel het verwisselen van de groeftaster door de arm omhoog te draaien, mak
kelijker te maken.
Bij veel armen snijden de beide lagerassen elkaar. Bij andere ligt het horizontale
lager voor of achter het verticale.
AFTASTSYSTEMEN
De oorspronkelijk (tot ongeveer 1930) algemeen gebruikte en tegenwoordig nog
voor export-koffergrammofoons vervaardigde groeftasters zijn mechanische weer
gevers. Hierin werden de bewegingen van de naald via een hefboomstelsel direct
overgebracht op een membraan, dat zelf het geluid opwekt en vla een trechter
uitstraalt. Dergelijke groeftasters laten we hier buiten beschouwing.
In de meeste andere groeftasters veroorzaken de uitwijkingen van de groef direct
of indirect electrische spanningen. Daarvoor is de naald gekoppeld met een aftast-
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systeem, waarin een van de volgende mogelijkheden van beïnvloeding door de
naaldbewegingen wordt toegepast:
1.

Verandering van het magnetische veld, dat een spoel snijdt, door middel van
de beweging van een anker in een permanent magnetisch veld.

2.

Verandering

van

het bij

een

spoel

behorende

veld

door

beweging

van

de

spoel in een permanent magnetisch veld.
3.

Toepassing van het piëzo-electrische effect door het vervormen van een piëzo-

4.

Beïnvloeding van een weerstand met behulp van drukveranderingen.

electrisch onderdeel.

5. Gebruik

van het magnetostrictie-effect door het deformeren van het betreffende
onderdeel.

Hierbij spelen — in volgorde van gebruik — de mogelijkheden 3, 1 en 2 de voor
naamste rol.

De mogelijkheden 4 en 5 worden

practisch alleen in

Amerika en

dan nog maar zelden, gebruikt, zodat we er hier niet verder op ingaan.
Terwijl de groeftasters, die behoren

tot een der hierboven

genoemde

groepen,

de laagfrequente spanning zelfstandig opwekken, zijn er ook nog andere electrische
groeftasters: zij moduleren een hoogfrequente spanning op een wijze, die overeen
komt met de uitwijkingen van de groeven.
De laatstgenoemde manieren van aftasten komen slechts zeer zelden voor. Hierbij
worden door de naaldbeweging beïnvloed:
of een zelfinductie
of een capaciteit
of de electronenstroom in een buis.
Hiervan wordt de eerstgenoemde mogelijkheid

het meest gebruikt.

VOORBEELDEN VAN MAGNETISCHE GROEFTASTERS
Fig. 76 laat het Decca-systeem zien in drie aanzichten. Het bestaat uit twee kleine
permanente magneten, een spoeltje en een anker. Verder een
dat tegelijkertijd dienst doet als gestel en

als omhulsel

van

bakelieten deel,

de afspeelkop.

Het

anker bestaat uit een ijzeren buisje, dat aan een zijde de saffiernaald draagt en
dwarsijzer in gegalvaniseerd rubber

spoel

doorsnede
van spoel
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extra veld als het anker naar links staat
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veld bij het anker m de ruststand
extra veld als het anker naar rechts staat

een ijzeren dwarsstaafje,

dat met gevulcaniseerde rubber is bekleed en vast is

verbonden met de andere zijde van het ankerbuisje.
De rubberbekleding van het dwarsstaafje eindigt in twee rechthoekige stukjes rub
ber, die rusten in een uitsparing van het bakeliet. Hierdoor veert het anker weer In
de ruststand terug, waardoor de z.g. stijfheid ontstaat.
Fig. 77 toont hoe door het heen en weer bewegen van de naald een magnetisch
wisselend veld ontstaat, dat de spoel snijdt. Dit wisselende veld wekt in de spoel
audiofrequente spanningen op.
[]“•------ huls uit rubber
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Een dergelijk systeem is

—

in tegenstelling tot de oudere systemen

—

zeer een

voudig van constructie en goedkoop te vervaardigen. Het rubber is tegenwoordig
zo bestand tegen verouderen, dat het zonder bezwaar kan worden gebruikt. De
moderne, permanente magneetstaalsoorten leveren zeer sterke magnetische velden,
zelfs zonder speciale magnetische kortsluiting en zelfs bij een grote luchtspleet.
Het Ebner-systeem is in onderaanzicht afgebeeld in fig. 78. Deze figuur bevat ook
een zijaanzicht, een

horizontale doorsnede

en

laat ook de constructie van

het

anker zien. In fig. 79 zien we hoe het wisselveld, dat door de spoelen verloopt,
door de ankerbewegingen ontstaat.
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VOORBEELD VAN EEN DYNAMISCHE GROEFTASTER
De opbouw van de dynamische Ortofon-groeftaster is weergegeven in fig. 80.
De poolschoenen zijn bevestigd in een lichaam van gespoten kunsthars. De twee
permanente magneten zijn, geleid door het kunstharslichaam, op de poolschoenen
geplaatst en door middel van een brug van weekijzer magnetisch met elkaar ver
bonden. Magneten en brug worden door de poolschoenen magnetisch vastgehou-
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den. In de ca. 2 mm lange luchtspleet is de draaispoel geplaatst, die is vastgelijmd
aan de tegenover elkaar liggende zijden van de ijzeren kern. De beide uiteinden
van de kern steken buiten de spoel uit. Ze zijn onder en boven in openingen in
het kunstharslichaam, met tussenvoeging van zeer zacht rubber, gelagerd. Aan
de onderzijde van de ijzeren kern is een dunne tong van blik (dikte ca. 120 fi)
vastgesoldeerd, die als naaldhouder dienstdoet. Aan het voorste, iets smallere
einde is de saffier in een soort buisje vastgelijmd. Om zijwaartse verdraaiing tegen
te gaan is aan het systeem een plaatje met een uitsparing voor de naaldhouder
bevestigd.
VERGELIJKING TUSSEN

MAGNETISCHE EN

DYNAMISCHE GROEFTASTERS

Zowel in de magnetische als in de dynamische groeftaster wordt door de be
weging van de naald de koppeling tussen een wikkeling en een magnetisch veld
veranderd. De spanning komt overeen met de snelheid waarmee het, met de
wikkeling gekoppelde, veld verandert. De spanning is dus ook evenredig met
de snelheid van de uitwijkingen van de groef.
De verandering van het door de wikkeling verlopende veld ontstaat öf door de
beweging van een magneet of een ijzeren onderdeel öf door beweging van de
wikkeling zelf. Altijd moet er echter een magnetisch veld aanwezig zijn, waarvan
de koppeling met de winding kan worden veranderd. Iedere magnetische en
iedere dynamische groeftaster bevat dus een permanente magneet, die dit veld
opwekt. Men is dikwijJs de mening toegedaan, dat de dynamische groeftaster
principieel beter is dan de magnetische. Dat is niet het geval. Beide groeftasters
zijn, voor wat hun eigenschappen betreft, gelijkwaardig. Het is zelfs waarschijnlijk,
dat men met een magnetische piek up tot hogere frequenties kan komen dan met
een dynamische piek up. In ieder geval zijn de magnetische groeftasters gemak
kelijker te vervaardigen dan de dynamische.
KRISTALOPNEMERS HEBBEN DE VOORKEUR
Vroeger gebruikte men uitsluitend magnetische groeftasters. Sedert enige jaren
zijn zij echter vrijwel geheel door de kristalopnemer verdrongen. Dat zit hem niet
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alleen in de frequentiekarakteristiek, maar het komt ook door de radio-ontvangerschakelingen.
De oudere toestellen hadden versterkende gelijkrichttrappen, die bij grammofoonweergave als af.-versterker konden dienst doen. Daardoor was het mogelijk
groeftasters te gebruiken, die slechts geringe spanningen leverden; bovendien
kon men ook nog filters inbouwen, waarmee b.v. bij gebruik van magnetische
groeftasters, het zo noodzakelijke ophalen van de hoge frequenties werd verkregen.
Sedert lang gaat de ontvangertechniek er meer en meer toe over dioden te ge
bruiken voor de demodulatie, waarbij dan vrij hoge spanningen aan de demodulatordiode moeten optreden. Dat blijkt gunstig te zijn: men wil b.v. in de
demodulator of in een daaraan parallel liggend gedeelte der schakeling vrij grote
regelspanningen hebben. Bovendien werken de schakelingen voor frequentiemodulatie dikwijls beter, wanneer daarin hoge a.f.-spanningen ontstaan.
Wanneer echter aan de demodulator een hoge a.f.-spanning beschikbaar is, heeft
men geen behoefte aan een a.f.-gedeelte dat behoorlijk versterkt. Daardoor zijn
hier groeftasters nodig, die eveneens flinke spanningen kunnen leveren. Dat doen
de kristalopnemers, die daarenboven bij de lage frequenties zeer hoge spanningen
opwekken. De door hen geleverde spanning komt namelijk — theoretisch — niet
zoals bij de electromagnetische opnemers, overeen met de snelheid, maar met
de uitwijking van de geluidsgroef.
In de toekomst zal men — met het oog op de geringe naaldkracht en grote vervormingsvrijheid
wel weer op een voorversterker terugkomen en daarvoor
waarschijnlijk de laatste middenfrequentiekring voor het spelen van platen om
schakelen op audiofrequent.
HET PIEZO-ELECTRISCHE MATERIAAL
Bij kristalopnemers maakt men gebruik van het piëzo-electrische effect: een piëzovia de bewegingen van de naald
door de uitelectrisch lichaam wordt
wijkingen van de groef vervormd. De vervormingen wekken er spanningen in op,
die overeenkomen met de groefuitwijkingen.
Als piëzo-electrisch materiaal wordt b.v. nog het meest Seignettezout gebruikt.
Het heeft drie voordelen:
1.

Het is goedkoop en levert ook bij de verwerking in verhouding slechts ge
ringe kosten op.

2.

De spanning, die ermee wordt verkregen is hoog.

3.

De diëlectrische constante is hoog. Hierdoor kan men er een grote capaciteit
mee krijgen.

Tegenover deze drie voordelen staan helaas twee zwaar wegende nadelen:
1.

Seignettezout kan geen temperaturen boven de 52° C verdragen. Het verliest
dan de kristalleine samenstelling. Na afkoeling verkrijgt het niet weer de oor
spronkelijke toestand.

2.

Seignettezout lost in water op en bevat zelfs kristalwater. Dit tweede nadeel
speelt niet meer zo'n grote rol als vroeger, daar men heeft geleerd de krlstalelementen goed met watervaste lak te bedekken.

Ammoniumsulfaat zou wat de temperatuurgevoeligheid en de waterbestendigheid
aangaat veel beter zijn, maar heeft het nadeel van een aanmerkelijk kleinere
diëlectrische constante. Men krijgt daarmee dan ook veel kleinere capaciteiten
dan met Seignettezout.
Keramisch piëzo-electrisch materiaal neemt, dank zij de mechanische sterkte,
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voortdurend in betekenis toe en het zal dan ook binnen enkele jaren het Seignettezout wel hebben verdrongen. Het belangrijkste onder deze materialen is bariumtitanaat. De constructie van de keramische aftastsystemen komt in alle opzichten
overeen met die van de systemen met Seignettezout.
Oorspronkelijk verwachtte men zeer veel van bariumtitanaat. De daarmee ver
kregen spanningen zijn weliswaar lager dan die, welke Seignettezout Jevert, maar
men krijgt wel een grote capaciteit, terwijl de temperatuurgevoeligheid en de
waterbestendigheid aan alle eisen voldoen. Helaas was het bariumtitanaat in het
begin, wat zijn eigenschappen aangaat, niet constant. Zijn piëzo-electrische eigen
schap, die men met sterke electrische velden opwekt, verminderde op den duur.
Het ziet er naar uit, dat dit bezwaar thans geheel is overwonnen.
De lage spanning is echter nog bezwaarlijk; toch is dat maar een betrekkelijke fout:
men kan namelijk de radio-ontvangers zonder grote kosten en moeilijkheden zo
danig bouwen, dat de laatste m.f.-kring bij het omschakelen op grammofoonweergave als eerste a.f.-trap dienst doet. Daarmee zou het Seignettezout dan wel als
afgedaan zijn te beschouwen. Prefereert men echter een extra a.f.-trap, dan stijgen
de kansen ook voor de magnetische groeftasters aanmerkelijk.
DE PIEZO-ELECTRISCHE ELEMENTEN
De piëzo-electrische elementen worden öf als enkelvoudige "buigers" of als
"zadelbuigers” uitgevoerd. Voor beide soorten gebruikt men normaal twee plaatjes,
die met een geleidende tussenlaag op elkaar worden geplakt (fig. 81) en die op
de beide buitenvlakken weer van een geleidende laag zijn voorzien (fig. 82).
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Plaatjes, die op de juiste wijze uit een kristal worden gesneden, worden onder
invloed van een electrische spanning in de ene richting korter en tegelijkertijd in
de andere richting langer (fig. 83 links). Keert men de richting van de spanning om,
dan wisselen de richtingen waarin zij korter of langer worden om (fig. 83 rechts).
Lijmt men twee van dergelijke plaatjes met geleidende bekleedsels op de juiste
wijze op elkaar (zie fig. 81), dan vervormt dit kristalsysteem, wanneer een span
ning er op wordt aangesloten, op de wijze van fig. 84 of — bij tegengestelde
spanning — juist andersom.
Bij lange smalle plaatjes komt alleen de buiging van de lengte-as tot uiting (fig. 85),
in welk geval men van een (eenvoudige) "buiger" spreekt.
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Wordt een dergelijk kristalsysteem op de wijze van fig. 85 gebogen, dan ontstaat
tussen de bekleedsels (fig. 82) een spanning, die bij sterkere buiging toeneemt
en omkeert bij buiging in tegengestelde richting. Men moet er wel aan denken,
dat in de figuren de verlenging, verkorting en verbuiging sterk zijn overdreven.
In plaats van twee kristalplaatjes zou men ook één plaatje kunnen gebruiken, dat
al naar de buigrichting, wordt samengedrukt of gerekt, waarbij men dan het
tweede kristalplaatje door b.v. een strookje blik zou moeten vervangen. Het ver
vangen van een van beide plaatjes door een piëzo-electrisch "dood” materiaal
is echter niet gunstig.

Fig. 87

Dat men twee plaatjes nodig heeft kan men het beste inzien, wanneer we uitgaan
van een enkel plaatje. Een buiging van dit plaatje veroorzaakt een trekspanning
op de bij buiging gerekte zijde en een drukspanning op de zijde, die wordt samen
gedrukt. Hierdoor ontstaan in het piëzo-electrisch plaatje twee electrische
spanningen ten opzichte van het middenvlak van dit plaatje. De beide spanningen,
die optreden tengevolge van de druk- en trekspanningen zijn tegengesteld gericht.
Ze uiten zich dus niet aan de oppervlakken van het gebogen plaatje. Om ze te
kunnen gebruiken heeft men daarom een toegang tot het middenvlak nodig.
Hieruit volgt de noodzakelijkheid van een geleidende bekleding op de plaats van
het middenvlak. Dat is alleen te bereiken met twee plaatjes.

Fig. 88

Er zijn twee mogelijkheden om deze plaatjes samen te voegen: men kan de
geleidende middenlaag verdubbelen en de beide lagen van elkaar isoleren en
daardoor de twee plaatjes in serie schakelen. Eenvoudiger (en daarom in de practijk het meest toegepast) is de mogelijkheid van parallelschakeling, omdat men
daarbij toe kan met een enkele middenlaag. Parallelschakeling (zie fig. 81) levert
weliswaar slechts de helft van de spanning, die bij serieschakeling ontstaat, maar
de inwendige weerstand is slechts een vierde gedeelte van de voor serieschakeling
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geldende waarde (viervoudige capaciteit). In principe komt dat op hetzelfde neer.
Terwijl de "buiger" meestal wordt uitgevoerd als een lang en smal kristalelement
(zie fig. 85), is de "zadelbuiger" in het ideale geval kwadratisch. Ook hierbij
worden twee kristalplaatjes met de geleidende bekleedsels als in fig. 82 op elkaar
gelijmd. Als men de plaatjes voor een "buiger" snijdt op de wijze van de ene
vierhoek van fig. 86, dan snijdt men de plaatjes voor een "zadelbuiger" op de
wijze van de andere vierhoek. Hierdoor treedt de verlenging en verkorting niet
op in de richting van de zijden (fig. 83), maar in de richting van de diagonalen
(vergelijk fig. 87 met fig. 83).
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Fig. 88 laat een "zadelbuiger” in perspectief zien. We zien duidelijk — weer sterk
overdreven — de vervorming van de zadelbuiger, die ontstaat wanneer we aan
de, volgens fig. 81 aangesloten bekleedsels een spanning leggen. Maar de figuur
toont ook de vervorming, die men moet veroorzaken om een spanning op te wek
ken. De zadelbuiger wordt ook langwerpig uitgevoerd, waarbij men in plaats van
de buiging van fig. 85 het kristal moet wringen (torderen) om een spanning op te
wekken. De meeste moderne kristalopnemers zijn voorzien van een dergelijke
"zadelbuiger", die door de uitwijkingen van de groeven wordt verwrongen — dus
met niet kwadratische kristal-elementen.
vervorming
naaldpunt

ruststand
stangetjes
x

vervorming
naaldhouder
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Fig. 89 geeft een voorbeeld van een dergelijke kristalgroeftaster We zien
het kristalelement, dat aan het achtereind met een tussenlaag van rubber
kapsel is vastgeklemd. Het voorste eind zit in een klem, die vast verbonden
de naaldarm. De naaldarm, die met een stift in rubber is gelagerd, draait
afspelen der platen om de met een streep-stip-lijn aangegeven as. Het

daarin
in een
is met
bij het
kristal

element wordt daardoor getordeerd.
Fig. 90 laat een soortgelijk aftastsysteem zien. Hierbij ligt het kristal horizontaal.
Aan de voorzijde zit — zoals dikwijls het geval is — een stukje rubber tussen
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de klem en de naaldarm. Evenals in figuur 89 wordt de as van de naaldarm vistgehouden door een gummilager.
Bij het in fig. 91 getekende systeem wordt het kristal — ook weer met -tussenvoeging van stukjes rubber
behalve aan de achterzijde ook aan de voor
bovenhoek vastgezet. De naaldarm is vastgelijmd aan de vrije hoek. „van het. kristal.
In de figuren 92 tot 94 is een systeem getekend, dat om spanningen op. te wekken
gebruik maakt van de in fig. 87 aangegeven vormveranderingen van een enkel
kristalplaatje.
De hoeken van het kristalplaatje zijn vastgeplakt aan de vier armen van twee
driehoeken, die door een korte dwarsstang met elkaar zijn verbonden. De met de
naaldarm star verbonden dwarsstang volgt de bewegingen van de naald. Hierdpor
wordt het kristalplaatje afwisselend volgens de ene diagonaal gerekt en volgens
de andere samengedrukt (vergelijk fig. 87). Het kristalplaatje wordt daarbij vast
gehouden door een tweede dwarsbalk, die ook vier armen heeft (fig. 95). Hierdoor
draait het plaatje iets met de naaldarm mee. Dat heeft ook een verdraaiing ten
opzichte van de tweede dwarsbalk tengevolge. Hierbij ondersteunt het tweede stél
stangetjes de beweging van het eerste. De aan hetzelfde hoekpunt uitkomende
armen van de beide houders zijn met elkaar verbonden stroken blik. In fig. 96
is deze interessante constructie van Electro-Voice getekend en tevens ook de
bijbehorende
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Kristalopnemers leveren tegenwoordig bij 1 kHz en maximale modulatie, bij nor
male 78 toerenplaten ca. 1 —2 V en bij platen met smalle groeven ca. 0,3 tot 0,6 V.
In de toekomst zal men bij smalle groeven waarschijnlijk al tevreden zijn met
ongeveer 0,1 volt.
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Kristalopnemers hebben een frequentiekarakteristiek, die afhankelijk is van de
temperatuur. Deze afhankelijkheid wordt echter dikwijls overschat. In fig.-97 zijn
enkele meetresultaten opgetekend. Zoals we zien is de afhankelijkheid binnen
een temperatuurbereik van 4° tot 30° C niet hinderlijk.
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MODULERENDE GROEFTASTERS
In fig. 98 is een voorbeeld getekend van een groeftaster, waarin door de naald*
bewegingen, veranderingen in de inductieve weerstand optreden. Een dergelijke
groeftaster, opgenomen in een oscillatorschakeling, wijzigt de afstemming van een
resonantiekring, waardoor modulatie optreedt. De schakeling voor deze groeftaster
is in fig. 99 aangegeven. Hij heeft een zelfinductie van ca. 13 ^H. De resonantie
kring, die oestaat uit de groeftaster en een condensator, ligt tussen massa en de
anode van een triode. Een tweede kring is geschakeld tussen kathode en het
stuurrooster van deze buis.
dempende massa

Fig 98

De groeftaster (fig. 98) bestaat uit een spoel, een metalen plaatje, waarin ook de
naald is bevestigd en een dempende massa, die voorkomt, dat het metalen plaatje
in resonantie komt. Groeftasters van dit type kunnen met zeer kleine stijfheid
worden vervaardigd.
BEVEILIGINGSINRICHTINGEN
Dikwijls plaatst men per ongeluk de groeftaster hard op de plaat. Soms zelfs
laat men hem wel eens op de plaat vallen. Ook geeft men de arm wel een
zijdelingse stoot, zodat de naald over de plaat krast. Dat kan allemaal — vooral
voor een kristalopnemer, maar ook voor de plaat en de naald — heel nadelig zijn.

Fig. 99
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Om dat te voorkomen heeft men twee wegen bewandeld: de ene weg is deze,
dat men een beveiliging aanbrengt, die moet verhinderen dat de naald te hard
op de plaat valt. Voor dit doel gebruikt men b.v. een klein beugeltje of een
rolletje. Beugel of rol worden door de draaiende plaat weggedraaid, zodat zij bij
het afspelen niet in de weg zitten. Een dergelijke beveiliging vinden we bij ver
schillende oudere groeftasters. Tegenwoordig bewandelt men meestal de tweede
weg. Deze voert daarheen, dat de naaldarm in loodrechte richting voldoende kan
meegeven. Laat men de piek up vallen, dan verdwijnt de naald in de groeftaster
of tussen twee nokken. De verdere nog optredende krachten worden dan door
het huis van de groeftaster of door de nokken opgevangen. Des te lichter men de
totale groeftaster uitvoert en des te kleiner de naaldkracht is, des te minder
zijn speciale beveiligingen nodig.
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DE VOOR HET BEOORDELEN VAN EEN GROEFTASTER BELANGRIJKE
GROOTHEDEN
Men probeert de dwarsbeweging van de naaldpunt zo mln mogelijk te remmen.
Men is er daarom op uit de stijfheid — dat wil zeggen de kracht, die de naald
in de neutrale stand terugdrukt
bij een zekere uitwijking tot een minimum
te beperken.
Terwijl men bij het mechanische aftasten van platen rekening moet houden met
stijfheden van ongeveer 50 p per 100 /x uitwijking en ook bij de eerste electrische
piek ups nog werkte met 25 p per 100 p heeft men het tegenwoordig al gebracht
tot 2 a 5 p per 100 p. Men tracht een kleine stijfheid te bereiken teneinde ook
bij een kleine naaldkracht nog een goede geleiding voor de naald te krijgen.
Bovendien is een geringere stijfheid gewenst omdat men daardoor een lagere
resonantiefrequentie krijgt, die minder invloed uitoefent. Tenslotte heeft een lage
waarde voor de stijfheid het voordeel, dat de eisen, die men aan de kwaliteit van
het lager van de piek up arm moet stellen, niet zo hoog zijn.
Van belang is ook de soepelheid van de naaldarm, ook in verticale richting. Dikwijls
wordt deze voor de piek up arm zelf, resp. voor de aan de arm soepel bevestigde
piek up aangegeven. Veel belangrijker echter is de soepelheid van de naald met
naaldarm zelf. Deze soepelheid is niet alleen van invloed bij de slingerende be
weging van de groef, maar ook op de op en neergaande beweging, die bij grote
snelheid in de groef ontstaat (knijpeffect).
Een andere belangrijke grootheid is de massa van het bewegende systeem. Hoe
kleiner deze massa is, des te beter is de groeftaster geschikt voor het foutloos
afspelen van de hoogste op de plaat voorkomende frequenties. Overigens is de
platenslijtage dan ook geringer. Deze ontstaat vooral daar in de groef, waar de
hoge frequenties met grote snelheid zijn gesneden.
Betrekkelijk belangrijk is bovendien de gevoeligheid, d.w.z. de grootte van de
spanning, die bij een zekere lichtbandbreedte of bij een zekere snelheid bij
1000 Hz wordt opgewekt. Het opgeven van de frequentie is in dit geval, vooral
bij kristalopnemers nodig, aangezien de door deze groeftasters bij een zekere
snelheid — dus b.v. per mm lichtbandbreedte — afgegeven spanning zeer sterk
afhankelijk is van de frequentie. In Amerikaanse gegevens vinden we in plaats
van de spanning dikwijls decibels aangegeven. Daarbij is dan 0 decibel dikwijls
gelijk aan 1 volt.
Tot slot zij hier nog gewezen op een — meestal als van geen belang beschouwd —
punt. Groeftasters voor horizontaal schrift moeten bij verticale naaldbewegingen zo
laag mogelijke spanningen opwekken I Deze spanning betekent ruis, lawaai door
het aandrijfmechanisme en vervorming van de hoge tonen.
INWENDIGE WEERSTAND EN SPANNING VAN MAGNETISCHE EN
DYNAMISCHE GROEFTASTERS
De opgave van de b.v. per mm lichtbandbreedte afgegeven spanning geeft ook
een houvast voor wat betreft de inwendige weerstand van de groeftaster. Bij mag
netische en dynamische groeftasters wordt voor de inwendige weerstand dikwijls
de gelijkstroomweerstand van de wikkeling opgegeven.
De geleverde spanning en de inwendige weerstand zijn bij magnetische en dyna
mische groeftasters nauw met elkaar verbonden. Zo behoort b.v. bij een dubbele
spanning onder overigens gelijke omstandigheden een viermaal zo grote inwendige
weerstand. Voor overigens onderling gelijke opnemers geldt nl., dat de weerstand
evenredig is met het kwadraat van de afgegeven spanning. De voor magnetische
systemen geldende waarden zijn aangegeven in onderstaande tabel.
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weerstand
spanning
spanning2
weerstand

mV
fiW

30

170

500

600

850

3000

4000

10000

7

18

17

20

35

38

90

50

1.5

1,9

0,6

0,7

1,4

0,5

1,1

0,25

Voor deze tabel geldt, dat de spanningen zijn opgegeven bij 78 toeren per minuut
en 10 mm lichtbandbreedte. Bij een gelijk aantal toeren per minuut is de spanning
evenredig met de lichtbandbreedte. Voor practisch soortgelijke systemen werden
gelijke waarden voor het vermogen en dus ook dezelfde verhouding
spanning2 : weerstand gevonden.
De waarden voor de weerstanden gelden voor 1000 Hz. Deze weerstand is ruwweg
gelijk aan 1Y2 maal de gelijkstroomweerstand. Beter is het wanneer de werkweerstand en de inductieve weerstand (in serie geschakeld) afzonderlijk worden
opgegeven. Dat doet men b.v. als volgt: (1000 -|- ju).0,22) ohm, waarin dan 0,22
in henry is opgegeven.
Het vermogen is bij 100 mm lichtbandbreedte, dat wil zeggen voor een snelheid
van 4,1 cm/sec meestal ca. 1 /zW. De verschillen komen voort uit de constructie
van de verschillende systemen.
FREQUENTIEKARAKTERISTIEK VAN MAGNETISCHE EN DYNAMISCHE
GRÖEFTASTERS
Beide soorten groeftasters geven spanningen af, die evenredig zijn met de snel
heid. Aan de bovengrens van het weergavebereik wordt deze evenredigheid ver
stoord door de ankerresonantie, die daar in de spanning een resonantiepiek ver
oorzaakt. Resonantie bestrijdt men door een voldoend kleine belastingsweerstand:
de bij resonantie optredende extra bewegingen veroorzaken spanningen. Deze
doen stromen ontstaan door de belastingsweerstand. Dat betekent vermogen, dat
in de belastingsweerstand wordt verbruikt en dus aan het bewegende systeem
Wordt onttrokken. Boven de resonantiefrequentie wordt het ankersysteem trager,
waardoor de spanning sterk daalt.
De belasting heeft ook een stroom tengevolge. Deze veroorzaakt aan de inwendige
weerstand een spanningsval. Aangezien de inwendige weerstand behalve uit de
weerstand van de draadwikkeling ook door de inductieve weerstand, die ermee
in serie staat, wordt bepaald, neemt het spanningsverlies toe bij hogere frequenties.
Verhoogt men de frequentie, dan heeft het inductieve deel van de inwendige
weerstand geen noemenswaardige invloed zolang het niet groter is dan de helft
van de som van ohmse weerstand en belastingsweerstand. Pas dan begint het
noemenswaardige invloed uit te oefenen.
Bij verder toenemende frequentie neemt zijn betekenis toe en is er tenslotte
oorzaak van dat de afgegeven spanning omgekeerd evenredig verloopt met de
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frequentie. Fig. 100 geeft daarvan een voorbeeld met de karakteristiek yoor 5 kï2;
hierbij is uitgegaan van een constante, d.w.z. een van de frequentie onafhanke
lijke snelheid.
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FREQUENTIEKARAKTERISTIEK VAN DE KRISTAL PICK UP

I

De kristalopnemer wekt een spanning op, die steeds evenredig is met de uit
wijking van de naald. In het ideale geval zou er bij een gelijkblijvende snelheid
een spanning ontstaan, die omgekeerd evenredig is met de frequentie (gestippelde
karakteristiek in fig. 101). Een dergelijke sterke afname van de spanning zou
echter de hoge tonen zeer ongunstig beïnvloeden. Daarom bouwt men de kristalsystemen zodanig, dat de mechanische tegenstand van het kristalelement bij hoge
frequenties groter wordt dan bij lage frequenties. Men bereikt dat ten dele reeds
doordat men het achterste deel van het kristal lagert in rubber, dat behalve zijn
elasticiteit ook nog massa heeft, ten dele ook wel doordat men het achterste deel
van het kristal in Silicon vat. Bij de lage frequenties uiten zich de elasticiteit van
het rubber en de veerkracht van het Silicon. Bij de hoge frequenties spelen de
massa van het rubber en van het Silicon een rol. Hierdoor wordt het uiteinde van
het kristalelement bij hoge frequenties sterker geremd dan bij lage frequenties.
Silicon gebruikt men ook verder graag voor kristalopnemers. Het lijkt op vaseline,
hecht echter beter aan de oppervlakken en heeft voor alles een practisch van de
temperatuur onafhankelijke taaiheid. Goed toegepast dempt het zeer goed onge
wenste resonanties.
.
In fig. 101 zijn de frequentiekarakteristieken getekend van enkele oudere kristal
opnemers. Verschillende daarvan laten al bij 4 a 5 kHz verstek gaan. Al deze
karakteristieken vertonen een paar bulten en dalen, die echter practisch, niet
worden gehoord. De frequentiekarakteristieken van nieuwe gecompenseerde kristal
opnemers verlopen als die van de magnetische en dynamische groeftasters.

v

CAPACITEIT VAN DE KRISTALOPNEMER
De kristalopnemer heeft een inwendige weerstand, die in werkelijkheid wordt be
paald door zijn capaciteit. Deze capaciteit betekent een van de frequentie afhanke
lijke weerstand. De waarde is omgekeerd evenredig met de frequentie.
De kristalopnemer werkt normaal aangesloten op een ingangsweerstand van de',
versterker, die is te vergelijken met een werkweerstand. De waarde daarvan is
practisch onafhankelijk van de frequentie.
Bij lage frequenties valt de inwendige weerstand van de kristalopnemer zo hoog
uit, dat hij hoger kan worden dan de ingangsweerstand van de versterker. Daar
door ontstaat er in de groeftaster een groot spanningsverlies. De klemmenspanning!
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wordt dus bij lagere frequentie kleiner. De spanning daalt des te meer naarmate
de

capaciteit

van

de

groeftaster

kleiner

van

de

groeftaster

meet

is

en

naarmate

de

ingangsweerstand

kleiner is.
De

capaciteit

men

doorgaans

met

een

wisselstroom-

meetbrug. Daarbij verkrijgt men dikwijls te hoge waarden. De kristalcapaciteit is
namelijk afhankelijk van de spanning. Zij kan met toenemende spanning stijgen.
Wil men haar zuiver — dat wil zeggen overeenkomende met de bedrijfstoestand —
bepalen,

dan

moet

men

de capaciteitsmeting

met een

lage wisselspanning

uit

voeren of de capaciteit berekenen uit de invloed van de belastingsweerstand op
de karakteristiek (zie hieronder).
Fig. 102 laat een bundel frequentiekarakteristieken zien, die werden opgenomen
voor een groeftaster bij verschillende belastingsweerstanden. In fig. 102 zien we
voor belastingsweerstanden van minstens 3 M
lage frequenties. Een

belastingsweerstand

van

nog
1

M

niets

O

van

van 3 M ft bij 30 Hz een daling tot op ongeveer de helft.
ontvangers moet men

rekenen

op een

ingangsweerstand

Normale waarden zijn ook nog 0,5 tot 1

een afname bij

veroorzaakt ten opzichte
van

Bij normale radio0,3 tot 0,5 M ft.

M £2. Tegenwoordig gaat men over tot

lagere waarden (tot 0,1 M ft). Daaruit volgen volgens fig. 102 bij 50 Hz spanningsverlagingen in een verhouding 2 : 1 tot 4:1. Boven ongeveer 1 kHz is de ingangs
weerstand niet van invloed als hij hoger is dan 0,3 M ft.
Uit een

karakteristiekenbundel

volgens

fig.

102

laat zich

de

capaciteit

van

de

groeftaster als volgt berekenen:
We

beschouwen

de

verhoudingsgetallen zonder

meer

als

spanningen

daardoor hebben we bij 50 Hz en 3 M ft met een spanning van 11
0,3 M ft met een spanning van 2,6 V te rekenen.

De 11

in

volts;

V en bij

volt kunnen we be

schouwen als inwendige spanning. Volgens fig. 102 zetten wij op een been van
een rechte hoek een stuk af, dat met 2,6 V overeenkomt (b.v. 2,6 cm) en trekken
met een straal die overeenkomt met 11 volt (dus hier 11 cm) een cirkelboog uit
dat punt, die het andere been snijdt. Op deze wijze krijgen we op dat andere
been een lengte van 10,7 cm. De capacitieve weerstand is dan:
0,3 M ft x 10,7 : 2,6 =

1,23 M ft

Nu is:
capacitieve weerstand in M ft =

159000
frequentie in Hz x capaciteit in pF

20 \R=3Mfl
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Hieruit volgt:
159000
capaciteit in pF =
frequentie in Hz x weerstand in M H
of in cijfers:

;
:

159000
capaciteit in pF =

= afgerond 2600 pF.

50 x 1,23
Meestal maakt men de capaciteit van het aftastsysteem zo groot, dat men bij een
belasting met een weerstand van ca. 500 k 12 de gewenste frequentie-afhankelijkheid heeft. Wil men de Weergave voor de lage frequenties verzwakken, dan be
hoeft men aan de groeftaster resp. aan de belastingsweerstand — zie fig. 102 —
slechts

een

extra

belastingsweerstand

parallel

te

schakelen.

Hierdoor

ontstaat

een kleinere waarde voor de totale belastingsweerstand, wat — volgens fig. 102 —
met een extra verzwakking van de lage frequenties overeenkomt.
DE SPANNING VAN DE GROEFTASTER
Men eist meestal nog steeds van piëzo-electrische groeftasters, dat zij bij een vol
uitgestuurde plaat een spanning leveren van ongeveer 0,5 V. Beter zou het zijn,
wanneer men met een lagere spanning genoegen zou nemen. Een lagere spanning
laat een kleinere stijfheid toe en

veroorlooft vermindering van de naaldkracht,

die er voor zorgen moet, dat de groeftaster zuiver de groef volgt. Een verlaging
van de piek up-spanning is dus de grondslag voor een verlenging van de levens
duur van de naalden en de platen. Verder kan daardoor de vervorming, die door
de groeftaster ontstaat, worden verminderd.
GROEFTASTERS VOOR STEREOFONIE
Fig. 103 laat de "actieve” delen van een dergelijke groeftaster zien (constructie
Telefunken). De stereofonische groeftaster heeft maar één naald, waarmee de in
twee richtingen gemoduleerde groef moet worden afgetast. Daarbij behoort een
in

alle richtingen

stijve naaldarm, die daarom hier

uit een licht buisje bestaat.

Bovendien vereist het omzetten van elk van de modulaties in een spanning twee
piezo-elektrische systemen
\
hier "gelagerd"

piëzo-elektrische systemen

in het omhulsel
gelagerde assen
van de piezo - \
elektrische
systemen
Jol

mhulsel

• koppelstuk---------naaldhouder-klagers van -o
het koppelstuk
aan de piëzo elektrische dj
systemen

naald

naaldhouder hier
gelagerd

naald
'draafingsas van het
koppelstuk voor deze
■beweging van de naald

koppelstuk
Fig. 103
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104

bovenaanzicht
kristalsystemen.

De

naaldbewegingen

worden

zodanig op deze twee kristalsystemen

door

overgebracht,

middel

van

een

koppelstuk

dat op elk systeem slechts

de daarvoor bestemde modulatie werkzaam is. De twee modulaties zijn elk onder
een hoek van 45° ten opzichte van het platenoppervlak

in de plaat gesneden.

Voor een van de beide systemen is in de middelste figuur (103) de aard van de
beweging getekend: door de tussen links boven en rechts onder verlopende naaldbeweging wordt het in de tekening
f ?

links aangegeven

kristalsysteem getordeerd,

terwijl het rechtse systeem daarbij in rust blijft. Voor de andere modulatie blijft
het linker systeem in rust.
De beide armen van het koppelstuk zijn bij hun bevestigingsplaatsen voorzien van
inkepingen

(in

de figuur niet getekend).

Daardoor wordt een zeer goede ont

koppeling van beide modulaties verkregen.
Fig. 104 werpt een blik in een dynamisch stereosysteem, dat is gebouwd voor twee
onder 45° ten opzichte van het plaatoppervlak gesneden modulaties. Het beweeg
bare deel van het systeem bestaat uit twee gekruiste, onder 45° met het plaat
oppervlak

staande,

ringspoelen

en

een

daarmee

vast

verbonden

naaldarm

met

naald. Het hele beweegbare systeem is zodanig geconstrueerd, dat het om zijn
middelpunt kan draaien. Het staat in een permanent magnetisch veld, dat parallel
aan de groeven loopt.
Door een van de twee groefmodulaties wordt het beweegbare systeem telkens zo
gedraaid, dat de daarbij behorende spoel ligt in een deel van het magnetisch veld,
dat,

wat

grootte

en

richting

aangaat,

wordt

bepaald

door

de

draaiïngshoek.

De andere spoel blijft bij deze draaiing van het systeem in een zodanige stand,
dat zij niet door krachtlijnen wordt gesneden. In fig. 104 rechts boven is getracht
een en ander voor te stellen.
De twee hierop betrekking hebbende detailtekeningen tonen het spoelensysteem;
beide

keren

voor

een

kijkrichting,

die

met

het

permanente

magnetische

I

veld

overeenkomt, dus in vooraanzicht.

WETENSWAARDIGHEDEN OVER DE ARM
De arm moet de groeftaster vasthouden en

hebben. Wanneer voor grammofoonplaten en draaitafels slechts zeer kleine tole
ranties zouden bestaan en de grammofoonplaten
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;

— tezamen met het vaststaande deel-

van de opnemer — de noodzakelijke traagheid voor het functioneren van de naald
niet zouden

kromtrekken, dan

: -

•r
zou een arm met een zeer grote massa en een goed verticaal lager volop be
vrediging geven. Helaas is deze oplossing onvoldoende.
In de eerste plaats moet de arm ook in loodrechte richting vrij kunnen bewegen,
zodat de naald ook de groef kan volgen wanneer de platen zijn kromgetrokken
of de draaitafel slingert. Een zware arm met een groot tegenwicht of sterke ontlastingsveer oefent ook bij een kleine (statische) naaldkracht noemenswaardige
tegenwerkende krachten uit bij op en neer bewegen van de naald, zoals b.v.
optreedt bij een kromme plaat. Daardoor wordt de naald bij het omhoog bewegen
van het vlak met groevén in de groef gedrukt. Hierdoor worden de groefwanden
beschadigd en de naald zelf slijt meer dan anders. Bij de overgang op een neer
waartse beweging ijlt de arm iets na. Daarbij kan de naald het contact met de
groef verliezen. Hierdoor ontstaat vervorming. Dat pleit voor een arm met een
geringe massa en voor ontlastingsveren in plaats van een tegenwicht, maar de
arm mag ook weer niet te licht zijn. Dan toch zou de arm te weinig weerstand
bieden aan de beweging van de door de gemoduleerde groef geleide naald.
Hierdoor zou bij de lage frequenties de hele arm meebewegen.
Men heeft dus een voldoend grote massa nodig, die werkzaam is op de zijwaartse
bewegingen en de draaibewegingen om een as, die evenwijdig loopt aan de
groeven. De massa ten opzichte van verticale beweging moet echter voor monaurale (enkelkanaal) platen gering zijn.
Dat is te bereiken met een aftastsysteem, waarbij de naald zodanig is gelagerd,
dat zij in verticale richting gemakkelijk verend meegeeft.
Voor stereoplaten echter is ook een met het oog op de loodrechte bewegingen
voldoend grote actieve massa nodig.
De arm moet een voldoend grote torsie-stijfheid bezitten, anders kunnen er
sprongen in de karakteristiek — ongeveer zoals in fig. 105 — optreden.
De torsie-resonantie moet meestal in de buurt van 100 Hz worden gezocht. Zij
speelt bij een goed ontworpen arm practisch geen rol, vooral dan niet, wanneer
de naald gemakkelijk beweegt.
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Ook mag de arm — vooral met groeftasters met een moeilijker beweegbare
naald
geen noemenswaardige speling in de lagers hebben. Ook dat heeft
anders onregelmatigheden in de karakteristiek en misschien ook vervorming
tengevolge.
De constructie van de piek up en de bijbehorende arm is meestal zodanig, dat
de eigenresonantie tussen de 40 en 80 Hz ligt. Dat is op zichzelf nog geen fout.
Integendeel: wanneer een dergelijke resonantie optreedt, doch voldoende ge
dempt is, kan daardoor een welkom ophalen van de lage frequenties worden
verkregen. Bij onvoldoende demping echter bestaat de mogelijkheid, dat de naald

73

bij het afspelen van groeven, waarvan de modulatie in het resonantiegebied valt,
uit de groef springt of de groef beschadigt. In dit verband spreekt men van schudof schokresonantie.
Deze resonantie is ongevaarlijk naarmate de stijfheid van de groeftaster geringer is. Een geringe stijfheid van de groeftaster betekent een losse koppeling
tussen groef en arm. Daardoor worden slechts zwakke eigen trillingen in de arm
opgewekt. Overigens streeft men

er naar de schudresonantiefrequentie zo

laag

mogelijk te houden. Zij is minder gevaarlijk omdat groefmodulaties met zeer lage
frequenties practisch niet voorkomen. In ieder geval: een te lage schudresonantie
frequentie heeft ook geen doel. Bij 78 toeren kan zij komen binnen het bereik
van de slag van kromme platen en dat is weer niet zo best.
OPSTELLING VAN DE ARM EN DE GROEFTASTER
Platen worden meestal zodanig gesneden, dat hierbij de snij-pick up langs een
as in radiale richting van de plaatrand naar de as van de draaitafel wordt bewogen.
Een dergelijke beweging en geleiding is voor de snij-pick up gunstig, voor de groef
taster echter ongunstig. Men bevestigt de groeftaster veel beter aan het voorste
einde van de arm, die in de buurt van zijn achtereind om een loodrechte as kan
draaien. Daarbij verplaatst de naaldpunt zich natuurlijk niet van de rand van de
plaat langs een radiaal, maar zij volgt een cirkelboog met het verticale lager van
de piek up arm als middelpunt.
buitenste groef

verticaal lager
van de pu arm

binnenste groef
reef)te
hoeken

\

/

\\

lengteas van
de groeftaster
voor 3 standen

stralen
\
---------------------^

cirkelbogen
waarlangs de
naaldpunt beweegt

Fig.

106

Deze cirkel tracht men zodanige afmetingen en een zodanige stand te geven, dat
de richting van de as van de groeftaster in het aftastpunt zoveel mogelijk overeen
komt met de richting van de groef, die wordt afgetast, d.w.z. dat de verbindingslijn
tussen de naald en de as van de draaitafel practisch een rechte hoek vormt met
de hartlijn van de groeftaster. Dit geldt zowel voor de buitenste als voor de binnen
ste groef van de plaat (fig. 106).
Dat zou met een zeer lange arm betrekkelijk gemakkelijk te bereiken zijn. Maar
helaas wordt de lengte van de arm begrensd door de afmetingen van de platen
speler. Zo werd b.v. in Duitsland voor 25 en 30 cm platen de afstand van de
verticale as van de arm tot de naald vastgelegd op 206 mm, waarbij de afstand
van de verticale as tot de spil (as van de draaitafel) 190 mm bedroeg. Met deze
maten verkreeg men een bruikbare stand van de groeftaster over de gehele door
groeven

in beslag genomen breedte van de plaat, wanneer de groeftaster een
met de arm (fig. 107).

hoek maakt van 24°

Meestal kan men de genormaliseerde waarden niet aanhouden. Om dan in plaats
van 206 mm, 190 mm en 24° weer drie bij

elkaar passende

maten te vinden,

maakt men b.v. gebruik van onderstaande symbolen, waarvan de betekenis stuk
voor stuk uit fig. 108 blijkt.
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I

=

afstand tussen verticale as en naaldpunt

d

=

afstand tussen verticale as en spil

D

=

verschil

ri

=

grootste groefstraal (eerste gemoduleerde groef)

r2

=

kleinste groefstraal (dus laatste gemoduleerde groef)

P

=

verdraaiing

tussen

naaldafstand

van

de

hartlijn

en

spilafstand

van

de

van

de verticale

groeftaster ten

opzichte

as

(overstek)

van

de ver

bindingslijn tussen verticale as en naald (knikhoek).

$
verticaal lager
van de p u. arm

verticaal lager
van de p u. arm

*
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/

as van (
draaitafel

*
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/

o

naaldpunt

naaldpunt
lengteas van
de groeftaster
Fig. 107

Fig.

108

Meestal gaat men uit van een gegeven plaat en gegeven afstand tussen de spil
en de verticale as van de piek up. Daarvoor moeten D en de knikhoek P worden
bepaald (fig. 108). Hiertoe tekent men de buitenste, de middelste en de binnenste
gemoduleerde groef op een stuk papier en legt op de juiste afstand van de spil
de plaats van de as van de piek up arm vast. Daarna trekt men met de as van de
piek up arm als middelpunt, 3 cirkels met verschillende overstekwaarden, die de
groefcirkels snijden. Deze snijpunten verbindt men met het middelpunt van het
lager van de piek up arm. Dit alles is in fig. 109 getekend.
gegeven afstand
tussen hart van
de plaat en lager
van de p.u. arm

lager van de pu arm

hart van de plaat.
overstek
groef met de kleinst
mogelijke middellijn

^-gemiddelde overstek
grootste overstek
'^-(aangenomen)

gemiddelde middellijn
van de groef

Fig. 109

'groef met de grootst
mogelijke middellijn
hierbij straal rt

Daarna bepaalt men zoals in fig. 110 is aangegeven met behulp van een graden
boog en een rechthoekige driehoek de hoek P voor ieder snijpunt. Op deze wijze
vinden we voor elk van de aangenomen overstekken drie hoeken. Deze zet men
volgens fig. 111

uit als functie van het overstek en trekt door de punten, die bij
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Een dergelijke minimale afstand behoort bij een van de beide overstekken, waar
twee van de drie krommen elkaar snijden. In fig. 111 b.v. vinden we als gunstigste
overstek 0,15 ri. Men zou de juistheid van deze waarde eigenlijk nog eens voor
twee groefcirkels moeten controleren, waarbij echter meestal zal blijken, dat de
gevonden waarde goed was. Als knikhoek j3 kiest men de gemiddelde .waarde
van de hoeken, die bij de beide snijpunten met de krommen behoren. In het
voorbeeld is dit ca. 29°.

40°

o,
o

draaipunt
• p.u.arm

30*
buiten

20*

midden

.r1
. overstek
0
Ofaf ■

binnen

■------------------

midden
binnen
Fig. 111

buiten
1

10*
0

overstek

76

0.1 rf

0.15 rr

0.2 r,

:
;•

•’

•• :

■

H O O'F D S;nj U K V U I
NAALDEN. EN PLATENSLIJTAGE
SPECIFIEKE NAALDDRUK

..

De naaldkracht is de kracht, waarmee de naald tijdens het afspelen op de plaat
drukt. De (specifieke) naalddruk is de naaldkracht per oppervlakte-eenheid.
Men vindt de specifieke naalddruk door de naaldkracht te delen door de lood
rechte projectie van het totale oppervlak waarmee de naald de groefwanden raakt.
Daarbij gaat men er van uit, dat de kracht gelijk over dii projectievlak is ver
deeld. In werkelijkheid is dat niet zo, aangezien de naaldpunt kogelvormig is en
de groefwanden vlak zijn.
Aanrakingsvlakken ontstaan doordat de naaldpunt de groefwanden indrukt, waar- ’
door deze vervormen.
Voor het Speciale gebied van de grammofoonplatentechniek geeft men deze
ontbinding van de kracht
0,7 P

'
0.7 P

Fig.

>i
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kracht nog dikwijls aan in grammen. In andere technieken echter gebruikt men .
inplaats van het gram, het pond als eenheid van kracht. Daardoor .wil men het
naast elkaar gebruiken van gram als eenheid van kracht en als eenheid van massa uit de wereld helpen. Het ziet er naar uit, dat het pond algemeen als kracht-eenheid zal worden gebruikt. Het gram wordt steeds meer alleen maar als ge- .
wichtseenheid gebruikt. Daarom wordt hier het pond (p) in plaats van het vroegere
gram gebruikt. Het pond en het gram, waarvoor het in de plaats kwam, betekenen
hetzelfde: namelijk de kracht waarmee een massa van één gram bij de normale
versnelling van de zwaartekracht (afgerond 981 cm/sec2) op de ondergrond drukt.
Terwijl men vroeger rekenen kon op naaldkrachten van 80 pond wérd dit bij de. •
eerste met saffiernaalden uitgevoerde electrische groeftasters teruggebracht tot
25 a 30 pond. Tegenwoordig werkt men met naaldkrachten tussen de 4 en T0 pond
Zelfs bij 4 tot 10 pond ontstaat er nog een grote specifieke naalddruk: De speci
fieke naalddruk op de groefwanden vinden wij door de naaldkracht te delen
door het vlak waarover deze zich verdeelt.
Voorbëeld: We gaan uit van een naaldkracht van 7 pond. Deze druk werkt onder
een hoek van ca. 45° op de groefwanden (fig. 112). Op ieder van de beide aan
rakingsvlakken werkt dan 0,7 x 7 p = ongeveer 5 p. Volgens fig. 113 maken we
geen gróte fout als we voor de doorsnede van de cirkelvormige raakvlakken
10 tot 20 /x aannemen. 10 /x zijn tien duizendste millimeter of een duizendste
centimeter.
; .
Hieruit volgt dus:
cirkeloppervlak = 3,14 x doorsnede2 : 4
of een oppervlak van ca. 0,8 miljoenste vierkante centimeter. De 5 pond verdelen
zich dus over 0,8 miljoenste vierkante centimeter. Dat betekent voor 0;8 cm2
dus 5 000 000 pond of 5 ton; voor 1 cm2 vinden we dus 5 : Ó,8 = ruim 6 toni
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jFig. 113

Hadden we 20 n inplaats van 10 fi als doorsnede van de raakvlakken aangenomen,
dan was er "slechts" 1,5 ton per vierkante centimeter uitgekomen. Ook deze
waarde is nog onwaarschijnlijk hoog. Vandaar dat we het volledig hebben
voorgerekend.
NORMALE SLIJTAGE VAN DE NAALD
De naald heeft in het begin slechts zeer kleine aanrakingsvlakken met de groefwand. Deze raakvlakken worden door slijtage van de naald steeds groter (fig. 114).
De cirkelvorm blijft echter in het begin nog enigszins behouden.

lengte van
het"Scheepje"

lËÉIIIf
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Bij groter wordende aanrakingsvlakken wordt de specifieke naalddruk kleiner.
Daardoor vertraagt de slijtage van de naald en daarmee het groter worden van
de afgeslepen raakvlakken. Deze worden bij verdere slijtage van de naald eerst
eivormig. Wanneer ze nog groter worden grijpen ze verder om de punt van de
naald heen en gaan zelfs in elkaar over (fig. 114). Nu sleept de naald niet alleen
meer langs de groefwanden, maar ook over de bodem van de groef. Hierdoor
ontstaat meestal een sterker naaldgeruis. Hoe verder de naald is afgesleten, des
te groter wordt de afwijking van de oorspronkelijke vorm van de naaldpunt en des
te scherper de kanten die de grens vormen tussen de afgesleten vlakken en de
resten van het oorspronkelijke oppervlak (fig. 115). Het golvende verloop van de
gemoduleerde groef verkleint weliswaar de hoek a een weinig: onder de invloed
daarvan vallen de afgesleten vlakken een beetje bol uit (fig. 116). De scherpe
kanten leiden tot een grotere platenslijtage, wat ook weer een ongunstige invloed
heeft op de naald.

■

In verband met de in fig. 116 getekende kromming is de naam "scheepje" wel
gerechtvaardigd. De lengte van het scheepje (dus de lengte van het horizontale
deel in de beide onderste tekeningen van fig. 114) wordt en werd vooral vroeger
dikwijls als maatstaf voor de naaldslijtage gebruikt.

Fig. 116

Erg versleten schellakplaten hebben ruwere groefwanden dan nieuwe platen en
ze vertonen, wanneer ze met stalen naalden werden afgespeeld, kleine staaldeeltjes in de groefwanden. Beide verschijnselen veroorzaken een overmatige
slijtage van de naald, die men op ongeveer 10 maal zo groot kan stellen als de
slijtage, die bij nieuwe, resp. nog goede platen optreedt.
Bij vinylietplaten treedt vooral een grotere slijtage van de naald op tengevolge
van het zich in de groef ophopende minerale stof.
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DE HARDHEID VAN HET PLATENOPPERVLAK
De naald moet veel meer kunnen verdragen dan de plaat. Dat is als volgt te
verklaren.
Bij 500 plaatkanten hebben wij bij een naaldkracht van 25 p en 78 toeren per
minuut bij saffiernaalden een "scheepjeslengte" van wellicht 40 p. Dat is nog niet
helemaal de gemiddelde lengte van de aanrakingsvlakken van de naald, daar
volgens fig. 114 de lengtevermeerdering van de zijvlakken meer is dan die van
het scheepje. Laten we zeggen 50 p I
Terwijl nu de aanrakingsvlakken van de naald tijdens het afspelen voortdurend
worden belast, wordt de belasting van de groef over haar totale lengte verdeeld.
Dat is dus bij 500 plaatkanten van 30 cm als volgt: de gemiddelde groefmiddellijn
is C29 cm -f- 10 cm) : 2 = 19,5 cm. De gemiddelde groeflengte is dus 19,5 cm x
3,14 = ca. 60 cm. Op een kant van een 30 cm plaat zitten ongeveer 400 groeven,
dat is bij 500 plaatkanten een totale lengte van 500 x 400 x 60 cm of 5 x 4 x 6 km
= 120 km voor de plaat tegen 50 p bij de naald. Dat is een verhouding van
120 000 000 000 : 50 of 2 400 000 000 : 11
Daarom kan het platenoppervlak dan ook veel minder slijtvast zijn dan de naald*
punt. Dat zou tot de conclusie kunnen leiden, dat platen met een zacht oppervlak
juist gunstig zijn. Helaas is dat niet zo: zacht materiaal kan een heel grote slijpende
werking uitoefenen. In het weke oppervlak zetten zich stofdeeltjes vast, die dan
als slijpmiddel dienst doen. Men moet bij zachte platen dan ook rekening houden
met een aanmerkelijk grotere slijtage van de naald dan bij harde platen.
ZACHTE NAALDEN
Als zachtste naalden kwamen destijds fibernaalden in aanmerking. Ze golden
vroeger zelfs als platensparend. Maar dat leek er niet op. Wel is het materiaal
zacht, doch men kan de punt van fibernaalden niet nauwkeurig genoeg vormen.
Ook zetten zich stofkorreltjes in het oppervlak van de naalden vast en deze
helpen mee de plaat uit te slijpen.
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oorspronkelijke vorm van de naald
Tot de zachte naalden behoren echter ook nog de normale stalen naalden. Ze zijn
in zoverre als zacht te beschouwen, dat zij reeds na het spelen van één plaatkant
behoorlijk zijn afgesleten. Men moet daarom bij het gebruik van stalen naalden
steeds na het spelen van een kant een nieuwe naald inzetten.
Een eenmaal uit de groeftaster genomen naald mag echter onder geen voorwaarde
opnieuw worden gebruikt I Bij het voor de tweede maal inzetten kan men de
naald niet meer plaatsen zoals zij de eerste keer stond. De naald past dan niet
meer met haar afgesleten gedeelte (het scheepje) in de groef, waardoor deze
veel sterker wordt beschadigd dan anders.
Wil men per sé een stalen naald gebruiken voor het afspelen van meer dan een
plaatkant, dan is het minder erg haar in dezelfde stand in de piek up te laten
zitten, dan de naald er uit te halen en later opnieuw in- te zetten.

’
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Fig. 117 laat een doorsnede zien van een gedurende geruime tijd gebruikte stalen
naald, zoals zij in de groef rust. De ongelijke slijtage is te verklaren uit het
koppel, dat een gevolg is van de hoek tussen de as van de groeftaster en de
verbindingslijn tussen de naaldpunt en het draaipunt van de arm (zie blz. 75).
HARDE NAALDEN
Als harde naalden komen in aanmerking: in de eerste plaats saffiernaalden en
dan de diamantnaalden. Hardmetalen naalden gebruikt men practisch niet meer.
Ze hebben weliswaar het voordeel van een geringe broosheid, maar een nadeel Is,
dat het oppervlak minder glad is dan van de beide andere soorten naalden, terwijl
ze ook sneller slijten. Saffier- en diamantnaalden zijn in verhouding broos, ze
kunnen echter zeer nauwkeurig worden geslepen en zijn zeer glad te polijsten.
De hardheid van een diamantnaald is verreweg het grootste. De diamantnaald
heeft dus het voordeel van een zeer geringe slijtage. Daartegenover staat het
nadeel van de hoge prijs. Deze is minder het gevolg van het materiaal dan wel
van het fabricageproces: het is zeer moeilijk een diamant In de juiste vorm te
slijpen, aangezien er geen hardere stof bestaat dan diamant. Het slijpen van
diamantnaalden geschiedt met diamantpoeder. We kunnen ons voorstellen hoeveel
moeite men heeft met het slijpen van een diamantnaald, wanneer we ons indenken
hoeveel moeite het b.v. zou kosten de randen van een glasplaat rond te slijpen
met schuurpapier. Een tweede — in de practijk klein — nadeel van de diamant
naald staat in verband met de geringe slijtage. Een naald, die sterker slijt heeft
al na korte tijd grotere aanrakingsvlakken met de groef. Bij de diamantnaald blijven
daarentegen de kleine raakvlakken, die oorspronkelijk aanwezig waren, nog zeer
lang bestaan. Daarbij behoort de aan het begin van dit hoofdstuk berekende hoge
specifieke naalddruk. Deze kan samen met de warmte-ontwikkeling een in doorsnee
grotere platenslijtage veroorzaken dan die, welke optreedt bij de sneller afslijtende
saffier of metalen naalden.
Tegenwoordig gebruikt men voornamelijk synthetisch vervaardigde saffier. Het
saffier is echter aanmerkelijk minder hard dan de diamant, maar het is betrekkelijk
makkelijk In de juiste vorm te slijpen en kan zeer goed worden gepolijst. Dank
zij de in verhouding kleine moeilijkheden bij de fabricage zijn saffiernaalden be
trekkelijk goedkoop. Een nadeel van de diamant- en saffiernaalden is de grote
broosheid: deze naalden brokkelen niet zelden af wanneer ze worden gestoten
en werken dan als een frees op de daarmee afgespeelde platen.
SLIJTAGE EN NAALDKRACHT
Hoe actief de naaldkracht meewerkt bij de naaldenslijtage bewijzen de volgende
feiten: bij een naaldkracht van 25 p is een saffiernaald na het spelen van 250
(betrekkelijk nieuwe) plaatkanten reeds belangrijk afgeslepen. Een dergelijke saffier
naald, die wordt gebruikt bij een naaldkracht van 7 p, vertoont na het afspelen
van 800 goede plaatkanten nog slechts een geringe slijtage, die na het spelen
van nog eens 1200 plaatkanten vrijwel niet is toegenomen, 1200 platen komen
overeen met ca. 80 uur spelen. Soortgelijke afspeeltijden vinden we ook voor
microgroefnaalden.
Bij minder hoge eisen aan de hoge frequenties komen we zelfs tot meer dan
100 uur. Voor diamantnaalden is de levensduur In vergelijking met saffiernaalden
ongeveer 5 tot 20 maal zo groot.
SLIJTAGE BIJ VEELGEBRUIKTE PLATEN
Niet meer onberispelijke platen slijpen

—

zoals reeds werd opgemerkt

—

de
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Fig. 118

Fig. 119

naalden sneller af, wat dan weer het snellere slijten van de platen in de hand
werkt. Fig. 118, dat evenals de figuren 119, 120 en 121 een beeld geeft, zoals we
dat door de microscoop zien, toont hoe men zich versleten schellakplaten moet
voorstellen.
In fig. 118 zien we drie groeven. De bovenste groef vertoont op de verlichte
groefwand en de middelste ook op de andere wand versleten plekken. De onderste
groef is nog onbeschadigd. Rechts in de middelste groef zien we twee schellak"schubben", zoals ze door de naald van de groefwand worden gekrabd. De
versleten gedeelten zijn ruwer dan de nog onbeschadigde groefwanden.
De middelste groef van fig. 119 is aanmerkelijk sterker versleten. De naalden heb
ben zich daar, waar de middelste groef sterk slingert, een eigen weg gegraven.
De groefwand werd bovendien door naalden met "schoudervorming" (zie fig. 117)
plaatselijk beschadigd. In de onderste groef is weer een schellakschub te zien.
Nog erger zijn platen met barsten (fig. 120) of diepe dwars over de plaat lopende
krassen (fig. 121). Dergelijke platen moet men eigenlijk alleen al om de tik, die
ontstaat bij het passeren van de breuk of kras, niet meer spelen. Speelt men ze
toch met stalen naalden af, dan gebeurt er — behalve het tikken — niets bij
zonders. Ook hardmetalen naalden zou men voor op deze wijze beschadigde
platen kunnen gebruiken. Gevaarlijk is het echter saffier- of diamantnaalden
te gebruiken. Deze naalden zijn niet alleen hard, wat hun feitelijk voordeel is,
maar ze zijn ook broos. Normaal is dat geen nadeel. De broosheid is echter een
groot nadeel bij platen met barsten en diepe overdwars lopende krassen: de
punt van de naald kan door scherpe kanten van een daaronderdoor draaiende
barst of kras, worden afgesplinterd (fig. 122 en 124 te vergelijken met fig. 123).
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Het is duidelijk, dat afgesplinterde naalden verder als frees werken. Ze verslechte
ren de toestand van daarmee afgespeelde platen aanmerkelijk. Het ergste Is, dat
zij natuurlijk ook nieuwe platen, die na de gebarsten plaat worden gespeeld, in
korte tijd bederven.
Het gevaar voor het afsplinteren van een saffiernaald is des te groter, naarmate
de kanten van de barst of de kras scherper zijn en naarmate de naaldkracht
groter is. Natuurlijk blijken hier — tengevolge van de grotere aftastsnelheid en de
grotere hardheid van het materiaal — bij overigens gelijke omstandigheden de
78 toeren platen ongunstiger te zijn dan de 33l/3 toeren platen.
Een oorzaak van naald- en platenslijtage wordt dikwijls over het hoofd gezien:
nl. de trilling, die wordt veroorzaakt door het aandrijfmechanisme. Deze trilling,
die zowel horizontaal als verticaal optreedt, vergroot telkens de krachten, waar
mee de naald tegen de groefwand drukt. Zijn de trillingen sterk, dan kunnen zeer
grote extra krachten optreden, die natuurlijk de slijtage van de naalden en
platen vergroot.
Ook veel wrijving in de lagers van de piek up arm veroorzaakt extra krachten
tussen naald en groefwanden en bevordert daardoor de slijtage.

i i

VOORZORGSMAATREGELEN
Het is noodzakelijk gebarsten of gekraste platen op zij te
van stalen naalden op saffier of diamantnaalden overgaat.
standig, wanneer men veronderstelt dat de platen te sterk
van de plaat deze met een witte lap af te wrijven om te
op de lap komt. Zo ja, dan wijst dit op een overmatige

leggen wanneer men
Overigens is het ver
slijten, na het spelen
zien of er zwart stof
slijtage van de plaat.
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Fig. 122

Fig. 123

Fig. 124

Men moet de naald dan controleren. Ook de groeftaster moet worden gecontro
leerd om na te gaan of de naald of naaldarm niet ergens zit vastgeklemd, zodat
het geheel te stijf is geworden.
Om naalden te kunnen controleren zouden feitelijk alle grammofoonplatenhande
laren en verkopers van platenspelers en -wisselaars een daarvoor speciaal ge
maakte microscoop in hun zaak moeten hebben. Zelfs is het reeds voldoende de
beschikking te hebben over een inrichting waarmee het profiel van de naald op
eenvoudige wijze op b.v. een schermpje kan worden geprojecteerd. Over het
algemeen is projectie beter dan het gebruik van een microscoop, omdat bij de
noodzakelijke vergroting van 1 : 60 tot 1 : 250 de scherptediepte te gering is.
Bij projectie kan men het zodanig inrichten, dat de schaduw wordt gevormd door
een ongeveer in één vlak liggende profiellijn. Het beste is overigens zowel een
keer in de looprichting als een keer loodrecht daarop te projecteren. Het beste
is daarvoor een naaldhouder te gebruiken, die men kan draaien. Nog beter zou
zijn een speciale houder, die we gebruiken als we details, die bij de projectie
niet te zien zijn, microscopisch willen bekijken. De verblinding door het gereflec
teerde licht, die bij microscopisch onderzoek kan optreden, kan men vermijden
door de naald in een bad van trichlooraethileen te plaatsen. Dit is bij een drogist
of apotheker te krijgen.
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HOOFDSTUK IX
STORENDE GELUIDEN BIJ HET AFSPELEN
OVERZICHT
Tot de storende geluiden bij het afspelen rekenen we hier de ongewenste bij
geluiden, die door het afspelen zelf worden veroorzaakt. De bijgeluiden, veroor
zaakt door het aandrijfmechanisme, blijven hier buiten beschouwing.
Onder de storende geluiden bij het afspelen staan de ruis en het knapperen op de
eerste plaats. Men noemt het dikwijls "naaldgeruis" hoewel het slechts ontstaat
door samenwerking van de naald en de plaat en dan dikwijls meer afhangt van
de eigenschappen van de plaat dan van de naald. In de tweede plaats komt het
kraken, dat we vooral constateren bij de ruisarme platen met smalle groef.
Dan is er nog het "dreunen", dat in het gebied der lage frequenties (beneden
ca. 400 Hz) de hoofdrol speelt bij deze soort bijgeluiden. Verder is er ook nog
het afzuiggeruis, dat zich op twee manieren kan uiten.
Hiermee is het echter helaas nog niet afgelopen : De platen met smalle groeven
verblijden ons bovendien nog met een sissen of sjilpen, dat hier ook moet
worden behandeld.
Tenslotte nog een storend geluid van bijzondere aard: een direct te horen bij
geluid, dat ontstaat door de bewegingen van de naald, de naaldarm, de groeftaster en de piek up arm tezamen. Dit geluid ontstaat tengevolge van de door
de groefmodulatie veroorzaakte bewegingen van de naald. Het bestaat uit een
storend geluid, dat enigszins overeenkomt met de modulatie van de groef en ook
als zodanig is te herkennen. Men noemt dit bijgeluid naaldgeluid of meezingen.
AFHANKELIJKHEID VAN DE BIJGELUIDEN VAN DE DOORSNEDE
VAN DE GROEF
Wij beperken ons voorlopig tot het eigenlijke geruis en bekijken dus eerst alleen
de frequenties boven 1 kHz. In het algemeen accepteert men de ruis als Iets
noodzakelijks en neemt men aan dat de plaat in de buitenste en binnenste groef
op dezelfde wijze ruist.
Een nauwkeurige observatie van ruis is bij handelsplaten alleen mogelijk, wanneer
de naald de inloopgroef of de hiervoor minder interessante uitloopgroef aftast,
resp. een stuk van een andere groef, dat toevallig niet of slechts weinig is ge
moduleerd. Daardoor komt men er meestal nauwelijks toe de afhankelijkheid van
de ruis Yan de groefmiddellijn te bestuderen.
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Ten behoeve van het ruisonderzoek aan platenmaterialen en de bij het ver
vaardigen toegepaste werkwijze worden daarom platen met ongemoduleerde groe
ven geperst. Aan dergelijke platen kunnen betrekkelijk gemakkelijk metingen
worden uitgevoerd.
Men stelt daarbij dan voor de meeste platen vast, dat de ruis sterker wordt bij
toenemende groefdiameter en dat hij hoger klinkt, naarmate de groefdiameter
groter is bij een zekere draaisnelheid.
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Fig. 125 laat zien, hoe het ruisniveau bij een zeker platenmateriaal en zekere
eigenschappen van het oppervlak der groeven als functie van de snelheid ver
loopt. Zoals men ziet daalt het ruisniveau hier van buiten naar binnen (bij een
25 cm plaat) ca. 3 dB (20 mm lichtbandbreedte betekenen bij 78 toeren/min een
snelheid van 8,2 cm/sec). Overigens mag niet worden verzwegen, dat er ook
platen zijn waarbij het ruisen sterker wordt bij afnemende diameter (fig. 126).
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Platen, die deze eigenschap bezitten zijn meestal bij de opname in lak gesneden.
RUISSPECTRUM
Het spectrum van de ruis wordt bij platen met ongemoduleerde groef gemeten
en wel b.v. op de volgende wijze: men gebruikt een groeftaster met zo recht
mogelijke frequentiekarakteristiek (dus een opnemer met een magnetisch of een
dynamisch systeem). De spanning van de groeftaster wordt toegevoerd aan een
meetversterker. Hierop wordt een octaafzeef aangesloten. Men meet nu over de
verschillende filters van de octaafzeef de door de groeftaster afgegeven spanningen,
die vallen binnen de bereiken, die telkens op de octaafzeef worden ingesteld.
Tenslotte corrigeert men de meetwaarden, rekening houdend met de karakteristiek
van de groeftaster.
Op deze wijze werden b.v. de in fig. 127 getekende krommen verkregen. Deze
krommen lopen in het begin ongeveer zodanig omhoog, dat bij een frequentiedecade een spanningsdecade of 20 dB behoort. Dat komt overeen met de toe
name, die meestal wordt opgegeven.
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Bij een dergelijke meetmethode komt de telkens gevonden meetwaarde overeen
met de hoeveelheid ruis per octaaf, leder octaaf echter heeft een andere band
breedte. Zo is b.v. de bandbreedte van het octaaf tussen 2 kHz en 1 kHz = 1 kHz.
Op dezelfde wijze vinden we voor het octaaf tussen l1/^ en 3 kHz een band
breedte van 1 Yi kHz en tussen 2 en 4 kHz een bandbreedte van 2 kHz. Iedere
meetwaarde is samengesteld uit een groot aantal deelspanningen, die elk bij een
andere frequentie behoren. Gaan we voor een deelspanning uit van een band
breedte van 1 kHz, dan krijgen we voor het octaaf tussen 1 en 2 kHz 1000 deel
spanningen resp. voor het octaaf tussen 1% en 3 kHz 1500 deelspanningen.
Nu geldt voor een spanning, die uit een aantal deelspanningen van verschillende
frequentie is samengesteld:
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;

Totale spanning = wortel uit de som van de kwadraten van de deelspanningen.
Zijn alle deelspanningen gelijk, dan is:
totale spanning

=

deelspanning maal de wortel uit het aantal deelspanningen.

In ons geval betekent dat: Bij een horizontaal verloop van de frequentiekarakteristiek zouden wij met de octaafzeef een spanningslijn meten, die volgens de
wortel uit de frequentie zou stijgen. We hebben dus rekening te houden met
het volgende:
overeenkomstig
We moeten de gemeten frequentiekarakteristiek corrigeren
fig. 128 — door te delen door de wortel uit de frequentie. Hierdoor wordt de
bij de meting onjuist ingevoerde invloed van de toenemende bandbreedte uit
geschakeld. Daardoor gaan de karakteristieken van fig. 127 over in die van fig. 129,
welke gelden voor doorsneden van 15 en 29 cm en ook voor andere doorsneden.
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In fig. 129 neemt de tot de ruis behorende spanning niet meer evenredig toe
met de frequentie, maar met de wortel uit de frequentie. Dat is een bijzonderheid
van deze methode.
Nog een tweede bijzonderheid : de ruiskarakteristieken lopen niet — zoals dikwijls
voortdurend op. Zij bereiken een maximumwaarde en
wordt aangenomen
dalen dan weer. Het maximum ligt bij een des te lagere frequentie, naarmate de
groefmiddellijn kleiner is, dus naarmate de groefsnelheid kleiner is. Bij de onder
zochte platen ligt het maximum voor de buitenste groeven bij ca. 5 tot 8 kHz en
voor de binnenste groeven bij slechts 2 tot 4 kHz.
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Dergelijke metingen werden met in principe gelijkluidende resultaten bij een groot
aantal platen verricht. De snelheid werd daarbij zowel door wijziging van de
groefdiameter als door het veranderen van de draaisnelheid gevarieerd.
CORRECTIE VAN DE RUIS
De gedachte ligt voor de hand, de weergave te verzwakken voor het frequentiebereik waarin de platenruis vooral storend werkt. Destijds meende men, dat de
ruis vooral in de buurt van 6 kHz zeer sterk was. Er werden toen dan ook naaldgeruisfilters aanbevolen, die als sperkring voor 6 kHz waren gebouwd. Dergelijke
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filters gaven zo nu en dan goede resultaten. Deze waren echter niet het gevolg
van de eigenschap van ruis bij 6 kHz een uitgesproken maximum te vertonen. De
werking van het filter bestond voornamelijk daarin, dat de weergave van het
frequentiegebied direct boven 5,5 kHz werd onderdrukt. Het destijds voor gram
mofoonplaten geldende frequentiebereik kwam niet veel hoger dan 5 kHz. Hier
door werd door dergelijke filters het ruisen verzwakt zonder de weergave erg te
beïnvloeden. In plaats van sperkringen had men dan ook toen beter laagdoorlatende
filters kunnen gebruiken. De werking daarvan zou echter niettegenstaande de
hogere prijs nauwelijks beter zijn geweest.
In ieder geval is het goed de weergave van grammofoonplaten aan de bovengrens
van het nuttige bereik vrij scherp af te snijden. Daardoor wordt het frequentie
gebied, dat alleen maar bijdraagt tot de ruis, uitgeschakeld. Het is soms zelfs
goed deze grens zo laag te kiezen, dat ook een gedeelte van het nuttige bereik
wordt afgesneden.
Een scherp afsnijden bij een hoge frequentiegrens brengt echter het gevaar met
zich mee, dat de daartoe getroffen maatregelen een frequentiepiek veroorzaken,
die iets onder de afsnijfrequentie ligt. Een dergelijke frequentiepiek kan meer nadeel
opleveren dan het afsnijden voordeel geeft: ze versterkt de weergave dan boven
in het nuttige bereik, dus daar, waar reeds een verzwakking van het nuttige
niveau optreedt.
De ruis, die in dit gedeelte voorkomt wordt dus extra versterkt, zonder dat de
bijbehorende nuttige geluidssterkte, die voor het hele frequentiegebied geldt, daar
mee overeenkomstig wordt vergroot. Ruisfilters, die als sperkring zijn uitgevoerd,
zouden voor de tegenwoordige platen hoogstens nog waarde hebben als ver
vanging van een laag doorlatend filter. Zowel de modulatie van de moderne
platen als het frequentiebereik van de moderne weergave-apparaten komen echter
ver boven 10 kHz uit. De grensfrequentie van het laagdoorlatende filter moet dus
zeer hoog liggen om het nuttige frequentiebereik niet al te erg af te snijden. Daar
door wordt echter de invloed op de ruis gering. Met een sperkring-werking is
niets te bereiken. Aan de ene kant is de frequentiekarakteristiek van de ruis in
de buurt van het maximum zeer vlak, aan de andere kant verschuift het maximum
vrij sterk met de groefdiameter.
Men bestrijdt het ruisen reeds lang op een andere, meer afdoende wijze. Men
vergroot bij het snijden van de platen de versterking voor de hoge frequenties en
verzwakt bij het afspelen deze toename weer. Hierdoor wordt de ruis ook ver
zwakt, zonder dat daarbij de weergave dof en kleurloos wordt. Het versterken
en verzwakken van de hoge frequenties heffen elkaar nl. op voor het nut

tige geluid.
Uit fig. 129 kan men concluderen, dat het met het oog op het naaldgeruis goed
is de vervorming van te voren aan te brengen en de latere compensatie daarvan
afhankelijk te laten zijn van de groefdiameter. Dat zou echter te gecompli
ceerd worden.
Toch kunnen we ons afvragen of men met het oog op de voor de ruis gemeten
krommen niet kan overwegen het ophalen in het bereik van de hoge frequenties,
dat tegenwoordig zeer ver wordt doorgevoerd, niet weer wat te verminderen.
Op deze wijze zou men b.v. wat verder kunnen afblijven van de grenzen, die
worden gesteld door de snelheidsamplitude en de kromtestraal van de groeven.
Soms denkt men, dat ruisfrequenties, die buiten het hoorbare gebied liggen, niet
hinderen. Dat is niet altijd waar. Wel zijn deze ruisfrequenties zelf onhoorbaar.
Maar de verschiltonen, die zij misschien opwekken zouden wel de weergave
kunnen storen. Daarom is het aan te bevelen altijd aan de bovenkant van het
frequentiebereik extra af te snijden.
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VERGELIJKING VAN DE RUIS VAN VERSCHILLENDE GROEFTASTERS
Bij vergelijking van de ruis van verschillende groeftasters of verschillende naalden
moet men rekening houden met de frequentiekarakteristiek daarvan. Een goed
uitgevoerde ruisvergelijking wil zeggen, dat men voor de met elkaar te vergelijken
groeftasters of naalden, de versterker zowel met het oog op het principiële frequentieverloop als voor wat de geluidssterkte betreft, zodanig instelt, dat onder
linge aanpassing wordt verkregen.
Principieel frequentleverloop betekent voor de karakteristieken, dat het gemiddelde
verloop daarvan ongeveer hetzelfde moet zijn en met het oog op de subjectieve
indruk, dat de muziek- en spraakweergave ongeveer dezelfde klankkleur en
dezelfde sterkte moeten hebben. Is deze overeenstemming bereikt, dan zal men
in het algemeen kunnen vaststellen, dat dan de verschillen in ruis minder zijn
dan men oorspronkelijk heeft gedacht. Soms wordt het ruisen minder als de hoge
frequenties, die vrijwel niets meer bijdragen tot het nuttige geluid, scherp worden
afgesneden (zie boven).
De ruis zal altijd sterker zijn, wanneer de, door de groeftaster afgegeven, span
ning in het gebied van de hogere frequenties (vooral tussen 5 en 10 kHz) resonantiepieken vertoont.
Een enigszins nauwkeurig onderzoek naar de invloed van de groeftaster op de
ruis vereist natuurlijk weer het gebruik van platen met ongemoduleerde groef.
Verder moeten de afrondingsstralen van de punten van de naalden aan elkaar
gelijk zijn. Anders kan het gebeuren, dat de groeftaster met de naald met kleinere
afrondingsstraal sterker ruist, omdat de naald dan misschien over de groefbodem sleept.
EEN POGING OM HET RUISSPECTRUM TE VERKLAREN
Het ruisen wordt veroorzaakt door oneffenheden van het loopvlak. Deze oneffen
heden hebben elk voor zich maar zeer geringe afmetingen en liggen op alle
mogelijke afstanden van elkaar. Des te lager de opgewekte frequentie is, des te
groter zijn de daarbij behorende afstanden van de oneffenheden en een des te
geringer aantal malen zal bij het passeren van oneffenheden energie van de plaat
op de naald worden overgedragen. De overgedragen energie zou ongeveer even
redig met de frequentie groter kunnen worden. Bij een tien maal zo hoge fre
quentie zijn er namelijk 10 maal zoveel stootjes als bij de enkele frequentie.
Een vermogen, dat evenredig is met de frequentie maakt een spanningtoename
nodig, die evenredig is met de wortel uit de frequentie. Dat komt overeen met
de gemeten karakteristieken.
De daling bij hogere frequenties kan aldus worden verklaard: de punt van de
naald heeft eindige afmetingen. Zodra de naald tengevolge van de afmetingen
van haar aanrakingsvlakken over de oneffenheden heen glijdt, zonder door elk
daarvan volledig te worden aangestoten, verliezen deze oneffenheden aan uit
werking. Daar volgt dus uit, dat de ruisspanning voor de hoge frequenties daalt.
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De daling moet — zoals ook uit de meetresultaten blijkt — des te eerder in
zetten, naarmate de groefsnelheid kleiner is, of — wat hier op hetzelfde neer
naarmate de groefdiameter kleiner is. Kiest men een dubbele groefkomt
diameter of de dubbele groefsnelheid, dan verdubbelt men daardoor:
1.

De frequentie van de stootjes, waardoor het gehele spectrum over een factor 2
naar rechts verschuift.

2.

De door de stoten op de naald overgedragen energie, waardoor de spanning
V 2 maal zo groot wordt. Dat betekent een verschuiving van het gehele spec
trum naar boven over een factor V 2 (= 1,41).

Figuur 130 laat aan de rechterzijde de beide verschuivingen voor de ruis zien.
In fig. 131 is het resultaat getekend van metingen aan andere platen, waarvoor
in ieder opzicht het zo juist geconstateerde afwijkende verband tussen de ruis
karakteristiek en de draaisnelheid geldt.
Uit deze poging tot verklaring volgt, dat het ruisen des te sterker zal uitvallen
naarmate de naald minder goed door de groef zal worden geleid. Bij slechte
geleiding, zoals b.v. bij een microgroefnaald in een normale groef ontstaat, wordt
de naald door de niet symmetrisch ten opzichte van het midden der groef liggende
oneffenheden sterker zijwaarts bewogen dan anders. Bovendien blijkt uit de
poging tot verklaring ook, dat groeftasters, die loodrechte bewegingen ook in
spanningen omzetten, veel ruis zullen produceren.

HET KRAKEN
Bij het afspelen van microgroefplaten ontstaan voornamelijk krakende en knappe
rende bijgeluiden. Deze bijgeluiden hebben verschillende oorzaken, zoals b.v.
de kleine blaasjes, die bij het persen in het platenoppervlak kunnen ontstaan. Een
andere niet minder belangrijke oorzaak Is: de electrostatisch vastgehouden
stofdeeltjes.
De goede isolerende eigenschappen van microgroefplaten zijn zeer onaangenaam.
Goede isolatie verlangen we wel van electrische apparaten. Maar voor platen is
ze uit den boze. Zij bevordert het electrisch opladen daarvan. Tengevolge van
deze lading trekken deze grammofoonplaten stofdeeltjes aan en houden ze goed
vast. Wist men het stof er af, dan kan het gebeuren, dat men de electrische
lading van de plaat daarmee niet onbelangrijk vergroot. De plaat laat dan "haar"
stofdeeltjes niet los. Ze neemt zelfs nog stofdeeltjes van de poetslap over. Tot op
zekere hoogte kunnen de stofdeeltjes worden verwijderd met een iets vochtige
katoenen lap.
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HET DREUNEN
Gaat men de bijgeluiden verder analiseren tot in het gebied van de lage fre
quenties — dus in het gebied onder de 1 kHz — dan treden er eerst nog geen
nieuwe verschijnselen op. Dan zien we echter het spectrum omhoog lopen. Dat
zien we in de figuren 130-131. Zo op het eerste gezicht is men geneigd dit deel
van het spectrum uitsluitend toe te schrijven aan het aandrijfmechanisme van de
platenspeler, temeer omdat de bijgeluiden van het aandrijfmechanisme hetzelfde
verloop hebben. Bij een slecht mechanisme heeft men daarin volkomen gelijk.
Bij goede aandrijfmechanismen gaat het echter niet alleen om de bijgeluiden van
de aandrijving, maar ook om de platen.
Om de geluiden van het aandrijfmechanisme zoveel mogelijk uit te schakelen
werd de aandrijving voor het onderzoek zonder motor en zonder ander mecha
nisme tot stand gebracht: de draaischijf werd met de vinger in beweging gebracht
op een zodanige draaisnelheid, dat deze boven de normale draaisnelheid lag. De
meting werd verricht tijdens het uitlopen, waarbij de draaisnelheid werd gecontro
leerd met behulp van een door een glimlamp belichte stroboscopische schijf. Dat
de draaischijf voor deze proeven zeer goed was gelagerd spreekt vanzelf.
Bij afnemende draaisnelheid liep ook hier doorgaans de frequentie lineair met
de snelheidsverhouding en de spanning ongeveer in een verhouding tot de wortel
daaruit terug (fig. 130).
AFZUIGBIJGELUIDEN
Bij het snijden van was- of lakplaten wordt een spaan gevormd. Deze moet worden
afgezogen, anders kan zij als hindernis voor de snijbeitel ernstige storingen ver
oorzaken. Bij het afzuigen kunnen bijgeluiden optreden, die zeer kleine bewe
gingen van de snijbeitel veroorzaken, waardoor zij in de groefmodulatie worden
vastgelegd. Al naar de omstandigheden ontstaat een hol klinkend ruisen, dat
meestal iets is gemoduleerd of een fluitend geluid, dat van tijd tot tijd optreedt.
Beide bijgeluiden zijn meestal zo zwak, dat zij slechts te horen zijn tijdens een
pauze of bij pianissimo-gedeelten.
SISSEN EN SJILPEN
Deze bijgeluiden worden veel bij microgroefplaten waargenomen. Ze hangen
samen met de wrijving tussen de groefwanden en de naald. Het is nl. iets der
gelijks als het strijken van een vioolsnaar met de strijkstok. Ook het gillen, dat
electrische trams in een scherpe bocht kunnen doen, heeft in principe dezelfde
oorzaak. De wrijving werkt hierbij niet als een gelijkblijvende remkracht. Veel
eerder komt het verschil tot uiting tussen de wrijving in rust en de wrijving bij
beweging. De naald hecht zich als het ware, tengevolge van de in verhouding
grote wrijving in rust, aan de groefwand vast. Zij wordt door de groef mee
genomen. Dat leidt tot een mechanische spanning. Eindelijk Is deze groot genoeg
om een verder meenemen van de naald te verhinderen en een beweging van de
naald ten opzichte van de plaat mogelijk te maken. Nu glijdt de naald tegen de
groefbeweging in terug. Daardoor ontspant zich het systeem van de groeftaster.
De naald verandert nu haar bewegingsrichting. Daarbij overweegt weer de wrijvingskracht, die de tegengestelde beweging een ogenblik verhindert en de naald
weer door de groef laat meenemen.
Het op deze wijze ontstane storende bijgeluid uit zich volgens de nieuwste onder
zoekingen op twee wijzen: in het ene geval vertoont het frequenties van enige
honderden hertz en ontstaat slechts in het buitenste derde gedeelte van een 30 cm
plaat, resp. in het buitenste deel van een 25 cm plaat.
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In het andere geval gaat het om frequenties van enige kilohertz. Deze laatste
bijgeluiden kunnen op verschillende plaatsen van de plaat optreden, dus zowel
aan de buitenzijde, het midden als de binnenzijde. Onder de microscoop kan
men dan ook soms op onderling gelijke afstanden aan de groefwand vlekken
onderscheiden (fig. 132).
Het bijgeluid uit het eerstgenoemde geval is voor wat betreft de sterkte, maar niet
wat betreft de frequentie, afhankelijk van de naaldkracht. Een grotere naaldkracht
versterkt het bijgeluid.
Het is des te geringer naarmate de naald gemakkelijker meegeeft. Gebleken is,
dat een met het oog op verticale bewegingen zeer star gelagerde naald ongunstig
werkt. Deze starre lagering bevordert speciaal de later te behandelen beschadi
ging van de plaat, vooral bij grote naaldkracht.
Het bijgeluid van de tweede soort is, voor zover momenteel bekend is, slechts
weinig afhankelijk van deze twee eigenschappen van de groeftaster.
Beide soorten bijgeluiden kunnen echter bij een ruwe of zelfs beschadigde naald
punt gemakkelijker optreden dan bij een gave naaldpunt.
Vooral bij beschadigde naaldpunt gaat beschadiging van de groeven hand in
hand met het bijgeluid (vooral van de eerste soort). Deze beschadigingen zijn te
vergelijken met de slaggaten, die in wegen voorkomen. Een op een dergelijke
wijze beschadigde plaat vertoont het sissen natuurlijk ook bij groeftasters, die
daar van nature zelf geen neiging toe vertonen.

Fig.

132

Een mogelijkheid om na te gaan of dit sissen in de plaat is gesneden bestaat
daarin, dat we de plaat met twee verschillende snelheden afspelen. Verandert de
toonhoogte van het sissen met de draaisnelheid, dan is de storing in de plaat
gesneden. Bemerken we geen verschil of komt het geluid niet overeen met de
verhouding van de toerentallen, dan mogen we hopen, dat het sissen zwakker
wordt of helemaal niet optreedt wanneer we een groeftaster gebruiken, waarvan
de naald minder star wordt vastgehouden of die met een geringere naald
kracht werkt.
Tot slot nog een troost: het komt dikwijls voor, dat het niet ingesneden sissen
verdwijnt na enige malen afspelen van de plaat.
DIRECT VOORTBRENGEN VAN GELUID (NAALDGELUID, MEEZINGEN)
De tijdens het afspelen van de gemoduleerde groef door de modulatie ver
oorzaakte bewegingen van de naald worden overgedragen op de naaldarm. Deze
werkt als een geluidsbron van zeer kleine afmetingen, die direct hoorbaar ge
luid voortbrengt.
Hieruit volgt dat men een zekere hoeveelheid rechtstreeks opgewekt geluid op
de koop toe moet nemen, waarbij het dan voornamelijk om hoge frequenties gaat.
Het directe geluid horen we het beste wanneer we een geringere geluidssterkte
voor de weergave hebben ingesteld, de klankregelaar op donker hebben gedraaid
en dan nog vergeten hebben de klep over de platenspeler of de kast te sluiten.
Het stoort voornamelijk door de daarbij geheel ontbrekende lage frequenties
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en door de niet-lineaire vervorming, die waarschijnlijk optreedt tengevolge van
het klemeffect.
Het direct opgewekte geluid is voor iedere groeftaster verschillend.
Het wordt zwakker door:
1.

Zwakke weergave van de hoge frequenties door de groeftaster zelf. De ver
zwakking is, wanneer zij met mechanische middelen in het aftastsysteem wordt
verkregen, dezelfde voor de electrische zowel als voor de directe weergave.

2.

Vermindering van de bewegende massa. Enkelvoudige groeftasters kunnen in
dit verband gunstiger zijn dan dubbele groeftasters met een wat grotere naalddrager voor beide naalden tezamen.

3.

Vermindering van de zijdelingse naaldarmvlakken, aangezien juist deze vlakken
in aanmerking komen om geluid uit te stralen.

4.

Geluidsisolering tussen groeftaster en piek up arm.

5.

Inkapselen in een
met punt 4.

piek

up

kop, waarbij

rekening

moet worden

gehouden

De beide laatste maatregelen hebben over het algemeen minder resultaat dan
de beide eerste.
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HOOFDSTUK X
WAT ER GEBEURT TIJDENS HET AFSPELEN
We beschouwen hier de gang van zaken bij het horizontale schrift, zoals dat
voor niet-stereofonische opnamen normaal Is.
DE KRACHTEN, DIE OP DE NAALDPUNT WERKEN
De naaldpunt krijgt in de gemoduleerde groef dwars op de groefrichting een ver
snelling en wordt zijwaarts bewogen. De uitslag (fig. 133) van de naald werkt
de kracht, die hem in de neutrale stand wil houden, tegen. De naald verzet zich
tegen de zijdelingse versnelling met een kracht gelijk aan het product van de
bewegende massa (m) geconcentreerd gedacht in de naaldpunt en de dwarsversnelling (b).
uitwijking van da naald
naald1
Fig. 133

uitwijking
van de groef

Onder invloed van deze beide tegengestelde krachten heeft de naald de neiging
langs de, een zijwaartse druk erop uitoefenende (aandrijvende), zijwand omhoog
te glijden (fig. 134). Dit omhoogglijden wordt tegengewerkt door de naalddruk
en nog een andere kracht. Deze laatste wordt gevormd door het product welke
de massa (M) van de arm in rust geconcentreerd gedacht in de naaldpunt uit
oefent en de versnelling van de zwaartekracht (g).
omhoogglijden van de naald
aandrijvende
wand
Fig. 134

Om een duidelijk beeld te krijgen gaan we van het geval uit, dat de naald op
het punt staat omhoog te glijden. Dan treedt er tussen de naald en de niet ge
leidende groefwand geen kracht op.
groefwand

reactiekracht*m-b
Fig.

135
' naaldkracht * M-g

De beide zo juist genoemde sommen van krachten zijn getekend in fig. 135.
Fig. 136 laat de langs de groefwand optredende componenten zien: de naar
rechts boven werkende kracht is verantwoordelijk voor het omhoogglijden. De
daaraan tegengesteld werkende kracht voorkomt het omhoogglijden, zolang de
andere kracht niet groter wordt dan deze. Glijdt de naald omhoog, dan is het
afgelopen met de zuivere naaldgeleiding.
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(reactiekracht *m'b)
reactiekracht *rn-b
(naaldkracht *M-g)

naaldkracht +M-g
druk op de groefwand=
m ~yY (rfacfieltracht*- naaldkracht+m-b+M'g)
Fig. 137

Fig. 136

Fig. 137 toont de totale drukkracht, die
tengevolge van de naaldkracht, de
traagheid van de arm, de stijfheid en het daarmee in gelijke zin werkende verzet
tegen de versnelling van de naaldpunt — op de aandrijvende groefwand wordt
uitgeoefend, wanneer juist het omhoogglijden begint.
VOORWAARDEN VOOR EEN GOEDE NAALDGELEIDING
Wanneer we alleen maar te maken hadden met uitwijkingen, die overeenkomen
met zuivere tonen, dan zouden we de uitwijking en de versnelling apart kunnen
bekijken. De grootste uitwijkingen treden op bij lage frequenties. De versnellingen
zijn daarbij klein.
Grote versnellingen daarentegen treden op bij de hoge frequenties, waarvoor de
uitwijkingen slechts klein zijn.
Maar bij muziekplaten gaat het om frequentiemengsels, waarbij grote versnellingen,
die bij hoge frequenties behoren, heel wel gesuperponeerd kunnen zijn op de
grote uitwijkingen, die bij de lage frequenties horen. Ook laten de figuren 135
en 137 zien, dat de (statische) naaldkracht tot op zekere hoogte door de "traag
heid" (M g.) van de stilstaande massa kan worden vervangen.
Niettegenstaande dit alles doen we er goed aan enerzijds de versnellingskrachten
en anderzijds de statische krachten (uitwijking en naaldkracht) gescheiden te be
schouwen. In overeenstemming daarmee geldt, wanneer het omhoogglijden moet
worden voorkomen,
voor de

versnellingskrachten:

Product van de massa In rust en de versnelling van de zwaartekracht moet groter
zijn dan het product van bewegende massa en dwarsversnelling tengevolge van
de groefmodulatie;
en voor de

statische

krachten:

naalddruk groter dan de stijfheid.
Voor de in de naaldpunt geconcentreerd gedachte massa moet men met ongeveer
3 mg tot 30 mg rekening houden. De dwarsversnelling vinden we uit de snelheid,
waarvan we de maximale waarde voor b.v. 78 toerenplaten op ongeveer 15 cm/sec
mogen stellen. Nu geldt:
Versnelling = snelheid x 6,28 x frequentie.
Bij een frequentie van 10 kHz en een snelheid van 15 cm/sec hoort dus een
versnelling van 15 x 6,28 x 10 000 = 940 000 cm/sec'2. De versnelling van de
zwaartekracht is ongeveer het duizendste deel daarvan.
Om een betrouwbare geleiding van de naald te krijgen moet dus de massa in
rust minstens duizend maal zo groot zijn als de in de naaldpunt geconcentreerd
gedachte bewegende massa, waarvoor hierboven 3 tot 30 mg werd genoemd.
Dat is dus voor de massa in rust 3 tot 30 gram.
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De stijfheid komt overeen met de uitwijk"hardheid". Deze is voor nieuwe systemen
— bij 100 u uitwijking — ongeveer 3 tot 6 p.
De stijfheid Is evenredig met de uitwijking. De grootste uitwijkingen kunnen
voor platen met normale groeven op ongeveer 65 fi worden gesteld en voor
platen met smalle groeven op ongeveer 30 /*. Daarbij behoort een stijfheid voor
platen met normale groeven van ca. 2 p tot 4 p en voor platen met smalle
groeven van 1 p tot 2 p. Dat betekent dus voor een goede geleiding van de
naald theoretisch evengrote minimumwaarden van de (statische) naaldkracht. In de
practijk bleek, dat men de naaldkracht ongeveer twee maal zo groot moest maken.
Voor "pond” resp. "gram" als eenheid van kracht zie blz. 77.
DE DOOR DE GROEFMODULATIE IN BEWEGING GEBRACHTE MASSA
Hiervoor werd reeds 3 tot 30 mg genoemd. Nu zullen we eens wat nader bekijken
hoe we aan deze waarden komen.
Het in beweging gebrachte deel van ieder aftastsysteem bestaat uit verschillende
delen, die ieder op zichzelf wel nooit volkomen stijf zijn en waarvan de onderlinge
verbindingen — ten dele zelfs met opzet — buigbaar zijn uitgevoerd. Dit geldt
zowel voor de gewenste dwarsbewegingen, die door de modulatie worden ver
oorzaakt, als voor de loodrechte bewegingen, die voor enkelkanaal platen samen
hangen met het knijpeffect of met het omhoog glijden van de naald langs de
aandrijvende groefwand.
Des te hoger de frequentie is van de bewegingen van de naaldpunt, des te meer
delen van het bewegende systeem doen niet aan de beweging mee en des te
kleiner zal de door de naaldpunt in beweging gebrachte massa zijn.
Daarbij zijn de verticaal en horizontaal bewegende massa's natuurlijk niet ge
lijk. Men probeert b.v., door een zekere soepelheid van de naaldhouder voor
verticale bewegingen, de massa daarvan zeer klein te houden. Voor horizontale
bewegingen mag een dergelijke soepelheid van de naaldhouder niet optreden,
aangezien juist deze bewegingen op het kristal, het ankertje of de spoel moeten
worden overgebracht.
RESONANTIES
De massa-krachten (versnellingskrachten), die bij de heen- en weergaande be
weging van de naald en de met haar gekoppelde massa’s optreden, werken samen
met elasticiteitskrachten. Dit samenspel van massa en elasticiteit veroorzaakt
resonanties.
Vroeger had men moeilijkheden met de resonanties van de piek up arm, die lagen
in het gebied der lage frequenties. Deze trilresonantie speelt — dank zij de
geringe stijfheid van de nieuwe groeftaster
tegenwoordig geen belangrijke rol meer.
Daarentegen heeft men bij moderne platen soms te maken met resonantie tussen
de bewegende, in de naaldpunt geconcentreerd gedachte massa en de elasticiteit
van de groefwanden. De hierbij behorende resonantie komt tot uiting in de hoge
en zeer hoge geluidsfrequenties. Zij hangt behalve van de geconcentreerd gedachte
bewegende massa in de naaldpunt, ook af van de elasticiteit van de groefwanden.
Zeer sterk uit zich deze resonantie bij tonen met een langzaam glijdende frequentie
of bij zuivere tonen met een vaste frequentie, wanneer de frequenties van de tonen
in het resonantiegebied vallen. Dergelijke tonen vindt men met meetplaten, zoals
die worden gebruikt voor de controle van groeftasters en platenspelers. Dat wil
zeggen: men moet frequentiekarakteristieken van groeftasters, die met elkaar
moeten worden vergeleken, opnemen met frequentieplaten, welke hetzelfde num
mer dragen, dus met platen waarvan de eigenschappen onderling gelijk zijn. In
95

i

;
:

verband daarmee zou bij iedere frequentiekarakterlstiek van een groeftaster moe
ten worden opgegeven met welke frequentieplaat deze is opgenomen.
DE STILSTAANDE MASSA
Als stilstaande massa zullen we —

evenals in voorgaande paragrafen

— de massa

verstaan, die door de groefmodulatie niet in beweging mag komen.
Deze massa moet betrekking hebben op de ruststand van de naald. Dikwijls heeft
zij

—

net als de bewegende massa van het aftastsysteem

—

een andere waarde

bij loodrechte bewegingen dan bij horizontale bewegingen.
Bewegingen van de stilstaande massa? Ja, deze massa is wel in rust ten opzichte
van loodrecht of horizontaal slingeren van de plaat. De stilstaande massa moet
zo

groot zijn,

groefwand

dat zij

voorkomt

het

en

omhoogglijden

daarbij

van

practisch

de

naald

onafhankelijk

langs
is

van

de
de

aandrijvende
bewegingen

van de naald.
Maakt men echter de stilstaande massa met betrekking tot de verticale bewegingen
te groot, dan verhindert zij de piek up kop b.v. een verticale slingering van de
plaat zonder moeite te volgen. Een te grote massa laat de arm als het ware zich
vasthouden

aan

zijn

''hoogte''.

Dat

veroorzaakt bij

een

omhoogkomen

groef een toename van de naaldkracht en bij het omlaaggaan

van

de

van de groef in

het uiterste geval een uit de groef tillen van de naald.
Het vergroten van de naalddruk heeft

—

op de maat van het slingeren van de

plaat — een extra slijtage van de plaat tengevolge. Hierdoor ontstaat een periodiek
en daardoor bijzonder onaangenaam ruisen. Is de stilstaande massa met betrekking
tot de

horizontale

bewegingen

te

groot,

bij horizontale slingeringen van de plaat

dan
—

moet men

rekenen

op

storingen

dus als de plaat niet zuiver is ge

centreerd.
ARM ALS STILSTAANDE MASSA
Hierbij zullen

we de arm als zijnde volledig

stijf beschouwen. Zijn bewegings

mogelijkheden zijn dus beperkt tot de beide lagers. In fig. 138 is het geval ge
tekend, dat de beide assen elkaar snijden. Hier is bij een stijve piek up arm voor
beide bewegingen dezelfde massa werkzaam.
p u arm

horizontale as

naald
loodrechte as

p u arm
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/
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In de situatie van fig. 139 is de in de punt van de naald geconcentreerd gedachte
massa van de arm geringer bij verticalebewegingen dan
bijhorizontale,
ook als
hetrechts van de as getekende gedeelte van dearm als (statisch)contragewicht
dienst doet.
Plaatst men het horizontale lager achter het verticale, dan vergroot men de
massa, die bij verticale bewegingen actief is t.o.v. die voor horizontale bewegingen.
Deze uitvoering (fig. 140) vinden we bij de meeste platenwisselaars. Zij wordt
gekozen om de arm te kunnen opheffen met een stang, die door de loodrechte
as loopt en daar bovenuit komt.
Wanneer we het in fig. 141 getekende voorbeeld eens berekenen, dan bepalen
we eerst het bij een naaldkracht van 6 p behorende contragewicht:
bij de piek up kop behoren

10 p x 21 cm = 210 pcm

bij de arm behoren

10 p x 10 cm = 100 pcm

daarvan aftrekken voor de naaldkracht

6 p x 21 cm = 126 pcm

184 pcm

totaal dus

De hefboomsarm van het contragewicht is 2 cm. Het contragewicht wordt dan
184 pcm : 2 cm = 92 p.
Nu komen de traagheidsmomenten aan de beurt. Hier werken we met massa's,
dus met grammen:
de piek up kop levert op 10 g x (21 cm)2 = 4400 gem2
de arm ongeveer
het contragewicht
totaal dus

1300 gem2
92 g x ( 2 cm)2 =

370 gem2
6070 gem2

Dat komt overeen met een massa aan de piek up kop van 6070 gem2 : (21 cm)2
= afgerond 15 g. Dat is een zeer interessante uitkomst: de arm en voornamelijk
het grote contragewicht, maken op de massa geconcentreerd gedacht in de naald
punt niet veel uit.
Stel nu, dat een plaat zodanig slingert, dat de naald bij 1 omwenteling 6 mm
wordt omhooggedrukt en over eenzelfde afstand weer daalt. De plaat maakt
78 toeren per minuut of 78 : 60 = 1,3 per secunde. De wisselingen verlopen
sinusvormig. De daarbij behorende uitwijking bedraagt naar iedere kant 0,3 cm,
terwijl de frequentie 1,3 Hz is. De versnelling is dan het to-voudige — dat wil
zeggen hier dus 6,28 x 1,3 = ca. 8-voudige — van de snelheid. Dat is ook het
8-voudige van de uitwijking.
We vinden dan voor de versnelling 8 x 8 x 0,3 = 19 cm/sec2.
Dat is het 9 : 981

= ca. 0,02-voudige van de versnelling van de zwaartekracht.
2

De extra kracht tengevolge van het slingeren van de plaat Is dan 15 .

= 0,3 p.
100-

Dat is — in verhouding tot de naaldkracht van 6 p — niet van belang. Zijn de
naaldkracht en het traagheidsmoment te klein, dan kan men beide vergroten door
de in rust zijnde massa In overeenstemming daarmee te vergroten. Daarbij is soms
met voordeel gebruik te maken van het lelt, dat het traagheidsmoment toeneemt
met het kwadraat van de afstand van de massa tot de as, terwijl de naaldkracht
slechts recht evenredig is met de afstand.
Een en ander blijkt uit het volgende voorbeeld:
Wij brengen de extra massa aan op enige afstand van de loodrechte as en wel
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op een afstand, die 20% groter is dan de afstand tot de naaldpunt. Hierdoor
wordt de naaldkracht 20% groter dan overeenkomt met het extra gewicht (toe
name tot het 1,2-voudige). Het traagheidsmoment echter neemt toe tot het (1,2)2 =
1,44-voudige. Het wordt dus door de extra massa 44% groter dan wanneer deze
precies op de helft van de afstand naaldpunt tot piek up arm as was geplaatst.
HET KNIJPEFFECT, EEN EIGENSCHAP VAN HET HORIZONTALE SCHRIFT
De groeven worden met de kanten van het voorvlak van de snijbeitel gesneden
(zie fig. 3). De voorzijde van de snijbeitel helt achterover. Overigens staat zij
steeds loodrecht op de hartlijn, die bij een ongemoduleerde groef zou behoren.
Zij staat dus niet loodrecht op de gemoduleerde groef. Zou zij dat wel doen,
dan zou de groef steeds met constante breedte worden gesneden. Nu echter is
de breedte van de groef steeds daar het grootste, waar de gemoduleerde groef
juist evenwijdig loopt aan de hartlijn van de groef zonder modulatie en het kleinste
daar, waar de gemoduleerde groef de grootste hoek maakt met deze hartlijn.
groefbreedte

\

\
y/i

breedte loodrecht
op de middellijn —->
vin de ongemoduleerde
groef

Fig. 142

Fig. 54 laat de beitel zien tijdens het snijden. Fig. 142 toont overdreven, wat hier
boven werd bedoeld. We zien daar een band, die — loodrecht op de met een
streeppuntlijn getekende hartlijn — steeds dezelfde breedte heeft. De dwars op
de bandrichting gemeten breedte is daarbij sterk afhankelijk van de hoek, welke
de band maakt met de loodrechte stand. Dit is voor drie verschillende hoe
ken getekend.
Fig. 143 laat een groef zien, die met de maximaal toelaatbare snelheid is ge
sneden : de hartlijn daarvan maakt met de hartlijn van de ongemoduleerde groef
een hoek van 40°. De middelste figuur toont de groef in bovenaanzicht. Daaronder
twee doorsneden. De ene daarvan (A) op de plaats met de grootste uitwijking,
de andere (B) op de plaats met de grootste snelheid. Ook de punt van de
naald is in beide figuren getekend. De naald rust blijkbaar op de plaats van
de grootste uitwijking dieper in de groef dan op de plaats van de grootste
snelheid. De naald beweegt dus, bij het afspelen van de gemoduleerde groef,
op en neer. Fig. 143 laat in het bovenste gedeelte, dat de langdoorsnede
van de afgewikkelde groef voorstelt, deze op en neergaande beweging van de
naald zien. Daarin is meteen het ook op en neergaande spoor van de naald
getekend.
Fig. 144 toont nog eens de, door de variërende breedte van de groef veroor
zaakte, loodrechte bewegingen van de naald en wel voor een volle periode van
een in de groef gesneden toon. Hier zien we al heel duidelijk, dat de verticale
beweging de dubbele frequentie heeft van de horizontale. De uitwijkingen van
de groef en de op en neergaande beweging zijn in verhouding tot de breedte
van de groef sterk overdreven.
De hoogteverschillen, die bij de op en neergaande beweging worden doorlopen,
zijn niet onbeduidend. Het zal duidelijk zijn dat de naald, in verband met de
horizontale uitwijkingen van de groef, slechts dan foutloos wordt geleid, wanneer
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hij in staat is, de daarbij behorende verticale bewegingen voldoende te volgen.
Men kan dat ook zo bekijken: de naar boven meegevende naald wordt op de
punten van de grootste snelheid iets uit de groef gedrukt. Verzet zij zich tegen
dit uit de groef drukken, dan ontstaat er een klemming. Dat kan al de oorzaak
van vervorming zijn. Erger is het echter als de omhooggedrukte naald niet in
staat is, direct bij het afnemen van de snelheid, weer in de laagste stand terug
te keren. In dit geval glijdt zij langs de binnenste groefwand.
loodrechte beweging (sterk overdreven)
C1

ELLIPTISCHE NAALDEN
Zoals reeds werd verteld, snijdt men de groef met een beitel, die een dwars op
de looprichting van de groef staand snijvlak heeft (fig. 4). De normale afspeelnaalden hebben kogelvormige punten. Deze twee passen dus, zoals we zojuist
hebben gezien, feitelijk niet bij elkaar: men kan met een kogelvormige naaldpunt
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niet alles uit een groef halen, wat er met de gebruikelijke snijbeitel kan wor
den ingébracht.
Waar het op zeer goede weergavekwalitéit aankomt, dus daar waar men alle
details, die in de groefmodulatie zijn vastgelegd tot de allerhoogste frequenties
aan toe, wil weergeven en ook het knijpeffect wil vermijden, kan men de naalden
met ronde punt niet gebruiken. Daarvoor werden elliptische naalden ontwikkeld,
dus naalden, waarvan de doorsnede van de punt een ellips is, die dwars op de
groef staat. Dergelijke naalden hebben uit de aard der zaak kleinere aanrakingsvlakken met de groefwand. Dat betekent een grotere specifieke druk en dus ook
een sterkere slijtage, zowel van de plaat als van de naald. Met het oog daarop
gebruikt men elliptische naalden dan ook slechts bij grote uitzondering, ook al
omdat ze moellijker zijn te maken en dus aanmerkelijk meer kosten dan naalden
met een kogelvormige punt.

'» •

HET WISKUNDIGE VERBAND
Wij willen eerst eens uitzoeken hoe groot de op en neergaande bewegingen zijn,
die ontstaan tengevolge van het knijpeffect. Daarna bekijken we de daarbij op
tredende krachten en bepalen tenslotte de frequentie, waarbij de onaangename
verschijnselen van het knijpeffect merkbaar beginnen te worden.
Voor het berekenen van het omhooggaan behoeven we geen rekening te houden
met de afronding van de groefbodem. We maken de berekening wat eenvoudiger
door aan te nemen, dat het groefprofiel aan de onderzijde niet rond is. Hierdoor
kan de afstand van het middelpunt van de naaldafronding tot de groefbodem van
een groef, waarvan de wanden een hoek van 90° met elkaar maken, bij een
snelheid = 0 worden berekend met:

■ i

V 2 x straal van de naaldpuntafronding (zie fig. 146 links boven).
Daar, waar het midden van de groef een hoek a maakt met de hartlijn van een
ongemoduleerde groef, is de groefbreedte niet meer 2 1 (zie fig. 146 rechts)
maar slechts 2LT. cos a.
*
100

•:
•
•

.
'

m

Hieruit vinden we voor de hoek /? (fig. 146 links onder) de formule:
tg /3 ~ T : (T. cos a) — 1 : cos a
De hóogte van het middelpunt van de afronding van de naald boven de groefbodem is dan:
straal afronding naald : cos /?
De hoogte, over welke de naald wordt omhooggedrukt volgt uit het verschil van
deze beide hoogten, nl.:
straal afronding naald x (1 : cos

— V2).

Bij a = 40° is cos /? = 0,6, zodat 1 : cos /? = 1,67 en aangezien V 2 = 1,41
is de "opheffing" dus:
straal afronding naald x 0,26.
Bij de voor platen met normale groeven gebruikelijke afrondingsstraal van 60 /*
zal de naald dus tot 60 /x x 0,26 == 16 n worden omhooggedrukt.
Het omhoogdrukken geschiedt twee maal per periode van de groefmodulatie
(fig. 144). De beweging is bij sinusvormige groefmodulatie ook ongeveer sinus*
vormig, maar de frequentie is, zoals reeds werd opgemerkt, twee maal zo groot.
De topwaarde van deze op en neergaande beweging moeten we stellen op de
helft van de "opheffing”, aangezien we bij een dergelijke op en neergaande
beweging steeds moeten uitgaan van de gemiddelde stand (in fig. 144 boven met
puntstreeplijn aangegeven).
Voor een sinusvormige beweging, zoals de naald hier in loodrechte richting uit
voert geldt:
snelheid
= uitslag x 2 tt x frequentie en
versnelling = snelheid x 2

tt x

frequentie

= uitslag x (2 7r x frequentie)2
We moeten er hierbij aan denken, dat de frequentie van de op en neer gaande
beweging twee maal zo groot is als de frequentie van de groefmodulatie, waarvan
we steeds moeten uitgaan.
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We vinden dus, uitgaande van de modulatiefrequentie van de groef:
versnelling = uitslag x (4

tt

x frequentie)2

De kracht wordt voorgesteld door het product van massa en versnelling. Tot de
massa behoort een niet door een veer ontlast gewicht van ca. 3 tot 30 mp. De
massa is dus (als gewicht : versnelling van de zwaartekracht)
(3 tot 30) x 10-3 : 981 = ca. (3 tot 30) x 10
De kracht is dan :
uitslag x (2 'rr

x

frequentie)2 x (3 tot 30) x 10~°

De maximum waarde van de uitslag is hier, zoals reeds eerder werd uitgerekend,
8 /i of 8 . 10“4 cm. Dat levert op:
kracht = 8 . 10“4 x (2 'rr x frequentie)2 x (3 tot 30) x 10“0
= 8 x 40 x (3 tot 30) x 10“10 x frequentie2
= (960 tot 9600) x 10

10 x frequentie2

of ruw gerekend :
= 10

5 tot 10

6 frequentie2

De kracht wordt door de, ten opzichte van op en neergaande bewegingen in
rust zijnde, massa opgenomen. Daarvoor kan in totaal een gewicht van 10 tot 100 p
worden aangenomen. Het gewicht is hier tevens de tegenwerkende kracht, dus:
10 tot 100 = 10"“5 tot 10_0 x frequentie2 of
frequentie in

Hz =

V 10“ tot 10s of

frequentie in kHz = 1 tot 10
Dat is dus de frequentie, waarbij het gevaar begint te bestaan dat, tengevolge
van het knijpeffect, de naald niet meer zuiver wordt geleid. Als troost kan worden
opgemerkt, dat het hier ging om de binnenste groef en de grootst mogelijke snel
heid. De 40°, waar we van zijn uitgegaan, geldt voor beiden.
VERVORMINGEN EN HUN GEVOLGEN
We bedoelen hiermee de niet-lineaire vervorming. Er zijn drie soorten:
a) Niet-lineaire vervorming van de lage frequenties
b) Niet-lineaire vervorming van enkele hogere frequentiegebieden
c) Niet-lineaire vervormingen, die bij hogere frequenties groter worden.
Al deze vervormingen uiten zich in verhouding slechts in geringe mate, minder b.v.
dan bij vervorming in de versterker het geval zou zijn. De reden hiervan is, voor
wat betreft de vervorming van de lagere en enkele hogere frequenties, dat zij be
perkt blijven tot een in verhouding klein gedeelte van het gehele frequentiegebied.
Tegenover een sterkere uiting van de vervormingen bij de hoge frequenties (b
en c) staat hier het afnemen van de uitwijking bij toenemende frequentie. Hieruit
volgt namelijk, dat de, het meest storende verschiltonen, bij gebreken in de gram
mofoonplatenweergave aanmerkelijk zwakker zullen uitvallen dan anders.
We kunnen dat gemakkelijk duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld:
Stel dat de groef met twee tonen tegelijk werd gemoduleerd, waarvan de frequen
ties b.Y. 4750 en 5250 Hz zijn. Door gezamenlijke vervorming van deze twee tonen
ontstaat de verschiltoon. De frequentie daarvan is 5250 — 4750 Hz = 500 Hz.
Bij een constante snelheid echter is de uitwijking van de groefmodulatie voor
500 Hz precies 10 maal zo groot als voor de gemiddelde frequentie van de beide
in de groef gemoduleerde tonen (5250 + 4750 Hz) : 2 = 5000 Hz.
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De verschiltoon is dus slechts 10% van de waarde, die hij zou hebben wanneer
de grammofoonplaat gesneden zou zijn met een bij gelijkblijvende geluidsdruk
van de frequentie onafhankelijke uitslag.
De harmonischen zouden echter belangrijker kunnen worden: zij hebben hogere
frequenties dan de grondtonen en vallen daardoor in frequentiegebieden, waarin
de uitwijkingen van de groef dienovereenkomstig kleiner zijn. Hierdoor zullen bij
constante snelheid tijdens het snijden de tweede harmonischen zich twee maal
zo sterk en de derde harmonischen in de snijfrequentiekarakteristiek drie maal zo
sterk uiten als het geval zou zijn bij een snijfrequentiekarakteristiek van een bij
constante geluidsdruk van de frequentie onafhankelijke uitslag in de hoge fre
quenties. Toch gaat dit alleen maar op tot de gemiddelde geluidsfrequentie. Bij
5 kHz zijn b.v. de derde harmonischen reeds 15 kHz en zij liggen dus al aan
de bovenste gehoorgrens.
HET CONSTATEREN EN HET METEN VAN NIET-LINEAIRE VERVORMINGEN
Men constateert deze vervormingen meestal door met de te onderzoeken groeftaster een met een glijdende frequentie gemoduleerde meetplaat af te spelen en
daarbij dan de vorm van de spanningskromme te controleren op het scherm van
een electronenstraaloscillograaf. Met enige oefening kan men reeds niet lineaire
vervormingen van 5% zien. De figuren 147 en 148 laten voor oudere groeftasters
typische vervormingen zien bij verschillende frequenties.

Fig. 147
60 Hz

telkens een
periodeJ groef
sinusvormig

3 kHz

50 Hz

C kHz

CO Hz

5 kHz

Fig. 148
30 H

telkens een
periode-groet
smusvormig

7 kHz

Voor het uitvoeren van metingen zijn glijdende frequenties aanmerkelijk minder
gunstig dan vaste frequenties, maar vaste frequenties hebben het bezwaar dat
men daarmee de vervormingen, die bij slechts betrekkelijk smalle frequentiebanden
optreden, niet nauwkeurig kan constateren. Daarom gebruikt men hierbij de vaste
frequenties alleen maar in speciale gevallen. Voor globale metingen gebruikt men
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uitwijking bij lage frequenties
12db groter dan bij hoge frequenties
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Fig. 149

ook wel platen, die twee zeer uiteenlopende, gelijktijdig gesneden frequenties be
vatten. Fig. 149 laat zien hoe deze platen zijn gesneden. Doordat de naaldbewegingen afhangen van de uitslag (zie fig. 150 of 151) ontstaat een modulatie van
de hoge frequenties. In fig. 152 dat bij fig. 151

behoort zien we boven: het ver

loop van de afwijkingen langs de groef en daardoor ook afhankelijk van de tijd,
daaronder: de totale

bewegingen van de

naald, zoals deze door de uitslag en

fig. 151 worden bepaald en onder: de alleen bij de hoge frequenties behorende
bewegingen.
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Het bij de lage frequenties behorende gedeelte is hier uitgezeefd, wat met behulp'
van een hoogdoorlatend filter kan gebeuren. Men ziet de modulatie. De frequentie
daarvan is twee maal zo hoog als die, welke bij het uitgezeefde gedeelte behoort.
Fig. 153 laat de weg van de naald uit het geval van fig. 152 op grotere schaal
zien. Daaruit zien we duidelijk de maximale piekwaarde A en de minimale piek-
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waarde B.

De kruismodulatie (intermodulatie) wordt in

procenten bepaald door

100 x (A-B) : (A-fB)
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De karakteristieken van fig. 154 en 155 laten enkele voorbeelden zien van meet
resultaten, zoals ze met meetplaten volgens fig. 149 worden verkregen. De be
treffende frequenties zijn 400 Hz en 4 kHz. De kruismodulatiewaarden liggen onge-
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veer vier maal zo hoog als de bijbehorende niet-llneaire vervormingen.
Fig. 156 laat zien hoe men de karakteristieken van fig. 154 kan gebruiken.
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(24 cm/sec), de kruismodulatie als functie van de naaldkracht (In p) aangegeven.
Een dergelijke kromme vertoont gewoonlijk een tamelijk scherpe knik. Deze geeft
aan de minimale naaldkracht, welke nodig is om de kruismodulatie klein te houden.
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WAAR KOMT DE VERVORMING VANDAAN?
De vervormingen van de lage frequenties en van enkele hogere frequentiegebieden
zijn meestal een gevolg van het slecht leiden van de naald en worden hierdoor
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of ook wel direct veroorzaakt door fouten in het aftastsysteem.
De vervormingen van de lage frequenties zijn een bewijs, dat de naaldkracht
niet voldoende is, of dat de naaldhouder, respectievelijk andere door de modulatie
van de groef in beweging gebrachte delen, niet vrij kunnen bewegen, maar b.v.
ergens aanlopen. Deze vervormingen kunnen echter ook ontstaan tengevolge van
speling in de piek up arm. Terwijl in het eerste geval dikwijls de lage frequenties
niet doorkomen, is in het laatste geval meestal een sprong in het frequentieverloop te constateren, waarbij echter nog geen vervormingen behoeven op
te treden.
De vervormingen binnen op zichzelf staande kleine of grote banden in het gebied
der hoge frequenties zijn dikwijls het gevolg van slechte contacten of het knijpeffect. Dikwijls zijn deze vervormingen ook een gevolg van te weinig gedempte
resonanties. Ook wel bestaat er verband met de mechanische demping.
Is b.v. de demping met Silicon niet goed, dan kunnen extra vervormingen op
treden (fig. 155). Zij ontstaan öf daardoor, dat de tussenruimten tussen de te
dempen delen en de in rust zijnde begrenzingsvlakken te klein zijn voor de
siliconvulling öf doordat de siliconvulling open scheurt — hetzij dat zij loslaat van
de haar begrenzende oppervlakken, hetzij dat de samenhang ten dele verloren gaat.
De vervormingen van de hoge frequenties (fig. 157) hangen er mee samen, dat
de geleiding van de naald in de groef met toenemende frequentie van de groefmodulatie — of, hier beter gezegd: met afnemende golflengte — slechter wordt.
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8Ö™/sëc
groefsnelheid

practisch helemaal zelfs — het
Hiervoor is voor een zeer groot gedeelte
knijpeffect verantwoordelijk (zie boven). Dit toch, resp. het daarmee verband
houdende op en neer bewegen van de naald, uit zich direct daar, waar de lood
rechte naaldbewegingen een spanning opwekken. Deze spanningen hebben de
dubbele frequentie van de afwijkingen in zijwaartse richting. Zij zijn dus de
tweede harmonische daarvan. In fig. 157 echter gaat het om de indirecte ge
volgen van het knijpeffect (derde harmonische).
VEERKRACHT VAN DE GROEFWAND EN IN DE GROEFTASTER
De weergave van de hoge frequenties wordt niet alleen beïnvloed door het
knijpeffect en door de daarmee samenhangende slechte geleiding van de naald
in de groef.
Ook afgezien daarvan komen de hoge frequenties zwakker door (fig. 158). Dat
komt ten dele doordat de groefwanden niet volkomen hard zijn. De groefwanden
geven iets mee. Wanneer de bewegende massa geconcentreerd gedacht in de
naaldpunt groot is, dan treden bij dwarsversnellingen van de naald behoorlijke
tegenkrachten op. Grote versnellingen treden natuurlijk voornamelijk op bij hoge en
de hoogste frequenties. Dat betekent een verzwakking van de weergave voor
dit frequentiegebied.
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Schellakplaten

geven

bij

eenzelfde

snijfrequentiekarakteristiek

een

brillantere

weergave van de hoge tonen dan platen uit kunststof. Het oppervlak van schellak
platen

is

harder,

waardoor

de

naaldpunt

aanmerkelijk

minder

afwijkt

van

het

groevenspoor. Vinyliet daarentegen geeft veel meer mee. Bij vinyliet-platen wor
den op de sterk met een hoge frequentie gemoduleerde plaatsen de groefwanden
(elastisch) gedeformeerd. Daardoor zal de naald zodanig langs het geluidsspoor
glijden, dat daarbij de fijnste nuances niet tot hun recht komen. Op deze wijze
gaat een deel van het brillante van de weergave verloren.

Gelukkig is vinyliet

zeer elastisch. Daardoor herstelt het zich van de deformatie.
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Het

beïnvloeden van een heldere weergave bestrijdt men met succes door groeftasters
te gebruiken

met een

bewegende massa
groefmodulatie.

zeer geringe

en

op de

grammofoonplaten

naaldpunt geconcentreerd
met

een

niet

te
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Een verzwakking van de hoge frequenties treedt ook op als men de overbrenging
van

de naaldpunt op het bewegende deel

maakt.

van de groeftaster niet stijf genoeg

Meegevende plaatsen tussen de naaldpunt en het aangedreven gedeelte

van het aftastsysteem leveren ook nog het gevaar op van trillingsverschijnselen,
die vooral kunnen optreden
verschijnselen

en

in verband met het knijpeffect.

Dergelijke trillings

de daarmee gepaard gaande vervormingen treden b.v. op bij

geknikte naaldhouders, die met het oog op dwars- of draaibewegingen te zacht
zijn.

Deze trillingsverschijnselen

treden

vooral

aftastsysteem
dergelijke

op

als

slecht

en de daarmee verband

het door

gedempte

vervormingen

des

de

naald

in

beweging

eigenfrequenties
te

kleiner

vertoont.

naarmate

houdende vervorming,

gebrachte

de

In

het

stijfheid

van

het

algemeen

deel

zijn

van

de

groef

taster kleiner is.

ONGUNSTIGE GROEFVORMEN
Verschillende — vooral oudere of van oude matrijzen nieuw geperste — 78 toeren
platen

en voornamelijk

dergelijke

platen

uit het buitenland

hebben

een

groef-

profiel met een te grote afrondingsstraal.
Het enige middel hiertegen is het gebruik van naalden met een stompere punt.
Dergelijke naalden worden inderdaad vervaardigd en wel met een afronding van
zowel 65 n als ook met afrondingen van 70, 80, 90 en 100 /x. Men kan echter
ook

naalden

gebruiken

die

in

een

stomphoekige

kegel

eindigen,

een

speciale

vorm dus van de universele naalden of zelfs stalen naalden, die tijdens het spelen
volgens de groefvorm afslijten.
SLINGERENDE DRAAITAFELS, NIET GECENTREERDE EN VERBOGEN PLATEN
Bij de gewenste zijdelingse bewegingen van de naald, die overeenkomen met de
groefmodulatie, komen ook nog ongewenste bewegingen. Dergelijke bewegingen
ontstaan door

het verticaal of zijwaarts slingeren van de plaat,

maar ook door
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kuilen, resp. bobbels in het platenoppervlak. Men kan ze zien als men de spiegeling
van een rechte lijn in de plaat bekijkt. Als de naald deze bewegingen makkelijk
kan volgen, zonder dat de goede werking van het aftastsysteem daardoor wordt
beïnvloed, dan leveren deze bewegingen geen nadelen op, afgezien dan van het
meestal geringe janken tengevolge van de snelheidsveranderingen, ontstaan door
zijwaartse

slingering

(radiale

slag).

Helaas

echter

verzetten

de

massa-krachten

zich tegen de uitwijkingen.
De actieve massa’s, resp. de daarbij behorende traagheidsmomenten zijn voor de
verschillende bewegingsrichtingen niet hetzelfde. Aangezien de verticale beweging
veel groter kan zijn dan de zijwaartse, maakt men voor zeer goede weergave
de massa’s, die bij verticale bewegingen

actief worden kleiner dan de massa's,

die bij horizontale bewegingen van het aftastsysteem

moeten worden verplaatst.

Voor aftastsystemen met geringe stijfheid moeten ook de door het slingeren van
de plaat in beweging gebrachte massa's geringer zijn dan normaal. Anders kan
het gebeuren, dat de naald door het slingeren van de plaat te ver uit zijn normale
"werkstand” wordt gedrukt. Daardoor ontstaan vervormingen en ook een in de
maat met het slingeren optredend ruisen.
WRIJVINGSKRACHTEN
Iedere wrijving, zowel in het horizontale als in het verticale lager van de piek up
arm

is

nadelig.

Door wrijving

in

het horizontale

lager ontstaat een wisselende

naalddruk, vooral dan als de plaat in verticale richting slingert: de naalddruk is
daardoor afwisselend te groot en te klein,

aangezien de wrijving

het meegaan

van de arm verhindert.
Wrijving in het verticale lager beïnvloedt de geleiding van de naald. Het gevolg
kan vervorming zijn. Ook kan daardoor gedreun optreden, vooral bij het afspelén
van de binnenste groeven.

Dit gedreun is vooral sterk,

wanneer het weergave-

systeem in staat is ook de laagste frequenties weer te geven. Een uitzondering
hierop maakt de wrijving in een taaie vloeistof. Deze wrijving verdwijnt bij relatief
zeer langzame bewegingen bijna geheel. Men kan dus voor het verticale lager
een constructie toepassen, waardoor ook een grotere mechanische speling door
een taai smeermiddel wordt gecompenseerd.
draaias van de p u arm

as van de draaitafel

V
I
punt waarop de
naald is geplaatst. yj
trekkracht-----door de draaiende
plaat op de naald
uitgeoefend

'richting van de groef
in het punt waarop
de naald is geplaatst

r——trekkracht in de arm

C

Fig.

159

dwarskracht
op de groef wand

Nu is er ook nog de wrijving tussen naald en plaat. Deze wrijving oefent bij een
draaiende

plaat een

trekkracht uit.

Deze trekkracht kan

men

ongeveer stellen

op 1/7 van de naaldkracht. De trekkracht werkt niet precies volgens de verbin
dingslijn tussen het oplegpunt van de naald en het verticale lager van de arm.
Dit lager kan echter slechts dat gedeelte van de trekkracht opnemen, dat in de
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richting van deze verbindingslijn werkt (fig. 159). De rest van de trekkracht wordt
opgenomen door de binnenste groefwand. Dat verhoogt de druk op deze wand.
Zoals fig. 160 laat zien wordt de extra drukkracht (ook "statische dwarskracht"
genoemd) bepaald door K x tg ƒ?. Hierin is K de totale op de naald uitgeoefende
trekkracht en ƒ? de hoek, die de groef met de verbindingslijn van de naaldpunt
en het loodrechte lager van de arm maakt. De tangens van deze hoek is ruwweg

Fig. 160

0,5. Dat wil zeggen, dat de dwarskracht ongeveer de helft is van de trekkracht,
die op zijn beurt ongeveer 1/7 is van de naaldkracht. De dwarskracht is dus te
verwaarlozen wanneer we met een naaldkracht van 30 p of zelfs minder dan
10 p werken.
ACOUSTISCHE TERUGKOPPELING
Bij het spelen van grammofoonplaten beweegt de naald t.o.v. de groeftaster.
Door deze beweging ontstaan de a.f. spanningen. Tikt men op de piek up arm
of op de groeftaster, dan ontstaan ook daardoor bewegingen van de naald t.o.v. de
groeftaster. Deze bewegingen veroorzaken natuurlijk ook a.f. spanningen. Ten
gevolge daarvan hoort men het tikken op de arm sterk uit de luidspreker. Op
dezelfde wijze worden a.f. spanningen veroorzaakt door alle binnen het hoorbare
gebied liggende trillingen van de piek up arm of de opnemer, vooral dan, wan
neer de naald op de plaat rust en daardoor wordt vastgehouden.
Trillingen ontstaan niet alleen door stoten, maar ook door geluidsgolven. Een op
zijn naald rustende opnemer werkt dus — gelukkig als een heel weinig gevoelige
— microfoon. Aangezien het bij een groeftaster alleen aankomt op bewegingen
t.o.v. elkaar werken nu eens de piek up arm, dan weer de draaitafel of zelfs de
montageplaat waarop het geheel is bevstigd, als membraan van de microfoon.
Hieruit volgt, dat door een sterke luidsprekerweergave en het inwerken yan dit
geluid op de platenspeler, bewegingen van de naaldpunt t.o.v. de piek up arm
kunnen ontstaan. Daardoor bestaat er dus voortdurend gevaar voor acoustische
terugkoppeling.
Men kan de oorzaken zelf niet uit de weg ruimen, maar men kan de neiging
tot acoustische terugkoppeling wel verzwakken. Dat doet men dan ook.
Men plaatst de luidspreker dan zo, dat het geluid daarvan niet direct en te sterk
naar de platenspeler toestraalt. Men brengt veren of rubber tullen aan tussen de
platenspeler en de kast en vermijdt bij de constructie van het geheel onderdelen,
die in trilling kunnen raken.
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HOOFDSTUK XI
MICRO- EN PICOGROEVEN
INLEIDING
Het doel van het smaller maken van de groeven is, op een zekere breedte meer
groeven naast elkaar onder te brengen en daardoor de totale groeflengte te ver
groten; bij smallere groeven kan tevens met een kleinere draaisnelheid worden
gewerkt. Door het versmallen van de groeven kan men de speeltijd van een plaat
dan ook aanmerkelijk verlengen.
In 1948 bracht men in Amerika voor het eerst op grote schaal platen op de
markt met aanmerkelijk kortere groefafstanden en smallere groeven dan de tot
toen normale platen. De groefafstand was bij deze nieuwe platen ongeveer de
helft tot een derde van de destijds gebruikelijke afstand. Hand in hand met het
verkleinen van de afstand der groeven gingen het verlagen van de draaisnelheid,
het verbeteren van het platenmateriaal en ook een uitbreiding van het frequentiebereik naar boven.
VERMINDERING VAN DE AFMETINGEN DER GROEVEN
OP DEZELFDE SCHAAL
Onder de afmetingen der groeven worden hier verstaan: de groefdoorsnede, de
maximale uitwijking van de gemoduleerde groef en de lengte van een in de groef
vastgelegde geluidsgolf.
Fig. 161 toont in bovenaanzicht twee groeven met sinusvormige modulatie. Tussen
beide figuren bestaat een geometrische overeenkomst: alle maten van de tweede
1
figuur zijn, ten opzichte van die van de eerste, verkleind tot op — deel, waarbij
n
dus in beide figuren gelijke hoeken behoren. Kleinere groefafmetingen vereisen
natuurlijk een overeenkomstig kleinere afrondingsstraal voor de naaldpunt. Om
normale groef

parallel
,

smalle groef

1
—
n van de
uitwijking

van de breedte
Fig. 161
golflengte

dezelfde toonhoogte te krijgen moet iedere groef-golf, onafhankelijk van de ver
kleining der afmetingen van de groef, in dezelfde tijd worden doorlopen als
1
daarvoor. Bij een verkleining van de groefafmetingen tot — moet de aftastsnelheid
n
1
dus ook tot op — worden verminderd.
n
Deze vermindering geldt echter niet voor de "loopsnelheid" van de groef, d.w.z.
voor de snelheid in de lengterichting, echter wel voor de snelheid, d.w.z. de snel110
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1
heid van de uitwijking. Hieruit volgt voor de dwarsbeweging van de naald — maal
n
de versnelling. Dat zou bij gelijkblijvende bewegende massa geconcentreerd ge-

1
dacht in de naaldpunt — van de tegenwerkende krachten betekenen. Toch heeft
n

1

men getracht ook de bewegende massa op — te brengen. Daardoor kreeg men
n
( )2 maal de tegenwerkende krachten.
'n •
Nu de (statische) krachten bij de uitwijking van de naald. Deze liepen door ver-

1
kleining van de uitslag tot op — terug en een daarbij gelijkblijvende uitwijk-

n
1
stijfheid ook slechts tot op —. Men gaf zich echter alle mogelijke moeite, de
n

1
uitwijkstijfheid zelf ook op — maal de destijds voor platen met normale groeven
n

1

1

geldende waarde te brengen. Bij — maal de uitslag en — maal de uitwijkstijfheid
n
n
verminderen echter de (statische) uitwijkkrachten weer tot (
slechts ( )
' n *

)2, Men heeft dus

maal de naaldkracht nodig. Het is noodzakelijk hier profijt van te

trekken. De afmetingen van de aanrakingsvlakken tussen de naald en de groef-

1
wanden nemen door het tot op — verkleinen van alle afmetingen af in de vern
houding (

)2/ wanneer men verschillen in de veerkracht van de groefwanden

buiten beschouwing laat.
Dat zou voor een niet veranderde naaldkracht n2 maal de druk op de aanrakings
vlakken tengevolge hebben. Daardoor zou echter een veel te grote slijtage van
de naald en de groefwanden ontstaan, resp. een veel te ver indrukken van de
groefwand. Bij (—)2 maal de naaldkracht blijft de druk dezelfde. Men past — terwille van de uniformiteit — deze geringe naaldkracht ook toe voor normale

1
groeven. Groefafmetingen, die tot op — zijn verkleind, vereisen natuurlijk met het
n

1
oog op de ruis ook een — korrelafmeting — dat betekent dus gladdere groefwanden
n
en beter — resp. veerkrachtiger materiaal voor de platen.
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Verkleint men behalve de afmetingen van de groef ook nog de totale afmetingen
1
van de plaat op —, dan volgt daaruit dat er voor dezelfde speelduur een hoeveeln
heid materiaal nodig is van ( )3 maal de vroegere hoeveelheid. De mogelijkheid
' n '
de speelduur dezelfde te laten en door een verlaagde draaisnelheid de diameter
voor de plaat te verkleinen, benut men b.v. bij de 17,5 cm platen. Door toepassing
van deze mogelijkheid, die de smalle groef biedt, is het zinloos geworden alle
platen met smalle groeven nog langspeelplaten te noemen.
1
Bij het verkleinen van de groefafmetingen op — handhaaft men echter dikwijls
n
toch nog de oorspronkelijke diameter van de plaat. Dat betekent dan echter geen
materiaalbesparing per plaat, maar wel een verlenging van de speelduur tot het
n2-voudige bij hetzelfde totale oppervlak der groeven als normaal.
GETALLENWAARDEN
In de practijk worden de afstand der groeven en de breedte van de groef echter
niet altijd in gelijke mate verkleind. Niettegenstaande dat gaan we voorlopig uit
van een verkleining van alle groefafmetingen op dezelfde schaal en we houden
ons aan de werkelijke afstand van de groeven. Ook hiervoor bestaat geen nor
malisatie. Voor de afstand der groeven ligt tegenwoordig de verkleining (n)
namelijk tussen 1,6 en 3 met als meestvoorkomende 2,2.
Met behulp van deze getallen vinden we met behulp van het bovenstaande, waarbij
we dan uitgaan van 78 toeren, een speeltijd van 3,7 minuut voor een kleine plaat
en 5 minuten voor een grote plaat, een naaldkracht van 25 g en een opgewekte
spanning van 1 volt, het volgende:

verkleining (n)

1

1.6

2.2

3

4,7

draaisnelheid omw/min

78

49

35,5

26

16,7

groefafstand fi

250

155

113

83

53

naaldkracht g

25

10

5

2,8

1.13

speeltijd 171/* cm plaat min.

2,3

6

11.5

21

52

speeltijd 25 cm plaat min.

3,7

9,5

18

33

81

speeltijd 30 cm plaat min.

5

12,8

24,2

45

110

spanning V

1

0,63

0,46

0,33

0,21

HET VERKLEINEN DER AFMETINGEN IN WERKELIJKHEID
Men past — zoals reeds werd opgemerkt — bij dezelfde groefafstand zeer ver
schillende groefbreedten toe, waarbij de grootste ruim het dubbele van de kleinste
kan zijn. De breedte van de wallen tussen de ongemoduleerde groeven varieert
dan van 30 /x tot 70 /x en de maximale uitwijking tussen 10 /x en 30 /x, waarbij er
van wordt uitgegaan, dat er tussen 2 groeven bij maximale uitslag minimum 10 n
materiaal moet blijven staan. Ter vergelijking zij hier opgemerkt, dat bij nor’male
groeven de maximale amplituden 50 /x tot 65 /x zijn.
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schakeling is berekend voor een versterkeringangsweerstand van 500 k• ft. Een
dergelijke schakeling laat natuurlijk ook weer slechts een tamelijk klein gedeelte
van de pick-up spanning (in het middelste geluidsfrequentiebereik) werkzaam zijn. *
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COMPENSATIEFILTERS VOOR MAGNETISCHE EN DYNAMISCHE
GROEFTASTERS
Bij deze groeftaster is de spanning in principe recht evenredig met de snelheid.
Hierdoor verloopt de totale frequentiekarakteristiek (plaat
groeftaster) hier
ongeveer gelijk aan de snijfrequentiekarakteristiek. Dat maakt een correctie voor
de lage frequehties nog veel noodzakelijker dan voor de kristalopnemer.

:

470*
<7*

4000
HOGE KARTEl FREQUENTIE

Fig

LAGE KANTEIFREQUEHTIE

HOGE

Fig. 185

184

KANTEIFREQUEHTIE
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Door de volkomen andere eigenschappen komt men voor de magnetische en
dynamische groeftasters tot geheel andere waarden (fig. 183 tot 186) dan die in
de figuren 176 — 180. In fig. 187 zien we een compensatieschakeling met vast
ingestelde correctie voor de bassen en drie mogelijkheden voor de regeling van
de hoge frequenties.
Magnetische en dynamische groeftasters hebben inwendige weerstanden, die zijn
op te vatten als een serieschakeling van een zelfinductie en een werkweerstanct
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De inductieve weerstand neemt recht evenredig toe met de frequentie. Des te
lager men de waarde van de belastingsweerstand kiest, des te eerder begint de
verzwakking van de hoge frequenties en des te groter is deze. Een kleine be
lastingsweerstand dempt eventueel ook de resonanties. Dit alles blijkt uit fig. 188.
VOORVERSTERKERS
Alle voorversterkers voor grammofoonplatenweergave bevatten correctiefilters.
Verder zijn er versterkers zonder en met van de frequentie afhankelijke tegen-
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koppeling. De figuren 189, 190 en 191 laten schakelingen zien van versterkers
zonder tegenkoppeling, die van de frequentie afhankelijk is.
We zullen de speciaal voor magnetische groeftasters bestemde schakeling van
fig. 191 eens nader bekijken. Tussen de eerste en de tweede buis zien we een
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stappenschakelaar; hiermede kan de kantelfrequentie (tussen constante uitwijking
en constante snelheid) worden ingesteld. Het stuurrooster van de tweede buis krijgt
zijn spanning gedeeltelijk over een weerstand van 1 M S2, gedeeltelijk via de serieschakeling van een variabele condensator en het regelbare gedeelte van een weerO.lp
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»250V

stand van 3 M fi. Is dit gedeelte nul en de capaciteit van de condensator 250 pF,
dan is de kantelfrequentie ongeveer 600 Hz, waarboven de spanning oploopt.
Door het verkleinen van de capaciteit wordt de kantelfrequentie hoger. Door de
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JT
bovenste deelweerstand van 3 M ïï wordt het ophalen van de hoge frequenties
begrensd.
Schakelingen met van de frequentie afhankelijke tegenkoppeling zien we in de
figuren 192, 193 en 194 voor kristalopnemers en in de fig. 195 en 196 voor
magnetische groeftasters. In fig. 197 zijn twee frequentiekarakteristieken getekend
voor de schakeling van fig. 196 bij gebruik van een magnetische groeftaster. De
getrokken kromme geldt voor gesloten schakelaars — dus tegenkoppeling in
geschakeld.
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De gestreept getekende kromme geldt voor het geval, dat de tegenkoppeling ir
uitgeschakeld en daarvoor in de plaats een schakeling voor het ophalen van de
bassen tussen beide trappen is ingeschakeld.

GRAMMOFOONPLATENVERSTERKERS MET TRANSISTOREN
Hoewel de transistoren tegenwoordig nog niet voor iedere willekeurige hoge fre
quentie zijn te gebruiken, zijn ze toch buitengewoon geschikt voor a.f.-versterkers.
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Men zal ze dan ook zeer goed in voorversterkers en ook in eindversterkers
kunnen gebruiken. De transistoren zijn vooral goed bruikbaar voor de versterking
van de spanningen, welke worden geleverd door magnetische en electrodynamische
groeftasters. Nadere bijzonderheden hierover vindt men b.v. in het "Telefunken
Laborbuch Bd 1 (Franzis-Verlag, München, voor Nederland: de- Muiderkring,Bussum).
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HOOFDSTUK XIV
HET AANDRIJFSYSTEEM
ONDERDELEN
Het aandrijfsysteem omvat behalve de aandrijfmotor, waarover het volgende hoofd
stuk handelt, het aandrijfmechanisme, de draaitafel met haar lagers, de boven
plaat, die deze onderdelen tezamen houdt en waarin het verticale lager van de
piek up arm is ingebouwd. Tot het aandrijfsysteem kan men ook nog rekenen de
automatische uitschakelaar, die de netspanning onderbreekt, zodra de naald in de
uitloop- of uitschakelgroef is aangekomen.
OVERZICHT VAN DE BIJZONDERHEDEN
Het aandrijfsysteem moet de draaitafel zo nauwkeurig mogelijk met de juiste draai
snelheid aandrijven. Daarbij moet het aantal toeren zeer constant zijn : bij schom
melingen van het toerental ontstaat janken, dat zeer onaangenaam klinkt.
Natuurlijk moet het toerental ook practisch onafhankelijk zijn van variaties in de
netspanning. Anders verandert de toonhoogte met de netspanning.
Van een regeling van het toerental kan in de meeste gevallen worden afgezien.
Men gebruikt nl. voor de aandrijving meestal wisselstroommotoren. De draaisnel
heid daarvan wordt in principe bepaald door de frequentie van het lichtnet. Deze
wordt echter in de meeste lichtnetten — voor zover de omstandigheden normaal
zijn — volkomen constant gehouden.
Met een gelijkmatige aandrijving alleen zijn we er nog niet: het daarbij op
tredende, nooit volledig te vermijden, aandrijfgeluid moet klein genoeg zijn; het
mag niet merkbaar groter zijn dan het ruisen ontstaan door het afspelen, dat
door plaat en naald tezamen wordt veroorzaakt. Het aandrijfgeluid bestaat uit
een deel, dat direct hoorbaar is en een tweede deel, dat — via de groeftaster
in a.f.-spanningen wordt omgezet — door de luidspreker wordt weergegeven.
Het aandrijfgeluid, waartoe natuurlijk ook het door de motor veroorzaakte geluid
behoort, moet in het bovenste deel van zijn frequentieband (d.w.z. enige hon
derden hertz) zeer zwak zijn, aangezien dit deel extra sterk stoort. Bovendien
mag het niet noemenswaardig variëren. Variaties met frequenties van 1 Hz (dus
b.v. bij 78 toeren op de maat van de omwentelingen) doen zeer onaangenaam aan.
WIJZEN VAN AANDRIJVING
Men onderscheidt aandrijving via de as van de draaitafel en directe aandrijving
van de draaitafel zelf.
Vroeger werd alleen de eerste methode toegepast. Tegenwoordig gebruikt men
meestal de tweede methode.

/

/
ft
1

draaitafel

vast op motoras
verstelbaar—

/
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¥

motor

centrifugaal^
regelaar
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.worm
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Fig. 198
wormwiel
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De aandrijving van de as van de draaitafel geschiedde vroeger uitsluitend door
een veermotor, later werden daar meestal electromotoren voor gebruikt.
De veermotor moet men natuurlijk telkens opdraaien. Daarbij wordt met behulp
van een slinger een veer gespannen. Deze veer levert dan het daarin opgehoopte
arbeidsvermogen via een drijfwerk aan de draaitafel. Een centrifugaalregelaar
zorgt voor een voldoend constante draaisnelheid.
Bij de electrische aandrijving van de as van de draaitafel monteerde men de
electromotor vrijwel altijd zodanig, dat de as horizontaal lag. Ook hier was de
motor uitgerust met een centrifugaalregelaar (fig. 198). Men gebruikte meestal
universele motoren met collector en borstels.
Voor het direct aandrijven van de draaitafel gebruikt men öf een wrijvingswieloverbrenging öf een combinatie daarvan met een snaaroverbrenging. Bij de aan
drijving door wrijvingswiel drijft de motor de draaitafel aan via minstens één tussenwiel met rubberloopvlak.
Het aandrijvende systeem is daarbij meestal aan de binnen-onderzijde van de
draaitafel ondergebracht. De motoras staat — afgezien van enkele zeldzame uit
zonderingen — loodrecht. De aandrijving met behulp van een riem of snaar wordt
op zeer veel verschillende manieren uitgevoerd. Karakteristieke voorbeelden daar
van en ook van aandrijving door middel van een wrijvingswiel vindt U verderop.
Al deze aandrijfsystemen worden voor aansluiting op het lichtnet uitgevoerd met
wisselstroommotoren en wel voornamelijk met asynchroonmotoren.

—
*

draaitafel

]

motoras

wrijvingswiel
motor
Fig. 199

Dergelijke aandrijfsystemen zijn vrijwel altijd uitgevoerd met omschakelmogelijkheid
van het aantal toeren, waarvoor twee tot vier draaisnelheden in aanmerking komen.
Bij vier toerentallen gaat het steeds om 16'2/a, 33Va, 45 en 78 toeren. Bij twee
snelheden komen momenteel 33V3 en 78 toeren het meeste voor. 33l/a en 45
toeren komen tegenwoordig nog zelden voor.
WRIJVINGSWIEL-AANDRIJVING MET SLECHTS EEN TOERENTAL
Meestal loopt het frictiewiel, dat de draaitafel aandrijft op de binnenzijde van de
loodrechte wand van de draaitafel. Het wrijvingswiel wordt hierbij door de motoras
hetzij direct, hetzij via een tussenwiel aangedreven. Fig. 199 laat een opstelling
zien zonder tussenwiel.
Het wrijvingswiel, dat op de rand van de draaitafel loopt, is horizontaal verschuif
baar gelagerd. Een veer, die aan het lager-gedeelte is bevestigd, trekt dit laatste
schuin naar de rand van de draaitafel toe. Dat gebeurt op de wijze zoals in fig. 200
voor een uitvoering met tussenwiel is aangegeven. Het genoemde tussenwiel heeft
twee loopvlakken met verschillende doorsneden. Het loopvlak met de grootste
middellijn wordt door de motoras aangedreven. Het andere loopvlak drijft het
wrijvingswiel aan, dat de draaitafel meeneemt.
Dikwijls is het wrijvingswiel echter op een horizontale as gemonteerd, waarbij het
dan tegen de onderzijde van de draaitafel loopt. Daarbij zijn er weer twee
mogelijkheden: öf men drijft het wiel direct aan met de motoras, waarbij dan de
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motoras ook horizontaal ligt (hg. 201) öf men gebruikt een tussenwiel met lood
rechte as (fig. 202).
Slechts zelden geschiedt de wrijvingsaandrijving op de buitenzijde van de lood
rechte rand van de draaitafel (fig. 203). Hierdoor wordt de totale hoogte van hel
. aandrijfsysteem wat minder, verder kan de motor daardoor wat hoger worden
geplaatst, zodat vooral onder de draaitafel slechts weinig ruimte nodig is.
• *
tussenrol

*' '
veer

wrijvingswiel
:■

O

■
'rand draaitafel

Fig. 200

■

■

1
-

Voor de aandrijving van de buitenrand van de draaitafel gebruikt men in plaats van
een wrijvingswiel dikwijls een rubberband (zie fig. 204). Hiermee kunnen weliswaar
geen grote krachten worden overgebracht, maar oneffenheden in de rand van de
draaitafel worden er toch wel enigszins door opgevangen.
De overbrenging van de motoras op het tussenwiel geschiedt of direct door wrij- .
ving of met behulp van een rubber riem. Dit laatste is het beste. Riemoverbrenging •
geeft grotere aanrakingsvlakken. De riem bestaat uit rubber of uit neopreen.

*

rru

/

Fig. 201

n

motor

De zo juist genoemde frictie-aandrijvingen worden ook vervaardigd met ver
anderbare Snelheid. Meestal maakt men de draaisnelheid in trappen regelbaar.
Slechts zelden wordt een continu regeling toegepast.
CONTINU DRAAISNELHEIDSVERANDERING
Men kan b.v. de snelheid continu regelen met behulp van wrijvingswielen, die op
de onderzijde van de draaitafel lopen en waarvan de hartlijn van de as die van

£3
alle

ni

l

motor

Fig

202

de draaitafel snijdt. Door verschuiving van het wrijvingswiel langs zijn as verandert
men de straal, waarop de draaitafel wordt aangedreven (fig. .201). Men'kan hier .
naast de continu regeling ook nog een regeling in trappen verkrijgen door-de
doorsnede van de motoras trapsgewijze te veranderen. Ook dit-is In fig. 201 te zien. *
Dikwijls is tussen de motoras en het op de draaitafel lopende wiel nog 'een extra
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wrijvingswiel. aangebracht, Waarvan de as verticaal staat (fig. 202). Hierbij wordt
gelijk met dé straal öp de draaitafel ook nog de straal op het aandrijvende wiel
veranderd, waardoor men met een in verhouding kleine verplaatsing toe kan.
TRAPSGEWIJZE SNELHEIDSREGELING
Meestal worden voor verschillende overbrengingsverhoudingen, dus voor meer
dan een draaisnelheid van de draaitafel, constructies toegepast, waarbij de draai
tafel via zijn loodrechte rand wordt aangedreven. Hierbij wordt de veranderbare
overbrenging tussen de motoras en de frictierand aangebracht. Niet zelden ge
bruikt men twee of drie rollen^ die door de motoras worden aangedreven en die
op hun beurt het wrijvingswiel aandrijven.

motor

Fig. 203

De eenvoudigste — oorspronkelijk ook toegepaste — mogelijkheid voor de overgang van de ene tussenrol op de andere, bestaat daarin, dat de ene rol uit het
apparaat wordt verwijderd en de andere rol daarvoor in de plaats wordt gezet.
De wisselbare rollen onderscheiden zich van elkaar door de verschillende door
sneden van hun loopvlakken. Bij dergelijke verwisselbare rollen moet men met het
oog op gemakkelijke verwisselbaarheid afzien van een riemoverbrenging tussen
de motoras en de rol.
Men is van het verwisselen van de rollen afgestapt en verkiest momenteel een
omschakeling van het drijfwerk, die geschiedt met behulp van een hefboom of
(vast)

O

.riem

■■

* ‘

ruitsparing

.motoras
V' vaststaand
l

motoras
o

(o

A<<^2/
rand draaitafel^]

as voor de
rollendrager (vast)

rollendrager

Fig. 204

knop. Hierbij wordt iedere tussenrol öf door de motoras op een meestal van
rubber 'voorzien loopvlak aangedreven öf door een voor alle rollen gemeen
schappelijke riem, respectièvelijk door afzonderlijke riemen. De riem loopt om de
motoras en óver minstens één tussenrol. Een goede riemaandrijvlng is bij twee
tussenrollen mogelijk met twee- riemen! Iedere riem loopt over de motoras en
een. tussenrol. Daarbij komen de twee tussenrollen ongeveer.aan weerszijden van
de motoras te liggen (fig. 205). Op deze wijze heffen de trekkrachten, die de
riemen op de motoras uitoefenen, elkaar. vrijw;el op. Ook bij drie snelheden heeft
• nien aan twee tussenrollen voldóeode, wanneer het aandrijvende wrijvingswiel
bij de hoogste snelheid direct door de motoras wordt aangedreven.

•
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Het

omschakelen

van

het

toerental

geschiedt

bij

al

deze

constructies

(met

of

zonder riemen) door het draaien van een plaat, waarop de verschillende tussenrollen zijn gelagerd (fig. 205 en 206). Soms is ook de motor aan deze plaat be
vestigd. Hij wordt dan bij het omschakelen tegelijk met de rollen mee verplaatst.
tussenrol
riem

Ö

as voor de
drager van de
tussenrollen

c

o

wrijvingswiet

riem
motoras

Fig. 205

■tussenrol

In plaats van meerdere tussenrollen gebruikt men ook wel een enkele tussenrol,
die twee of drie verschillende trapsgewijze verlopende doorsneden heeft, dus een
trappenrol

(fig.

207).

Nog

eenvoudiger

kan

op

de motoras zelf een dergelijke

trappenrol worden aangebracht (fig. 208). Het overgaan van de ene overbrengingsverhouding op de andere geschiedt dan door het wrijvingswiel, dat de beweging
van de trappenrol op de rand

van de draaitafel overbrengt,

hoger of lager te

plaatsen. Gedurende het verstellen van de hoogte moet het dan automatisch van
as van de motor
tjvmgs wie

O

Fig

206

'
\
\

'as voor de drager
van de tussenrollen

tussenrollen

-O

uitsparing

de trappenrol worden afgetild. Maakt men de omschakelaar zodanig, dat deze in
de stand

waarin

het wrijvingswiel

vrij staat van

de trappenrol

een

vaste stand

heeft, dan voorkomt men daarmee, dat de rubberbekleding indeukt wanneer het
mechanisme langere tijd niet wordt gebruikt.
Deze

eenvoudige wijze van aandrijven wordt meer en

meer toegepast. Tot op

zekere hoogte is het een nadeel, dat het loopvlak op de rand van de draaitafel
een vrij grote straal moet hebben.
wrijvingswiel

voor 33ljomw/mm

!l

.45 omw/m,n
78 om%>/n.

'ji
i

spiraal voor aanpassing
’aan de netfrequentie

loopvlak voor
de spiraal

Fig. 207
as van de motor

Voor een draaitafelsnelheid van 162/:j toeren en een kleine diameter van de aan
gedreven rand van de draaitafel is dan helaas een zeer kleine doorsnede van de
trappenrol op de motoras noodzakelijk.
Voorbeeld: Stel b.v. dat de motor een draaisnelheid heeft van 2800 toeren
per minuut en de draaitafel van 162/3 toeren. Verder is de doorsnede van de draaitafel 17 cm. Hieruit volgt voor de doorsnede van de trappenrol 170 mm x 162/3 :
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2800 = 1,01 mm. Tegen een kleine doorsnede Had men oorspronkelijk veel be
zwaren en wel reeds in de tijd, dat het kleinste toerental nog 33lla toeren bedroeg.
Deze bezwaren bleken echter ongegrond te zijn : de overbrenging tussen de dunne
asstomp en het wrijvingswiel is — bij juiste keuze van het materiaal voor het wrijvingswiel — volkomen betrouwbaar. Grotere moeilijkheden doen zich voor bij de
overbrenging tussen het wrijvingswiel en de rand van de draaitafel: de mecha
nische slip tussen de rotor van de motor en de rand van de draaitafel treedt
voornamelijk hier op.
wrijvingswiel

■voor 16*/, omw/m,n
33/j omw/mm
<5
om"/m,n.

Fig. 208

loop
vlakken

78

omvfmin.

as van de motor

Ook de zeer betrouwbare studio-platenspelers worden tegenwoordig met een
dergelijke aandrijving uitgevoerd, alleen gebruikt men daarbij grote draaitafels en
dikwijls vierpolige aandrijfmotoren, die 1400 resp. 1500 toeren maken. Hierdoor
komt men tot overeenkomstig grotere doorsneden van de trappenrol.
AANPASSING AAN VERSCHILLENDE NETFREQUENTIES
Wisselstroom asynchroonmotoren lopen met toerentallen, die ongeveer 6% onder
de synchrone snelheid liggen. Hieruit volgt, dat met de frequentie van het lichtnet
ook de draaisnelheid van de motor verandert. Niet overal is de frequentie van het
lichtnet 50 Hz, er zijn ook landen waar zij 40 Hz, 42 Hz of 60 Hz bedraagt. In
verband daarmee moeten de platenspelers, welke voor de export zijn bestemd,
worden aangepast op de verschillende netfrequenties. Dat geschiedt met behulp
van een spiraal uit draad (fig. 207), die over de motoras wordt geschoven. De
buitenmiddellijn van de spiraal komt overeen met de voor de betreffende frequentie
noodzakelijke overbrengingsverhouding. Heeft de motoras zelf een trapvormig
veranderende doorsnede, dan kan het aanpassen aan de verschillende netfrequen
ties in principe plaats vinden door het trapvormige gedeelte verwisselbaar te maken.
Dat vereist echter een zeer grote precisie bij de fabricage. Meestal zal men een
andere motor monteren.
OVER DE BIJGELUIDEN VAN HET AANDRIJFSYSTEEM
Het aandrijfsysteem veroorzaakt bijgeluiden en wel direct
dus mechanisch
acoustisch
en ook via de groeftaster en de luidspreker. De oorzaken van
beide soorten bijgeluiden zijn mechanische trillingen, die ook weer öf direct
mechanisch öf langs electro-magnetische weg worden veroorzaakt.
Zo veroorzaakt de motor aandrijfgeluiden, die voor een deel een gevolg zijn van
zijn niet geheel rustige loop en voor een deel electro-magnetisch, veroorzaakt
door zijn magnetische strooiveld. De ankers van de motoren worden om een zeer
rustige gang te verkrijgen zeer nauwkeurig uitgebalanceerd en goed gelagerd.
De ankersleuven maakt men om dezelfde redenen dikwijls schuin over de
ankeromtrek.
Alle mechanisch veroorzaakte motorgeluiden hebben frequenties, die afhangen
van de draaisnelheid van de rotor. De laagste van deze frequenties ligt bij een
tweepolige motor ongeveer eenzelfde percentage als de slip bedraagt, beneden
de netfrequentie; b.v. bij 50 Hz netfrequentie en 6% slip wordt dat 47 Hz. Dit
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kan zwevingen tussen deze frequentie en de daarbij behorende harmonischen en
de netfrequentie met daaruit afgeleide frequenties veroorzaken.
Nu zijn we toe aan de electromotorisch veroorzaakte krachten: het magnetische
strooiveld oefent magnetische krachten uit op de ijzeren bovenplaat. De frequentie
van deze krachten is twee maal zo hoog als de netfrequentie. Is de bovenplaat van
aluminium in plaats van ijzer, dan veroorzaakt het magnetische strooiveld daarin
stromen, die met het strooiveld samenwerken. Hierdoor ontstaan ook weer krach
ten met de dubbele frequentie van de netfrequentie. Deze krachten zijn echter
in verhouding

klein.

De electromagnetisch opgewekte krachten veroorzaken bewegingen tussen motor
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blijken constructies, waarbij de bovenplaat uit twee delen bestaat, veel beter te
zijn. Het ene deel ligt boven de motor en is daarmee vast verbonden. Tussen dit
deel en de rest van de bovenplaat, die de pick-up arm en de draaitafel draagt
wordt dan een geluiddempende stof aangebracht. Ook de aandrijfrollen zijn be
vestigd op

het gedeelte van de bovenplaat, dat de motor draagt. Daardoor is er
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De figuren 209 en 210 laten spectra zien — dus frequentiekarakteristieken —
van aandrijf-bijgeluiden. Fig. 209 is voor een platenspeler met worm en worm
wiel, terwijl de krommen van fig. 210 bij wrijvingswiel-aandrijving van de draai
tafel behoren.
In fig. 210 zijn twee krommen getekend. De bovenste is van een aandrijfsysteem
met slecht uitgebalanceerde motor, dat met het oog op bijgeluiden vrij ongunstig
is. Het slechte uitbalanceren blijkt uit de hoge waarde, welke gevonden wordt
voor een frequentie iets lager dan 50 Hz. Zoals we uit deze kromme zien heeft
de motor maar één poolpaar (synchrone snelheid 2000 omw/min). De onderste
kromme geldt voor een goed uitgebalanceerde motor. In dit geval trilt de boven:
plaat dank.zij het magnetische strooiveld vrij sterk (piek bij 100 Hz).
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Zuivere wrijvingswielaandrijvingen, die zijn gecombineerd met riemoverbrenging
hebben, zelfs in goedkopere uitvoeringen, meestal minder bijgeluiden. In het
uiterste geval kan men rekenen op verschillen van 20 dB over het totale stoorniveau. De bijgeluiden van de aandrijving vallen practisch allemaal in het frëquentiegebied van 30 tot 500 Hz. Wanneer de motor uit het wisselstroomnet wordt ge
voed, treden meestal uitgesproken maxima op bij ongeveer de netfrequentie en
vooral bij de dubbele netfrequentie. Soms is er ook nog een maximum bij het
viervoudige van de netfrequentie.
Om de van de motor afkomstige trillingen uit de bovenplaat, waarop de lagers
van de draaitafel en de pick-up arm zijn bevestigd, te houden, brengt men tussen
motor en bovenplaat zachte tussenstukken aan. Dat zijn meestal stukken uit met
ijzer tezamen gevulcaniseerde rubber. Zij moeten aan de ene kant aan de statische
(dus gelijkblijvende) krachten voldoende weerstand bieden, aan de andere kant
echter de trillingen slechts sterk verzwakt overbrengen. Deze twee eisen zijn met
elkaar in tegenspraak.
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Er is nog een tweede paar tegenstrijdige eisen: opdat de van de motoras resp.
tussenrollen afkomstige bijgeluiden zo min mogelijk op het wrijvingswiel worden
overgebracht, zou het goed zijn de motor, resp. de extra bovenplaat, waaraan
de motor met de tussenrollen zijn bevestigd, ongeveer op de hoogte van het
■wrijvingswiel op te hangen.
Om echter het overbrengen van de motortrilllngen op de bovenplaat tegen te
gaan zou men de ophanging moeten maken op het vlak waar de geringste tril
lingen optreden. Dit valt echter niet samen met het vlak van het wrijvingswiel.
Men ziet hieruit: het beste is er voor te zorgen, dat de motor zelf rustig loopt
en dan pas te vertrouwen op de soepele ophanging. Deze is er eigenlijk alleen
maar om nog zwakke trillingen van de bovenplaat weg te houden.
De geringe uitsturing van de l6‘2/3 toerenplaten laat trillingen, die in het aandrijf
mechanisme ontstaan, dienovereenkomstig sterker tot hun recht komen dan het
geval is bij het spelen van sneller draaiende en daarom met een diepere groefmodulatie gesneden platen. Men moet dus voor l62/3 toeren platen zeer veel aan
dacht besteden aan een rustige gang van het mechanisme. Dit wordt bevorderd
door: een vierpolige, dus bij 50 Hz ongeveer 1400 toeren lopende, zeer goed uit
gebalanceerde motor, een nauwkeurig ontwikkelde motorophanging en zeer pre
cies lopende onderdelen van de'aandrijving.
Het gemakkelijkste zou men een rustige gang kunnen krijgen wanneer men zich
beperkte tot 162ƒ3 toeren en de andere snelheden wegliet. Platenspelers welke
alleen voor 162/3 toeren zijn ingericht hebben overigens ook geen platenwisselmechanisme nodig: de met deze draaisnelheid bereikbare speelduur van 45 minu
ten per plaatzijde maakt automatisch wisselen overbodig.
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HET VRAAGSTUK VAN DE GELIJKLOOP
Gelijkloop heeft twee betekenissen : constante gemiddelde nominale draaisnelheid
en geringe snelheidsverschillen om dit gemiddelde.
Met het oog op de nominale draaisnelheid (78, 45, 331/s, l6‘2/3 toeren)
gelden voor de trapvormige verdunningen op de motoras zeer kleine toleranties.
Verder is het voor het verkrijgen van de juiste draaisnelheid nodig de slip te
beheersen : het meenemen van de draaitafel door het wrijvingswiel moet volkomen
betrouwbaar zijn en het totale wrijvingsmoment mag van exemplaar tot exemplaar
niet te veel verschillen tonen. Tenslotte moet men de voor de aandrijving gebruikte
asynchroonmotor veel groter kiezen dan met het oog op het aanloopkoppel nodig
zou zijn : de asynchroonmotor moet een minimale slip hebben. Des te groter de
gemiddelde slip is, des te groter is de invloed, die eventuele verschillen op de
draaisnelheid hebben.
De draaisnelheidsvariaties kunnen verschillende oorzaken hebben.
Vroeger lag de oorzaak voor een groot deel in de groefmodulatie: bij diepe
modulatie werd de aandrijving sterker afgeremd dan bij zwakke modulatie. Tegen
woordig spelen deze variaties bij de thans toegepaste geringe naaldkracht en de
daarmee verbonden benodigde geringere trekkracht vrijwel geen rol meer.
Als oorzaak van snelheidsvariaties valt de verdenking dikwijls op de radiale (zij
waartse) en axiale (op en neer) slingering van plaat of draaitafel. Ook geeft men
wel de schuld aan de radiale slag van de aangedreven rand van de draaitafel.
Laten we dat eens berekenen. Het is niet zo moeilijk de radiale slag van de aan
gedreven draaitafelrand te beperken tot ± 0,2 mm. Bij een doorsnede van de
rand van de draaitafel van 200 mm, zodat de straal 100 mm is, betekent een
radiale slag van ± 0,2 mm slechts een variatie in het aantal toeren van ± 0,2 :
100 = ± 0,2% of ± 2ü/oo.
Onderzoekingen van de schrijver hebben uitgemaakt, dat de snelheidsvariaties
voornamelijk worden veroorzaakt door het onregelmatige meenemen van de rand
van de draaitafel door het wrijvingswiel.
Dikwijls draait men het aangedreven vlak van de draaitafel nog uit, resp. af om
de mogelijk nog aanwezige slag nog te verkleinen. Dat wordt er wel door be
reikt, maar er ontstaat een oppervlak, dat volkomen ongeschikt is om te worden
meegenomen door het wrijvingswiel.
CONTROLE VAN DE DRAAISNELHEID
Het gaat hier om twee controles: om die van de gemiddelde draaisnelheid en
om de toerentalvariaties.
De gemiddelde draaisnelheid is maatgevend voor de toonhoogte bij de weergave.
Een te hoog toerental verhoogt de toon dienovereenkomstig. Een te laag toerental
maakt de toon te laag.
Langzame toerentalvariaties uiten zich als janken, snelle door een "rauwe" weer
gave. Variaties met een frequentie van ongeveer 10 Hz storen reeds bij een
waarde van ± 3°/oo van de gemiddelde snelheid.
De gemiddelde snelheid kan door het tellen van b.v. 100 toeren en het meten
van de tijd die daarvoor nodig is, behoorlijk nauwkeurig worden vastgesteld. Een
dergelijke controle heeft echter alleen zin, wanneer men — bij wisselstroom als
voedingsspanning — de zekerheid heeft, dat de netfrequentie juist is.
Eenvoudige controle is ook mogelijk met de stroboscopische schijf, een schijf, die
om en om witte en zwarte strepen vertoont en die met intermitterend licht wordt
verlicht. Dit verlichten kunnen we doen met een op het wisselstroomnet aange
sloten fluorescentielamp of glimlamp (desnoods met een gewone gloeilamp van
gering vermogen, dus met een dunne en lange gloeidraad). Bij 50 Hz behoren
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100 witle en 100 donkere strepen per secunde. De stroboscopische schijf schijnt
dan stil te staan, wanneer iedere volgende streep op dezelfde plaats is te zien.
Een voorbeeld van een dergelijke stroboscopische schijf zien we in fig. 211. Omdat
de verdeling grover is en dus in de figuur beter te onderscheiden hebben we hier
een schijf voor 78 toeren getekend.
Fig. 211 heeft vijf verschillende verdelingen. De 78 toeren verdeling staat b.v.
op de middelste ring. Van buiten naar binnen gelden bij 50 Hz de verdelingen
voor 74, 76, 78, 80 en 82 toeren, waarbij dan de betreffende ring schijnt stil te saan.
Voor andere verhoudingen is de verdeling als volgt uit te rekenen: bij f Hz zijn
er per secunde 2 f witte en 2 f donkere strepen. Dat zijn tezamen 4 f strepen.
Maakt de plaat n toeren per minuut, dan is het aantal omwentelingen per secunde
60
n. Op dit aantal moeten dus 4 f strepen voorkomen, die om beurten
zwart en wit zijn.
Voorbeeld: Bij 45 toeren behoren 45 : 60 = 0,75 toeren per secunde. Is de
frequentie 50 Hz, dan komen er dus op iedere 0,75 omwenteling 200 strepen.
Iedere streep heeft dus een breedte van 0,75 x 360°
200 = 1,35°.

Variaties in het toerental zijn enigszins met behulp van de stroboscopische schijf
te controleren. Voor nauwkeurige bepaling daarvan gebruikt men een toonhoogtevariatiemeter (W.Franz, Lahr, Baden). Hierbij behoort een plaat met een constante
toon (b.v. 5 kHz, Deutsche Grammophon Gesellschaft). Iedere variatie van de
snelheid veroorzaakt een daarmee overeenkomende variatie in de hoogte van de
weergegeven toon. Men stuurt de variatiemeter met de spanning, die bij de in de
plaat gesneden toon behoort. Deze spanning wordt eerst versterkt en dan be
grensd, waardoor men eventuele amplitudemodulatie voorkomt en de uitslag van
de meting onafhankelijk maakt van de grootte van de ingangsspanning. De nu
constante spanning voert men enerzijds via een resonantiekring, anderzijds via
een versterktrap met fazedraaier toe aan een discriminatorschakeling (fazebrug).
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Aan de uitgang van deze fazebrug ontstaat eêrr wisselspanning, die- evenredig is
met de variaties van de geluidsfrequentle, met een piekwaarde, die evenredig is
met de grootte van de frequentietoename. Deze uitgangsspanning wordt door
een piek-voltmeter aangegeven, die parallel is geschakeld met een spiégelgaivanometer. Beide instrumenten zijn geijkt voor toonhoogtevariaties in °/oo.
*•
:
VLIEGWIELWERKING CONTRA TOERENTALVARIATIES
Toen men nog uitsluitend te maken had met platen met normale groeven en dus
78 toeren en men veermotoren of langzaam lopende electromotoren gebruikte
voor de aandrijving van de draaitafel, was het juist de destijds zware grammofoon
platen, tezamen met de grote draaitafel, als vliegwiel te gebruiken. Men maakte
dus de draaitafel, speciaal echter de rand, vrij zwaar en gaf de draaitafel een
grote doorsnede.
Tegenwoordig is de situatie anders: de 78 toeren platen zijn op de achtergrond
gedrongen, in plaats daarvan heeft men 45, 33xla en zelfs al l62/3 toeren. Bij
dergelijke kleine toerentallen zou een vliegwielwerking pas worden' yerkregen
wanneer men zeer zware en grote draaitafels zou gebruiken. Kunststofplaten
dragen door hun geringe gewicht en hun dikwijls zeer kleine doorsneden nauwelijks
bij tot de vliegwielwerking. Het anker van de motor daarentegen is, niettegen
staande zijn kleine doorsnede, dank zij zijn grote aantal toeren een vrij groot
vliegwiel. Om het ook als zodanig te kunnen gebruiken moet men er voor zorgen,
dat de koppeling tussen het anker van de motor en de draaitafel een zeer kleine,
maar voor alles constante slip heeft.
Dat leidt tot kleine draaitafels, die in hun lagers slechts weinig energie verbruiken.
De lagering van een lichte draaitafel, die slechts lichte platen behoeft te dragen
en een zeer kleine naaldkracht behoeft te overwinnen, kan geheel anders worden
uitgevoerd dan die voor de vroegere zware draaitafels.
Het is in verband hiermee niet erg duidelijk, waarom men slechts zo zelden de
moed kan opbrengen om de 78 toeren te laten vervallen. Daardoor zou meteen
het vervelende omwisselen van naalden (of pick-up koppen) voor normale- en
microgroeven overbodig worden.
AUTOMATISCHE UITSCHAKELAARS
Bij platenspelers schakelt men meestal met de pick-up arm in. Men draait hem
daartoe iets uit zijn ruststand naar buiten — dus van de draaitafel af. Met.de
arm wordt dan een onder de bovenplaat aangebrachte schakelaarhefboom ge
draaid, die de stroomkring sluit. Voor het automatische uitschakelen van de scha
kelaar gebruikt men nu een van de drie mogelijkheden, die de plaat daartoe biedt:
Dat zijn:
1. De diameter van de uitloopgroef, die kleiner is dan die van de binnenste groef.
2.

De grotere spoed van de uitloopgroef.

3.

De excentrische stand van de eindgroef.

Voor op het uitschakelmechanisme en zijn werking wordt ingegaan, is het nuttig
de groeven eens te bekijken en de daarvoor gebruikte vaktaal te leren kennen..
Daarbij zullen voor de volledigheid ook de buitendoorsnede, de inloopgroef en .
de eerste gemoduleerde groef nader worden bekeken.
De figuren 212 tot 214 laten platen zien met een diameter van 300, .250 en
175 mm. Terwijl voor de diameter van 300 mm en 250 mm tot voor kort nog een
flinke marge werd toegestaarr, zijn de nominale waarden thans wat scherper ge
steld en de tolerantie aanmerkelijk verlaagd.
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Gaan we van buiten naar binnen, dan komen we eerst bij de ongemoduleerde
inloopgroef. Deze moet bij de twee grootste formaten direct aan de rand
van de plaat beginnen, terwijl zij bij de 175 mm plaat pas na 0,5 mm behoeft te
beginnen. De inloopgroef moet minstens één omwenteling lang zijn. Voor de
twee grootste plaatdoorsneden is het verdere verloop van de inloopgroef niet
vastgelegd. Voor de platen van 175 mm middellijn moet minstens één omwenteling
met normale spoed en de rest van de inloopgroef met een grotere spoed
zijn gesneden.
De diameters van de eerste gemoduleerde groef zijn voor de drie plaatformaten
nog niet zo lang geleden vastgelegd op max. 292,6 mm, resp. 241,8 mm,
resp. 168 mm.
buitendiameter.
301.6 + 0,8
(voor overgangstijd 300 + 2,4-3.0

250.8 + 0.8
250 + 1.6-2.0)

175+0.1

eerste gemoduleerde groef
eindgroef
<t> 86tl

'eindgroef
0 86 + 1

O

eindgroef
0 98 + 1

O

uitloopgroef

/binnenste^
herkennmgs
0 s? 135 mm

inloopgroef begint direct aan de rand van de plaat
inloopgroef minstens een omwenteling

' binnenste^
herkennings
0 » 135mm
inloopgroef begint op >0.5mm
van de rand van de plaat:
minstens een omwenteling
met normale spoed.daarna
grotere spoed

diameter 1* gemoduleerde groef ftussen haakjes voor overgangstijd) diameter 1*gemoduleerde groef
£ 168
*292.6 ( £290)
S 241.8 (S240)
Fig

212

Fig

213

Fig. 214

De tot nu toe genoemde maten zijn van geen belang voor het uitschakelmechanisme. De eerste diameter, die daarvoor van belang Is geldt voor de
binnenste "herkenningsgroef'. Onder ''herkenningsgroef” verstaat men een aantal
ongemoduleerde groeven, die met een grotere spoed zijn gesneden. Hen kan
er aan zien, dat op de plaat een nieuw gedeelte begint. De grotere spoed van de
herkenningsgroef mag het uitschakelmechanisme niet beïnvloeden. Daarom wordt
het uitschakelmechanisme zodanig gebouwd, dat het pas dan in werking treedt
wanneer de doorsnede van de afgetaste groef klein genoeg is geworden. Om
hierbij rekening te kunnen houden met een bepaalde doorsnede heeft men de
minimale diameter van de binnenste herkenningsgroef vastgelegd op 135 mm.
Niet van wezenlijk belang voor het uitschakelmechanisme is het einde van de
modulatie, dus de kleinste diameter van een gemoduleerde groef. Deze is dan
ook niet vastgelegd.
Van het laatste gemoduleerde gedeelte gaat de groef over in de ongemoduleerde
uitloopgroef. Deze heeft een grotere spoed, die dikwijls wordt gebruikt
voor het in werking stellen van het uitschakelmechanisme en daarom weer is ge
normaliseerd (spoed 3 — 8 mm per omwenteling). De uitloopgroef moet minstens
één omwenteling lang zijn.
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De

eindgroef

malisatie
86 ±

1

110 ±

sluit aan op de uitloopgroef. Deze is volgens de Duitse normet de plaat en heeft bij 78 toeren een diameter van

concentrisch

mm, voor de 45 toerenplaat 98
1

±

1

mm en voor de 33Va toerenplaat

mm. In andere landen worden ook wel excentrische eindgroeven toe

gepast (excentriciteit enkele millimeters).
We gaan ons nu eerst bezighouden met de diameter of de straal van de groeven
als "signaal’' voor

het uitschakelen.

"van de stand afhankelijke"

Het gebruik van

dit "signaal"

leidt tot de

uitschakelaar. De minimale straal van de bespeelde

groef ligt ongeveer vast: hij wordt bepaald door de eisen, welke aan de kwaliteit
van de modulatie worden gesteld. Aan deze laatste gemoduleerde groef sluit de
uitloopgroef aan:

deze leidt met haar veel grotere spoed

snel tot een kleinere

straal. Wanneer alle platen zodanig waren gesneden, dat het einde van de be
speelde groef steeds op ongeveer dezelfde afstand van het hart van de plaat lag,
dan zou het overschrijden van deze afstand een goed bruikbaar signaal zijn voor
het in werking stellen van de uitschakelaar. Helaas is er op dit punt een groot
verschil tussen de verschillende platen. Zo snijdt men b.v. platen met smalle groe
ven niet zover naar het midden als platen met normale groeven. In verband met
deze

verschillen

worden

uitschakelaars,

die

in

werking

moeten

treden

bij

het

overschrijden van een zekere groefdiameter, instelbaar gemaakt.
Nu zullen wij eens zien op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de grotere
spoed

van

de

uitloopgroef.

Het daarbij

behorende

uitschakelmechanisme berust

daarop, dat de onderlinge afstand van de gemoduleerde groeven en dus ook de
spoed klein zijn, terwijl de spoed bij het overgaan op de uitloopgroef aanmerkelijk
groter wordt. Komt men tijdens het afspelen aan het laatste deel van de plaat,
dan wordt een schakelarm door een, met de pick-up arm verbonden, uitsteeksel
naar

de as

van

de draaitafel

geschoven.

Nu

drukt

b.v.

een

beugel

uit draad,

die aan de as van de draaitafel is bevestigd, de schakelarm steeds weer dat kleine
stukje terug dat hij

—

door

de spoed

■—

tijdens

een

omwenteling wordt ver

schoven. Loopt nu de naald in de uitloopgroef, dan neemt de spoed toe. De ver
schuiving van de schakelarm naar de as toe wordt daardoor groter
dat nu de met de as verbonden

beugel

hem niet

—

zo groot,

meer kan terugschuiven. Nu

wordt de schakelarm door de draadbeugel of door een ander met de as verbonden
onderdeel gegrepen en daardoor krachtig bewogen. Door deze beweging schakelt
de arm de schakelaar uit (fig. 215). De voor het omschakelen nodige kracht wordt
daarbij niet via de groeftaster geleverd, maar via de door de motor aangedreven
draaitafel.

Daardoor is

het mogelijk

robust gebouwde

schakelaars te gebruiken,

zelfs als de pick-up arm slechts met een geringe naalddruk werkt.
draadbeugel met de draaitafel meedraaiend
,
i as van de draaitafel
i
aJ

beweging doori
de p u arm

b\

terugstoten
van de schakel hef boom

meenemen
van de schakelhefboom

Fig. 215

lager van de schakelhefboom
Men mag de

uitschakelaars,

die gebruik

maken

van

de

grotere spoed

van de

uitloopgroef pas in werking laten treden als de straal van de groef kleiner is dan
de kleinste straal van de herkenningsgroef, nl. 135 mm : 2

=

67,5 mm. Dat is

nodig in verband met de langspeelplaten. Deze bevatten nl. dikwijls verschillende
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delen, die door ongemoduleerde groeven met grote spoed zijn gescheiden. Deze
ongemoduleerde groeven mogen de uitschakelaar niet beïnvloeden. In verband
daarmee mag de uitschakelaar tot een straal, die kleiner is dan die van de laatste
overgangsgroep van een langspeelplaat, niet in werking treden.
De excentrische eindgroef kan bij een daarvoor ontworpen uitschakelmechanisme
zonder enig voorbehoud voor de uitschakeling worden gebruikt. Men moet er
alleen rekening mee houden, dat de eindgroeven, bij platen van verschillende
landen, niet hetzelfde zijn.
Voor platen met normale groeven (25 en 30 cm middellijn) geldt:
Duitsland
De uitloopgroef moet minstens een gehele omwenteling lang zijn.
De spoed moet minstens 3 en hoogstens 8 mm zijn. De uitloopgroef gaat in de
eindgroef over. De eindgroef is concentrisch met een diameter van 86 ± 1 mm
of (zelden) excentrisch met een diameter van 87 ± 1 mm (middelpunt 21/* mm
verschoven t.o.v. het hart van de plaat). Diameter van de binnenste gemoduleerde
groef minstens 97 mm.
Engeland: Excentrische eindgroef met een diameter van 85,7 ± 3,8 mm.
Verschuiving t.o.v. het middelpunt 3,2 ± 0,4 mm. Middellijn van de binnenste
gemoduleerde groef 89 mm.
Belgie, Indië, Nieuw Zeeland en Amerika: Diameter binnenste
gemoduleerde groef 95 mm. In aansluiting daarop een uitloopgroef en een con
centrische eindgroef.
Voor microgroefplaten
trische eindgroef:

(25 en 30 cm doorsnede) gelden bij een excen

Diameter van de excentrische eindgroef 113 mm
Excentriciteit van de eindgroef 3,2

0,4 mm

Diameter van de binnenste gemoduleerde groef 120 mm.
De microgroefplaten (17,5 cm diameter) hebben geen excentrische eind
groeven.
De overgangsgroeven voor de laatste modulatie, die we herkenningsgroeven heb
ben genoemd zijn in Duitsland vastgelegd op een minimale diameter van 135 mm.
Metingen aan ca. 100 platen van verschillend fabrikaat leverden de volgende
waarden op (genormaliseerde waarden volgens DIN 45533/36/37 zijn vetgedrukt).
78 TOEREN
Eindgroeven, diameter tussen

84

Diameter binnenste gemoduleerde groef

86

97 mm

97

128 mm

97

98 mm

45 TOEREN
Eindgroeven diameter tussen

122 ............. 125 mm

diameter binnenste gemoduleerde groef
33Va TOEREN

110

115 mm

Diameter laatste herkenningsgroef

160

195 mm

Diameter binnenste gemoduleerde groef

132

185 mm

100

110 mm

Eindgroeven, diameter tussen

108

162/a TOEREN
Diameter binnenste gemoduleerde groef
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DE DRAAITAFEL
Deze doet dienst om de plaat op te leggen, die door de wrijving door de draaitafel
moet worden meegenomen. Om de wrijving te vergroten bedekt men de boven
zijde dikwijls met rubber, vilt of fluweel. In plaats van geweven fluweel gebruikt
men ook wel een fluweelachtige laag, die er wordt opgespoten.
Vroeger was de draaitafel dikwijls omlijst met een nikkelen of verchroomde rand.
Daarvan is men, voornamelijk om de kosten, afgestapt. Wanneer een dergelijke
metalen rand niet aanmerkelijk lager ligt dan de bovenzijde van de draaitafel,
kan men er per ongeluk met de naald van de groeftaster tegenaan slaan, waardoor
deze wordt beschadigd.
De draaitafel werkt alleen bij voldoend grote middellijn en zware rand bij
78 toeren als extra vliegwiel en compenseert daardoor kortdurende variaties
in de draaisnelheid.
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HOOFDSTUK XV
PLATENWISSELAARS EN AUTOMATISCHE PLATENSPELERS
Naast de gewone platenspelers voor één plaat hebben ook de platenspelers voor
meer platen zich een plaats veroverd. Men noemt ze dikwijls platenwisselaars,
waarbij echter het wisselen slechts een bijkomende functie is. Het hoofddoel blijft
het afspelen van platen.
De gebruikelijke platenwisselaars spelen achter elkaar acht tot tien platen auto
matisch af. Na het opleggen van de stapel platen (fig. 216 en 217) en het in
schakelen laat het apparaat de eerste plaat op de draaitafel vallen, dan gaat de
pick-up arm omhoog, draait boven de inloopgroef en plaatst de groeftaster op de
plaat, waarna het afspelen begint. Na het spelen van de eerste plaat komt de
naald van de opnemer in de uitloopgroef. Terwijl bij een normale platenspeler
nu de uitschakelaar in werking treedt, komt bij de platenwisselaar het wisselmechanisme in actie: de aftastarm gaat omhoog en draait naar zijn beginstand
terug. De volgende plaat valt op de reeds op de draaitafel liggende plaat. De
arm draait weer naar de inloopgroef van de plaat, daalt tot de groeftaster op de
plaat rust en het afspelen van de tweede plaat begint. Zo gaat het door tot
alle platen zijn afgespeeld.
houder
A /
^^voorraad
stapel platen
-plaat
Fig. 216

/
bovenplaat

\
draaitafel

De gang van zaken bij dit alles is voor de verschillende systemen verschillend.
Sommige platenspelers herhalen de laatste plaat net zo lang tot het apparaat
wordt uitgeschakeld. Andere platenspelers schakelen uit en laten de groeftaster
in de uitloopgroef staan. Weer andere heffen de pick-up arm op, draaien hem in
de uitgangsstand terug, zetten hem op de steun en schakelen pas dan uit.
Een heel enkele wisselaar speelt na elkaar de beide zijden van een plaat. Het af
spelen begint met de onderkant van de onderste plaat van de voorraadstapel.
Dan wordt deze plaat op de draaitafel gelegd. Nu wordt de bovenzijde gespeeld.
Daarna komt de onderkant van de volgende plaat aan de beurt enz.

houder

voorraad
stapel platen

Fig. 217
schuif

bovenplaat

Bij alle platenwisselaars kan men het afspelen van een plaat onderbreken en
daardoor de plaat te vroeg laten wisselen. Verschillende platenwisselaars maken
het ook nog mogelijk de juist opstaande plaat eens of meermalen te herhalen.
Bij enkele systemen kan men tussen twee platen een pauze inleggen. Er zijn zelfs
apparaten waarbij men naar wens na elke of na twee platen een pauze maakt. De
lengte van de pauze is meestal instelbaar tussen de tijd, nodig voor het wisselen
(tussen 2 en 25 sec) en een maximale tijd van meestal ca. 5 minuten.
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In de techniek van de platenwisselaars worden in principe twee wegen gevólgd.
Langs de ene weg is men tot platenwisselaars gekomen, die willekeurig door elkaar
geplaatste platen van 25 en 30 cm diameter wisselen en op de juiste wijze af
spelen. Deze wisselaars hebben meestal ook een instelbare pauze en herhaling
naar keuze. Dergelijke wisselaars waren oorspronkelijk alleen maar voor 78 toeren
ingericht, later werden ook andere snelheden toegevoegd.
De andere weg werd

pas veel

later gevolgd,

dank zij de vele soorten

platen

(33V3, 45 en 78 toeren, om de voornaamste draaisnelheden te noemen, verder
smalle groeven voor alle drie de snelheden en normale voor 78 toeren en dia
meters van 17,5, 20, 25 en 30 cm).
Met platenwisselaars, die al deze platen kunnen afspelen is een gemengd, auto
matisch afspelen van de platen niet mogelijk. Platenwisselaars van dit type hebben
twee instelmogelijkheden, waarvan een voor de diameter van de plaat, terwijl de
andere het aantal toeren bepaalt. Mogelijkheden als repeteren of instelbare lengte
van een pauze komen hierbij zelden voor. Het instellen op diameters van 25 en
30 cm werd echter ook hierbij meer en meer geautomatiseerd.
DE WISSELMECHANISMEN
Hieronder willen we alles rekenen wat in

platenwisselaars het wisselen van de

platen, als ook de beweging van de pick-up arm,
richtingen

voor

het

onderbreken

en

het

herhalen

bewerkstelligt en ook de in
van

een

plaat

en

voor de

instelling van de pauze.
Dit mechanisme wordt slechts bij uitzondering door een aparte motor aangedreven.
Vrijwel altijd vindt de aandrijving plaats via de as van de draaitafel (fig. 218). De
as van de draaitafel wordt — via de draaitafel en de wrijvingswieloverbrenging door de motor aangedreven.
as van de
draaitafel-^._ii

draaitafel

/
lager

aandrijfwiel
voor de
draaitafel

rondsel voor de
aandrijving van het
wissel mechanisme

Fig

218

Tussen de as van de draaitafel en het wisselmechanisme is een koppeling aange
bracht. Deze verbindt voor de wisselprocedure, dus gedurende de tijd tussen he
afspelen van twee plaatkanten, het wisselmechanisme met de as van de draaitafel
Tijdens het afspelen van een plaatzijde is de koppeling verbroken en het wissel
mechanisme dus los van de aandrijving. Tegelijk met het inschakelen van de platen
wisselaar wordt de koppeling ingeschakeld. Daardoor wordt ingeleid: het afwerpen
van de eerste plaat, het opheffen van de pick-up arm uit zijn ruststand, het draaien
van de arm tot boven de inloopgroef en het daarin plaatsen van de naald. Vóór
iedere

platenwisseling

wordt

de

koppeling

automatisch

opnieuw

ingeschakeld,

aangestoten door de beweging van de naald in de uitloopgroef.
Fig. 219 toont een veel gebruikte methode om het koppelen en ontkoppelen tot
stand te brengen. We zien links het aandrijvende rondsel, dat op de as van de
draaitafel zit en rechts daarvan een wiel. Het wiel heeft een uitsparing, die in de
tekening losgekoppeld van het rondsel is getekend. Is de koppeling tot stand ge
bracht, dan maakt het wiel een volle omwenteling tot de uitsparing weer voor het
ontkoppelen zorgt. Het koppelen wordt meestal verkregen met behulp van een
ten opzichte van het wiel beweegbaar koppelstuk:

het wordt voor het wisselen

zodanig bewogen, dat het de uitsparing overbrugt. Het bewegen van het koppel
stuk geschiedt bij het inschakelen tegelijk met de beweging van de schakelaar.
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Na het spelen van een plaat wordt dit door de in de uitloopgroef lopende naald
tot stand gebracht. Door het overbruggen van de uitsparing grijpen rondsel en het
wiel in elkaar. Het wiel draait nu eenmaal rond. Deze enkele omwenteling van
het wiel stuurt de bewegingen van de pick-up arm en van het wisselmechanisme.
Het koppelstuk spaart men soms uit door het wiel bij het inschakelen resp. na het
spelen van een plaat een zwakke stoot te laten krijgen. Deze stoot draait het wiel
zover, dat het rondsel de kans krijgt het wiel verder te draaien. Bij verschillende
constructies verschuilt men

het wiel, dat geen

uitsparing

heelt, tot het rondsel

ol een wrijvingswiel het meeneemt.
as van de
draaitafel

Y

v

//
! .uitsparing

\

\
V

aandrijfrondsel

Fig. 219

h
/

YJ
/ •x

koppeldeel
De hier beschreven koppelinrichting is bij alle systemen, vrijwel op dezellde wijze
uitgevoerd, aanwezig. Wat grotere verschillen vertonen de overbrengingsmecha
nismen, die de pick-up arm draaien en de platen wisselen.
geleiding

>>;

excenterpen

^'
as van de
draaitafel

^7

leiding

4-

JP drijfstang
i

/

geleiding&

dwarssleuf
^g'eleidmg

Fig. 220

De overbrenging wordt b.v. verkregen door een op het wiel aangebrachte excen
trische pen. Deze pen grijpt in een drijfstang ol beweegt een hefboom resp. een
drijfstang. In lig. 220 zien wij de excentrische pen, die in een gleuf van een brede
drijfstang glijdt en deze daardoor verschuift. De verschuiving vindt, dank zij ge-

sleuf
geleiding

CD
Fig. 221

H\
geleiding

vx

//

geleiding

V \Xy
excenterpen

-f

------ d warssleuf

\

y/ nN

-i- \ geleiding
drijfstang

leiders, in een speciale richting plaats. In de constructie van fig. 221
tegenstelling tot fig. 220 —

ligt

—

in

de drijfstang op de verbindingslijn tussen het midden

van het wiel en het midden van het rondsel. Bij deze constructie heeft de drijf
stang een uitsparing voor het rondsel. Deze laatste is bij de constructie volgens
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fig. 220 niet nodig, aangezien daar de drijfstang langs het rondsel loopt. In fig. 222
verplaatst de excentrische
wordt gedrukt.

pen een

hefboom, die door een veer er tegen aan

In fig. 223 is ook de veer niet meer aanwezig. Daarvoor in de

plaats is in de hefboom een sleuf gemaakt, die als geleider voor de excentrische
pen dienst doet.
lager

veer

■hefboom

//
i

s

U

\'
I
I

/

A

/

\x
Fig. 222
excenterpen
In plaats van de excentrische pen wordt ook wel een excentrische schijf of een
horizontale, resp. verticale geleidebaan toegepast.

In uitzonderingsgevallen is de

geleidebaan, zowel in verticale als in horizontale richting, gekromd. Fig. 224 laat
een

excenterschijf zien,

die

in

de

plaats

komt van

het aangedreven wiel. De

excenterschijf is aan haar buitenzijde met rubber bekleed en wordt daarom ten
gevolge van de wrijving door het rondsel meegenomen. Ook deze excenterschijf
heeft, evenals anders het wiel, een uitsparing voor het ontkoppelen.

lager.

■hefboom

7

z
sleuf
$■

A

Fig. 223
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Hier ontbreekt het koppelende deel. In plaats hiervan wordt de excenterschijf, bij
het in de uitloopgroef lopen van de naald resp. bij het inschakelen, iets gedraaid,
waardoor

het contact tussen

schijf

en

rondsel

tot

stand

komt.

De as van de

excenterschijf is bevestigd op een drijfstang. Bij het draaien van de excenterschijf
geleiding

drijfstang

geleiding

u

u

pen op de
drijfstang
bevestigd

/
sleuf

n\

geleiding
gekarteld rondsel

nx
'

geleiding

Fig. 224

excenterschijf
met rubberrand
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sleuf-
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'/ gebogen baan

N

vaste pen
I

V

Fig. 225

V
\n

V/

/

/
/,

hefboom

pen op cte hefboom
wordt de drijfstang bewogen, zij heeft een uitsparing voor de as van het rondsel.
Fig. 225 laat een constructie zien, waarbij het tijdens het wisselen door het
rondsel aangedreven wiel, van een geleidebaan is voorzien. Langs deze geleidebaan glijdt een pen, die aan een hefboom is bevestigd. De hefboom zelf bezit —
om de bewegingen van de stift te kunnen volgen — een gleuf waarlangs zijn
draaipunt kan glijden.
p u.arm

\

horizontale as

a

E

verticale as (hol)

Fig. 226
kracht

Drijfstang en hefboom of krukstang veroorzaken niet alleen de draaibewegingen
van de pick-up arm, maar ook het opheffen en dalen daarvan. Dit gebeurt haast
altijd met behulp van een stootpen, die door het loodrechte lager van de pick-up
arm heen loopt. Hierbij ligt het horizontale lager van de arm aan de tegenover
de groeftaster liggende kant van de verticale as (fig. 226).
Wanneer een pauze moet worden ingelegd dan maakt men een tweede uitsparing
in het door de as van de draaitafel aangedreven tandwiel of andere overbrenging.
Deze uitsparing wordt dan b.v. via een as overbrugd.
Voor het herhalen van een plaat spert men tijdens het wisselen het eigenlijke
wisselmechanisme, zodat na het afspelen van de plaat slechts de bewegingen van
de pick-up arm worden uitgevoerd.
HET WISSELEN VAN DE PLATEN
Bij platenwisselaars heeft, behalve het bewegen van de pick-up arm ook' nog hefc
wisselen van de platen automatisch plaats. Normaal wordt bij de platenwisselaarS
de stapel platen ergens boven de draaitafel geplaatst. De te spelen platen worden
na elkaar, te beginnen bij de onderste, losgemaakt en op de draaitafel afgeworpen.
Bij het lossen van de onderste plaat moeten tegelijkertijd alle daarboven liggende
platen worden vastgehouden.
Het vrijgeven van de onderste plaat en het vasthouden van de daarop volgende
platen kan men op drie manieren bereiken:
1.

van de rand uit;

2.

van het midden uit, en

3.

van de rand uit met behulp van een inrichting, welke in het midden is aan
gebracht.

Elk van deze drie methoden heeft voordelen:
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Het bedienen uitsluitend van de rand uit, spaart volkomen het anders enige risico
lopende gat in het midden van de plaat. Echter is in de practijk een beschadiging
van de rand van de plaat niet geheel te vermijden.
Het bedienen van het midden uit vereist geen mechanisme aan de zijkant en
maakt een zeer eenvoudige constructie mogelijk. Het is mogelijk hierbij het gat in
de plaat voldoende te sparen.
Het bedienen van de rand uit, met behulp van een inrichting op de as, maakt
een gemakkelijk onderscheiden tussen de diameter der platen mogelijk, terwijl
de constructie eenvoudig is.
Mogelijkheid 2 maakt de beste kansen voor de toekomst, mogelijkheid 1 de
kleinste.
Hieronder zullen de verschillende uitvoeringen stuk voor stuk worden beschreven.
Het wisselen
van de rand uit gebeurt op verschillende manieren:
Een destijds veel gebruikte wisselaar had, op twee tegenover elkaar liggende ziiden
van de stapel platen, een loodrechte spiraal. Hiertussen werden de platen "aan
geregen". Dat gaat zo: men legt een plaat boven op en wacht tot zij na een
omwenteling van de spiraalwindingen daartussen is "aangeregen”. Zo volgt de
ene plaat op de andere. Het aanrijgen is nogal omslachtig en tijdrovend. Verder
is een nadeel, dat de spiraalvlakken bij iedere platenwisseling, iedere daarboven
liggende plaat aan de onderzijde afslijpen. Als een zeker voordeel, dat tegenover
het zo juist genoemde nadeel staat, kan worden opgemerkt, dat iedere plaat vrij
hangt, dus niet wordt belast door de daarboven liggende platen. Een ander wisselmechanisme, dat van de rand uit wordt bediend, ondersteunt de platenstapel door
twee horizontaal opgestelde klepjes. Deze klepjes kunnen naar onderen klappen.
Hierdoor geven ze de onderste plaat vrij. De daarop volgende plaat en dus de
verdere stapel worden gedurende die tijd vastgehouden door twee messen, die
vóór het loslaten van de onderste plaat tussen deze en de volgende plaat
inschuiven (fig. 227).
Het wisselen van het midden uit is het eenvoudigste bij de kleine
wisselaars, die alleen geschikt zijn voor platen van 17,5 cm. De daarvoor bestemde
platen hebben een gat van ca. 40 mm doorsnede. Een dergelijke wisselaar heelt
een platenspindel van eveneens ongeveer 40 mm doorsnede, die precies in het gat
van de plaat past. Aan beide zijden van deze dikke spindel zitten twee uitstekende
steuntjes, waarop de onderste plaat van de stapel rust. Bij het wisselen worden van
de spindel uit, tussen de onderste en de daarboven liggende plaat, eerst twee
messen enkele mm naar buiten geschoven, die de rest van de stapel ondersteunen.
mes (wisselstand)

mes

''xruststand
klepje

klepje

x
wisselstand

I

draaitafel

I

Fig. 227

Door het terugtrekken van de beide steuntjes, waarop de onderste plaat rust,
wordt de onderste plaat vrij gemaakt, zodat deze op de draaitafel valt. Nu komen
de steuntjes weer uit de dikke spindel tevoorschijn, terwijl de messen er weer in
verdwijnen. Daardoor zakt de hele stapel over een afstand gelijk aan de dikte
van de plaat. Bij het tussenschuiven van de messen treedt geen beschadiging van
de plaat op. De 17,5 cm platen zijn nl. zodanig geconstrueerd, dat de messen
steeds in een vrije ruimte worden geschoven, zodat de platen niet van elkaar
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behoeven te worden gedrukt.
wat dikker (tig. 235).

De

platen

zijn

daartoe direct om het middengat

Men slaagde er in het wisselprincipe volgens fig. 228 ook toe te passen voor het
wisselen van platen met een

klein gat. Hierbij

gebruikt

men voor de

onderste

plaat drie intrekbare steuntjes en voor het vasthouden van de andere platen drie
ru'oberstrippen of veren, die naar buiten worden gedrukt. De spindel is hier recht.
Men werkt met drie steunen voor de onderste plaat en een drievoudige onder
steuning

van

de

overige

platen.

Daardoor

is

de

speciale

stapelhouder

over

bodig geworden.
Ook bij alle andere uitvoeringsvormen van de bediening van het midden uit zien
we steeds weer de twee steunen, die elkaar afwisselen : de steun voor de onderste
plaat en

die voor de

daarop

liggende

platen.

Het

verwisselen

van

de

onder

steuningen gebeurt meestal door een nok. In plaats daarvan wordt ook wel het
gehele bovenste gedeelte van de stapel platen verschoven.
mes

steun
Fig. 228

,
rust ':r stand

*:

X
steun

wissel stand

draaitafel

Evenals bij de wisselaars voor de 17,5 cm platen met het grote gat gebruikt men
ook dan voor het wisselen van het midden uit een (niet draaiende) platenspindel.
Deze bestond tot nu toe meestal

uit twee ten

opzichte van

elkaar verschoven

delen, waarvan het bovenste ten opzichte van het steeds verticale deel soms iets
schuin staat. Het bovenste deel van de spindel heeft dan in den regel een grendel,
die voorkomt dat de tweede plaat van onderen bij het verschuiven van de onderste
plaat wordt meegenomen. Deze grendel kan gemakkelijk naar boven worden be
wogen, zodat, na

het afheffen van de platen-stapelhouder, de gespeelde

platen

gemakkelijk naar boven kunnen worden weggenomen.
Fig.
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bestaande voorraadstapel in doorsnede. Het bovenste gedeelte van de spindel is
voor de voorraadstapel. Het is over ongeveer een halve asdikte ten opzichte van
het onderste deel verschoven. De platen worden hier

—

door

net als altijd

een houder, die geleid wordt door het bovenste deel van de spindel in horizontale
stand gehouden. Het bovenste deel van de spindel heeft een verticale inkeping.
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Hierin zit de reeds genoemde grendel, die voorkomt dat de op een

na laatste

plaat verschuift. Neemt men de stapel na het vallen van de laatste plaat, resp.
het

afspelen

daarvan,

weg,

dan

glijdt de

grendel

naar

boven.

Op

deze

wijze

vormt hij geen beletsel meer voor het wegnemen van de platen.
In de plaats van een dergelijke grendel is er bij sommige fabrikaten een huls,
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waarvan de buitendiameter overeenkomt met die van de as van de draaitafel.
Deze huls is schuifbaar aangebracht om het, met het oog daarop dunner gemaakte,
bovenste deel van de as van de draaitafel.
Onder de voorraadplatenstapel zien we in fig. 229 een klauwachtig uitsteeksel.
Het is in een sleuf in het onderste deel van de as verschuifbaar en draaibaar
aangebracht. Deze bewegingen worden geregeld met behulp van een stootpen,
die in de holle as van de draaitafel is ondergebracht. Door deze pen wordt de
wisselklauw naar boven geschoven en voor het geval van fig. 229 rechtsom ge
draaid. Daardoor grijpt hij in het middengat van de onderste plaat en verschuift
deze plaat zo ver, tot zij gecentreerd ligt t.o.v. het onderste deel van de draaitafelas (Fig. 229 rechts). Zodra deze stand is bereikt valt de plaat naar beneden.
Na het wisselen gaat de klauw weer wat omlaag en wipt — links om draaiend —
weer uit het onderste deel van de as naar buiten in de oorspronkelijke stand,
zoals deze in fig. 229 links is getekend.
Systemen, waarbij de rand en het midden samenwerken, werken meestal op de
volgende manier. Op de rand van de onderste plaat is een zijwaartse druk werk
zaam. Hierdoor wordt de plaat zover verschoven, tot hij over een nok op de as
heen kan glijden en naar beneden valt.
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Hierbij kan de bovenste stapel platen horizontaal liggen of schuin. Dit laatste heeft
het voordeel, dat de schuifinrichting vlak boven de bovenplaat van de platenspeler
kan worden gemonteerd. Hierdoor ontstaat een eenvoudige en stevige constructie.
Fig. 230 is een schematische tekening van een installatie zoals deze zo juist is
besproken voor schuin liggende platen. We zien de gebogen, van een nok voor
het opleggen der platen voorziene, as. De stapel voorraadplaten bestaat in fig. 230
slechts uit 2 platen, die in doorsnede zijn getekend. De platen worden door de
veer van een inrichting, die de platen vasthoudt, in de juiste stand gehouden.
Daarbij ligt meestal de onderste plaat zowel op de nok op de as als op een klein
vlak aan de rand. Aan dit laatste vlakje is het schuifje bevestigd, dat de onderste
plaat van deze twee steunen afdrukt, zodat de plaat kan vallen. Om de platen
na het afspelen gemakkelijk te kunnen verwijderen kan het gebogen deel van de
as worden weggenomen.
HET ONDERSCHEIDEN VAN DE PLAATDIAMETER
Dikwijls maakt men hiervoor gebruik van een hefboom, die aan een van de zijden
is opgesteld. Deze wordt bij het vallen van een 30 cm plaat door de rand van
de plaat opzij geschoven. Deze beweging wordt dan overgebracht op het mecha
nisme, dat de plaats bepaalt waar de naald op de plaat moet worden gezet.
Wordt de hefboom niet geraakt, dan wordt de naald neergezet op de plaats, die
overeenkomt met een 25 cm plaat. *
* Noot van de bewerker: er zijn ook wisselaars, waarbij dit mechanisme een
keuze maakt tussen 17,5, 25 en 30 cm.
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Bij het wisselen door de onderste plaat van de voorraadstapel van de rand uit te
verschuiven wordt het punt, waarop de naald de plaat raakt, bepaald door de
stand van de schuifrichting. Is de onderste een 30 cm plaat, dan wordt de schuif
verder terug gedrukt dan door een 25 cm plaat (fig. 231). Hierdoor wordt dan
25cm *
■30 cm*

aandrukveer
schuifstuk/e
weg welke de rand
S*van de plaat volgt

Fig. 231

naar de omschakelaarf
voor het naa!d-op2et-punt

draaitafel

een inrichting in werking gesteld, die de pick-up arm bij het boven de plaat
zwaaien op het juiste moment afremt.
HET VASTHOUDEN VAN DE VOORRAADSTAPEL
Voor de kleine platen (17,5 cm diameter) met het grote gat (ca. 40 mm doorsnede)
zijn de kleine nokken welke de rand van het gat steunen voldoende (fig. 228).
Voor grotere plaatdiameters is öf een driepunts ondersteuning bij de as öf een
extra steun aan de rand van de plaat, of een inrichting, die de stapel platen in
de juiste stand houdt, nodig. Hiervoor gebruikt men bij horizontaal liggende platen
wel een geleidestuk met 3 armen, zoals, of ongeveer zoals, is aangegeven in de
fig. 216, 229 of 232, of er is een arm aangebracht, die wordt geleid door een
naast de stapel platen geplaatste steun en dan meestal om de as van de stapel
platen heengrijpt (fig. 233).
platenhouder
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Deze constructie is ook bij scheef liggende platen in gebruik (fig. 217, 230 en 231).
In dit geval is het gewicht van de houder alleen niet voldoende. Men heeft nog
een inrichting — b.v. een veer — nodig, die de platen naar beneden drukt.

UITSCHAKELING AAN HET EIND
De einduitschakelaar wordt dikwijls door het ontlasten van de middelste as, na
het vallen van de laatste plaat, ontgrendeld. Na het afspelen van de plaat wordt
dan uitgeschakeld, meestal nadat de groeftaster weer in de ruststand staat.
Een andere veel voorkomende oplossing bestaat daarin, dat de platenhouder (zie
hierboven) wordt gebruikt om de einduitschakelaar te ontgrendelen. Dat ver
eenvoudigt de constructie van de spindel.
Een andere, eveneens veel gevolgde oplossing is, dat men de bediening van de
einduitschakelaar in de steun voor de piek up arm onderbrengt. Dan schakelt het
apparaat uit als de groeftaster in zijn ruststand komt.
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EIGENSCHAPPEN VAN DE WISSELMECHANISMEN
De verschillende wisselmechanismen belasten de platen niet allemaal even sterk.
Om een mechanisme te testen legt men een stapel platen van het maximale aantal
en de grootste diameter op. Dan laat men telkens weer dezelfde plaat als onderste
plaat wisselen. Men zal dan zien, dat verschillende oudere wisselaars, na een niet
al te groot aantal malen wisselen, reeds een beschadiging van de plaat ver
oorzaken.
Meestal heeft het gat van de plaat — natuurlijk alleen bij apparaten, waarin het
voor het wisselen wordt gebruikt — het meest te lijden. Het komt echter helaas
ook voor, dat platen tijdens het wisselen breken. Dat is dan de onderste of de
tweede plaat van onderen.
Het gaat hierbij niet om barsten, die uitgaan van een beschadigd gat. Er springen
juist schilfers, ja zelfs wel stukken van enige cm van de plaat af. Des te groter
de valhoogte van de platen is en des te minder de bekleding van de draaitafel
veert, des te groter is het gevaar voor breuk. Alleen de platen met normale
groeven breken.
Als men platenwisselaars met elkaar vergelijkt, dan moet men niet alleen letten
op het sparen van de platen en een prima werking, maar ook op een eenvoudige
en overzichtelijke bediening. Verschillende platenwisselaars hebben eenknopsbediening, dat kan bij wisselaars met weinig bedieningsmogelijkheden een voor
deel zijn. In andere gevallen is drukknopbediening met een duidelijke aanwijzing
bij de knoppen heel prettig. Ook speelt de gevoeligheid voor een scheve stand van
de platenwisselaar nog een rol. Op dit punt gedragen de verschillende wisselaars
zich lang niet hetzelfde. Daarbij komt nog, dat de gevoeligheid voor een schuine
stand in verschillende richtingen ook verschillend is. In ieder geval: de platenspeler
mag ook met het oog op de goede geleiding van de naald bij platen met smalle
groeven, niet scheef staan I
HET GAT IN DE PLAAT EN DE PLAATDIKTE
Beiden zijn bij platenwisselaars van belang. De maten van het gat van de plaat
zijn zeer nauwkeurig bepaald. Dit is nodig om zonder moeilijkheden de platen
te kunnen wisselen. Een klein gat heeft een diameter van 7,24 mm. In de normali
satie is als tolerantie H11 aangegeven. Dat betekent, dat het gat op z'n hoogst
11 n groter mag zijn maar niet kleiner dan 7,24 mm. Het gat is aan beide zijden
onder een hoek van 45° t.o.v. het middelpunt afgeschuind. Het cylindrische deel
van het gat moet minstens 11 mm hoog zijn. Voor de diepte van de afschuining
wordt minstens 0,2 mm voorgeschreven.
i

dikte afmetingen
overdreven voorgesteld

-------- 36.210.05---- ■----------- £ 44------------92
1751 I
Fig. 234

Voor de plaatdikte geldt bij de 25 en 30 cm platen de waarde (2 + 0,03 - 0,5)
mm. Een dikte-afwijking van 0,125 mm is voor het gesneden gedeelte toelaatbaar.
Voor de 17,5 cm platen is de doorsnede van het kleine gat 7,24 mm H 11 en voor
het grote gat 38,2 ± 0,05 mm. De overige maten zijn in de fig. 234 en 235
aangegeven.
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HALF- EN GEHEEL AUTOMATISCHE PLATENSPELERS VOOR EEN PLAAT
Verschillende platenwisselaars zijn ook te gebruiken als automatische platenspeler
voor één plaat. Men legt een plaat op en schakelt in. Dan heft de platenspeler
de pick-up arm omhoog, draait deze naar binnen en plaatst de naald in de inloopgroef, speelt de plaat, draait de arm weer in de ruststand en schakelt uit.
Voor automatisch werkende platenspelers voor één plaat heeft men niet het hele
wisselmechanisme nodig. Men kan met een eenvoudiger constructie volstaan. Zo
bestaat er een platenspeler, die in een gesloten kastje is ondergebracht en alleen
een gleuf heeft waar de plaat kan worden ingeschoven. Schuift men de plaat in
de gleuf, dan schakelt deze de platenspeler in. De eerst verzonken spindel komt
naar boven en glijdt door het gat van de plaat. Hierdoor wordt de plaat ge
centreerd. De platenspeler loopt. De pick-up arm plaatst de naald in de inloopgroef. De plaat wordt gespeeld. Komt de naald in de uitloopgroef, dan wordt de
spindel in de draaitafel teruggetrokken, terwijl de pick-up arm wordt opgetild en
in zijn ruststand geplaatst. De plaat wordt dan uit de gleuf geschoven en het
mechanisme wordt uitgeschakeld. Deze uitvoering wordt alleen maar voor platen
van 17,5 cm, dus 45 toeren, geleverd.
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Behalve dergelijke geheel automatische platenspelers zijn er ook half automatische
uitvoeringen. De eenvoudigste vertegenwoordigers van dit type hebben aanslagen,
die het mogelijk maken de naald op 17,5, 25 en 30 cm platen in te stellen, zonder
dat men daarvoor ingespannen behoeft te zoeken naar de inloopgroef.
De in deze richting nog wat verbeterde uitvoeringen zijn zo gebouwd, dat men
de pick-up arm slechts ongeveer tot de plaats voor 17,5 cm resp. 25 of 30 cm
platen behoeft te brengen en hem daarna kan loslaten. Door een geleider wordt
nu de pick-up arm in de juiste stand gebracht en de naald langzaam in de inloop
groef van de plaat geplaatst.
Een verdere verbetering van de half automatische platenspeler is die, waarbij men
b.v. door het drukken op een knop het opheffen van de pick-up arm uit zijn rust
stand en het plaatsen van de naald in de inloopgroef inleidt. De arm draait dan
tot de naald boven de inloopgroef staat en laat de naald dan in de groef zakken.
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HOOFDSTUK XVI
DE AANDRIJFMOTOREN
KOPPEL
Het voor het afspelen noodzakelijke koppel is maar klein. Dat blijkt b.v. uit het
feit, dat er platenspelers voor batterijvoeding zijn, die slechts zwakke gelijkstroommotoren hebben.
Door het opleggen van de naald op de, door het aandrijfmechanisme aangedreven,
grammofoonplaat wordt deze laatste afgeremd. De remkracht neemt toe met de
druk, die de naald op de plaat uitoefent en met de straal van de groeven. Verder
wordt hij bepaald door de wrijving tussen plaat en naald. De wrijvingscoëfficlënt
kan men hier aanhouden op ca 1/7.
Hieruit volgt:
koppel in pcm = naaldkracht in p x straal groef in cm : 7
Voor de tegenwoordig gebruikelijke naaldkrachten betekent dat een maximaal
koppel van 20 pcm. Uit het koppel en de draaisnelheid is het vermogen te be
rekenen. Het vermogen in W bedraagt:
koppel in pcm x draaisnelheid in toeren per minuut
100 000 x 60 x 9,81
Reeds zonder te rekenen ziet men, dat het vermogen, dat daaruit zal worden
gevonden, buitengewoon klein is. Nu gaat er echter in het aandrijfmechanisme
vrij veel vermogen verloren, terwijl men ook met het oog op een constante
draaisnelheid met een slechts gering belaste motor moet werken. Tenslotte wil
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men, dat de draaitafel snel op het juiste toerental komt. Dat alles heeft tot resul
taat, dat men voor netaansluiting meestal vrij krachtige motoren gebruikt.
POOLPAREN, FREQUENTIES EN TOERENTALLEN
Iedere electromotor bestaat uit een draaiend deel, de "rotor" of het "anker"
en een vast staand deel, de "stator".
De stator (fig- 236 en 237) van de normale aandrijfmotor heeft "uitgesproken",
dus duidelijk zichtbare polen en wel twee of vier. Telkens twee polen vormen een
poolpaar. Meestal heeft een aandrijfmotor maar één poolpaar. Zelden twee poolparen. In het geval van twee poolparen zijn er twee mogelijkheden. De belde
poolparen zijn aan elkaar gelijk of het ene paar wordt gevormd door de hoofd*
polen, terwijl het andere paar dan de hulppolen vormt. In het eerste geval heb- .
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ben we te doen met een echte vierpolige uitvoering, terwijl de motor in het
tweede geval (fig. 238) moet worden beschouwd als een tweepolige machine.
Bij wisselstroommotoren bestaat er een vast verband tussen het aantal poolparen,
de draaisnelheid en de frequentie van het lichtnet. Het anker van de wisselstroommotor draait nl. in het ideale geval per periode over de afstand van een poolpaar
rond. Het maakt dus in het ideale geval bij een tweepolige stator — dus 1 pool
paar — per periode van het lichtnet één omwenteling en bij een vierpolige stator
(2 poolparen) een halve omwenteling. Meer dan een omwenteling per periode
is bij normale wisselstroommotoren niet mogelijk. Bij ons is de netfrequentie 50 Hz.
Dat wil zeggen 50 perioden per secunde of 3000 perioden per minuut. De daarbij
behorende toerentallen, die men (in tegenstelling tot het meestal 6% lager lig
gende werkelijke toerental) het synchrone toerental of de synchrone snelheid
noemt, zijn dus:
3000
1500

toeren per minuut voor de tweepolige uitvoering en
toeren per minuut voor de vierpolige uitvoering.

De motoren zijn bij eenzelfde vermogen des te lichter en goedkoper naarmate
het toerental hoger ligt. Dat geldt tot snelheden van enkele duizenden toeren
per minuut. Als aandrijfmotoren voor platenspelers worden dan ook meestal moto
ren gebruikt met twee polen en ca. 3000 toeren. Ter wille van de uniformiteit
bouwt men de motoren, waarvan het toerental niet afhangt van de netfrequentie
(dus universele motoren of motoren voor batterijvoeding), voor hetzelfde toerental.
Motoren met 1500 toeren komen veel minder voor. Ze zijn groter en zwaarder
dan die voor 3000 toeren, hebben echter als voordeel een rustige gang, terwijl
een minder grote vertraging nodig is.
Hetgebonden zijn van het toerental aan de netfrequentie kan soms een nadeel
betekenen: niet overal ter wereld is de netfrequentie 50 Hz. Eenplatenspeler
echter, die moet worden gebruikt op een net met 60 perioden heeft een grotere
vertraging dan een die op 50 Hz werkt. Een voor 60 Hz bestemde platenspeler
drijft dus op een 50 Hz net de draaitafel met een te laag toerental aan. Wij krijgen
dan in plaats van b.v. 45 toeren slechts 45 x 50 : 60 = 37,5 toeren per minuut.
De weergave wordt daardoor lager van toon. Zie ook blz. 139.
MOTOREN VOOR NETVOEDING
Voor platenspelers gebruikt men verreweg het meest de z.g. "asynchroonmotoren". Natuurlijk maakt men deze kleine motoren — In tegenstelling tot
de grotere en zeer grote uitvoeringen van de asynchroonmotoren — niet voor
draaistroom, maar voor normale wisselstroomaansluiting. Veel minder dan asyn
chroonmotoren, maar meer dan de andere motorsoorten treffen we universele
motoren in platenspelers aan.
Zij kunnen — zoals uit de naam blijkt — zowel voor gelijk- als voor wisselstroomvoeding worden gebruikt. Vroeger werden juist deze universele motoren het
meeste toegepast voor platenspelers.
Behalve deze motoren worden ook wel eens een enkele keer "synchroonmotoren" toegepast. Ook deze zijn — In tegenstelling tot de grote synchroonmotoren — ingericht voor normale wisselstroomnetten. De aanduidingen "asyn
chroon" en "synchroon" hebben betrekking op het verband tussen het toerental
en de netfrequentie:
De draaisnelheid van de synchroonmotor Is nauwkeurig in overeenstem
ming met de frequentie van het net. Voor hem is niet alleen in het ideale geval,
maar ook in werkelijkheid de draaisnelheid gelijk aan de afstand tussen de polen
van een poolpaar per periode.
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Bij de asynchroonmotor is het verband tussen netfrequentie en toerental
niet zo sterk als bij de synchroonmotor. "Asynchroon” betekent "niet gelijktijdig".
Evenals andere asynchroonmotoren lopen ook de voor platenspelers gebruikte
uitvoeringen niet veel langzamer dan de synchroonmotoren met eenzelfde aantal
poolparen. Terwijl voor deze laatsten slechts toerentallen van 3000 en 1500 gelden,
liggen de toerentallen van de asynchroon-platenspelermotoren bij ongeveer
2800 en 1400.
De aanduiding "universele motor" heeft in directe zin niets te maken met het
aantal toeren. Zij wil — zoals reeds is gezegd — alleen maar aangeven dat deze
motoren naar keuze op een gelijk- of wisselstroomnet kunnen worden aangesloten.
Voor een universele motor geldt voor het aantal toeren niet de binding, die voor
synchroonmotoren volkomen en voor asynchroonmotoren tamelijk vast is. Univer
sele motoren kunnen voor ieder willekeurig toerental worden gebouwd. Ook
voor boven de 3000 toeren. Universele motoren worden practisch niet meer in
het aandrijfmechanisme gebruikt.
HOOFD- EN HULPVELD VAN EEN WISSELSTROOMMOTOR
De stator heeft bij een asynchroonmotor net als bij de synchroonmotor tot doel
een " d r a a i v e I d ” op te wekken. Hieronder verstaat men een veld, dat in de
stator rondloopt, zodanig alsof het veld in plaats van door de vaststaande stator
met zijn door wisselstroom doorlopen wikkeling, werd opgewekt door een rond
draaiende permanente magneet (vergelijk fig. 245).
Met twee statorpolen kan een dergelijk draaiveld niet zonder meer worden op
gewekt. De door wisselstroom bekrachtigde polen leveren uit zichzelf alleen maar
een wisselend veld. Om een draaiveld te krijgen heeft men twee wisselende
velden nodig, die bij een tweepolige machine loodrecht op elkaar staan en ten
opzichte van elkaar een kwart periode zijn verschoven. Wij zullen dit aan de
hand van fig. 238 eens nader bekijken.
In het eerste ogenblik wordt slechts door de stroom, welke door het horizontaal
staande poolpaar vloeit, een magnetisch veld opgewerkt. Dit gaat door de rotor
van rechts naar links (rechts de noordpool en links de zuidpool van de stator).
Nu wordt dit veld zwakker.

anker
'(of rotor)
i

hoofdwikkeling

Fig. 238
net

hulpwikkehng

Tegelijkertijd ontstaat door de 90° naijlende stroom in de wikkeling van het lood
recht staande poolpaar een magnetisch veld, dat van boven naar beneden door
de rotor gaat. Daardoor draait het totale veld, dat is samengesteld uit de velden
van de beide poolparen in de verticale stand. Deze toestand wordt bereikt als
de stroom in de wikkelingen van de horizontale staande polen nul is geworden.
Hierna neemt het veld van de horizontale polen weer toe, maar in een richting
tegengesteld aan het eerste veld (door de rotor nu dus van links naar rechts).
Tegelijkertijd wordt het veld van het loodrecht staande poolpaar weer zwakker.
Op deze wijze draait het totale veld dus weer een kwart slag verder.
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Men noemt de polen van het ene poolpaar meestal de hoofdpolen en die van het
andere poolpaar de hulppolen. Voor de hulppolen en de fazeverschuiving van
hun velden ten opzichte van het hoofdveld, worden twee wegen bewandeld.
Hierdoor ontstaan twee soorten motoren. De motor van de ene soort heeft voor
hoofd- en hulppolen gemeenschappelijke polen met twee gescheiden wikkelingen.
De wikkelingen van de hoofdpolen staan direct en die van de hulppolen via een
condensator op de netspanning (fig. 238). De via de condensator aangesloten
wikkelingen voeren een stroom, die voorijlt op de stroom In de twee hoofd
wikkelingen (condensatormotor).
kortsluit windingen
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Bij de andere motoren (fig. 237, 239, 240 en 241) wordt de fazeverschuiving van
de velden van de hulppolen verkregen met behulp van kortsluitingen.
Dergelijke motoren hebben per poolpaar slechts twee polen. Van Iedere pool
wordt echter steeds een gedeelte als hulppool gebruikt. Dit deel van de pool is
dan omgeven door een of twee kortsluitringen. Slechts de delen, die niet door de
ringen worden omvat vormen de eigenlijke hoofdpolen.
Zeer interessant is de motor volgens fig. 241. Zoals we zien heeft de stator 4 polen,
twee bewikkelde en twee onbewikkelde. leder van de polen heeft een gedeelte
dat omgeven is door kortsluitringen. Dat wijst er op, dat we hier te maken hebben
met een zuiver vierpolige machine. De wikkelingen van de beide polen zijn hier
— in tegenstelling tot die van de motor van fig. 237 — tegen elkaar In geschakeld
lager

wikkeling
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v wikkeling
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kortsluitringen
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Daardoor zijn de bewikkelde polen steeds gelijknamig en hebben de beide onbewikkelde gedeelten steeds een polariteit die tegenovergesteld is aan die van
het bewikkelde deel. Op deze wijze wisselt de polariteit langs de omtrek van
het anker van pool tot pool. Daardoor is het toerental de helft van dat van de
tweepolige machines (fig. 237 en 240).
Maar nu terug tot de kortsluitringen. Zij veroorzaken de fazeverschuiving als volgt:
Het wisselende magnetische veld, dat de ring snijdt, wekt daarin een wissel
spanning op. Deze doet een stroom vloeien. Deze stroom heeft behalve de zeer
kleine ohmse weerstand van de in het ijzer aangebrachte ring ook nog een
inductieve weerstand te overwinnen. De stroom in de ring ijlt dus na op de
daarin optredende spanning, tevens wekt de stroom een extra magnetisch veld op,
dat er uit ziet als in fig. 242 is aangegeven. Het bij de stroom in de kortsluitring
behorende veld vormt met de hoofdvelden een resulterend veld. Daarbij is dat
voor de pool zonder kortsluitring tegengesteld aan dat van de pool met kortsluit
ring. Hierdoor zijn de resulterende velden, die in de beide polen ontstaan, ten
opzichte van elkaar in faze verschoven.
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In de practijk is het niet beslist noodzakelijk, dat de beide, ten opzichte van
elkaar verschoven, velden even sterk zijn, terwijl de fazeverschuiving ook geen
90° behoeft te zijn. Het draaiveld en dus ook de beide velden tezamen zijn alleen
nodig voor het aanlopen. Loopt de motor eenmaal, dan kan hij ook op een nor
maal wisselveld blijven draaien.
DE ROTOR VAN DE ASYNCHROONMOTOR
De rotor bestaat uit een pakket dynamoblik en een bewikkeling. Het eigenlijke
ankerlichaam bestaat uit dunne, cirkelvormige blikplaten, die langs de omtrek
voorzien zijn van gaten (ankergroeven) (fig. 243).
De rotorwikkeling is bij alle asynchroonmotoren voor de aandrijving van platen
spelers, een kortsluitwikkeling. Zij bestaat uit:
de ankerstaven, dat zijn óf ongeïsoleerde koperen staven, die in de groeven wor
den gestoken óf als aluminiumvulling daarin worden gespoten en uit twee ringen
of twee schijven aan de beide eindvlakken van het anker, die de uiteinden van
de ankerstaven aan beide zijden van het anker kortsluiten (fig. 244). De anker
staven vormen tezamen met de twee ringen of schijven een soort kooi, waarom
men in plaats van over "kortsluitankers" ook wel spreekt over " k o o I 164

i'

anker s". De ankerbllkken zijn t.o.v. elkaar iets verdraaid, zodat de ankerstaven t.o.v. de motoras schuin liggen. Dit doet men om de motorbijgeluiden
te verzwakken.
ankergroef—/Q^
O

Fig. 243
ankerblik
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Om de werking van het anker te kunnen begrijpen behoeven we ons niet meer
bezig te houden met het tot stand komen van het stator-draaiveld. Wij kunnen
aannemen, dat het er is en ons in plaats daarvan indenken, dat er een rond
draaiende permanente magneet is, die met zijn beide polen — zoals aangegeven
in fig. 245 — om het anker heengrijpt.
pakket ankerblikken
schuine stand
/van de groef
as
Fig. 244
kortsluitschijven
Het draaiveld, dat bij de, bij 50 Hz met 3000 omwentelingen, draaiende perma
nente magneet hoort, wekt in de ankerstaven Yan de kortgesloten' kooi spanningen
op. Zij zijn in fig. 246 aangegeven door kruisjes (richting van ons af) en punten
(richting naar ons toe).
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Staat het anker stil, dan komt de frequentie van de daarin opgewekte spanning
overeen met de netfrequentie.
Draait het anker met een snelheid van 1500 toeren per minuut, terwijl het draai
veld 3000 toeren maakt, dan blijft het anker bij iedere omwenteling van het draaivervanging van
het draaiveld

N

z

spanningen in
"de ankerstaven

Fig. 246

veld in dezelfde richting een halve omwenteling aqhter. Het draaiveld maakt dus
twee omwentelingen op elke- omwenteling van het anker. Hierdoor ontstaan
— in vergelijking met een stilstaand anker — half zo hoge rotorspanningen met .
de halve netfrequentie.
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De in de ankerstaven opgewekte spanningen doen daarin stromen vloeien. De
stroomkringen zijn door de beide kortsluitringen gesloten.
Het inbedden van de geleidende staven in de groeven van het anker betekent voor
de stromen in de kortsluitwikkeling een grote zelfinductie. Daardoor ijlen de
ankerstromen na op de ankerspanningen. Zolang het anker nog aanmerkelijk
langzamer draait dan zijn normale snelheid is de frequentie van de in het anker
opgewekte spanningen hoog. Daarbij hoort een grote inductieve weerstand en
een sterk naijlen van de stroom (fig. 247).
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Fig. 247

Loopt echter de rotor in de draairichting van het draaiveld slechts weinig lang
zamer dan dit laatste, dan is de frequentie van de ankerwisselstroom zeer laag.
Dat betekent een lage inductieve weerstand en dus ook een gering naijlen van
de ankerstroom t.o.v. de ankerspanning (fig. 248). Hierbij vloeien de stromen
in de zich op dat moment voor een pool van de draaiveld magneten bevindende
ankerstaven practisch in dezelfde richting. De in dezelfde richting lopende anker
tezamen met het draaiveld — de kracht op, die het anker
stromen wekken
aandrijft. Een vergelijking van de figuren 247 en 248 laat aan de hand van de
figuren 249 en 250 zien, dat de aandrijvende kracht bij het aanlopen (fig. 247)
kleiner is dan tijdens het bedrijf (fig. 248), hierbij uitgaande van dezelfde
stroomsterkten.
Het anker van de asynchroonmotor kan nooit zo snel draaien als het bijbehorende
draaiveld, het blijft steeds enkele omwentelingen per secunde achter. Zou de
rotor even snel draaien als het bijbehorende draaiveld, dan zou het draaiveld de
ankerstaven niet snijden, zodat daarin geen spanning zou worden opgewekt. Er
zou dan ook geen stroom vloeien in het kooi-anker en dus ook geen aandrijvende
kracht ontstaan.
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Fig. 248

Het achterblijven van de rotor op het draaiveld noemt men "slip”. Bij kleine
motoren, zoals ze in platenspelers worden gebruikt, is de slip ongeveer 6%. Dat
wil zeggen, dat een tweepolige motor bij 50 Hz niet het ideale aantal van 3000
toeren zal maken, doch 3000 x 6 : 100 = 180 toeren minder, dus 2820 omwente
lingen per minuut. De slip neemt toe met de belasting van de motor. Een zwaar
dere belasting betekent, dat van de motor meer kracht wordt gevergd. Dit vraagt
grotere ankerstromen. Daarbij behoren weer grotere ankerspanningen. Deze zijn
echter alleen mogelijk als het verschil tussen de omwentelingssnelheid van het
anker en van het draaiveld toeneemt, dus als het anker langzamer draait.
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De slip neemt bij een lagere netspanning eveneens toe. Een lagere netspanning
betekent een zwakker draaiveid. Om dezelfde kracht te ontwikkelen moeten de
ankerstromen dan groter worden. De rest is op dezelfde manier te verklaren als
voor een zwaardere belasting.
De gespoten aluminiumwikkeling is meestal goedkoper in de fabricage dan een
koperwikkeling. Verder is het een zeker voordeel, dat de hele aluminiumwikkeling
uit een stuk bestaat. Toch kunnen bij het spuiten van het aluminium nog wel gaten
in het materiaal ontstaan, ruimten dus, die de doorsnede van de geleider in een
groef of zelfs in meer groeven kunnen verminderen.
De koperwikkeling heeft bij dezelfde doorsnede van de groef een groter geleidingsvermogen, wat wel niet van belang is met het oog op het aanloopkoppel van de
motor, maar wel gunstig werkt op het koppel, dat tijdens het bedrijf werkzaam Is.
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Ook kan de grotere traagheid tengevolge van de dichtheid van het koper voor
delig zijn. De verbinding van de koperen ankerstaven met de kortsluitringen levert
tegenwoordig geen moeilijkheden meer op.
DE ROTOR VAN DE SYNCHROONMOTOR
Zoals reeds werd opgemerkt hebben synchroonmotoren dezelfde stator als asynchroonmotoren.

De

synchroonmotoren

ankers

worden

echter zijn
voor

3000

verschillend.
toeren

dikwijls

De ankers van
uitgevoerd

de kleinste

als tweepollge

permanente magneten. Voor langzamer draaiende motoren gebruikt men meerpolige permanente magneten of ijzeren tandwielen als anker.
UNIVERSELE MOTOREN
Deze motoren werken zonder draaiveid. Ook hiervoor gebruikt men meestal een
tweepolige

stator,

die

echter

geen

hulppolen

en

geen

kortsluitwindlngen

heeft

(fig. 251).
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De rotor, die hier vrijwel steeds anker wordt genoemd, bevat een wikkeling uit
dun geïsoleerd draad. De wikkeling is —

net als bij gelijkstroom motoren

—

zo

danig, dat haar delen via een commutator of collector, ten opzichte van de daarop
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Bij

gelijkstroom blijven de in fig. 252 getekende stroomrichtingen, wanneer de motor
niet andersom wordt aangesloten, steeds dezelfde.
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Wordt de motor andersom aangesloten, dan keert zowel in het anker als in de
stator de stroomrichting om. De draairichting verandert dus niet. Dit is te zien uit
de figuren 249, 250, 253 en 254.
Uit het feit, dat bij het ompolen van de aansluiting de draairichting niet verandert
volgt de mogelijkheid de universele motor ook voor wisselstroom te gebruiken.
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voor platenspelers zijn anker-

en veldwikkeling

in serie

geschakeld (zie fig. 255). Wil men de draairichting omkeren, dan moet een van
beide wikkelingen andersom worden aangesloten.
ENKELE DETAILS
De motoren van platenspelers zijn alle van glijlagers voorzien omdat kogellagers
minder rustig lopen. Om smeren overbodig te maken gebruikt men zelfsmerende
lagers. De poriën daarvan zijn met olie gevuld, wat smeren van de lagers over
bodig maakt. Helaas slijten ze wel wat sterker dan andere lagers.
veldwikkeling

/

borstel

ankerwikkeling
Fig. 255

Met het oog op een rustige gang moeten de ankers zeer goed worden uitgebalan
ceerd en nauwkeurig gelagerd. Het uitbalanceren geschiedt meestal daardoor, dat
men de kortsluitringen

door het inboren

van

gaatjes

op die plaatsen waar de

massa te groot is, lichter maakt.
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Dikwijls is er vraag naar een motor, die voor verschillende netspanningen kan
worden omgeschakeld. Motoren met twee wikkelingen (b.v. zoals fig. 257) zijn
omschakelbaar van 110 op 220 V door de wikkelingen in plaats van parallel in
serie te schakelen. Bij motoren met een enkele wikkeling (b.v. zoals fig. 256) is
het mogelijk meer dan twee aftakkingen voor verschillende netspanningen aan te
brengen. Bij de motoren volgens fig. 238 is aansluiting op een andere net
spanning alleen mogelijk door tussenschakeling van een transformator. Het om
schakelen van de motor zelf levert hier moeilijkheden op.
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Terwijl met het oog op de netspanningsomschakeling een motor volgens fig. 240
zeer gunstig is, heeft hij toch ook een zeker nadeel:
In fig. 256 geeft het gearceerde gedeelte de oppervlakken van het statorijzer aan,
die ten opzichte van elkaar de volle magnetische spanning hebben. Deze vlakken
zijn hier zeer groot. Tussen deze vlakken vormt zich een sterk magnetisch strooiveld. Dit strooiveld kan door inwerking op het chassis sterke bijgeluiden veroor
zaken wanneer men dit niet, zoals op blz. 140 is aangegeven, b..v. door een
vast met de motor verbonden ijzeren afschermplaat bestrijdt. Een constructie als
fig. 237 is met het oog op het strooiveld beter. Zoals fig. 257 laat zien zijn de
vlakken waartussen de volle magnetische spanning heerst, hier zeer klein. Dat
betekent voor het strooiveld een kleine doorsnede en dus lagere waarden.
Bij het nauwkeurig beschouwen van de figuren 236 en 240 ziet men, dat de beide
polen van de stator via — hoewel kleine — ijzerdoorsneden magnetisch met elkaar
zijn verbonden. In de constructie van fig. 236 is het een ijzeren buis, die een
magnetische shunt over luchtspleet en rotor vormt. In de motor volgens fig. 240
zit in de plaats van de ijzeren buis een smal ijzeren bruggetje.
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De delen van het veld, die via deze
Men neemt dit veld-verlies graag op
directe verbinding van de polen een
krijgt en men tevens in de gevallen
verdellng heeft.

shunts verlopen zijn in verhouding klein.
de koop toe, aangezien men door deze
grotere stabiliteit van de constructie ver
van fig. 236 en 240 een betere veld-

BATTERIJ MOTOREN
Voor batterijvoeding heeft men gelijkstroommotoren nodig. Hieraan moet de eis
worden gesteld, dat het toerental zelfs bij sterk dalende batterijspanning constant
blijft. Deze motoren hebben een permanent-magnetisch veld. Maar daardoor wordt
de invloed van de hoogte van de batterijspanning op het toerental helaas niet
kleiner. Men moet daarom zijn toevlucht nemen tot toerentalregelaars. Dergelijke
regelaars bestaan uit contacten, die door centrifugale krachten worden bediend.
Normaal gaat het hier slechts over een enkel contact, dat bij te hoog toerental
b.v. een gedeelte van de motorwikkeling afschakelt of een kortsluiting opheft,
waardoor een voorschakelweerstand wordt ingeschakeld. Met de regelaar komt
men b.v. bij een spanningsbereik van 4,5 V
2,2 V op 2600 — 30 toeren
1,2 pcm.
bij een koppel van 1,5
Het nieuwste op dit gebied is een motor met een anker zonder ijzer, waarvan de
wikkeling vrijdragend als een soort klok is uitgevoerd. De vaststaande permanente
veldmagneet zit binnen de klok. Zijn veld wordt via het anker gesloten door een
ijzeren buis, die om de rotor zit. Door het weglaten van het ankerijzer wordt
bereikt, dat de anders daarin optredende ommagnetiseringsverliezen verdwenen
zijn en dat de zelfinductie van de ankerwikkeling klein uitvalt. Een geringe rotorzelfinductie echter geeft maar zeer weinig vonken aan de collector.
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HOOFDSTUK XVII
RUIMTELIJK GELUID BIJ DE WEERGAVE
WAT MEN ONDER RUIMTELIJK GELUID VERSTAAT
Ruimtelijke weergave betekent, dat de weergave ruimtelijk klinkt. De ruimtelijke
indruk berust in de eerste plaats op de mogelijkheid de richting, waaruit het geluid
komt, vast te stellen. Wij hebben deze mogelijkheid, doordat wij met twee oren
horen. De op de beide oren inwerkende geluidsgedeelten verschillen onderling
in de tijd, waarop zij de oren bereiken en in geluidssterkte, tenminste wanneer
het geluid niet uit een punt komt, dat symmetrisch ligt t.o.v. onze oren. Tot het
ruimtelijk geluid draagt ook nog bij de nagalm, die vooral karakteristiek is voor
besloten ruimten.
Ideaal zou de ruimtelijke werking zijn, wanneer daarmee dezelfde indrukken
werden overgebracht als die, welke originele muziek veroorzaakt. Een in dit
opzicht echte ruimtelijke weergave is niet te bereiken, al was het alleen maar
omdat de acoustische eigenschappen van de weergaveruimte nog komen bij de
acoustische eigenschappen van de opnameruimte. Wij zouden zelfs een volkomen
natuurgetrouwe ruimtelijke weergave niet eens als zodanig horen omdat ook de
weergaveruimte van invloed is op dat wat wij natuurgetrouw noemen.
DE WEERGAVERUIMTE
Hiervoor komt in verreweg de meeste gevallen de woonkamer in aanmerking.
Hierin is de demping meestal zeer groot, de nagalm dus klein. Dat kan storend
werken bij monaurale (eenkanaal) klassieke muziek. Maar dit maakt het mogelijk
langs kunstmatige weg toch een behoorlijk ruimtelijke werking te verkrijgen. Bij
wat hierover verder wordt gezegd zullen we uitgaan van een vrij sterk ge
dempte weergaveruimte.
RUIMTELIJKE WEERGAVE BIJ ORIGINELE UITVOERINGEN
De indruk van het richting-horen van het directe geluid heeft men in een concert
zaal alleen maar op de voorste plaatsen. Verderaf zittende toehoorders kunnen
al niet meer horen op welke plaatsen in een orkest het geluid nu eigenlijk wel
ontstaat. Daarvoor in de plaats komt echter, dat het ruimtegevoel des te sterker
wordt naarmate de toehoorders verder van het orkest af zitten. Muziekliefhebbers
geven in een operagebouw dan ook dikwijls de voorkeur aan de balconplaatsen.
Daar kan men via het directe geluid geen richting meer bepalen.
Houdt men hier rekening mee, dan ziet men, dat om een goede ruimtelijke werking
te krijgen, men niet moet uitgaan van een gericht horen van het directe geluid.
RUIMTELIJK GELUID EN WEERGAVE
De weergave komt het beste overeen met het origineel, wanneer men een kunsthoofd (zie blz. 176) voor de opname gebruikt en de beide geluidskanalen ge
scheiden toevoert aan de twee telefoons van een hoofdtelefoon. Hoofdtelefoons
komen echter in de meeste gevallen niet in aanmerking.
Met luidsprekers kan men min of meer de ruimtelijke weergave bereiken. Om
een zekere ruimtelijke werking te krijgen is een enkel-kanaal weergave al vol
doende, mits men er voor zorgt dat het geluid voor alle frequenties wordt uit
gestraald met een zo gelijk mogelijke en zo klein mogelijke richtingswerking.
Deze methode wordt — onder de naam 3D — voor de meeste moderne radio
toestellen gevolgd. Men laat hierdoor de weergaveruimte sterker deelnemen aan
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het geluidsbeeld dan bij de weergave via één luidspreker, die bij hogere frequenties
een sterkere richtingswerking heeft. Met 3D-weergave heeft men meer succes in
ruimten met weinig demping dan in normale woonkamers.
Ook krijgt men met slechts
middelde en hoge

één
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nog verbetering, wanneer men de ge
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uit een

andere

hoek van de
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Een zeer interessante methode, die tot op zekere hoogte stereofonische werking
geeft bij monaurale

opname

en

weergave

bestaat daaruit,

dat twee,

op enige

afstand van elkaar geplaatste, luidsprekers of luidsprekergroepen worden gebruikt,
waarbij dan de lage frequenties in dezelfde faze, doch de gemiddelde en hoge
frequenties in tegenfaze worden uitgestraald. Het in tegenfaze zijn heeft tot resul
taat,
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elkaar opheffen, waardoor een schuin

het
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van
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ontstaat. Daardoor krijgt men naast het geluid, dat direct op de toehoorder toe
komt, dus naast het directe geluid^ nog vrij grote gedeelten van het geluid, die
door de wanden gereflecteerd de toehoorders bereiken.
Nog een stap verder komt men, als men de gemiddelde en hoge frequenties ver
traagd van beide kanten van de weergaveruimte uitstraalt. Deze vertraging kan
men verkrijgen met behulp van een koker van 15

20 m lengte. Aan een zijde

modulatie alleen in het ene kanaal

modulatie alleen in het andere kanaal
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van deze koker plaatst men een kleine, met zeer geringe energie aangedreven,
luidspreker. Aan het andere uiteinde van de koker komt een microfoon. Hierop
wordt dan de ingang van de versterker aangesloten voor de aan de zijden op
gestelde luidsprekers. Voor een werkelijk bevredigende ruimtelijke weergave zijn
twee overbrengingskanalen nodig. Deze kunnen daartoe op verschillende manie
ren worden gebruikt.
De ene mogelijkheid is, voor het directe geluid: gericht horen. Men noemt dat
meer speciaal stereofonische weergave. Hiermee zijn interessante geluidseffecten
te verkrijgen. Deze soort weergave vereist twee — voor de gemiddelde en de
hoge geluidsfrequenties — zoveel ‘mogelijk gelijke kanalen, terwijl de luidsprekeropstelling volkomen moet zijn aangepast aan de weergaveruimte.
Een tweede mogelijkheid voor twee kanalen is het directe geluid met zo min
mogelijk nagalm weer te geven en de nagalm afzonderlijk aan luidsprekers toe te
voeren. De beide geluidscomponenten moeten daartoe uit verschillende richtingen
komen. Het directe geluid moet recht van voren op de toehoorders toekomen.
Voor de nagalm worden twee — het beste in tegenfaze werkende — luidsprekers
aan beide zijden van de toehoorder geplaatst. Voor deze tweede mogelijkheid
is het meestal niet nodig, dat de luidsprekeropstelling is aangepast aan de weer
gaveruimte. Ook behoeft het ruimtelijke geluid niet met de hoogste geluids
frequenties te worden weergegeven.
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TWEE GELUIDSSPOREN OP DE GRAMMOFOONPLAAT
Of men het richting-horen voor het directe geluid mogelijk wil maken, of dat
men de nagalm apart wil weergeven is — voor zover het de kanalen aangaat —
in principe hetzelfde. Voor allebei heeft men van origineel tot weergave ten
minste twee kanalen nodig, dus twee microfoons, twee opnameversterkers, twee
geluidsregistraties en een inrichting, die deze twee opnamen, resp. registraties
gescheiden ten gehore brengt. Op de grammofoonplaten moeten de beide ge
luidsregistraties zodanig zijn aangebracht, dat zij tegelijk kunnen worden afgetast
en toch afzonderlijk kunnen worden weergegeven. Voor het registreren van twee
geluidssporen bestaan er verschillende mogelijkheden, waarvan er een paar nauw
keurig zijn beproefd.
In het begin werkte men met voor ieder kanaal een afzonderlijke groef, dus b.v.
met twee naast elkaar liggende groefspiralen. Dat was echter geen succes. Verder
werd de speeltijd door de twee naast elkaar liggende groeven yeel verkort. Wan
neer men de groeven elk aan een kant van de plaat aanbracht, waren er weer
moeilijkheden met het afspelen.
Men heeft ook geprobeerd in een gemeenschappelijke groef het ene kanaal direct
en het tweede als modulatie van een wisselende uitslag te snijden. Hierbij moet
echter deze wisselende uitslag een frequentie hebben, die boven de gehoorgrens
ligt. Dit leverde zowel bij het snijden als bij het afspelen buitengewone moei
lijkheden op.
Tegenwoordig brengt men de modulaties in dezelfde groef onder en laat de
beitelbewegingen, die bij de beide modulaties behoren in onderling loodrecht
op elkaar staande richtingen plaats vinden. Hiervoor heeft men twee mogelijkheden.
De ene mogelijkheid is: twee ten opzichte van het plaatoppervlak onder 45°
staande snijrichtingen. De beide modulaties worden nu op dezelfde wijze be
handeld. Zie hiervoor de figuren 258 tot 260. In fig. 258 zien we links een beitelbeweging onder 45° met het plaatoppervlak. De zijkant van het snijvlak van de
beitel staat eveneens onder 45° met het plaatoppervlak. Dit betekent dus, dat hier
de beitelbeweging plaats heeft parallel aan een zijkant van het snijvlak van de
beitel. In fig. 258 links zijn drie beitelstanden getekend en wel naast de midden173
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stand, die overeenkomt met de ongemoduleerde groef, ook de hoogste en de
laagste stand. Zoals eveneens uit de tekening blijkt, is de schuine beitelbeweging
te ontbinden in een beweging loodrecht op het plaatoppervlak en een beweging
parallel aan het oppervlak.
In fig. 258 is rechts het verloop van een op een dergelijke wijze gesneden groef
in bovenaanzicht getekend voor iets meer dan een golflengte. Aangezien de be
weging van de beitel parallel aan een zijkant van de snijkant van de beitel ver
loopt, is de ene groefwand hier recht, terwijl de andere zijde de modulatie zeer
duidelijk laat zien.
Maar nu fig. 259. Hier beweegt de beitel weer onder een hoek van 45° met het
plaatoppervlak en wel zodanig, dat deze beweging loodrecht staat op die welke
in fig. 258 werd voorgesteld. Nu zal dus juist de andere groefwand recht blijven.
Als beide modulaties even sterk zijn en gelijk van faze, dan krijgt men een groef,
die er uitziet als fig. 260. De beide tegelijk optredende beitelbewegingen worden
samengesteld zodanig, dat de verticale componenten bij elkaar worden opgeteld,
terwijl de horizontale componenten elkaar opheffen. Hier hebben we dus met
verticaal schrift te maken, waarvan de modulatie wordt bepaald door de som van
de beide onder 45° ingesneden modulaties. De beide modulaties zijn in het
algemeen in faze als het geluid afkomstig is van een punt op het vlak, dat even
ver van beide microfoons is verwijderd en ook voor iedere willekeurige richting
van het geluid als met intensiteitsstereofonie wordt gewerkt.
Uitgaande van het ontbreken van fazeverschuiving tussen de beide modulatiespanningen krijgt men bij gelijke waarden daarvan, in plaats van verticaal (fig. 260)
een horizontaal schrift als men een van de spanningen ompoolt (fig. 261 tot 263).
Door het ompolen van een van beide modulatiespanningen verandert men de ge
lijke fazen van de beitelbewegingen in beitelbewegingen, die in tegenfaze zijn.
Hierbij heffen de loodrechte componenten van de beitelbewegingen bij gelijke
sterkte daarvan, elkaar op.
Het in tegenfaze snijden van twee in faze zijnde modulaties is zonder meer toe
laatbaar. Men behoeft slechts bij het afspelen de door de groeftaster geleverde
spanningen te gebruiken met een polariteit, die overeenkomt met de originele
polariteit.
Bij het in tegenfaze zijn van de beide modulaties (fig. 263) kan men de som
daarvan afnemen met een groeftaster, die alleen spanningen levert bij zijwaartse
uitwijkingen van de naald. De groeftaster moet natuurlijk wel zodanig zijn ge
construeerd, dat de naaldpunt de variaties in de groefdiepte kan volgen. Deze
variaties treden nl. ook hier op en wel bij verschillen in de sterkte van de beide
modulaties.
De tweede mogelijkheid om de modulaties in loodrecht op elkaar staande rich
tingen van de groef te snijden is voor het ene kanaal horizontaal- en voor het
andere kanaal verticaal schrift te gebruiken.
De figuren 264 tot 266 laten voorbeelden zien van groeven, die met horizontaal
en verticaal schrift zijn gesneden. Verondersteld is, dat beide modulaties in faze
zijn. Voor even sterke modulaties is de som van verticaal en horizontaal schrift
gelijk aan een onder 45° ingesneden modulatie. Dat blijkt uit een vergelijking
van fig. 264 met de figuren 259 en 262. In fig. 265 is het horizontaal schrift
zwakker dan in fig. 264. In fig. 266 is het sterker. Het verticale schrift is voor alle
drie de figuren even sterk.
Terwijl aan de figuren 258 tot 266 gelijke faze resp. tegenfaze ten grondslag ligt,
zijn in de fig. 267 tot 269 voor 45° schrift en in de figuren 270 tot 272 voor
horizontaal en verticaal schrift, de afzonderlijke componenten en ook het ge174
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combineerde schrift voorgesteld, echter bij een fazeverschuiving t.o.v. elkaar van
1/8 periode.
Alvorens in te gaan op verdere details van de 45° combinaties en ook op horizontaal-verticaal combinaties moeten we eerst wat verder ingaan op het richting-horen
en de daarbij behorende opnamesystemen.
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RICHTINGHOREN
De mogelijkheid te constateren dat het geluid uit een zekere richting komt, berust
op het binaurale horen, d.w.z. het horen met twee oren. Aangezien de oren bij
normale houding van het hoofd in hetzelfde horizontale vlak liggen is het richtings
gevoel in het horizontale vlak sterk ontwikkeld. Bij stereofonische weergave wordt
dan ook vrijwel uitsluitend hiermee rekening gehouden.
Bepalend voor het constateren uit welke richting het geluid komt zijn de, van de
richting afhankelijke, looptijdverschillen en de, van de richting afhankelijke, ver
zwakking, die vooral voor hoge frequenties sterk meetellen. Verschillen in de
looptijd laten zich vooral gelden bij geluidsimpulsen. Voor aangehouden tonen
beneden ongeveer 300 Hz en voor daarmee overeenkomende harmonischen
is het richtingsgevoel te verwaarlozen klein.
DRIE MOGELIJKHEDEN VOOR STEREOFONISCHE OPNAME
Men gebruikt methoden, waarbij het kunsthoofd de belangrijkste rol speelt, metho
den, waarbij uitsluitend wordt gewerkt met intensiteitsverschillen en tenslotte de
effectmethoden.
HET KUNSTHOOFD
Dat is een ruw model van een mensenhoofd met op de plaats van de oren een
microfoon (fig. 273). Voor deze twee microfoons gelden dezelfde looptijdverschil
len en verzwakkingen als voor het directe horen. Het gebruik van een kunsthoofd
voor stereofonische opnamen schijnt dus wel de beste methode. Zij wordt veel
toegepast. Men noemt dit ook wel de klassieke methode.
geluidsbron
■kortste
langste

weg van het
geluid

■microfoons

kunsthoofd-

demping voor
de hogere
en hoogste
geluidsfrequenties

Fig. 273

Een variatie hierop is het toepassen van twee op wat grotere afstand van elkaar
geplaatste microfoons of groepen microfoons, waarbij dan iedere microfoon of
groep microfoons de stuurspanning levert voor een van de twee kanalen. De
schaduwwerking van het hoofd vervangt men daarbij door een sterk geluiddempend
schot (fig. 274). Dit schot moet ook het daarop vallende geluid sterk absorberen.
Zou het geluid worden gereflecteerd, dan zouden de opnamen "kleurloos" wor
den (links in fig. 274).
Opnamen met het kunsthoofd vereisen eigenlijk een weergave met behulp van
hoofdtelefoons. Voor luidsprekerweergave staan de microfoons te dicht bij elkaar.
Maar ook met de microfoons, die geplaatst zijn volgens fig. 274 heeft men met
luidsprekers dikwijls nog geen goede resultaten. De looptijdverschillen maken
het nodig, dat de plaats van de luidsprekers zeer nauwkeurig moet worden vast
gesteld en stellen daarnaast ook nog grenzen aan de afmetingen van de ruimte,
waarin men stereofonie wil beluisteren.
Een ander nadeel is ook, dat geen van beide kanalen afzonderlijk een goede
weergave opleveren. De enkele opname is slechts te gebruiken voor een stralings176
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hoek, waarvoor bij de opname geen verzwakkingen optraden. Geluiden, voort
gebracht buiten deze stralingshoek worden ten gevolge Yan de frequeritie-afhankelijke verzwakking onnatuurlijk (fig. 275). Maar ook de som yan de spanningen
van de twee kanalen is voor eenkanaalweergave slecht te gebruiken. Hierbij wer
ken de looptijdverschillen, die anders de geluidsrichting bepalen, storend.
De inzetten van geluiden of geluidssprongen komen, wanneer het geluid niet werd
voortgebracht op een plaats evenver van beide microfoons gelegen, in de beide
kanalen na elkaar, zodat als beide kanalen bij elkaar worden opgeteld en dus
eenkanalig worden weergegeven, deze geluiden in elkaar vervloeien.

i;

INTENSITEITSSTEREOFONIE (ALGEMEEN)
Intensiteitsstereofonie betekent, dat men voor de richtingbepaling uitsluitend intensiteitsverschillen, dus geluidssterkteverschillen gebruikt. Komt een geluid b.v. van
links, dan wordt dit geluid in het daarbij behorende kanaal zeer sterk opgetekend
en door een b.v. links opgestelde luidsprekergroep met daarmee overeenkomende
sterkte weergegeven.
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Voor de intensiteitsstereofonie gebruikt men dan ook gerichte microfoons, die de
geluiden uit een zekere plaats in de ruimte opnemen. Om geen looptijdverschillen
te krijgen moeten de beide gerichte microfoons vlak boven elkaar worden op
gesteld. Dat vereist microfoonkapsels van kleine afmetingen.
Aangezien men bij intensiteitsstereofonie zonder looptijdverschillen werkt is hierbij
in de opstelling van de luidsprekers een grotere vrijheid mogelijk dan bij de klas
sieke methode van stereofonische opname (kunsthoofd). Verder kan bij intensiteits
stereofonie ook de som van beide kanalen voor enkelkanaalweergave worden
gebruikt. In deze som komt vervloeiing door looptijdverchillen niet voor.
INTENSITEITSSTEREOFONIE MET TWEE MICROFOONS MET ACHTVORMIGE
KARAKTERISTIEK (AB OPNAMEN)
In een microfoon met achtvormige karakteristiek (snelheidsmlcrofoon) wordt de
microfoonspanning opgewekt door de snelheid van het geluid.
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De snelheid van het geluid is een’ gerichte grootheid. Ligt het membraan van
een snelheidsmicrofoon parallel aan de voortplantingsrichting van het geluid, dan
wordt het daardoor niet beïnvloed. Staat het loodrecht op deze richting, dan ont
staat de maximale microfoonspanning (fig. 276). Draait men de microfoon zodanig.
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dat beide zijden van het membraan onderling worden verwisseld, dan verandert
de microfoonspanning niet, wel wordt de polariteit omgekeerd. Dat is voor een
directe opname van de beide geluidssporen, die bij de twee stereofoniekanalen
behoren, van geen belang, aangezien hierbij alleen met enkelzijdig besproken
microfoons wordt gewerkt.
vormige richfmgs karakteristiek

/

\

+
microfoon

Fig. 276

Microfoons met achtvormige karakteristiek hebben het voor intensiteitsstereofonie
grote voordeel, dat hun richtwerking practisch onafhankelijk is van de frequentie.
Fig. 277 laat b.v. zien, hoe de beide voor intensiteitsstereofonie te gebruiken
microfoons met achtvormige karakteristiek haaks ten opzichte van elkaar wor
den geplaatst.
MIDDEN-, ZIJ-INTENSITEITSSTEREOFONIE (MS OPNAME)
Naar een idee van de Deense ingenieur Lauridsen gebruikt men voor intensiteits
stereofonie een combinatie van een microfoon met niervormige karakteristiek
(fig. 278) en een met een achtvormige karakteristiek (fig. 276) en krijgt dan de
intensiteitsverschillen tussen rechts en links door de som en het verschil van de
voor stereofome gebruikte hoek

assen van de microfoons
beide microfoonspanningen. Fig. 279 toont op welke wijze de richtingskarakteristieken van de beide microfoons ten opzichte van elkaar worden gebruikt voor
het geval dat het geluid in de figuur van boven komt.
De microfoon met niervormige karakteristiek is een combinatie van een microfoon

v niervormige
karakteristiek
microfoon
Fig. 278
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met achtvormige karakteristiek en een met een cirkelvormige karakteristiek. Dit
laat fig. 280 zien.
De som van de beide richtingskarakteristieken van fig. 279 levert een eenzijdig
georiënteerde karakteristiek op (fig. 281). Het verschil wordt voorgesteld door het
spiegelbeeld van deze karakteristiek (fig. 282). De intensiteitsverschillen ontstaan
dus pas na een "omzetter”, waarin zowel de som als het verschil van de beide
kanaalspanningen worden verkregen. Voor een dergelijke "omzetter" kan b.v. het
schema van fig. 283 worden gebruikt. De groeftaster zelf kan echter ook voor het
optellen en aftrekken zorgen. Dit blijkt uit het volgende voorbeeld.
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Men snijdt de groef zodanig, dat het verticale schrift behoort bij de microfoon
met achtvormige karakteristiek en het horizontale schrift bij de microfoon met
niervormige karakteristiek. Wanneer de groef nu wordt afgetast met een 45°
stereo- groeftaster voor twee kanalen stereofonie, dan komt de ene 45°-richting
overeen met de som en de andere 45°-richting met het verschil van het verticale
en horizontale schrift. Op deze wijze is de groeftaster dus tegelijk de "omzetter".
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Fig. 281

EFFECTSTEREOFONIE
Terwijl de tot nu toe behandelde stereofonie-opnamesystemen meer of minder
direct zijn gekoppeld met het stereofonische horen, is dat bij effectstereofonie
niet het geval. Deze soort stereofonie berust daarop, dat men het orkest, of
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andere op te nemen geluidsbronnen, op een flinke afstand uit elkaar plaatst en
iedere orkestgroep, resp. aparte geluidsbron, afzonderlijk opneemt.
In het algemeen volstaat men met 3 groepen en dus ook met 3 microfoons. Als
onderlinge afstand tussen twee groepen wordt b.v. 8
15 m aangehouden. Mep
krijgt dan 3 geluidsopnamen, die naderhand tot twee geluidssporen moeten worden
samengevoegd. Hiertoe mengt men een geluidsopname verzwakt met de beide
andere opnamen. Hoewel niet in natuurkundige zin, maar wel in bruikbaarheid
is de effectstereofonie op te vatten als intensiteitsstereofonie.
GEMENGDE SYSTEMEN
Aan de ene kant is men tegenwoordig nog niet zo ver, dat men op het gebied
van de stereofonische opnamen al over een grote ervaring beschikt. Aan de andere
kant zijn er nog veel problemen op het gebied van de stereofonische weergave*
die voorlopig nog niet zijn opgelost. Zoals b.v. het probleem, hoe de indruk van
dieptewerking bij de stereofonische weergave kan worden verkregen.
op het midden van
de geluidsbronnen
opstelling gericht /
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+
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Fig. 282

Hieruit volgt, dat op dit moment nog aan geen der beschreven mogelijkheden
voor de opname, de voorkeur wordt gegeven. Tegenwoordig past men dan ook
niet zelden een "mengsel" toe van de verschillende systemen.
NOG EENS DE STEREOFONISCHE PLAAT

*

De sterke overeenkomst tussen beide snijmethoden (combinatie verticaal - hori
zontaal en de 45° combinatie) blijkt al dadelijk uit de grote overeenkomst tussen
Sm •

H

o

Fig. 283
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de figuren 269 en 272. Men kan het ook zien aan de volgende — voor intensiteitsstereofonie geldende — samenvatting. Hierin betekenen:
-f-

teken voor de combinatie verticaal - horizontaal schrift

x

teken voor de 45° combinatie

A

teken voor een van de kanalen (zie b.v. fig. 277)

B

teken voor het andere kanaal (zie b.v. fig. 277)

;

7
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M

midden opname, overeenkomend met een enkelkanaalopname (zie b.v. tig. 279,
microfoon met niervormige karakteristiek)

S

opname van opzij (zie b.v. fig. 279, microfoon met achtvormige karakteristiek)

—

horizontaal schrift (M resp. aan A + B toegevoegd)

/

schuin schrift (M resp. aan A -f- B toegevoegd)

A

is b.v. = M + S

B

is dan = M — S
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Het omlijnde gedeelte komt overeen met de normalisatie (zie volgende paragraaf).
Ter verduidelijking van de tabel volgt hieronder datgene, wat de tweede kolom
ons te vertellen heeft.
Het gaat om een AB opname, dus om het gebruik van twee dezelfde, ten opzichte
van elkaar verdraaide, microfoons met gerichte karakteristiek. Hiertoe snijdt men
öf direct twee modulaties onder 45° of via een "omzetter" de som van A en B
als verticaal schrift en krijgt dan dus öf een 45° opname voor AB öf de horizontale
en verticale opname voor MS.
Met een 45° groeftaster krijgen we direct de kanalen A en B. Met een horizontaalverticaal groeftaster krijgt men deze kanalen via een omzetter. Het aftasten van
het horizontale schrift komt in aanmerking voor volwaardige eenkanalige weergave.
Het gemeenschappelijk snijden van twee modulaties in dezelfde groef heeft twee
voordelen, waaraan men waarschijnlijk eerst helemaal niet heeft gedacht: terwijl
bij het horizontale of het verticale schrift de spaan als het ware uit de plaat wordt
gekrast, wordt zij bij het gecombineerde schrift door de beitel uit de plaat ge
sneden. Hierdoor ontstaan buitengewoon gladde groefwanden. Verder verdwijnt
bij de dubbel gemoduleerde groef grotendeels de vervorming, die bij horizontaal
schrift wordt veroorzaakt door het knijpeffect. Dat geldt zelfs dan, wanneer een
kanalig wordt afgespeeld, waarbij dan uitsluitend het horizontale schrift wordt
gebruikt.
* .
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Opname
öf direct
óf met "omzetter”
optekening MS
optekening AB
öf groeftaster direct
öf groeftaster met "omzetter"
stereofonische weergave
weergave eenkanalig

*

m

NORMALISATIE VOOR STEREOFONISCHE PLATEN

Men is overeengekomen de beide modulaties onder 45° t.o.v. het plaatoppervlak
te snijden en daarbij voor iedere modulatie één van de beide kanalen te reser
veren. Hiervoor werd bepaald:
Bij de modulatie, die, wanneer zij alleen aanwezig zou zijn een vlakke groefwand aan. de buitenzijde zou hebben en eèn gegolfde binnenkant, behoort de
luidspreker, dié door de toehoorder, die naar de luidspreker kijkt, aan de linker
zijde wordt gezien.
De Engelse uitdrukking daarvoor is "inside left".
Twee signalen met gelijke faze, die dus bij een geluid behoren, dat in een. punt
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even ver van beide microfoons wordt voortgebracht, worden zodanig opgetekend,
dat zij tezamen horizontaal schrift opleveren (fig. 261 tot 263). In verband daarmee
kan men een dergelijke plaat, wanneer zij is opgenomen volgens de intensiteitsAB-methode of volgens de methode van de effectstereofonie, eenkanalig afspelen
met een normale groeftaster voor horizontaal schrift. Hieruit volgt, dat de daarbij
behorende stereogroeftaster ook te gebruiken is voor het afspelen van een eenkanalige plaat met horizontaal schrift. Men behoeft daartoe alleen maar de beide
niet geaarde aansluitingen van de groeftaster met elkaar te verbinden. Daarmee
bereikt men tevens, dat de onvermijdelijke verticale modulatie van de met horizon
taal schrift gesneden groef, geen invloed uitoefent en dat ook andere loodrecht
op het plaatcppervlak staande naaldbewegingen, die, bij het aftasten met een
eenkanaal-grcc/ü^ster voor horizontaal schrift, het dreunen en andere uit het aan
drijfmechanisme? voortkomende bijgeluiden ondersteunen, geen invloed uitoefenen.
OPSTELLING VAN DE LUIDSPREKERS
Voor stereofonische weergave van het directe geluid zijn speciale luidsprekeropstellingen nodig. De lage frequenties kunnen tezamen worden weergegeven,
terwijl de gemiddelde en hoge tonen voor de twee kanalen gescheiden van links
en rechts op de toehoorders moeten toekomen.
De overlappingsfrequentie van het gedeelte der lage frequenties en de hoge
frequenties kiest men bij ongeveer 250 Hz. Het feit, dat de lage frequenties over
één kanaal kunnen worden weergegeven, werd in zoverre uitgebuit, dat men de
lage frequenties In de toekomst waarschijnlijk slechts in een van de kanalen onder
brengt. In het andere kanaal worden de lage frequenties dan onderdrukt.
Aangezien ons oor zodanig is ingericht, dat het voor richtingsbepaling in principe
alleen dat gedeelte van het tot een geluidsbeeld horende geluid, dat het oor het
eerst bereikt, realiseert, kan het voorkomen dat men bij een onjuiste opstelling
der luidsprekers of een ongunstige luisterplaats de fndruk krijgt, dat het geluid
slechts uit een van de beide luidsprekers komt. Om dit te vermijden mag men de
afstand van de beide luidsprekers niet te groot kiezen en moet men er voor
zorgen, dat belangrijke gedeelten van het geluid de toehoorder eerst na reflec
tie bereiken.
In plaats van gebruik te maken van reflecties kan men ook aan beide zijden
inplaats van een, meerdere luidsprekers voor elk kanaal naast elkaar plaatsen
(fig. 284).
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Voor opnamen volgens het midden-zij-systeem heeft men voor de weergave niet
beslist een omzetter nodig, die de som en het verschil van de kanalen tot uiting
brengt. Men kan deze met goede resultaten ook laten vervallen. Dat is in te zien,
wanneer we bedenken, dat de microfoon met niervormige karakteristiek voor
namelijk het directe geluid opvangt, terwijl de microfoon met achtvormig diagram
in eerste instantie wordt beïnvloed door de, met de zaalacoustiek samenhangende,
nagalm.
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Men heeft dan echter een luidspreker nodig recht voor de toehoorders (voor M)
en luidsprekers aan beide zijden van de toehoorders, dus rechts en links schuin
van voren (voor S).
Zoals we zien, ligt hier nog voor de naaste toekomst een groot gebied braak
voor eigen experimenten. Dergelijke experimenten zullen echter ook in de verre
toekomst nog nodig zijn, wanneer het er om gaat onder gegeven acoustische
omstandigheden werkelijke stereofonie of werkelijke ruimtelijke weergave te krijgen.
GELUIDSSTERKTE INDRUK BIJ STEREOFONIE
Bij het vergelijken van stereofonische weergave en enkelkanaal-weergave heeft
men geconstateerd, dat bij gelijke afgegeven geluidsenergie de subjectieve indruk
van de geluidssterkte bij stereofonie groter is dan bij enkelkanaal*weergave. Hieruit
volgt: stereofonische weergave stoort de buren, voor wie het stereofonische effect
dank zij de tussenmuren verloren gaat, minder dan een subjectief even sterk in
gestelde enkelkanaal-weergave.
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HOOFDSTUK XVIII
PLATEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN
SOORTEN TECHNISCHE PLATEN
Er bestaan meetplaten met behulp waarvan metingen kunnen worden uit* •
gevoerd, proefplaten, die zijn ontwikkeld voor de seriefabricage van platen
spelers en speciale
platen voor het instellen van platenwisselaars en
de beproeving daarvan.
MEETPLATEN
De belangrijkste meetplaten zijn de met sinusvormige frequenties gemoduleerde
platen. Daarnaast bestaat er o.a. ook nog een uitsturings- en intermodulatieplaat.
Deze bevat aan de ene kant de som van een modulatie met 400 Hz en een
met 4 kHz. Deze laatste modulatie is 12 dB zwakker dan de eerste. De snelheid
neemt in trappen van binnen naar buiten toe. De andere plaatzijde bevat modu
laties met de frequenties 80 en 500 Hz, benevens 1,5 en 10 kHz, waarbij het
niveau eveneens van binnen naar buiten toeneemt. Dergelijke platen dienen voor
de controle van de output van de groeftaster en ook voor het meten van de
intermodulatie- en niet-lineaire vervorming. Het meten van de intermodulatie
is als meting van de kruismodulatie op blz. 103 behandeld.
Een andere meetplaat heeft op de ene kant voor het meten van draaisnelheidsvariaties een modulatie met 5 kHz en op de andere kant — voor het meten van
bijgeluiden van het aandrijfmechanisme (dreunen en brommen) — een ongemodu
leerde groef, die wordt afgewisseld met een modulatie met 100 Hz. De 100 Hz
modulatie doet hier dienst als vergelijkingsniveau.
Voor het onderzoeken van luidsprekers en andere soortgelijke metingen, bestaat
er een ruis-plaat, met een ruis waarvan de geluidsenergie (met uitzondering van
de in de grammofoonplatentechniek gebruikelijke afzwakking van de lage fre
quenties) regelmatig is verdeeld over het hele hoorbare frequentiegebied. Op de
achterkant van deze plaat zijn enkele ruisfrequentiegebieden opgenomen.
FREQUENTIEPLATEN
Frequentieplaten zijn — in plaats van met muziek of spraak — met zuivere tonen .
gemoduleerd. Naar de aard van de modulatie onderscheidt men:
1.

enkele gesloten, dus cirkelvormige, groeven met tonen met een vaste frequentie.

2.

groepen spiraalvormige groeven, die elk een toon met een constante frequentie .
bevatten.

.3.

spiraalgroeven met glijdende frequentie, d.w.z. met een continu veranderende,
toonhoogte, waarbij voor zekere frequenties indicaties zijn aangebracht.

Bij het snijden van de tonen in de frequentieplaten stelt men alles
eventuele vervorming te vermijden en de frequenties van de vaste
het verloop van de frequentieverandering bij glijdende tonen,. zeer
aan te houden. Voor de frequentiekarakteristiek van de snelheid en
lichtbandbreedte bestaan er twee mogelijkheden:

in het w^rk ..
tonen, resp.
nauwkeurig '.
dus van dë

a) klassieke snijfrequentiekarakteristiek, d.w.z.: voor. hoge frequenties een constante snelheid, voor de lage frequenties een met de frequentie evenredig .
verloop der snelheid, kantelfrequentie 250 Hz;..
b) .snijfrequentiekarakteristiek volgens fig. 51.
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Microgroefplaten van dit type bestaan er zowel van schellak als van kunststof. Dat
maakt, tengevolge van het verschil in elasticiteit tussen beide stoffen, resonantieonderzoekingen in het bovengedeelte van de geluidsfrequentieband mogelijk.
Om de frequentieplaten universeel bruikbaar te maken, voorziet men ze ge
deeltelijk van een groef, waarvan de breedte overeenkomt met een normale groef,
maar waarvan de afrondingsstraal gelijk is aan die van een microgroef. Groeven
van dit type zijn zowel met naalden voor normale- als voor microgroeven te spelen:
Voor metingen wordt dikwijls de klassieke snijkarakteristiek voor de meetplaten
geprefereerd. Bij deze platen behoeft men slechts de lage frequenties om te
rekenen op constante lichtbandbreedte (constante snelheid). Voor verschillende
andere doeleinden is het weer prettiger overeenstemming te hebben met de snij
karakteristiek van muziekplaten.
OVERZICHT DER MOGELIJKHEDEN MET FREQUENTIEPLATEN
Frequentieplaten met gesloten groeven zijn vooral goed te gebruiken voor outputmetingen aan versterkers, voor impedantiemetingen en — zolang de groeven nog
niet te dikwijls zijn afgespeeld — voor het meten van vervorming.
Platen met series groeven met telkens constante frequentie worden op dezelfde
wijze gebruikt als platen met gesloten groeven. Zij dienen Vooral voor het meten
van die frequentiekarakteristieken, waarbij geen sprongen of smalle pieken of.
smalle "dips" zijn te verwachten. Overigens zijn deze platen ook . zeer goed te
gebruiken voor het vaststellen en beoordelen van vervorming.
Platen met een glijdende frequentie worden In het algemeen gebruikt voor het
opmeten van frequentiekarakteristieken.
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Frequentieplaten zijn dus in combinatie met een groeftaster, die voldoende
vervormingsvrij en frequentie-onafhankelijk is, een góede vervanger voor a.hfrequentiegeneratoren. Als groeftaster zijn hierbij alleen de magnetische of dyna
mische systemen te gebruiken. De kristafopnemers hebben een minder vlakke
frequentiekarakteristiek dan de andere systemen en vertonen soms. vrij grote af
wijkingen in de karakteristiek. Dat de door hen afgegeven spanning in principe
door de uitwijking en niet, zoals bij de magnetische en dynamische systemen,
door de snelheid wordt bepaald, is piet als een werkelijk nadeel te beschouwen.
De volgende paragrafen behandelen enkele bijzonderheden over het gebruik van
de verschillende soorten frequentieplaten.
PLATEN MET GLIJDENDE FREQUENTIE

•

Met deze platen verkrijgt men door het optekenen van de versterkte groeftaster. 'spanning met behulp van een voor dergelijke metingen gebruikelijke niveaumeter,
karakteristieken zoals ze in de figuren 28.5 tot 287 zijn getekend. De daarin
zichtbare markeringen ontstaan bij verschillende frequentieplaten automatisch door*dat de groef, op de met deze markeringen overeenstemmende plaatsen, niet'is
185

gemoduleerd. Zijn dergelijke ongemoduleerde groeven niet aanwezig, dan is het
wenselijk deze markeringen met behulp van

een kortsluitcontact toe te voegen.

Bij toepassing van een voldoende frequentie-onafhankelijke versterker is de ge
meten kromme de frequentiekarakteristiek van de door de versterkeringang be
laste groeftaster.
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PLATEN MET EEN CONSTANTE TOON
Platen, die gelijkblijvende ("staande” of ook wel "vaste") tonen bevatten, kunnen
eveneens voor het meten van frequentiekarakteristieken en het beoordelen daarvan
worden gebruikt. Met de beoordeling van de op deze wijze verkregen gegevens
moet men echter wel voorzichtig zijn.
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De op de plaat staande enkele frequenties zouden b.v. toevallig net kunnen samen
vallen met een piek of een dip in de frequentiekarakteristiek. Ze zouden echter
ook zodanig kunnen liggen, dat noch de toppen noch de dips tot uiting komen.
In beide gevallen kan men dus onjuiste resultaten krijgen. Fig. 288 laat dat zien.
Platen met vaste tonen zijn

—

zoals reeds werd opgemerkt

—

speciaal geschikt

voor het beoordelen van niet-lineaire vervorming. Om deze te kunnen constateren
en bestuderen

maakt men

gebruik van

kathodestraaloscillografen

met

instelbare

tijdbasis. De betreffende toon verschijnt dan op de buis, als er geen vervorming is,
als een sinuskromme en wanneer er wel vervorming optreedt als een kromme,
die meer of minder sterk van de sinusvorm afwijkt (vergelijk de figuren 147 en 148).

PLATEN VOOR HET BEPROEVEN EN INSTELLEN VAN PLATENWISSELAARS
Hiervoor heeft men platen zonder modulatie, maar met een grote spoed van de
groeven,

met een

inloop- en

speelduur

uitloopgroef,

dicht

van
op

15 sec.
elkaar

en

ook

liggende

platen,
groeven

die

inplaats van

hebben

waarvan

een
de

diameter wordt aangekondigd.
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De platen met grote spoed maken een snelle en toch betrouwbare controle van
het wisselmechanisme mogelijk, die niet mogelijk zou zijn door b.v. de pick-up
arm na het automatisch op de plaat plaatsen met de hand op te heffen en dicht
bij het begin van de laatste herkenningsgroef van het gemoduleerde deel weer

op te zetten.
De van diameteraankondigingen voorziene in- en uitloopgroeven maken het in
stellen en de controle van het punt waarop de naald op de plaat wordt gezet,
als ook van het uitschakelmechanisme resp. het punt waarop de naald weer van
de plaat wordt afgetild, aanmerkelijk eenvoudiger.
Een plaat, die wordt gebruikt voor het controleren van platenspelers welke in
seriefabricage worden vervaardigd, bevat modulaties met 12, 10, 8 en 1 kHz in
afzonderlijke modulaties, benevens 80
20 Hz continu. Daarop aansluitend
5
2

Fig. 288

/
^ werkelijk
frequentie verloop
^V

karakteristiek
T
0.2 -bepaald uit de meet
punten (over 10 db naar
0.1 beneden verscholen)
100 200
500Hz 1
2

5

:

10 kHz

muziek en een met gesproken getallen gemoduleerde uitloopgroef. Het van
80 naar 20 Hz glijdende gedeelte maakt controle op trillingsresonanties van de
pick-up arm en het gehele aftastsysteem mogelijk.
De met getallen besproken uitloopgroef dient voor de controle van het uit
schakel- resp. afhefpunt.

De hierboven in het kort beschreven platen worden vervaardigd door de Deutsche
Grammophon Gesellschaft, die nadere gegevens over deze platen gaarne verstrekt.
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AANSCHAFFING VAN DERGELIJKE PLATEN
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