LUIDSPREKERS
zijn door de samensteller van dit boek, Mr G. A. Briggs, pionier
van de werkelijkheidsweergave (WW), ontworpen en onder zijn
supervisie gebouwd door ervaren Wharfedale vaklieden.

Het hier afgebeelde model GOLDEN FSB is slechts één van de
Wharfedale-luidsprekers van superieure klasse. De meest courante
modellen zijn:
Super 3
Super 8/FS
Super 8/FS/AL

bestelno.
50.106 . I
50.105 . . I
50.109 . . I

79 78.79.-

bestelno.
Golden FSB
50.037 . . « 89Super 12/FS/AL 50.113 . . » 256.50.101 . . i 269.W 15/FS

De nieuwe, prachtige luidspreker-kasten met de volledig uitge
balanceerde weergave welke bij de naam Wharfedale past, ver
volledigen dit leveringsprogramma.
Vraagt uitvoerige inlichtingen en geïllustreerde folder aan:

AMROH N.V. - MUIDEN
(02942) 3 41
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Ing. D. C. VAN REIJENDAM

UITGEVERIJ VAN TECHNISCHE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

DE MUIDERKRING N.V.
BUSSUM

NEDERLAND

INLEIDING
Het doel van dit boek is het voor en tegen van stereo te onderzoeken en
enkele van de problemen, die betrekking hebben op de keuze, de opstelling
en het gebruik van de benodigde apparaten nader te beschouwen, zonder
daarbij op technische details in te gaan. Kortom, we maken er een hand
boek van en geen leerboek.
Wat de terminologie betreft, het woord „stereofonie” wordt gewoonlijk
afgekort tot stereo, dus het lijkt me logisch om hetzelfde te doen met
„monofonie” en gewoon te zeggen „mono”. Dit hebben we dan ook gedaan,
hoewel een nauwkeuriger omschrijving van de twee systemen zou moeten
luiden: het tweekanalensysteem en het enkelkanaalsysteem, maar dat is
wel een hele mond vol.
Ik ben blij, dat ik weer de steun heb gehad van de heer R. E. Cooke, B. Sc.
(Eng.) als technisch redacteur en de waardevolle bijdragen van Norman
H. Crowhurst, Stanley Kelly, Cecil E. Watts en Ralph L. West (die mij
allemaal bij een vorig boek over geluidsweergave hebben geholpen het
hoofd boven water te houden) en van andere medewerkers, die in verschil
lende hoofdstukken de hen verschuldigde dank ontvangen.
De heer F. Keir Dawson heeft weer de eindredactie en lay-out verzorgd,
juffrouw Isles heeft op haar bekwame wijze het hoofd geboden aan spellingsmoeilijkheden, grammaticale vergissingen en stapels manuscripten en
de heer Eric Barker heeft de meeste tekeningen gemaakt. Ik schijn er dus
erg weinig aan gedaan te hebben, behalve dan dat ik me bijzonder heb
verheugd in de samenstelling van dit negende boek, dat bij de kleine af
deling Uitgeverij van de Wharfedale Wireless Works verschijnt.
Tussen twee haakjes: de pasfoto op de bladzijde hiernaast is er alleen maar
neergezet om een lege bladzijde te vullen.
G. A. Briggs

BIJ DE VERTALING
De boeken van de heer Briggs zijn zeer in trek, niet alleen door de enorme
hoeveelheid feitenmateriaal, die hij erin verwerkt, maar vooral ook door
de smakelijke wijze waarop hij dit opdist. De originele Engelse tekst zit vol
met geestige woordspelingen, die helaas vrijwel nooit zijn te vertalen. Deze
uitgave in de Nederlandse taal is dan ook een stuk „droger” dan de origi
nele, wat niet wegneemt, dat de tekst toch niet volkomen zakelijk is
geworden.
Bij de vertaling heb ik zoveel mogelijk de gedachtengang van de heer
Briggs op de voet gevolgd, zodat ook in de vertaling nog wel eens zinsneden
voorkomen, die men nu juist niet direct in een technisch boek zou ver
wachten.
Bussum, augustus 1060
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Hoofdstuk I

DE ALGEMENE SITUATIE
Ik ben nog steeds van mening, dat de beste stereo-weergave, die ik ooit
heb gehoord, de eerste grote demonstratie was, die ruim drie jaar geleden
door E.M.I. werd gegeven in een grote opnamestudio in Abbey Road,
Londen Noord.
De al eerder gehouden demonstraties door James Moir van B. T. H. en
F. H. Brittain van de G.E.C. in Londen en die van Ampex in New York zijn
eveneens in mijn herinnering blijven voortleven als indrukwekkende in
troducties van een nieuwe techniek.
Het is een feit, dat bandopnamen van uitstekende kwaliteit werden ge
bruikt — in sommige gevallen met een bandsnelheid van 76 cm/sec — maar
het schijnt mij toe dat het succes in hoofdzaak was toe te schrijven aan de
weergavecondities, die nauw verwant waren aan de opnamecondities, ter
wijl opname en weergave beiden werden verzorgd door dezelfde technici.
De demonstraties met stereo grammofoonplaten, die gedurende het tijdvak
1956/58 met rondstralende kolomluidsprekers werden gegeven door Arnold
Sugden van Brighouse, verdienen ook om als pionierswerk van de eerste
orde eervol te worden vermeld.

Band
Hoe uitstekend de meeste van de 19 cm/sec stereo banden voor normaal
gebruik ook waren, degenen, die ze gebruikten konden, jammer genoeg, de
verschillende omstandigheden waarbij de opnamen waren gemaakt, thuis
niet nabootsen en men moest de gevolgtrekking maken, dat men met stereo
alleen niet klaar was.
De hoge kosten en de moeilijkheden bij het gebruik hadden tot gevolg, dat
er zo weinig vraag was naar stereobandjes, dat ze nagenoeg uit de produktie verdwenen.

Grammofoonplaten
Maar toen begin 1958 de stereo grammofoonplaat op de markt kwam
dachten veel mensen, dat nu eindelijk het duizendjarige rijk was aan
gebroken en stereo een voldongen feit en een groot succes was. Zijn
„tewaterlating” werd inderdaad door meer hoera-geroep vergezeld dan
wat ook op audiogebied in de laatste 30 jaar.
Het moet worden erkend, dat de grammofoonplaten met opnamen van
treinen, tafeltenniswedstrijden enz. erg veel indruk maakten en verbazingwekende resultaten opleverden met heel goedkope apparaten. Het zag er
naar uit, dat de dagen van de Hi-Fi-industrie waren geteld en we hoorden
bedroevende verhalen van enthousiastelingen uit Amerika en Canada, die
een groot luidsprekersysteem gretig verwisselden voor twee kleine, zodat
ze bij het mirakel van de stereoband voor een dubbeltje op de eerste rij
zouden zitten. Maar de waarheid wil gezegd worden, men kwam al gauw
tot de conclusie, dat de vele bijgeluiden — die stereo zo mooi begeleidden —
nu juist geen goede basis voor muziek vormden en een behoorlijke portie
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luisteraars weigerden de kwaliteit op te offeren voor een simpel stereoeffect.
Het voornaamste verschil tussen slechte en goede groeftasters en/of luid
sprekers kan eenvoudig in enkele zinnen worden verklaard. Bij de slechte
exemplaren is het frequentiegebied beperkt tot 6 è. 7 octaven en de belang
rijkste lage en hoge resonanties treden in dit gebied op. Bij prima exem
plaren is het frequentiegebied met twee octaven uitgebreid en de lage en
hoge resonanties liggen lager en hoger en zijn daardoor minder schadelijk.
Van het standpunt van de gebruiker uit gezien is het niet prettig, dat de
beste uitvoering het meeste geld kost, maar als fabrikant vind ik dat een
van de beste natuurwetten, die ik van harte toejuich.
Deze wetten gelden evengoed voor stereo weergave als voor mono, maar
de luisteraars zullen voor stereo, als zij daar hun zinnen op hebben gezet,
met enige beperkingen rekening moeten houden.
De moeilijkheid met de stereogrammofoonplatenweergave was, dat zij
begon met goedkope apparaten, alsof het gemakkelijker zou zijn dan
mono, daarentegen is het heel wat moeilijker.
Ik kreeg enige maanden geleden van onze oude vriend Stanley Kelly een
brief, waarin hij in verband met stereo groeftasters het volgende schreef:
„Wanneer je nagaat hoe eenvoudig band wel is, dan is de groeftaster
die zich als een slangemens in alle mogelijke bochten moet wringen
wel erg primitief, vind je ook niet? Of word ik al wat aftands?”
Ik zou S. K. er nooit van willen beschuldigen aftands te zijn, want ik heb
af en toe wel ondervonden, dat zijn tong nog steeds scherp is.
De huidige situatie is zo, dat stereo met grammofoonplaten, inplaats van
aan de top te beginnen en zich dan naar beneden en zijdelings te ver
spreiden, onderaan is gestart en nu zijn weg naar boven bevecht.
De vooruitgang, die de laatste twaalf maanden in Europa en Amerika is
bereikt op het gebied van platensnijders en groeftasters is zeer opmerkelijk
en wettigt de verwachting, dat goede stereo zijn weg wel zal vinden.
Om te bewijzen, dat ik geen klap van de molen beet heb, zelfs niet van een
uitgesproken Engelse molen, wil ik hier een stukje citeren uit een prima
artikel van Bert Whyte, dat in 1959 verscheen in het juli-nummer van het
Amerikaanse tijdschrift Electronics World (het vroegere Radio and T.V.
News).
Dit is het wat de heer Whyte daarin had te vertellen:
„Er zijn in het land stemmen opgegaan, die beweren, dat de gunstige
ontvangst die de stereoplaat op grote schaal ten deel is gevallen, de
normen voor de geluidskwaliteit verminderd hebben. Ongetwijfeld zit
er een grond van v/aarheid in die redeneringen. Ik heb bemerkt, dat
verschillende soorten vervorming werden getolereerd, die, in de glans
tijd van het mono-geluid, grote ergernis zouden hebben veroorzaakt.
Het grote individualisme van de onderdelenfabrikanten is altijd iets
geweest om bewondering voor te hebben; hij is een bolwerk tegen de
middelmatigheid. Op het ogenblik wordt hij geconfronteerd met de
wens de kwaliteit van zijn produkten te handhaven niettegenstaande
de op hem uitgeoefende druk zijn eisen minder hoog te stellen en mee
te doen aan de schijnwereld van goedkope stereo. Het is treurig te
moeten vertellen, dat er fabrikanten zijn, die aan deze sirene-roep
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gehoor geven. Deze aanpassing om in de gunst te komen wordt dan
verdedigd met „bittere noodzaak”, of als „aanpassing aan de moderne
tijd” enz. Het zou veel beter zijn als deze mensen zich eens realiseerden
hoezeer hun bestaan daardoor wordt bedreigd en daarover dan eens
goed nadachten.”
Ik vestig er de aandacht op, dat dit artikel als opschrift droeg „Certified” *), maar wanneer de heer Whyte met zoveel gezond verstand schrijft,
zou ik zo zeggen, dat hij zelf nog lang niet toe is aan een krankzinnigverklaring. *)

Definitie
Wat is stereo? Ik herinner me dat Lionel Hale me deze vraag stelde toen
hij in 1958 een lezing hield tijdens het jaarlijkse diner van de B.S.R.A.
(British Sound Recording Association).
Daar ik niet in staat was er zelf een antwoord op te geven vroeg ik het de
oud-voorzitter van de Association, de heer H. Davies, die prompt weigerde
zich in zijn vingers te snijden. Toen vroeg ik het de heer P. J. Walker, die
antwoordde: „Ik kan niet zeggen wat stereo is, maar we weten alles over
3D wanneer we er mee demonstreren op de Audio Fair. Wij draaien stereo
en de man in de stand naast de onze maakt meer lawaai dan wij en dat
is dan 3D.”
Het gebeurde op diezelfde Audio Fair, dat wij, naar ik hoop, de enige
demonstratie gaven van enkelkanaal stereo. We draaiden de vermaarde
grammofoonplaat met de treinopname en het klonk goed, maar de trein
scheen niet met z'n gewone snelheid te rijden. Toen zei een mijnheer, die
dicht bij de rechter luidspreker stond, dat die luidspreker niet werkte.
Gelukkig gebeurde dit aan het begin en niet aan het einde van een demon
stratie van 15 minuten!
Maar in alle ernst, ik meen dat de eenvoudigste verklaring is, dat stereo
met twee kanalen wordt opgenomen en twee kanalen, evenals twee oren,
zijn beter dan één, en drie kanalen zijn weer beter dan twee.
Ik besef heel goed, dat, als de wetenschappelijke verklaringen van akoes
tische verschijnselen worden uitgeschakeld, het gevaar van over-vereenvoudiging ontstaat, maar een studie van ruimtelijke effecten, geluidssterkteverschillen en aurale en binaurale overbrenging naar de hersenen
brengt ons niet veel verder wanneer we tenslotte terecht komen bij een stel
luidsprekers in een gemeubileerde kamer en een collectie grammofoon
platen, die misschien zijn opgenomen met twee, drie of zelfs vier micro
foons.
Onder deze omstandigheden is echte stereo een wassen neus en het doel kan
alleen maar zijn een betere benadering van de werkelijkheid. Om met
Shakespeare te spreken: „The play’s the thing.”
De rest van dit boek is hoofdzakelijk gewijd aan een studie van de hiermee
samenhangende problemen en hoe deze op te lossen, zonder nu te beweren
dat alles botertje tot de boom is.
Iedere tuinman zal u vertellen, dat de beste aarde het meeste onkruid
•) „Certified” betekent o.a. „gewaarmerkt”, maar ook „krankzinnig verklaard’’.
Deze woordspelling is niet te vertalen (noot v. d. vertaler).
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voortbrengt en de bloemen, die de prijzen winnen kunnen alleen worden
verkregen door selectie en niet door massa-produktie, waaruit volgt, dat
goede resultaten niet goedkoop künnen zijn.

„Ik denk dat een van de luidsprekers defect is”
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Hoofdstuk II

DE MENING VAN ANDEREN
De meeste mensen zijn het er over eens, dat stereo meer verwarring en
onzekerheid heeft veroorzaakt in de gemoederen (en oren) van de luiste
raars dan wat ook op het gebied van de geluidsweergave tijdens zijn
80-jarige ontwikkeling.
Veel luisteraars — en schrijvers — dachten, dat stereo de grondvesten zou
doen trillen, maar gelukkig is gebleken, dat zij het verkeerd inzagen.
Onder deze omstandigheden zou ik in de laatste plaats mijn mening autori
tair aan de lezer willen opdringen. Daarom heb ik een half dozijn des
kundigen, aan wier oordeel waarde gehecht kan worden, een vragenlijst
voorgelegd en hier zijn dan de resultaten.
Om de verwijzingen te vergemakkelijken volgt hieronder in alfabetische
volgorde een lijstje van de deskundigen:
D. A.
N. H. C.
S.K.
H. J. L.
R. W.
P. W.

=
=
=
=
=
=

Donald Aldous
Norman H. Crowhurst (V.S.)
Stanley Kelly
Harold J. Leak
Ralph West
Percy Wilson

Vraag 1:
Bent u het er mee eens, dat de beste mono-groeftaster betere weergave van
mono-grammofoonplaten geeft dan de beste stereo groeftaster, voorop
gesteld dat dezelfde versterkers en luidsprekers worden gebruikt ?
D. A.: Niet noodzakelijk.
N. H. C.: Met de vroegere stereo-groeftasters: ja, maar tegenwoordig: nee.
Ik zou echter alleen willen zeggen dat een slechte stereo-groet taster
meer soorten vervorming kan veroorzaken dan een slechte monogroeftaster.
S. K.: Nee, vooropgesteld, dat de stereo-groeftaster zodanig is, dat verticale
modulatie niet wordt weergegeven.
H. J. L.: Ja, op het ogenblik, maar er is weinig verschil.
R. W.: Vorig jaar, ja. Dit jaar, twijfelachtig. Volgend jaar, nee. Zelfs nu
geef ik beslist de voorkeur aan mono-grammofoonplaten via een
stereo-installatie.
P. W.: Zeer beslist niet. Het woord „beste” is de sleutel. Ik kan (op mijn
eigen pickuparm) in de groef blijven met % gram met de beste
stcreo-koppen die ik ken en dat zonder hoorbare intermodulatie-vervorming. Tot nu toe is 1 gram het minimum voor mono.
Vraag 2:
Met het oog op het feit, dat een stereo-groeftaster in twee richtingen moet
werken inplaats van in een, zijn zij stuk voor stuk:
a) groter en daardoor meer begrensd in de weergave van HF dan de
mono-groeftaster.
b) eerder ontregeld of beschadigd en moeilijker te vervaardigen en/of te
repareren.
Bent u het daar mee eens ?
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D. A.: a) Ja, maar dat gaat alleen op als ze dezelfde output hebben;
anders is het niet noodzakelijk,
b) Op ’t ogenblik: ja.
N. H.C.: a) Nee, dit hangt af van het type: sommige wel, sommige niet.
b) Dit hangt ook van het type af. En wel speciaal van het feit of het
een gewijzigd type van een oudere mono-groeftaster is of dat het een
geheel nieuw ontwerp betreft voor stereo. De meeste constructies zijn
kritisch; verschillende speciale stereo-groeftasters zijn zeer betrouw
baar, eenvoudig van constructie en daardoor gemakkelijk te maken en
te repareren. Maar zij vereisen natuurlijk wel een grote graad van
precisie.
S. K. a) Nee. Er is geen enkele technische reden voor waarom magnetische
groeftasters zo zouden moeten zijn. Bij kristalopnemers is het meestal
wel het geval, omdat daarbij twee kristallen worden gebruikt,
b) Ja, en of!
H. J. L.: a) Ja, momenteel wel (aug. 1959).
b) Ja, momenteel wel.
R. W.: a) Misschien, maar het is niet noodzakelijk.
b) Niet noodzakelijk.
P. W.: a) Het is niet noodzakelijk dat het bereik kleiner is; zeker niet
verantwoordelijk voor meer vervorming,
b) Misschien.
Vraag 3:
Wanneer enkelkanaalplaten worden gesneden met het oog op afspelen met
een naaldpunt van 1 mil (1 mil = 0,001 inch, vertaler) wat gebeurt er dan
met de kwaliteit van de weergave als ze worden gespeeld met naaldpunten
van 0,7 of 0,5 mil ?
D. A.: De zeer fijne punten verminderen de vervorming en verbeteren de
weergave van de HF, vooropgesteld, dat de massa van de groeftaster
klein genoeg is.
N. H. C.: Voordat er nog van stereo sprake was waren er mensen, die
zeiden dat mono-platen moesten worden gespeeld met naaldpunten van
0,7 of 0,5 mil; zij vonden dat hierdoor de naald dikwijls dieper in de
groef doordrong, waardoor een afgesleten plaat weer als nieuw zou
klinken. Dat zal ook nu nog wel zo zijn.
S. K.: Minder vervorming bij het afspelen, maar daarvoor in de plaats
minder goede weergave van de hoge frequenties.
H. J. L.: Dat is verschillend en wel afhankelijk van de groefwanden van de
betreffende plaat. Veel mono-platen doen het goed met 0,7 mil; betrek
kelijk weinig echter met 0,5 mil.
R. W.: Volgens mijn ervaring zeer bevredigend. Versleten LP-platen klin
ken soms een beetje ruw wanneer zij voor het eerst met een fijnere
naaldpunt worden gespeeld.
P. W.: Dat hangt van de groeftaster af. Verkleining van de afrondingsstraal van de naaldpunt vermindert de HF-resonanties, maar wanneer
die buiten het hoorbare gebied vallen dan zal 0,5 mil minder vervor
ming geven. Bij oude LP-platen kan de 0,5 mil-naald tot op de bodem
van de groef doordringen en dat heeft ruïneuze gevolgen. 0,75 mil geeft
meer speling.
Vraag 4:
Verwacht u naar aanleiding van vraag 2 meer slijtage door de fijnere
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naaldpunten of zal deze niet optreden doordat de stereo-groeftaster in ver
ticale richting soepeler is ?
D. A.: Alleen meer slijtage als de groef taster niet voor fijnere naaldpunten
is ontworpen. Een grotere verticale soepelheid helpt wel wat, maar er
zouden eerst langdurige slijtageproeven met normale handelsapparaten
moeten worden genomen om het definitief te kunnen uitmaken.
N. H. C.: Slijtage is het gevolg van drie dingen: afmetingen van de naald
punt, naaldkracht en mechanische impedantie tegen de naaldbewegingen. Dit laatste is niet zo eenvoudig als alleen maar een maat voor
de soepelheid, verticaal, horizontaal of allebei, maar zij hangt ook nog
van een groot aantal resonanties af. Wat van belang is, is de bewegen
de massa van de naald, omdat deze de kracht bepaalt om de naald te
laten sporen. Wanneer deze kracht in evenredigheid met de dikte van
de naaldpunt kan worden verkleind, zal de slijtage niet groter zijn.
Tot nu toe is daar nog vrijwel niets aan gedaan, maar dat komt
nog wel.
S. K.: Meer slijtage, zowel van plaat als naald. De voornaamste oorzaak is
de naaldkracht, die echter wordt bepaald door de soepelheid en de be
wegende massa van de groeftaster. In de praktijk is, bij het gebruik
van normale stereo-groeftasters, de slijtage van een stereoplaat ogen
schijnlijk groter dan van een mono-plaat bij dezelfde naaldkracht
(3 tot 8 gram) en groeftastereigenschappen. Maar de slijtage van de
naalden vooral van % mil is aamerkelijk groter en zal dat ook blijven
zolang het gewicht van de groeftaster niet evenredig kleiner wordt.
H. J. L.: In de praktijk is de slijtage van een stereo-plaat slechts iets groter
(aannemende dat de groeftaster prima is). Momenteel is de slijtage
van de naald groter en zal dat blijven tot de naaldkracht kan worden
verkleind.
R. W.: Er is minder slijtage te verwachten omdat goede stereo-groeftasters
met minder traagheid en een geringere naaldkracht werken en zeker
een jaar op andere groeftasters voor zijn.
P. W.: Bij een y2 gram (waarvan het bereiken afhangt van: 1) een geringe
massa van de naald, 2) grote horizontale en verticale soepelheid, 3) een
goede piekuparm) zal de slijtage verdwenen zijn.
Vraag 5:
De eerste stereo-platen met geluidseffecten gaven indrukwekkende resul
taten met goedkope apparaten, waardoor veel mensen dachten dat stereo
in de plaats kwam van goede kwaliteit. Dat is een wanbegrip. Eerste klas
mono is altijd beter dan tweede klas stereo en eerste klas mono vereist
altijd nog de allerbeste apparaten. Bent u het daarmee eens?
D. A.: Ja. Wanneer stereo wordt beschouwd als een logische ontwikkeling
van werkelijkheidsweergave en wanneer wordt gestreefd naar een per
fecte weergave, dan zullen voor eerste klas stereo ook eerste klas
apparaten nodig zijn.
N.H. C.: Ja.
S. K.: Ja.
H. J. L.: Absoluut. Een eerste klas stereo-installatie kost 70% meer dan
een eerste klas mono-installatie — een onontkoombaar feit.
R. W.: Ja en nee. Goedkope stereo geeft veel mensen op z’n minst de eerste
ervaring dat zij gereproduceerd geluid uit meer dan een richting horen
en uit meer dan een kleine opening.
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P. W.: Ik ben het er mee eens.
Vraag 6:
Hoe is de kwaliteit van een kristalstereo-groeftaster vergeleken met die van
een mono-opnemer van ongeveer dezelfde prijs ?
D. A.: Dat hangt van de prijs af!
N. H. C.: De poëzo-elektrische typen, die nu eigenlijk meer keramisch dan
kristal zijn (hoewel de meeste mensen uit gewoonte het woord kristal
gebruiken) hebben geprofiteerd van wijzigingen in de constructie, die
mogelijk waren door 45°/45°stereo. De kwaliteit is beter geworden.
S. K.: Ongeveer half zo goed.
H. J. L.: Op het ogenblik heel slecht.
R. W.: Dit jaar wat slechter. Ik verwacht volgend jaar wat beter — voor
opgesteld dat de constructie van de pickuparm ook beter wordt.
P. W.: Op het ogenblik zijn de beste mono-kristalgroeftasters stukken beter
dan welke stereo-uitvoering ook, maar dat kan binnen een paar
maanden anders zijn.
Vraag 7:
Denkt u, dat stereo ooit de mono-platen geheel zal verdringen? Zo ja, al
gauw?
D. A.: Een „dat hangt er van af”-antwoord zou hier kunnen worden gege
ven, maar bedenkende dat eenvoudige lieden altijd nog mono-platen
zullen willen hebben om op hun portables en/of „akoestische” gram
mofoons te spelen, is mijn antwoord: „Misschien niet”. Dit antwoord
ontlast me er tevens van te schatten hoe snel een dergelijke vervanging
zal plaats vinden.
N. H. C.: Ja, ik dacht van wel, misschien in 5 & 10 jaar.
S.K.: „Populaire platen”: Nee. „Klassieken”: ja, maar waarschijnlijk pas
over 5 è 10 jaar.
H. J. L.: Ja, bij mensen die werkelijkheidsweergave willen hebben — zodra
het maar kan. Dat wordt wel bewezen door het grote aantal muziek
liefhebbers dat nu al stereo heeft gekocht.
R. W.: Ik hoop het, maar ik ben geen goed waarzegger.
P. W.: Niet binnen 15—20 jaar. Verder vooruit kan ik niet uit het koffiedik
lezen.
Vraag 8:
Praktisch alle luidsprekers hebben hun eigen karakteristieken en resonan
ties. Daardoor beïnvloedt het gebruik van verschillende luidsprekers bij
stereo soms de algemene geluidskwaliteit. Bent u het daarmee eens ?
D. A.: Ja, onder voorbehoud. Volgens mij zijn gelijksoortige luidsprekers
nodig wanneer beide versterkers van de beste kwaliteit zijn. Maar één
goed kanaal kan heel goed samengaan met een tweede, dat minder
goed is.
N. H. C.: Ja, soms. Maar dat hangt sterk af van het type stereo-systeem.
Het is een groot vraagstuk, te groot zelfs om in het kort te beant
woorden.
S. K.: Nee. Dat is geklets.
H. J. L.: Nee, dat is een onzinnige veronderstelling.
R.W.: Ja, sommige combinaties van luidsprekers en weergaveruimten
kunnen zijn — en zijn in feite — zelfs heel goed.
P. W.: Dat is een gevaarlijke vraag. Op het ogenblik is een veilig antwoord
dat de beste stereo-weergave goed aangepaste luidsprekers vergt.

12

Maar ik zou niet willen uitsluiten dat een verschil in de beide kanalen
goede stereo kan opleveren.
Vraag 9:
Denkt u dat alles bij elkaar genomen de stereo-band betere resultaten zal
opleveren dan de stereo-plaat ?
D. A.: Ja, theoretisch uit een oogpunt van kwaliteit, maar ik geloof niet dat
een „alles bij elkaar genomen” antwoord mogelijk is.
N. H. C.: Nee, dat is te sterk gegeneraliseerd. Het hangt er van af wat je
er mee doen wilt. Ik geloof dat stereo-platen een heel behoorlijke
reproduktie mogelijk maken — gelijk aan die van de beste monoplaten — en dat wel voor lange tijd en duurzaam. Band heeft zekere
voordelen. Voor de kieskeurigen is de kwaliteit misschien een beetje
beter — in ieder geval is zij onafhankelijk van mechanische opnemers.
Maar het verschil zal klein zijn en de meeste van de populaire weer
gevers zullen dit teniet doen. Band zal wel veel prettiger zijn voor de
mensen die zelf hun stereo-opnamen thuis willen maken.
S. K.: Ja. Vooropgesteld, dat de kwaliteit van het ongebruikte band beter
is dan volgens de in 1949 opgestelde normen, dat nu nog steeds aan
het publiek wordt verkocht. Er is geen enkele twijfel aan dat theo
retisch (en praktisch) de kwaliteit met prima band en apparaten
onvergelijkbaar veel beter zullen zijn dan met stereo-platen.
H. J. L.: Momenteel is band iets beter van kwaliteit (en ook duurzamer)
dan platen, maar het is duurder per minuut speeltijd.
R. W.: Niet in 1959, maar ik denk dat dat nog wel zal komen omdat band
veel lastige mechanische problemen, die bij platen optreden, omzeilt.
P. W.: In hoeverre beter? Wat de kwaliteit van de reproduktie (met inbe
grip van de signaal/ruisverhouding) betreft, ja, maar alleen onder de
gunstigste voorwaarden. In het gebruik: nee. Toekomstige ontwikke
lingen op beide gebieden kunnen echter de balans doen overslaan.
Vraag 10:
Tot slot de „64000 dollar vraag”. Vindt u, niettegenstaande alles, stereo de
moeite waard?
D. A.: Van muzikaal standpunt uit gezien, nadrukkelijk: „Ja, zeer zeker.”
N. H. C.: Op dit ogenblik zou ik dat nog niet kunnen zeggen, maar ik ben
overtuigd, dat het in de toekomst een volmondig ja zal worden.
S. K.: Ja, al was het alleen maar om nieuwe discussies (of zelfs ruzie) uit
te lokken.
H. J. L.: Zeer zeker, en ik heb die overtuiging al sinds 1931, toen ik mijn
eerste stereo-experimenten deed (met microfoons wel te verstaan).
Tenslotte luister ik tegenwoordig niet meer voor mijn eigen plezier
naar enkelkanaalweergave.
R. W.: Ja.
P. W.: Met de meeste nadruk: de moeite waard. Maar minder goede stereo
is een valstrik en misleiding. En alle draagbare stereo-apparaten be
horen tot die categorie.
Ik wil onze zes adviseurs zeer hartelijk bedanken voor hun weloverwogen
en informatieve antwoorden, die toch voor mijn lezers van belang kunnen
zijn, zelfs al vinden ze ze niet half zo interessant als ik (die de vragen
samenstelde). Het feit, dat de meningen zo sterk uiteenlopen rechtvaardigt
volgens mij de daaraan bestede tijd en moeite.
Nu mijn eigen commentaar:

13

Vraag 1:
We moeten toegeven, dat de kwaliteit van de stereo-opnemers de
laatste 12 maanden enorm is verbeterd, terwijl de mono-uitvoeringen
zijn ingeslapen.
Vraag 2:
Ik houd vol, dat voor het geven van een demonstratie de mono-uitvoering eenvoudiger en forser is en dat ook altijd zal blijven. Dit te ont
kennen komt op hetzelfde neer als te beweren dat het net zo makkelijk
is een trap op te lopen als door een gang te wandelen. (Het gebruiken
van band is dan mechanisch gezien net zo iets als de lift nemen.)
Vraag 3:
Als u mij de woordspeling niet kwalijk neemt, dan zou ik willen zeggen
dat het verkeerd is te fijne puntjes op deze i te zetten, want niemand
kan tot op 0,1 duizendste inch nauwkeurige naalden leveren en dan
toch nog geld verdienen. Een deskundige vertelde mij, dat wanneer je
eenmaal onder de afrondingsstraal van 1 mil komt, de tolerantie 20 %
groter moet worden genomen, zodat de geliefde 0,5 duizendste inch
naald in werkelijkheid wel 0,7 duizendste kan zijn en daar is dan nog
niets aan te doen ook. (Ik voor mij blijf altijd nog maar geloven dat
het een goed idee is om een goede mono-groeftaster te gebruiken op
platen met een enkel kanaal.)
Vraag 4:
Deze antwoorden bewijzen, dat de naaldkracht de belangrijkste factor
is bij slijtage, maar ik vind het altijd nog nodig een zo groot mogelijke
naaldkracht te hebben met het oog op een goed contact met de groef.
S. K. vertelde mij, dat hij met goede resultaten werkte met 1 gram
totdat hij in een groter huis kwam te wonen, waar de groeftaster
zachtjes over de plaat huppelde zodra een kind zachtjes over de vloer
trippelde. En daarom ging hij over op 2 of 3 gram. P. W. kan draaien
met % gram wanneer hij alle denkbare voorzorgen neemt en ik moet
toegeven dat er dan geen slijtage is. Maar ik voor mij zou zeggen, dat
je slijtage dan beter kunt voorkomen door helemaal geen platen te
spelen.
Vraag 5:
Ik ondersteun van harte wat H. J. L. zei over de kosten van goede
stereo.
Vraag 0:
Kristalgroeftasters. Twee elementen kosten altijd nog meer dan een.
Vraag 7:
De toekomst en het koffiedik. Dat werkte blijkbaar wel bij R. W. en
P. W. voor het antwoord op vraag 6, maar hier niet.
Vraag 8:
Toen ik de vraag betreffende het gebruik van verschillende luidspre
kers opstelde, had ik niet verwacht dat de heer Leak zou zeggen dat
dat „onzin” was en de heer Kelly zou zeggen dat het „geklets” was.
(Een feit is, dat de heer Kelly mij zijn antwoord gaf bij de koffie, toen
wij in mijn hotel in Londen samen goed hadden gedineerd. Als ik dat
antwoord nog eens overlees ben ik maar blij, dat ik hem ook nog geen
likeurtje had aangeboden!)
De vraag had eigenlijk beter beperkt kunnen blijven tot de laagste
3 of 4 octaven, waarbij resonanties van de luidsprekerkast en in de
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kamer de muziek extra kleuren en als dat gebeurt dan kan het gebruik
van verschillende luidsprekers bij mono en stereo zeker verbetering
geven. Daar is niet aan te twijfelen. Ik stem in met H. J. L. dat voor
stereo de hoge frequenties goed moeten zijn aangepast en met het oog
daarop zijn sterkteregelaars voor de hoge tonen-luidsprekers en voor
het middenregister een goede oplossing om verschillende luidsprekers
te gebruiken voor stereo.
Vraag 9:
De opmerkingen over band gemaakt door N. H. C. zijn onthullend. Het
is moeilijk de speeltijd per spoel op te voeren zonder tot op zekere
hoogte de kwaliteit en de signaal/ruisverhouding aan te tasten.
Vraag 10:
Ik onderschrijf volkomen de kritiek van P. W. op draagbare stereospelers.

Andere landen
Frankrijk
De heer R. Lafaurie, redacteur van Revue du Son, schrijft dat stereofonisch
geluid in Frankrijk veel belangstelling heeft gewekt, maar deze belang
stelling bestaat hoofdzakelijk op papier, de handel heeft er nog niet veel
van gemerkt.
Er zijn krantenartikelen verschenen met heel uitgesproken meningen, zo
als: „U heeft op stereofonisch geluid moeten wachten om te weten waar
voor u leeft”, of een commentaar, toegeschreven aan dirigent Markevitch,
die er eigenlijk niet geestdriftig over is, maar dat er op neerkomt, dat hij
niet kon begrijpen waarom de geluidsbronnen gescheiden zouden moeten
worden terwijl hij — en de meeste dirigenten — zich zoveel moeite gaven
om er juist een geheel van te maken. (Hij slaat de spijker op de kop, of
niet soms ?)
In 1959 werd grote belangstelling getoond voor de demonstraties, waarvan
er verschillende veel succes oogstten en andere faalden; maar in grote lijn
is het Franse publiek niet zodanig overtuigd, dat zij er hun dierbare ge
devalueerde bankbiljetten voor riskeren.
Er moet aan worden herinnerd, dat Franrijk over de hele wereld een van
de grootste kopers van platen per hoofd van de bevolking was, niettegen
staande de financiële moeilijkheden. Muziekliefhebbers met een platenbezit
van een miljoen francs (van ca. 1 cent) zijn daar niet ongewoon. Zij kijken
evenals de platenverkopers wantrouwig naar iedere stroming, die de waar
de van hun platenbezit tot nul kan reduceren.
Dan zijn ook de prijzen nog bar hoog. Een werkelijke tip-top stereo-instal
latie, die in Engeland b.v. 200 pond zou kosten, komt in Frankrijk altijd
nog op zo’n 600.000 of 800.000 francs, dus meer dan 500 pond. Dat interes
seert alleen maar miljonairs en bezitters van bars en nachtclubs, die
vinden dat dit hun prestige verhoogt en daarbij zonder twijfel denken, dat,
als de bezoekers eenmaal alles dubbel zien, ze ook alles dubbel moeten
horen.
Stereo is ook doorgedrongen tot de Franse „Juke Box”.
Serieuze luisteraars verwachten, dat stereo op den duur er wel zal komen.
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Amerika
Ik voel mij verplicht aan onze oude vriend Norman H. Crowhurst, die
ongeveer 6 jaar geleden van Engeland naar Amerika verhuisde, voor het
volgende schriftelijke rapport over het opkomen van stereo met grammo
foonplaten in het jaar 1958 in een land waar „weg met het oude, kom op
met het nieuwe” zich met een zodanige snelheid voltrekt, dat het oude
Europeanen vrijwel ademloos achter zich laat. Ik spreek natuurlijk hier
alleen voor mezelf, maar ik wil nu de bal toespelen aan N. H. C., die nu al
wel een halve Amerikaan in zijn opvattingen zal zijn.
Het contrast met Frankrijk is werkelijk verbazingwekkend.
„Het jaar 1958 zal in Amerika in de herinnering blijven als het jaar
waarin stereo zijn intrede deed. Bij de komst van de Westrex 45°/45°
stereo-platen begon iedereen, groot en klein, te adverteren met „dit
laatste wetenschappelijke wonder, exclusief in de handel gebracht door
(wie dan ook de advertentie plaatste) ... fanfare ... STEREOFO
NISCH GELUID!” In de eerste plaats vroeg je je af hoe het mogelijk
was, dat zoveel firma’s konden beweren dat ze de „eerste” of „exclu
sief” waren.
Iedereen stapte het stereo-circus binnen. Zo adverteerde b.v. een kleine
zaak in Brooklyn: „Er is maar een ding beter dan stereo — stereo met
sfeer”. Blijkbaar monteerden zij een kleine, waardeloze (maar niet
goedkope) luidspreker in een cilindrisch omhulsel (zoiets als een buis),
die zij dan de „sfeer” noemden.
Maar hoe kwam dit alles zo snel op gang? Ongetwijfeld speelde de
achteruitgang in 1958 daarin een rol en stereo gaf aan sommige takken
van de „hi-fi”-industrie een geweldige injectie. Om de vergelijking
verder door te voeren: die injectie maakte velen ziek nog voor zij zich
beter voelden!
In 1957 werd het duidelijk, dat stereo op platen ons boven het hoofd
hing. De vraag was toen: „Zal het horizontaal-verticaal worden of
45°/45° ?” Goede demonstraties met beide systemen werden gegeven,
maar niemand wilde ze tegelijk op de markt zien komen, zodat aan de
R.I.A.A. (Recording Industry Association of America) werd verzocht
een beslissing te nemen. Terwijl zij nog druk aan het praten waren,
werden de firma’s ongeduldig en wilden met de fabricage beginnen of
wilden toch op z’n minst wel de verdere ontwikkeling aanpakken.
Wat de balans deed doorslaan leek te zijn de symmetrie van het
45°/450-systeem. Want nog voor de beslissing was gevallen brachten
in begin 1958 twee ongeduldige firma’s monsters op de markt, een van
platen volgens het 45°/45°-systeem en de ander van een groeftaster
om ze mee te spelen, keramisch en goedkoop.
In deze tijd was het grootste deel van de industrie bezig de beste weg
om te slagen te zoeken, er voor zorgende, dat zij niet op een dood
spoor zouden raken. Het systeem dat gekozen zou worden moest zo
danig zijn, dat er mogelijkheden tot verbetering in zaten. Zij waren
zich bewust, dat, hoewel enkele redelijk goede demonstraties waren
gegeven (en ook wel „onredelijke”), pas een grote verbetering kon
worden verwacht over b.v. een jaar of tien, dus net zoals het geval was
bij de langspeelplaten.
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Hoewel het grootste deel van de industrie over de brave zielen, die het
eerst gespuid hadden, zoiets mompelde dat klonk als „onfatsoenlijk",
konden zij toch niet helemaal worden genegeerd. Versnelde produktieprogramma’s in de industrie waren niet van de lucht en stereo ging
van start op de hoogste versnelling.
De injectie begon zijn uitwerking te doen voelen. Voorraad houden van
gewone mono-onderdelen werd een risico, ook van platen en band.
Verschillende fabrikanten van groeftasters hadden enorme voorraden
mono-groeftasters, zodat zij met man en macht aan het werk togen
om deze voor stereo om te bouwen. Zeker niet de ideale weg om tot
goede stereo te komen, maar in vele gevallen leek dit de enige moge
lijkheid om de firma te kunnen redden. Men moet nu eenmaal nuchter
blijven.
Het feit, dat RCA op de markt kwam met koppen, die vier sporen op
een 6 mm bandje produceerden en twee kanalen stereo mogelijk maak
ten met een tijdsduur van bijna een uur van een bandje van 600 voet
lengte, opgeborgen in een keurig plastic doos, zette de fabricage van
bandopnamen vrijwel geheel stop. Ontworpen met de opzet om een
bandspeler net zo makkelijk in de bediening te maken als een platen
speler en dan daarbij ook nog het leveren van opgenomen programma's
tegen een schappelijke prijs, deed, zoals velen aanvoelden, wel een
beetje denken aan erop of eronder.
Er ontstonden te veel andere mogelijkheden met band: het op dat
moment uitverkoren band met twee sporen (eenkanaal stereo) bij
19 cm/sec; viersporen (tweekanalen stereo) bij 19 cm/sec, om de
kwaliteit te behouden maar de prijs te halveren; of de RCA-kop met
vier sporen bij 9V6 cm/sec.
Dit vraagstuk is echter nog nooit helemaal opgelost.
Ook had men op het gebied van stereo niet stil gezeten. In zekere zin
was de radio gangmaker van de stereo, met een kanaal op AM en een
op FM. Er zijn nog steeds uitzendingen volgens dit systeem. De vraag,
die het meest gesteld wordt, betreft de kwaliteit van stereo. Juist nu
moeten we voorzichtig zijn met een antwoord daarop. Er is nl. een
groot verschil tussen de gemiddelde en de mogelijke uitvoering.
Volgens de oorspronkelijke opzet passen sommigen een geschikte
microfoontechniek toe, waardoor werkelijke diepte wordt verkregen;
terwijl anderen meer een „ping-pong"-effect nastreven en weer anderen
vasthouden aan „principes" en maar wat doen, waardoor ze een te
voorspellen mislukking maken. De werkelijk goede platen waren vooral
in het begin een zeldzaamheid, maar nu zijn er meer en soms van uit
stekende kwaliteit.
De kwaliteit van de eerste stereo-platen werd beperkt ten gevolge van
de kwaliteit van de platensnijder. Of zij sneden de hoge frequenties af
op een punt waar geen Hi-Fi-enthousiast genoegen mee kon nemen
of ze maakten daar brokken; maar de snijsituatie wordt snel beter net
als het geval was bij de LP-platen in de laatste 10 jaar. Ook de stereogroeftasters zijn enorm verbeterd en op het ogenblik zijn ze dan ook
in iedere denkbare uitvoering te koop. Tegenwoordig heeft een kera
mische groeftaster een opvallend goede kwaliteit, gezien de prijs. Maar
voor de allerbeste kwaliteit, en tevens met het oog op de platenslijtage,
ia het de magnetodynamische groeftaster die de kroon spant. N. H. C.
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Australië
Het is altijd interessant wat te horen over de resultaten welke in verre
landen zijn verkregen. De volgende bijdrage van de heer W. Gray, van
Simon Gray Pty Ltd., Melbourne, vertelt ons hoe de stereo-situatie in
Australië is.
Stereo werd in Australië geïntroduceerd in een tijd, dat televisie een enorme
vooruitgang boekte. Niettegenstaande deze felle concurrent bestond er toch
zeer veel belangstelling voor stereo en de verkoop van stereo-apparaten
maakte dan ook een groot gedeelte uit van de totale verkoop op audiogebied.
Over het algemeen vertoonde die groep personen, welke een radiogrammofoon of platenspeler alleen maar gebruiken om naar platen te luisteren,
slechts belangstelling in de goedkopere installaties, maar audio-enthousiasten zochten het in de apparaten van prima kwaliteit. In verhouding was er
veel meer interesse voor de goede installatie dan voor het massaprodukt.
Het blijkt, dat, nu het eerste nieuwtje van stereo af is, de verkoop zich
helemaal in de richting van de uitstekende speciaal ontworpen installaties
beweegt, terwijl het massaprodukt op de achtergrond raakt.
Helaas is band in Australië nog niet erg populair, misschien tengevolge van
de vrij hoge kosten en het geringe aanbod in vergelijking met de vele
grammofoonplaten, die er op de markt zijn. Nu er stereo-banden met vier
sporen in de handel zijn zal de concurrentie op dit gebied wel toenemen,
vooral ook omdat ze zeer zeker door de kenners zullen worden verkozen
boven de grammofoonplaten, waarbij er nog heel wat zijn die vervorming
geven.
De interesse in stereo neemt sterk toe, zoals reeds werd gezegd, vooral op
het gebied van de zeer goede installaties, maar ik voor mij geloof niet dat
stereo de enkelkanaahveergave zal verdringen en zeer zeker niet in de
naaste toekomst, laten we zeggen niet in de eerste 7—9 jaar. Er zal altijd
nog een groep van de bevolking overblijven, zoals b.v. de teenagers, die
alleen maar belangstelling hebben voor de goedkoopste installaties, of ze
nu goed zijn of niet. Enkele van de thans lopende verkoopcampagnes zijn
gericht op de verkoop van massa-artikelen met „reuze”-luidspreker met
een conus van 15 cm! Hierdoor wordt de reputatie van stereo volkomen
vernield, met het gevolg dat veel mensen teleurgesteld zijn in de resultaten.
Wij menen dat dit tot op zekere hoogte ook in Amerika en in wat mindere
mate in Engeland het geval is.
Een ander punt is, dat stereo-resultaten absoluut begrensd worden door
de weergaveruimte, vooral met het oog op de gunstigste plaats voor de
luisteraar, iets wat van geen belang is bij monaurale weergave, waarbij
zeer behoorlijke resultaten kunnen worden verkregen op iedere plaats in
iedere willekeurige kamer.

Canada
Van de heer J. B. Smyth uit Montreal ontvingen we het volgende rapport:
ereo leed in het begin zowel hier als in andere landen voornamelijk
06 verwarrende hoeveelheid onjuiste voorlichting. De grootste
stereo™?1* vormden in het begin de slechte kwaliteit van de eerste
-p aten en groeftasters. Geen van deze problemen is op het ogen-
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blik al geheel opgelost, hoewel de mensen wel zo zachtjes aan over
tuigd raken van het grote belang van een goede groeftaster en van de
kwaliteit van de platen, die nog al sterk uiteenloopt. Maar nu zijn er
toch wel twee of drie goede stereo-groeftasters en een flink aantal
goede stereo-platen op de markt. Helaas worden veel stereo-opnamen
— misschien wel de meeste — vervaardigd met bedrieglijke scheiding
door middel van twee ver van elkaar geplaatste microfoons, zodat het
beruchte „gat in het midden” weloverwogen open wordt gehouden. Ze
denken daardoor meer platen te verkopen.
Verschillende enthousiasten geloven dat het noodzakelijk is twee ge
lijke luidsprekers voor de verschillende kanalen te gebruiken. Er is
echter gebleken, dat het alleen nodig is dat voor de hoge frequenties
de luidsprekers met elkaar in faze zijn en dat twee ongelijke systemen
gerust kunnen worden gebruikt zolang ze maar geen scherp richteffect
hebben bij hoge frequenties of dezelfde stralingskarakteristiek hebben.
Velen ontdekten tot hun grote verwondering dat hun oude enkelkanaalplaten veel beter klonken via de twee luidsprekers van hun nieuwe
stereo-installatie dan verschillende nieuwe stereo-platen en ook veel
beter dan via een enkele luidspreker.
De grootste verdienste van stereo schijnt te zijn, dat daardoor twee
luidsprekers in de kamer kwamen, waardoor een groot gedeelte van
de „kamerbijgeluiden”, die een ernstig probleem vormen, werden op
geheven.

Aangepaste luidsprekers
Ik heb juist gelezen (oktober 1959) dat de BBC weer gaat beginnen met
haar experimentele stereo-uitzendingen, waarbij wordt gebruik gemaakt
van de middengolven van VHF voor het ene kanaal en televisiegeluidszenders voor het andere. Vele lezers hebben gunstig over de resultaten van
deze BBC-proefuitzendingen geoordeeld en toch zal het moeilijk zijn zich
een minder bij elkaar passende luidsprekercombinatie voor te stellen dan
b.v. een goed VHF-apparaat met een 20 cm luidspreker aan de ene zijde,
gecombineerd met een kleine 12,5 X 7,5 cm ovale luidspreker, die zijn ge
luid uit een populair TV-toestel spuit, aan de andere kant. Ik kan er niets
aan doen, maar ik zou zo denken, dat de „aangepaste luidspreker”-enthousiasten allemaal een brief naar de BBC-technici zouden moeten sturen om
ze te vertellen dat ze hun tijd verknoeien.
Een feit is echter, dat het extra kanaal het realisme vergroot en dat de
theorieën over het gebruik van extra luidsprekers pas op de tweede plaats
komen.

Groeftasters
Om dit hoofdstuk te besluiten gaan we terug tot de kwellende vraag welke
groeftaster — mono of stereo — moet worden gebruikt voor de miljoenen
prima mono-platen, die nog steeds in gebruik en in produktie zijn. Ik ont
ving een zeer interessante brief van de heer G. W. Tillet, een autoriteit op
het gebied van Hi-Fi, bekend door zijn besprekingen van versterkers in
„Hi-Fi News”. Zijn standpunt is als volgt:
Voor zover ik het op het ogenblik kan overzien zijn de Decca en nog
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een of twee moderne Amerikaanse groeftasters beter dan welke ook,
behalve dan de beste mono-typen. Ik heb een hoop tijd gespendeerd aan
het vergelijken van de Decca en de Ortofon C, waarbij ik een omschakelaar gebruik en enige honderden mono-platen.
Mijn conclusie was, dat de ene plaat beter klonk met de Ortofon en de
andere met de Decca, vandaar dat ik ze allebei nog thuis in gebruik
heb. Ik ontdekte, dat op sommige platen de stereo-groeftaster de
neiging had om te stoten, maar dikwijls was dat over als ik de be
hoorlijk afgespeelde platen door spiksplinternieuwe verving.
In verband hiermee vind ik, dat het nu nog lonend is het voorbeeld van de
heer Tillet na te volgen, hoewel, door het ontbreken van enig nieuw modern
mono-type, de stereo-modellen te zijner tijd wel algemeen zullen worden
gebruikt. Onze oude vertrouwde oude jongejuffrouwen en vrijgezellen
zullen dus uitsterven en de jonge getrouwde stellen zullen gaan over
heersen.
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Hoofdstuk III
GELUIDSBRONEFFECTEN
We zijn het (tenminste dat hoop ik) er in het eerste hoofdstuk al over eens
geworden, dat een realistische reproduktie van geluiden nog niet hetzelfde
is als het weergeven van muziek.

Stereo-informatie
Het is algemeen bekend, dat kort durende en hoge frequenties veel meer
gerichte en stereofonische informaties aan het oor en de hersenen over
brengen dan lang aangehouden tonen en lage frequenties. De kantelfrequentie ligt daarbij niet hoger dan 400 Hz (waarbij de golflengte van het
geluid minder is dan 1 meter). Hieruit volgt, dat geluiden, knallen en
knappen, die vol zitten met onberekenbare hoge frequenties en korte,
scherpe, tijdelijke effecten „spekje voor het bekje” zijn voor de opnametechnici, die verlangend zijn eens echt indrukwekkende stereo te leveren.

Vervorming
Een groot bezwaar van dergelijke lawaai-demonstraties is, dat zij geen
juist beeld geven van de werkelijke kwaliteit, zowel van de opname als van
de weergave. In werkelijkheid kan zelfs de harmonische vervorming, welke
ontstaat door overbelasting van een luidspreker, de natuurgetrouwheid van
sommige geluiden nog groter maken, terwijl muziekweergave er door
wordt verknoeid.

Richtingseffecten
Maar van hoeveel belang zijn geluidsbroneffecten voor het genieten van
muziek? Behalve dan bij een opera zou ik zeggen „niet veel”.
Nog niet zo lang geleden experimenteerde ik eens tijdens een concert in de
St. George’s Hall te Bradford, waarbij ik met twee vrienden „fauteuil de
balcon" zat en wel op de plaatsen, die in fig. 3/1 zijn aangegeven.
Die fauteuils de balcon hebben nog steeds naar ik meen een zekere sociale

V

Fig. 3/1 — Concert
zaal experiment
(xxx = plaats luiste
raars)
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betekenis (de Lord Mayor zit daar met een keten om z’n hals, wanneer hij
eens naar een concert toe moet), maar uit akoestisch standpunt zijn het
zowat de slechtste plaatsen van de „Hall”. De zijplaatsen zijn het slechtste
omdat één oor getroffen wordt door de directe geluidsgolven en het andere
alleen maar tevreden moet zijn met gereflecteerd geluid; maar ik ontdekte,
dat als ik mijn ogen sloot en m’n hoofd van links naar rechts draaide het
een leuk spelletje was om op die manier te proberen er achter te komen
waar de verschillende instrumenten uit het orkest waren opgesteld.
Het was betrekkelijk makkelijk de kopersectie te lokaliseren, want die was
hard en vrijwel gericht; ook de paukenist, dank zij de speciale klanken die
hij voortbracht; maar bij vol orkest was het resultaat nihil, een homogeen
geluidsbeeld, dat uit een algemene richting kwam, met instrumenten die
akoestisch goed, maar geografisch niet te onderscheiden waren.
Bij de verrukkelijke „Serenade voor strijkers” van Elgar was het mogelijk
de violen links te lokaliseren en de altviolen rechts, maar ik geloof niet dat
dit het luistergenot groter maakte.
Mijn vrienden voerden dezelfde experimenten uit, maar al heel gauw gaven
ze toe dat de plaats van de instrumenten of groepen in het orkest en de
mogelijkheid om ze te lokaliseren maar heel weinig invloed had op de be
doeling en de waardering van de muziek.
De conclusie is dus, dat de hoofdverdienste van stereo veel meer is het toe
voegen van wat kleur, diepte en wat richting aan de weergave, dan het
onderscheiden van de plaats van de geluidsbronnen.

Links-rechts opnamen
Veel van de oudere stereo-platen hadden een soort militair links-rechts tintje
en gaven twee volkomen gescheiden geluidskanalen. Ze werden door som
mige mensen als een grote gebeurtenis toegejuicht, die de voordelen van
stereo demonsteerde boven die van twee luidsprekers op een monoingang. Maar tegenwoordig zal geen enkele grammofoonplatenmaat
schappij, die zichzelf respecteert, zijn tijd verknoeien met dergelijke bana
liteiten; het belang van „het opvullen van het midden” en het geven van
een natuurlijk geluidsbeeld wordt algemeen erkend.

Kantelfrequentie en gelijke faze
Met het oog op het feit, dat het grootste deel van de stereo-informaties
vervat is in het frequentiegebied boven 400 Hz is het een goede gedachte
de kantelfrequentie te kiezen bij 400 Hz in plaats van bij 800 Hz, zoals
gebruikelijk is bij de luidsprekersystemen met breed stralende midden- en
hoge tonen-luidsprekers. Daar, waar al een 800 Hz-netwerk in gebruik is,
kan de kantelfrequentie al zeer eenvoudig een octaaf worden verlaagd door
zonder meer de C- en L-waarden te verdubbelen nl. door de extra capaci
teiten parallel en de zelfinducties in serie te schakelen (haaks op elkaar
opgesteld of ver van elkaar af).
Als er gerichte luidsprekers worden gebruikt heeft de kantelfrequentie geen
invloed, maar het is wel van heel veel belang dat de hoge en lage tonen
luidsprekers in iedere luidsprekercombinatie in faze zijn en dat bij stereo
ook de beide luidsprekercombinaties in faze zijn.
Met rondstralende luidsprekers is het in faze zijn van minder belang, maar
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het is wel de moeite waard luisterproeven te nemen om te voorkomen dat
de lage frequenties elkaar opheffen. Het is verstandig steeds alle fazevraagstukken op het gehoor op te lossen en niet af te gaan op positieve en
negatieve verbindingen in de installatie. Zo is b.v. de fazeverschuiving in
een scheidingsfilter met een halve sectie, ongeveer 180°, zodat de lage en
hoge tonen-luidsprekers elektrisch in tegenfaze moeten worden aangesloten
om akoestisch in faze te werken!
Een andere reden om meer op ons oor af te gaan is, dat de opnamen zelf
ook verschillend kunnen zijn. De heer Lafaurie te Parijs heeft mij gewezen
op een opname van de „Damnation of Faust” van Berlioz, waarin een hobosolo het tot de hemel opstijgen van een ziel symboliseert. Maar blijkbaar
was dit gedeelte opnieuw in tegenfaze opgenomen en in de originele band
opname geplakt, met het resultaat dat de hobo tussen beide luidsprekers
schijnt heen en weer te springen (inplaats van op te stijgen), als zij
gericht zijn en in faze. Er zijn in Frankrijk verschillende zeer goede
stereo-radio-uitzendingen geweest en ook daarbij was de faze van tijd tot
tijd anders.
Er wordt op deze dingen gewezen, niet omdat ik de indruk wil wekken, dat
het telkens omwisselen van de verbindingen van een luidspreker nodig is,
maar om de lezers te waarschuwen dat zij niet de luidsprekerfazen de
schuld geven als er vreemde effecten optreden.
Zij komen slechts zelden voor met ongerichte luidsprekers.
Normaal moeten eigenlijk alle luidsprekersystemen akoestisch in faze zijn
teneinde te voorkomen, dat de lage frequenties elkaar opheffen en wel
speciaal bij mono-lngang.

Fazecontrole
De eenvoudigste methode om de faze van twee luidsprekers te controleren
is ze parallel te schakelen, dan naast elkaar te plaatsen en te luisteren naar
enkele lage tonen afkomstig van een enkel kanaal. Zijn ze niet in faze, dan
blijft er van de lage frequenties niet veel over.
Wanneer het naast elkaar plaatsen moeilijk is, laat ze dan op hun normale
plaats staan, schakel ze parallel en voedt ze met een enkel muziekkanaal.
De luisteraar moet nu als hij even ver van beide luidsprekers staat het
geluid komende van tussen de luidsprekers horen en dit geluidsbeeld moet
zich naar links of naar rechts verplaatsen als de luisteraar zich naar links
of naar rechts verplaatst. Bij dit experiment gaan we van de veronder
stelling uit, dat beide luidsprekers hetzelfde zijn. Schijnt het geluid van
beide luidsprekers afzonderlijk te komen, dan zijn ze waarschijnlijk niet
in faze. Met ongerichte luidsprekers is dit experiment niet betrouwbaar en
het is dan beter de luidsprekers naast elkaar te plaatsen en naar de bassen
te luisteren. Als het ompolen van een luidspreker geen hoorbaar verschil
oplevert, spaar u dan verder de moeite en geniet van de muziek.
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Hoofdstuk IV
ONDERSCHEIDING VAN TONEN
Er ls waarschijnlijk meer verschil van mening over de toonkwaliteit dan
over enig andere kant van de geluidsreproduktie. Met toonkwaliteit be
doelen we al die variabele grootheden, die als geluid in woonkamers worden
gereproduceerd en uiteindelijk alleen maar door het menselijk oor kunnen
worden beoordeeld, omdat metingen en frequentiekarakteristieken dan
meestal misleidender zijn dan nuttig.
U heeft misschien wel eens gehoord van die oude werkman op het platte
land, die heel wat dagen had gewerkt aan de herstelling van een weg, toen
de opzichter kwam en geen goed woord overhad voor alles wat er gebeurd
was. De oude man luisterde geduldig naar de vele bezwaren en zei toen:
„Is de lengte goed?” Waarmee ik wil zeggen, dat het beoordelen van de
toonkwaliteit net zo moeilijk is voor het oor als het schatten van de lengte
van een weg voor het oog.
Wij hebben dikwijls verbaasd gestaan over het enorme verschil in meningeD
over demonstraties in concertzalen. Na onze demonstratie in de Royal
Festival Hall in mei 1956 bijvoorbeeld werd een jazz-nummer beoordeeld
als: „te veel bassen”, maar ook: „te weinig bassen”.
Commentaar door mij gevraagd over ons concert in mei 1959 in dezelfde
zaal leverde o.a. de volgende juweeltjes op, maar ik moet daaraan toe
voegen, dat men het volkomen eens was over het beste nummer van het
programma en dat de plaats van de toehoorder zelfs in de R.F.H. het
resultaat beïnvloedt. (Zie onderstaand lijstje.)
TITEL
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MENING

Te Deum koor
stereo

Meer dan verschrikkelijk
Sisklanken te opvallend
Adembenemend
Vaag en slap

Orkest - Gisela
stereo

Zeer indrukwekkend
Een buitengewoon slechte keus

Concerto Grosso
Handel
mono

Beste strijkersklank, die ik ooit hoorde
Strijkinstrumenten misten glans
Absoluut eerste klas
Strijkers onnatuurlijk

Zee-symfonie
mono-plaat
met echte
orgelbegeleiding

Woorden kunnen niet uitdrukken hoe prachtig
dit was
Mooie climax
Zeer slechte opname
Een van de beste opnamen ooit gemaakt
Niets goeds over te zeggen - verschrikkelijk
Een prachtig geluid, maar iets vervorming

Deze opmerkingen bewijzen al weer, dat oren al net zo verschillend zijn als
gezichten en persoonlijk zal ik dan ook nooit bestrijden dat iedereen het
recht heeft zelf te besluiten waarnaar hij wil luisteren net als hij het recht
heeft te beslissen wat hij wil eten of drinken.

Deskundige kritiek
Maar, wanneer we overgaan tot het publiceren van kritieken over geluid,
(of stereo) dan is het noodzakelijk dat de criticus enige kennis heeft van
oorzaak en gevolg, anders moeten we banaliteiten lezen zoals het onder
staande, dat in maart 1959 werd gepubliceerd.
„Ik heb stereofonische installaties gehoord, die van ƒ 250,— tot
ƒ 2500,— kosten en het vreemde is, dat het prettigste geluld — en
daarbij voor mijn muzikaal getrainde oren, het beste stereo — werd
voortgebracht door de apparaten uit de gemiddelde prijsklasse, medium-fi dus.
Hi-fi heeft altijd een glasachtig, opdringerig effect dat we alleen kwijt
kunnen raken door hoge tonen op te offeren. Jammer genoeg voor
stereo schijnen alle platenfabrikanten deze gewoonte om de hoge fre
quenties op te halen te volgen.
Maar ik zou er naast zijn, wanneer ik stereo daar de schuld van gaf.
De platenfirma's zullen het wel gauw leren, daarvan ben ik overtuigd
en nu al kunnen de medium-fi-installaties, dus van zo’n 800 gulden,
zoals ik cr zelf ook een heb, behoorlijke resultaten geven.
Ik zou zeggen dat een van de redenen waarom het verkeerd is stereo
af te kammen is, dat men dank zij stereo minder vervorming hoort.
Ik ontdekte bij het vergelijken van stereoplaten met hun mono-equivalenten (dat wil dus zeggen precies dezelfde uitvoering) dat de stereo
platen aanmerkelijk minder vervorming gaven tegen het einde van
de plaat.
Toen ik daarover met een technicus sprak werd ik smalend uitge
lachen. Hij zei toen, dat er bij stereo veel meer factoren zijn die ver
vorming veroorzaken. Ik herhaalde wat mijn oren me hadden verteld.”
We zullen deze criticus kortweg aanduiden met M. T. — afkorting van
Malle Tinus. Zijn eerste fout is, dat hij aan z’n muzikale oren refereert, en
wel omdat beoordeling van de toon en opnametechnieken geen direct ver
band houdt met muzikaliteit, terwijl beroepsmusici dikwijls zeer slechte
beoordelaars zijn van de kwaliteit van de reproduktie. Om te beginnen
brengen ze het grootste deel van hun tijd door dicht bij de instrumenten.
Een vleugel klinkt op een afstand heel anders. Een ander punt is, dat veel
opnametechnici zeer muzikaal zijn, maar een beroepsmusicus, die ook tech
nicus is, is een grote uitzondering. M. T. heeft volkomen gelijk als hij be
zwaren maakt tegen de overdreven glasachtige hoge tonen, maar hij is er
naast met zijn voorstel dat goedkope installaties moeten worden gebruikt
om dat effect te voorkomen en wel door de volkomen onjuiste opvatting,
dat daarbij tovenarij in het spel is in plaats van het opofferen van hoge
frequenties. De klankregelaars in goede installaties zijn met het oog
daarop meer dan voldoende.
Hij zegt, dat het verkeerd is stereo de schuld te geven van vervorming in
de hoge frequenties en dat de fabrikanten het wel spoedig zullen leren.
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Maar een groot deel van deze vervorming in de opname komt geheel voor
rekening van de stereo en de fabrikanten weten daar alles van en besteden
kapitalen aan de verbetering van platensnijders en opnemers.
M. T. geeft toe, dat hij een installatie van ƒ800,— gebruikt voor het be
oordelen van stereoplaten. Dat is net zo iets als een kunstcriticus met een
bril met gekleurde glazen, die moet oordelen over een schilderijententoon
stelling.
Tenslotte tikt onze muzikale vriend zichzelf op de vingers en krabbelt
terug. Na te hebben gezegd, dat vervormde hoge frequenties helaas eigen
zijn aan stereo zegt hij, dat je door stereo minder vervorming hoort en
wijst dan op de moeilijkheden aan het eind van een plaat, die — heel een
voudig — alleen maar het gevolg zijn van de geringere groefsnelheid en
zowel bij stereo- als mono-platen optreden. (De dunnere naald van een
stereo-groeftaster maakt het volgen van de groef makkelijker, maar dat' is
een mechanisch- en geen stereo-verschijnsel.)
De technicus, waaraan M. T. zijn gewichtige ideeën toevertrouwde zal nog
wel steeds in de lach schieten als hij daaraan denkt.
Het is hoog tijd dat al die onzin, dat stereo in de plaats komt van kwaliteit,
nu eens ophoudt. Een goed gehoor kan de waarde van een goede groeftaster
of luidspreker net zo goed herkennen bij stereo als bij mono en het doel is
en blijft zuivere bassen en heldere hoge tonen te krijgen. Om dat goed te
bereiken kost een massa geld. De ƒ800,— van M. T. zijn maar net vol
doende om de luidsprekers van te betalen.
Ik wil niet zeggen dat niemand zo’n installatie van ƒ 800,— moet kopen.
Het is een goede geldbelegging en duizenden zullen er hun plezier aan be
leven. Maar wat ik wel wil zeggen is: Verkondig niet de domme bewering
dat een dergelijke installatie, dank zij de een of andere magische kracht
van stereo, net zo goed is als een prima installatie.

26

Hoofdstuk V
OPNAMETECHNIEKEN
In het niet-technische boek ls het alleen maar mogelijk de opnameproblemen „af te romen”; maar aan hen, die dieper in dit onderwerp willen duiken
kan ik zeer sterk het rapport aanbevelen van de I.E.E. Convention on
Stercophonic Sound Recordlng, Reproduction and Broadcasting, die in
Londen gehouden werd in de Savoy Place In maart 1959 en ook het april
nummer 1958 van het Journal of the Audio Engineering Society of America,
dat geheel was gewijd aan artikelen en lezingen op het gebied van stereo
geluid.
Deze uitgave van het „A.E.S.-Journal” bevat ook volledige en zeker Inte
ressante details over de originele „British Patent Specification No. 394325"
van 1931 op naam van Blumlein, die wonderlijk genoeg gaat over tweekanalenopname en reproduktie van geluid, inclusief de opmerking „dat een
lichte naald wordt bewogen in twee richtingen loodrecht op elkaar, die bij
voorkeur elk een hoek van 45° met het platenoppervlak moeten maken.”
Voor de gemiddelde luisteraar zijn, voor zover ik het kan zien, alleen de
volgende feiten over stereo-opnamen van belang: 1) een algemene indruk
hoe opnamen worden gemaakt; 2) hoe ze worden afgeluisterd; en 3) opname-niveau.

Afluisteren
Om met Nr. 2 te beginnen meen ik, dat het juist is op te merken, dat stereo
praktisch altijd wordt afgeluisterd met de luidsprekers op een afstand van
ca. 2,40 m è. 3,60 m uit elkaar en de technicus stelt dan ook zijn micro
foons zodanig op, dat bij deze afstand de beste resultaten worden ver
kregen. Het enige verstandige, dat we kunnen doen is de luidsprekers thuis
op deze afstand te plaatsen, waarbij de afstand in zeer smalle kamers kan
worden verminderd met 60 tot 90 cm. Dit wordt gedaan om het origineel
zoveel mogelijk te benaderen. Voor het gemak kunnen ook andere opstel
lingen (zoals b.v. twee luidsprekers ver van elkaar in de hoeken met een
derde om het „midden op te vullen” of twee luidsprekers, die naar links en
rechts gericht zijn, vlak naast elkaar) worden gebruikt, maar het zou
onlogisch zijn te beweren, dat dit beter is of zelfs maar gelijk is aan de
officiële opstelling.

Opname-systemen
Het voornaamste waar hierbij aan moet worden gedacht is, dat mono- en
stereotechnieken verenigbaar moeten zijn, waarmee wordt bedoeld dat de
beide opnamen tezamen moeten worden gemaakt.
Door ze gescheiden op te nemen wordt de produktie van de studio’s gehal
veerd en oordelende naar het kleine beetje dat ik weet over de enorme
opnamekosten zou ik zeggen, dat daardoor de meeste platenfirma’s wel
op de fles zouden gaan.
Iets anders wat me altijd weer treft als ik opnametechnici aan het werk
zie is, hoe vlug je theorieën overboord kunt gooien.
Het is het praktische gebruik van verschillende microfoons en regel-
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organen, die het Iedere technicus mogelijk maken — bij mono of stereo —
de best mogelijke resultaten te bereiken waarbij de techniek enorm varieert
afhankelijk van de gebruikte studio, het soort programma en de dienst
doende technicus.
Het is me ook opgevallen dat het geliefde motto van opnametechnici schijnt
te zijn „mondje dicht” en ik vermoed dat hun werkcontracten een clausule
bevatten „Gij zult niet praten en uit de school klappen”.
Ik deed enkele jaren geleden daarvan een persoonlijke ondervinding op,
toen ik op bezoek ging bij de heer W. S. Barrell (destijds chef van de
E.MJ.-studio's, doch nu gepensioneerd) om hem te vragen mij enkele in
lichtingen te geven over opnamen waarover ik wilde schrijven in een boek
over piano's. Het antwoord van de heer Barrell was ongeveer zo: „Luister,
mijn zoon (hij moet toen wel ouder geweest zijn dan ik toen was), het
heeft ons 12 jaar gekost om af te komen van de jank in de pianotonen en
wanneer je nu denkt, dat we jou of iemand anders zullen vertellen hoe we
dat voor elkaar kregen, dan ben je echt een beetje een halve gare.”
Na dit alles was ik prettig verrast toen ik een gedocumenteerd artikel over
stereo-opnamen ontdekte, geschreven door de heer Seymour Solomon, leider
van de Vanguard Recording Society, N.Y., in het februarinummer 1959 van
High Fidelity and Audiocraft en ik ben de heer Solomon en de uitgevers
dankbaar dat zij mij toestemming hebben gegeven tekeningen daaruit aan
te halen en te reproduceren. De titel van het artikel was „The Search for a
Third Dimension”.
Allereerst mag ik niet de indruk wekken, dat de heer Solomon uit de school
klapt. De volgende aanhaling verstoort volkomen een dergelijke illusie:
„Een ieder, die zich er over verbaast, dat fabrieksgeheimen worden
prijsgegeven wil ik er op wijzen, dat de juiste tot de centimeters nauw
keurig bepaalde plaats van microfoons, hun type en hun richtkarakterlstiek, de opstelling van de musici en de akoestiek van de ruimte
allemaal hun rol spelen. Het juiste eindresultaat wordt alleen bereikt
na eindeloos experimenteren.”
Het belangrijkste punt is niet hoeveel gegevens worden verstrekt, maar dat
de heer Solomon spreekt met een autoriteit, verkregen door jarenlang
praktisch experimenteren.
Er zijn drie hoofdtypen microfoons: A. met cirkelvormig richtingsdiagram;
B. met achtvormig diagram en C. met cardloïd- of niervormig diagram.
Deze diagrammen zijn in fig. 5/1 getekend.
De heer Solomon vertelt dan, dat er drie grondprincipes zijn voor hun ge-

Fig. 6/1 — Grondtypen microfoons
A ciricelvormig-,
richtlngs
B achtvormig- en
diagram
C cardioïdevormlg
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bruik bij stereo en wel zoals is aangegeven in de figuren 5/2, 3 en 4. Maar
hij voegt er aan toe dat er in de praktijk heel wat variaties voorkomen.
Het A/B-systeem wordt zeer veel in Amerika gebruikt, terwijl de M/Smethode in Europa populairder is; maar de heer Solomon wijst er op, dat
de techniek van het toevoegen van extra microfoons voor verschillende
doeleinden wordt toegepast en hij is overtuigd, dat een goede opnametechnicus ieder systeem zal toepassen, afhankelijk van de aard van de op te
nemen muziek. (Ik zou dat ook doen.)
Dat dit ook werkelijk wordt gedaan wordt door de heer Solomon duidelijk
geïllustreerd in het volgende verhaal:
„Een paar maanden geleden speelde in Londen de hoofdingenieur van
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een grote Engelse firma, die was gespecialiseerd in M/S-stereo-opnamen, voor mij een prachtige opname van Prokofiev’s Klassieke Sym
fonie. Na hem te hebben gelukgewenst merkte ik bedeesd op, dat het
bandje zekere eigenschappen had wat de definitie en de scheiding be
treft, die ik moeilijk kon rijmen met het M/S-systeem. Hierop ant
woordde de ingenieur: „Het was in principe volgens het M/S-systeem
opgenomen, maar natuurlijk hebben we ook extra microfoons gebruikt
voor het linker en rechter kanaal om het richtlngseffect te verkrijgen
en bepaalde koren te accentueren.”
We mogen terecht de vraag stellen waar M/S ophoudt en A/B begint. Met
het oog op al deze variaties is het enige wat de luisteraar thuis kan doen:
het luidsprekersysteem op te stellen zoals dat in de kamer het beste uit
komt en er dan maar het beste van hopen.
Een ding valt op als de techniek van meer microfoons wordt toegepast
voor zowel mono- als stereo-opnamen en dat is, dat het verschil tussen
beiden minder groot wordt, maar toch winnen de twee kanalen het in
diepte en definitie, of, zoals de criticus van „The Times” zo goed uitdrukte
na onze vierde demonstratie in The Royal Festival Hall: in het vermijden
van wazige toevoegsels.
De heer Solomon eindigt zijn prima artikel door aan de opgenomen muziek
een waarde toe te kennen, die ze, naar mijn mening, niet bezit. Ik haal
aan:
„Wat ook hun tekortkomingen zijn, platen zijn uniek als een waardevolle methode om gedrukte bladzijden muziek te realiseren. Ze hebben
iets bereikt, dat nu kan worden beschouwd als een revolutionaire ver
andering in het voortbrengen van muziek. Verder is er een heel nieuwe
generatie muziekliefhebbers ontstaan, die in staat zijn Mozart en Beet
hoven te beluisteren op een wijze, muzikaal zo uitgebalanceerd, zoals
hun vaders dit niet hebben gekend. En omdat er op ieder mens, dat
naar een echt concert gaat, er honderden zijn, die aan hun muzikale
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Fig. 6/4 — X/Y systeem met twee dicht bij elkaar staande microfoons, met cardioïdevormig strallngsdiagram.
De fig. 6/1, 2, 3 en 4 zijn overgenomen uit „High Fidelity and Audiocraft" van febr. 69
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behoeften via platen voldoen, kan van een ware revolutie op muziek
gebied worden gesproken.”
Voor mijn gehoor is de beste opgenomen muziek nog maar een slap af
treksel van de werkelijkheid en zij die nooit de werkelijkheid proefden,
door naar een concert te gaan, weten dan ook niet wat zij missen.
Misschien moet ik er aan toevoegen, dat ik een van diegenen ben, die
vinden dat de multi-microfoon-techniek ook kan worden overdreven. Ik
geef toe, dat een solist duidelijk moet uitkomen, maar het is een achter
uitgang, wanneer ieder solo-instrument zodanig klinkt alsof het wat dichter
bij de microfoon is gaan staan, zoals derde rangs crooners doen, die eigen
lijk helemaal niet kunnen zingen.
De B.B.C.-uitzendingen van lichte muziek met Eric Jupp en Peter Yorke
zijn dikwijls buitengewoon goed doordat het klinkt alsof de microfoons ver
weg zijn opgesteld; maar gewone handelsplaten van soortgelijke muziek
klinken dikwijls ruw en krampachtig tengevolge van het onjuiste naar
voren halen van iedere solist. Ik houd er van Eric Jupp piano te horen
spelen, maar ik houd er niet van dat het instrument me als het ware
plotseling op m’n schoot springt. Het zo voor te stellen alsof deze bedrieg
lijke opnamen beter zijn dan een echte uitvoering is net zoiets als te be
weren dat diepvries net zo goed is als vers voedsel. In ieder geval zal het
wel makkelijker zijn met stereo de juiste nadruk en perspectief te geven
aan solisten dan het geval is met een enkel kanaal.
Opname-niveau
Bij stereo-opnamen ligt het opname-niveau aanmerkelijk lager dan het
normale niveau voor mono-platen, wat dus inhoudt, dat de volumeregelaar
moet worden opgedraaid en dat haalt alle bijgeluiden zoals motordreun,
brommen, geruis en knapperen naar voren. Er worden tegenwoordig pogin
gen aangewend om de signaal/ruisverhouding te verbeteren bij een opnameniveau als voor mono-platen en met het oog op de sterk uitgesproken brom
en dreun bij stereo-platen is dat een lofwaardig streven.
Helaas vergroot een hoger opname-niveau tijdens het snijproces het gevaar
voor vervorming bij harde passages en dergelijke passages kunnen ook
moeilijker door de snijpickup worden gevolgd en zo zitten we dus op het
ogenblik tussen twee vuren. Maar dit zijn problemen, die zeer zeker te
zijner tijd zullen worden opgelost.
De moeilijkheden treffen — jammer genoeg — de goede groeftasters meer
dan de goedkope, omdat het meestal magnetische typen zijn met een lagere
uitgangsspanning dan de kristalgroeftasters en ook bestrijken ze een groot
frequentiegebied, waardoor de vervorming nog merkbaarder wordt.

Kwaliteit van de platen
Het maken van grammofoonplaten vereist zoveel vakmanschap en is een
zo riskante bezigheid — van microfoon tot en met het persen — dat ik mij
vaak verbaas over de graad van volmaaktheid, die dikwijls wordt bereikt.
Ik ben blij, dat ik voor de volgende korte beschouwingen over stereonormen de medewerking heb gehad van Cecil Watts, met illustraties van
enkele van zijn onderzoekingen aan de hand van microfoto's en ook nog
zijn hulp bij de interpretatie van hun betekenis en bedoeling.
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Tot voor enkele jaren werden de groeven van een plaat gesneden met een
vast aantal groeven per inch, waarbij de amplitude van de lage frequenties
zodanig werd geregeld, dat de opgenomen golfvormen elkaar niet over
lapten, zodat geen warboel ontstond.
Moderne technieken en het gebruik van band maken het tegenwoordig niet
alleen mogelijk de spoed automatisch groter te maken zodra grote ampli
tudes aan de snijpickup worden toegevoerd, maar bij stereo-opnamen,
waarbij de amplitudes ook in diepte variëren is het nodig dat de gemiddelde
diepte van de groeven ook regelbaar is, waardoor een ondiepe (en „stille”)
normale snijdiepte wordt verkregen, die echter automatisch dieper wordt,
zodat de groefbreedte voldoende is voor de toppen van de groter wordende
golfvormen. Platen, die op een dergelijke wijze worden gesneden hebben
een zeer stille „achtergrond” bij zachte passages en kunnen een grotere
dynamiek verwerken.
Een ruwer oppervlak van de groefwanden wordt nog steeds waargenomen
in enkele van de felle bewegingen van de groef en dat blijft nog een pro
bleem voor de technici.
Kijk maar eens naar afb. 5/5, die een microfoto voorstelt van een deel
van een stereo-plaat bij een vergroting van 250 maal. De groef was
prachtig gesneden en de geperste plaat had alle nodige glans en bevatte
elk detail van de oorspronkelijke golfvormen. Een dergelijke plaat kan
onder gunstige omstandigheden de originele muziek prachtig weergeven
zonder een spoor van vervorming en de stereo-kwaliteiten zullen in letter
lijke zin tot hun recht komen.
Helaas bereiken veel platen lang niet deze graad van volmaaktheid. Afb. 5/6
laat een typisch voorbeeld zien van een zogenaamde nooit gespeelde plaat
uit een door de fabriek verzegelde hoes. Zelfs wanneer de opnametechnici,
zoals waarschijnlijk is, een uitstekende moederplaat sneden, dan is de groef
waarschijnlijk toch met een naald afgespeeld voor of tijdens de fabricage,
omdat ieder exemplaar van deze plaat dat tot nu toe werd onderzocht
dezelfde fouten vertoont nog voor dat zij is afgespeeld.
De groefwanden zijn afgeschuurd, ruw en onderbroken. Wanneer zij wordt
afgespeeld zullen de stereo-kwaliteiten beschamend en vernederend zijn.
Iedere naald, die zichzelf respecteert kan alleen maar zenuwachtig over de
ruwe oppervlakken heen springen met maar weinig of helemaal geen kans
op een goed contact met beide groefwanden, wat toch een van de eerste
vereisten is voor een goede reproduktie.
Wanneer mij werd gevraagd de twee grootste plagen te noemen waardoor
nog steeds verschillende stereo-opnamen worden getroffen, dan zou ik
zeggen een „honingraat en papierachtig” oppervlak en een gebrek aan
flinke, goed gedefinieerde bassen, en deze beide fouten kunnen — zelfs als
de opname uitstekend is — veroorzaakt worden doordat de naald het
contact verliest met een of met beide groefwanden wanneer zij probeert
de ruwe groefwanden te volgen.
Eerst moeten we zien af te komen van de goedkope oplossing dat we de
hoge tonen-regeling drastischer gebruiken dan normaal bij mono-platen in
de hoop, dat het stereo-effect zal dienen als een „make up” voor het andere
einde van de toonschaal.
Er moet op worden gewezen, dat wanneer de groef van een stereo-plaat
wordt afgetast, iedere oneffenheid in het oppervlak, die de naald tegen
komt, niet alleen als achtergrondgeruis hoorbaar wordt, maar dat ook de
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Afb. 5 5 — Microfoto van een goede stereoplaat (250 X vergroot,
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Afb' 5^6 ~ Nieuwe stereoplaat met verschillende ruwe plekken (250 x vergroot)

Afb. 5/7 — Nieuwe stereoplaat niet ruwe plekken in de groeven (250 X vergroot)
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stereo-balans tussen de beide wanden van de groef er door wordt verstoord.
Zo zullen er ook groeftasters zijn, die bij het spelen van groeven, die in
diepte variëren, gaan springen, waardoor de naald het contact met de
groefwanden verliest zodra ruwe oppervlakken of andere obstakels moeten
worden overwonnen. Zelfs een plaat, die niet zuiver is gecentreerd, die dus
slingert, kan blijkbaar een lang aangehouden toon van de ene op de andere
luidspreker laten overspringen.
Afb. 5/7 is een ander voorbeeld, dat typerend is voor verschillende onge
speelde platen, zoals zij verzegeld in hun mooie hoezen werden ontvangen.
De plaat vertoont ruwe plaatsen en indeukingen in de groefwanden net
alsof de moederplaat is afgespeeld met een harde en dikke naald vóór
dat tot verdere afwerking werd overgegaan. Maar dat is haast niet te
geloven.
In afb. 5/8 is een andere, niet ongewone, abnormaliteit te zien. Een harde
bastoon doet de snijbeitel stijgen en wel zo hoog, dat deze zelfs geen be
hoorlijke groef meer snijdt voor de naald van de groeftaster! Het is van
zelfsprekend dat dit meer leed dan vreugde veroorzaakt, wanneer dat op
een normale grammofoon wordt afgespeeld en in ieder geval kunnen die
bassen tijdens de opname best wat worden afgezwakt met het oog op de
mensen, die nog goede oren hebben.
Deze foto’s zijn niet opgenomen als een vernietigende kritiek, maar alleen
om enkele moeilijkheden bij de opname te laten zien die moeten — en
zullen — worden overwonnen en ook om een paar raadselachtige verschijn
selen, die zelfs bij de beste reproduktie-apparaten optreden, uit de doeken
te doen. Maar — attentie! — het is niet altijd de plaat die de schuld heeft!
Wij moeten er nog even op wijzen, dat we hier onze eigen verklaringen van
deze dingen geven, omdat de grote platenfirma’s nog steeds het stilzwijgen
bewaren waar het de techniek betreft.
Specialisten vertelden ons dat de zuivere zijdelingse bewegingen van de
groef ontstaan, wanneer het originele geluid precies centraal ligt ten op
zichte van de twee opnamemicrofoons, en dat naarmate het geluid de ene
of de andere microfoon sterker aanspreekt, de bijbehorende zijde van de
groef sterker onder 45° wordt gemoduleerd. Slechts wanneer, door de plaats
van het originele geluid, een niet in faze zijnd golffront van gelijke sterkte
de beide microfoons treft, nadert de modulatie van de groef de verticale
richting. Maar een absoluut verticale modulatie is praktisch onmogelijk —
tenzij natuurlijk de musici ook nog acrobaten zijn.
Breed opnameband
De toepassing van bandopnemers met vier sporen wordt steeds populairder
biJ de commerciële platenfabrikanten, vooral in Amerika. Speciale, „extra
Hi-Pi”-machines worden gebruikt voor het maken van de originele op
namen op band van 12,5 mm breedte. Deze moederhand met drie of vier
kanalen wordt dan omgezet in. een tweekanalencopie door de binnenste
sporen of het middelste spoor te mengen met de rechter en linker buiten
sporen.
Deze methode is betrouwbaarder dan het direct opnemen van twee kanalen en
zij maakt het mogelijk de stereo-balans te beïnvloeden op een rustige plaats
ver van de rompslomp, die er bij de opname komt kijken. Goede mono°pnamen kunnen ook worden verkregen door drie of vier sporen tot een
enkel kanaal te combineren.
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Hoofdstuk VI

BROM, DREUNEN EN RUIS
We wijden een heel hoofdstuk aan dit onderwerp omdat er een hele hoop
redenen zijn waarom een stereo-gToeftastersysteem vatbaarder is voor het
veroorzaken van hoorbare narigheden dan een mono-groeftaster.
Toen ik het aantal turfde kwam ik op 6 en het hoofdstuk is ook het zesde,
ik vond dat een goed voorteken en dacht dat dit dan wel een van die zeld
zame en prettige hoofdstukken zou worden, die zichzelf schrijven (wetende
dat de heer Cooke er al een groot deel van had geschreven is dat er dus
niet zo ver naast *).

„Concert Hair’-moeilijkheden
We hebben op het ogenblik nog een reden — een treurige — om zoveel
belangstelling voor dit probleem te hebben en wel omdat we bij ons vierde
Festival Hall-concert in de knel raakten toen we voor het eerst stereoplaten draaiden in een grote zaal en verschillende harde passages van de
muziek werden begeleid door een bromtoon van 50 Hz, die op sommige
plaatsen in de zaal overal boven uit klonk en de lage tonen-luidsprekers
deed resoneren en schor liet klinken. Het resultaat was, dat onze technische
medewerker vóór onze volgende demonstratie, die al was vastgesteld in de
Colston Hall te Bristol, een grondig onderzoek instelde naar dit probleem.
Ik dreigde me terug te trekken als we nog meer boze brieven kregen over
brom en de heer Cooke beloofde de hele betonnen plaat, waarop we de
draaitafel wilden monteren, op te eten als hij de zaak niet volkomen oploste.
(Hij kreeg geen kans om z’n dieet te veranderen!) Het is vanzelfsprekend
dat de eisen, die aan alles worden gesteld als we draaien voor een publiek
van een 3000 man — met de volumeregelaar op 9 in plaats van zoals thuis
op 3 of 4 — heel erg streng zijn. Onze installatie was goed onder normale
condities, maar verbeteringen konden zo nodig worden aangebracht.

De kwaal
Hier zijn de zes redenen waarom bij stereo-platen het probleem groter
wordt:
1) Het werken met twee kanalen vereist meer draden en verbindingen
met daardoor een grotere kans op aardlussen en op het oppikken van
brom.
2) De uitgangsspanning van stereo-groeftasters is normaal lager dan die
van overeenkomstige mono-groeftasters en dit beïnvloedt ongunstig de
signaal/ruisverhouding.
3) De lagere opname-niveaus hebben hetzelfde effect, maar die worden
nu opgevoerd tot de voor mono gebruikelijke waarden.
4) Stereo-groeftasters reageren zowel op horizontale als verticale tril
lingen en zijn daardoor gevoeliger voor dreun.
5) Magnetische typen bevatten twee of drie afzonderlijke windingen, die
alle op de loer liggen naar bronnen van brom.
•) Het grootste deel van de inhoud van dit hoofdstuk is afkomstig uit een artikel
van de heer Cooke in het oktobernummer (1959) van Wireless World. Een en ander
la ln overleg met de uitgever van dat blad hier overgenomen.
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6)

Er worden twee versterkers gebruikt, waardoor de bromspanning van
de nettransformatoren en smoorspoelen groter wordt.

Het geneesmiddel
Bijgeluiden
Alvorens de genoemde kwalen onder handen te nemen willen we eerst even
afrekenen met het algemene verschijnsel: bijgeluiden, waaronder dan val
len: grommen en kraken, mechanische (akoestische) terugkoppeling, knap
peren en sissen.
Mechanische terugkoppeling
Grommen bij luide passages van de muziek kan worden veroorzaakt door
een mechanische overbrenging van trillingen tussen luidspreker en groeftaster. Het geneesmiddel is deze koppeling zo klein mogelijk te maken. De
platenspeler moet zover mogelijk van de luidspreker af staan en tegen
trillingen worden geïsoleerd; de luidspreker moet op een dikke plaat
schuimrubber staan om hem akoestisch van de vloer te isoleren. Het ver
plaatsen van de luidspreker of draaitafel naar een steviger stuk van de
vloer kan ook veel verschil maken.
De heer Cooke stelt voor om in chronische gevallen de opstelling te maken
als in fig. 6/1 is aangegeven.
Bij demonstraties voor publiek hebben we met veel succes de opstelling toe
gepast van fig. 6ƒ2, waarin tevens het elektrische equivalent is getekend.

Zwaartepunt
Een andere oorzaak van moeilijkheden tengevolge van trillingen kan zijn,
dat het zwaartepunt van de platenspeler aan een van de zijden ligt in
plaats van in het meetkundige midden van de bovenplaat van de platen-
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speler. Dit kan parasitaire bijgeluiden veroorzaken en kan zelfs de oorzaak
zijn dat de naald uit de groef springt.
Een oplossing door Ralph West aan de hand gedaan is de bovenplaat te
voorzien van gewichten om deze tegen het gewicht van de motor uit te
balanceren, zodat het hele geval in horizontale balans is met als extra
voordeel, dat er extra massa aan het geheel wordt toegevoegd, wat altijd
goed is om trillingen te verminderen. Een foto van een platenspeler, die op
deze wijze onder handen is genomen zien we in afb. 6/3.

Groeftasterresonantie
Groeftasters, die een uitgesproken verticale resonantie vertonen voor lage
frequenties kunnen resoneren wanneer ze te abrupt op de plaat worden
gezet. Het gebruik van een speciale opzetinrichting is aan te bevelen om de
schok van het opzetten te verminderen en het gevoelige groeftastermechanisme te sparen.

Knapperen en sissen
Knap. of klopgeluiden worden meestal veroorzaakt door stof in de groeven
en worden sterk weergegeven door de verticale uitgangsspanning van een
stereo-pickup.
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Afb. 6/3 — Stalen platen tegen de onderzijde van de bovenplaat om de motor uit
te balanceren en ter voorkoming van zijwaartse trillingen (volgens R. L. West)

36a

A

B

C

D

E

Fig. 6/4 — Brom geïnduceerd in een magnetische groeflastcr bij het gebruik van een
draaitafel van gemiddeld gewicht.
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50 Hz sinusvormige golf ter vergelijking.
groef taster aan het begin van een 30 cm plaat.
groeftaster aan het begin van een 25 cm plaat.
groeftaster aan het eind van een plaat.
groeftaster vlak boven de aandrijfmotor.
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FIg. 6/5 — Zoals fig. 6/4, maar met een zeer zware draaitafel.
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Wat sisgeluiden betreft, het is verwonderlijk hoe dikwijls men de luidspreker
daarvan de schuld geeft, terwijl men toch eigenlijk zijn versterker eens moest
controleren. Er is in iedere versterker altijd een zekere hoeveelheid ruis van
de buizen, maar bij de goede moderne buizen mag dat toch niet meer zijn
dan een zacht sissen, dat we op hoogstens 30 cm afstand van de hoge
tonen-luidspreker nog maar net horen als de versterker normaal staat
ingesteld. Als de sisgeluiden goed hoorbaar worden dan is dat een teken,
dat er wat aan de hand is: misschien een slechte buis of een fout in de
installatie.
Wanneer we de ruis van de buizen willen controleren, mag de groeftaster
niet op de plaat staan omdat sommige platen een dergelijk sissen als
achtergrond hebben.

★★★
Nu onze installatie goed in orde is gaan we even een (korte) blik werpen
op de kwalen die nu nog optreden en daartegen wat verzachtende middelen
— of geneesmiddelen — voorschrijven.

Brom
Brom kan in de kop van de groeftaster of in de leiding naar de versterker
worden geïnduceerd. Popingen om dit tegen te gaan zijn dus tweeledig.
De ene is zoveel mogelijk de magnetische strooivelden tegen te gaan; die in
de buurt van de groeftaster en de leidingen zouden kunnen komen. De
andere is de bedrading zodanig te maken, dat er zo min mogelijk kans is
op inductie door de strooivelden. De motor zelf is dikwijls de belangrijkste
storingsbron omdat hij dicht bij de groeftaster en de leidingen naar de ver
sterker is opgesteld. Om een stille achtergrond te krijgen moet het strooiveld van de motor minimaal zijn. Er zijn echter maar weinig fabrikanten,
die over dit strooiveld gegevens verstrekken waardoor de koper de juiste
opstelling kan bepalen.
Bij een platenspeler met een uitstekende groeftaster, die zeer gevoelig is
voor het oppikken van brom, was het bromniveau, toen hij werd gebruikt
op een professionele draaitafel, 12 db lager vergeleken met een andere platen
speler van gelijke mechanische kwaliteit. Dit verbazingwekkende verschil
werd veroorzaakt door het veel kleinere strooiveld.
Zeer kleine motoren kunnen worden afgeschermd door zc te omwikkelen
met band van mu-metaal, er voor zorgende dat voldoende ventilatiemogelijkheid overblijft, maar de hoge prijs van dit materiaal maakt het gebruik
bij grotere typen onmogelijk.

Brom-onderzoek
Bij het onderzoek naar brom moet de groeftaster langs zijn speelbaan vlak
boven de draaitafel heen en weer worden bewogen omdat het bromniveau
afhangt van de plaats van de groeftaster. Fig. 6/4 toont de brom welke
werd geïnduceerd in een magnetische opnemer op een goede platenspeler.
In A is een sinus van 50 Hz aangegeven om te laten zien dat de brom ook
50 Hz is, met een paar zwakke hogere harmonischen in enkele standen van
de groeftaster. Met de volumeregelaar in de voorversterker op 7 (volle
sterkte voor huisgebruik) was de brom in de standen B, C en D onhoor-
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baar, maar in E zeer sterk, waaruit volgde, dat de groeftaster niet boven
de motor mag komen.
Fig. 6/4 moeten we vergelijken met fig. 6/5, die op dezelfde manier werd
bepaald met dezelfde groeftaster, maar in combinatie met een zwaardere
draaitafel. De brom was vooral in stand C goed hoorbaar bij gebruik onder
normale huiselijke omstandigheden.
Er moet op worden gewezen, dat kristal- en keramische opnemers en
enkele magnetische typen veel minder bromgevoelig zijn dan het onder
zochte type.
Opvallend was, dat een dikke aluminium draaitafel meer brom gaf tenge
volge van het strooiveld van de motor. Met andere woorden: de draaitafel
brengt de brom over op de kop van de groeftaster; maar ik wil niet be
weren dat zware draaitafels uit den boze zijn! Modellen waarbij de motor
buiten het vlak van de draaitafel ligt geven op dit punt veel minder moei
lijkheden.
Het oppikken van brom wordt gehalveerd door de groeftaster ongeveer een
halve centimeter omhoog te brengen en dan een onderlaag van dezelfde
dikte tussen de draaitafel en de plaat te leggen.
In een stereo-installatie moet ieder kanaal afzonderlijk worden onderzocht
om akoestische faze-opheffing te voorkomen in de luisterpositie. De brom
zal dikwijls voor de beide kanalen verschillende blijken te zijn.

Bedrading
Om het induceren van brom te verminderen moet de leiding tussen de
groeftaster en de versterker zo kort mogelijk zijn en zij mag niet in de
buurt van de motor en de nettransformatoren komen. Afgeschermde kabel
is noodzakelijk, behalve voor elektrodynamische groeftasters met een zeer
lage impedantie en de draden voor de beide kanalen moeten worden samen
gebonden om brom-lussen te voorkomen. Wanneer het nodig is de draden,
die aan de platenspeler zitten, te verlengen, moeten de lassen worden ge
soldeerd en worden geïsoleerd met prima plastic band (gewoon isolatieband
is hiervoor niet aan te bevelen). De geïsoleerde las moet dan worden omwikkeld met dun vertind koperdraad, dat dan als afscherming dienst doet
en dit moet weer worden gesoldeerd aan de geaarde omvlechting aan beide
zijden van de las. Wanneer verbindingen moeten worden gemaakt met
stekers en contrastekers, zoals b.v. bij demonstratie-apparaten, dan moe
ten deze afgeschermd zijn en van goede kwaliteit. Ze moeten zo dicht
mogelijk bij elkaar worden geplaatst. De relatieve hoeveelheden brom, die
in de groeftaster zelf en in de invoerdraden wordt geïnduceerd kunnen
ongeveer worden geschat door de aftasterkop te verwijderen en alle aan
sluitingen in de pickuparm door te verbinden met een zeer dik, kort stuk
draad. De overblijvende brom is dan afkomstig uit de leidingen.

Versterkers
De nettransformator van de eindversterker is ook een belangrijke bron
van ruis, met een verwonderlijk groot strooiveld. Wanneer de installatie in
een kast wordt ondergebracht moeten de eindversterkers en alle nettransformatoren zo ver mogelijk van de groeftaster en de ingangsdraden af
worden geplaatst. We moeten er ook aan denken, dat magnetische velden
„gericht” zijn en een vermindering van brom is dikwijls mogelijk door de
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versterkers haaks op elkaar te plaatsen of een er van zelfs 180° te
draaien. De beste opstelling kan alleen door proberen of per ongeluk wor
den gevonden.

Aarden
Waar het bij een mono-installatie dikwijls mogelijk is zonder aardverbinding te werken en dan toch nog een bevredigend bromniveau te krijgen, is
voor stereo altijd een aardverbinding nodig. Er mag slechts op één punt
worden geaard, meestal op de versterker. Alle overige apparaten zoals de
platenspeler en afstemeenheid moeten worden geaard via de afgeschermde
kabels die naar de versterkeringang gaan. Hoewel de natuurwetten nooit
veranderen, lijken ze toch soms wel verkeerd te zijn: het ongeluk wil, dat
enkele van de beste stereo-groeftasters wikkelingen hebben met een hoge
impedantie en een lage uitgangsspanning, waardoor de kans op brom veel
groter is dan met de goedkope kristalgroeftasters. Maar toch kan, wanneer
de nodige voorzorgen worden genomen, bij normaal kamervolume zonder
veel moeite een bevredigend bromniveau worden verkregen.

Latere overwegingen
De brom zou dus volkomen verdwijnen wanneer we de draaitafel en alles
wat er bij behoort konden weglaten! Waarschijnlijk zal dus b.v. een plasticuitvoering ook betere resultaten geven.

Dreun
De verticale gevoeligheid van de stereo-groeftaster verhoogt zijn neiging
daaitafeldreun te vertonen en het samengaan van groeftaster-resonanties
met zekere dreun-frequenties kan dit effect nog versterken. Het is dan ook
moeilijk om precies te schatten hoeveel dreun een zekere combinatie van
groeftaster en platenspeler zal opleveren, temeer omdat er grote verschillen
tussen de verschillende exemplaren van een en dezelfde uitvoering kunnen
optreden.
De wijze waarop de draaitafel wordt vastgezet kan de hoeveelheid dreun
beïnvloeden. Het is gebruikelijk de bovenplaat van de platenspeler te laten
„zweven” op vier veren in de hoeken om de mechanische terugkoppeling te
verminderen en de groeftaster voor trillingen van buiten te vrijwaren.
Helaas ontstaan daardoor soms resonanties in de bovenplaat en dreun kan
dan soms wel 8 db worden verminderd door de bovenplaat goed vast te
zetten.
Het is jammer dat een op veren geplaatste bovenplaat, die gunstig is om
mechanische (akoestische) terugkoppeling te voorkomen, zo ongunstig kan
zijn voor de dreun (wat u door de veren wint verliest u weer aan de andere
kant).
Het moet worden toegegeven dat dreun niet alleen door platenspelers wordt
veroorzaakt. Ook de grammofoonplaten zelf bevatten soms wat dreun en
ook andere achtergrondbijgeluiden, maar de beste platen zijn in dit opzicht
stukken beter dan de gemiddelde platenspelers. Ook zijn er zelfs wel goed
kope platenspelers, die lagers hebben welke minder dreun veroorzaken dan
de duurdere typen.
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Hoofdstuk VII
GROEFTASTERS, PICKUPARMEN EN PLATENSPELERS
Al schrijf ik over groeftasters, het is niet mijn bedoeling over speciale
merken te schrijven of ze met elkaar te vergelijken; dat kunnen de tijd
schriften of jaarboeken beter doen omdat de verbeteringen elkaar zeer snel
opvolgen.
Een betere benadering — en een die minder afhankelijk is van persoonlijke
smaak of nationaliteitsgevoel — is het beschouwen van de primaire eisen
om tot goede resultaten te komen, gevolgd door een beschrijving van de
voornaamste typen: kristal of keramisch en de vele variaties met magne
tische systemen. De lezer zal dan vrij zijn zelf te beslissen hoe hij zijn
zuur verdiende geld wil besteden. Een goede stereo-groeftaster is een
prachtig instrument, dat niet goedkoop kan zijn en voor we tot kritiek
overgaan willen we eerst onze hoed afnemen voor alle ontwerpers en fabri
kanten, die het onmogelijke hebben nagestreefd en benaderd. Zo zijn b.v.
in de Decca-groeftaster de spoelen bewikkeld met koperdraad Nr. 52
(s.w.g.) dat slechts een diameter heeft van ca. 0,012 mm en we hebben
zelfs gehoord van spoelen, die in Amerika worden gebruikt en bewikkeld
zijn met zilverdraad van ca. 0,008 mm! Om de lezer enig idee te geven van
de natuurkundige afmetingen daarvan: een spoel van 7% cm lengte kan
ca. 675 gram draad Nr. 50 (van 0,025) mm) bevatten. De lengte is dan onge
veer 145 km.

Perfectie
Volgens onze technische medewerker moet een praktisch ideale groeftaster
de volgende eigenschappen hebben. Sommige daarvan staan lijnrecht tegen
over de andere voor zover het praktische eisen betreft.
• 1. Groot frequentiegebied
• 2. Geen ongedempte resonanties
3. Lage harmonische vervorming
• 4. Weinig platenslijtage
• 5. Goede scheiding tussen de kanalen
• 6. Goed uitgebalanceerde uitgangsspanningen van beide kanalen
• 7. Behoorlijk hoge uitgangsspanning
8. Mechanische sterkte
9. Ook op de lange duur constante eigenschappen
10. Ongevoelig voor veranderlijke weersomstandigheden.
Voorbeeld: Nr. 8 is moeilijk te verkrijgen zonder 1 en 4 aan te tasten. De
hoge uitgangsspanningen moeten worden opgeofferd ten gerieve van de
eisen 1, 2 en 3. Wat aangaat 9 en 10 kunnen we alleen maar zeggen:
„Experientia docet" en de tijd zal het leren.
Fouten als het oppikken van brom, variaties van de resultaten door wijzi
ging van de naaldkracht en het ophopen van pluizen en stof voor de naald
punt kunnen worden voorkomen door goed op te letten en die kunnen niet
als fouten in de schoenen van de groeftaster worden geschoven.
Fabrikanten hebben natuurlijk een verschillende mening over het belang,
dat zij aan de verschillende eisen stellen en daardoor zullen ze allemaal
verschillende compromissen sluiten wat dus daarop neerkomt, dat er enorm
veel verschillende groeftasters zijn.
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Proeven
Het beproeven van groeftasters is een langdurige en bewerkelijke zaak.
Voor wat de moeilijkheden betreft alleen maar te vergelijken met het
onderzoek van luidsprekers. Eén man kan er rustig een week mee bezig
zijn om grondig de waarde te bepalen van een enkele groeftaster met arm
en alleen daarover kan wel een heel boek worden geschreven.
De te beschrijven proeven moeten dan ook kort zijn en zij betreffen alleen
de punten 1, 2, 4, 5, 6 en 7, die in de lijst van een sterretje zijn voorzien.
Harmonische vervorming is al moeilijk genoeg te bepalen bij mono-groeftasters, maar de situatie is bij stereo-groeftasters nog veel slechter, omdat
er nog geen geschikte proefplaten voor zijn. Het doet me genoegen dat ik
dit hoofdstuk nu verder in handen kan geven van onze oude vriend Stanley
Kelly, die een zeer grote ervaring heeft in het ontwerpen en de produktie
van verschillende typen groeftasters.
S. Kelly over groeftasters
Mono-groeftasters zijn nu al ongeveer 35 jaar in de handel en in deze
periode is een schat aan ervaring en „know how” in de laboratoria, de
fabrieken en bij de klanten opgedaan.
De opmars van de stereo-platen gooide een knuppel in het hoenderhok van
de bijna ingedommelde groeftaster-laboratoria, waarvan de uitwerking tot
in de verste uithoeken doordrong.
Zo op het eerste gezicht heeft het 45 °/45°-systeem van opname meer dan
een oppervlakkige overeenkomst met het normale mono-systeem met hori
zontaal schrift. Nader onderzoek toont echter aan, dat dit systeem in
werkelijkheid bestaat uit gescheiden heuvels- en dalen-modulaties, waarbij
de tegenover elkaar liggende wanden van dezelfde groef worden gebruikt.
Dat betekent, dat de aan de plaat eigen vervorming van een andere aard en
grootte is dan die van de mono-platen. Elektrisch gezien heeft mono één
balanspentode-uitgang, terwijl stereo twee enkele pentode-uitgangen heeft,
die ieder een eigen kanaal sturen. De grootte van de harmonische vervor
ming (de rest laat ons onverschillig) wordt bepaald door de afrondingsstraal van de naaldpunt. Des te kleiner de straal, des te minder vervorming
en het is wiskundig aangetoond, dat uitgaande van dezelfde plaateigenschappen en hetzelfde maximale modulatie-niveau, de straal van de stereonaald tot op ongeveer een derde van die van de mono-naald moet worden
teruggebracht om dezelfde effectieve vervorming te veroorzaken. Alleen uit
fabricage-overwegingen bleek het onpraktisch de straal van de naald te ver
kleinen tot 0,3 mil (0,075 mm).
(Om bij 0,3 mil de straal tot op ± 10 % nauwkeurig te kunnen meten is
een vergroting van 1500 X nodig en moet monochromatisch licht worden
gebruikt.) In het begin werd bij wijze van proef een compromis gesloten
door een naald met een straal van 0,5 mil te nemen en later toen de „reali
seerbare” groeftasters op de markt kwamen werd ook een type met een
straal van 0,7 mil op de markt gebracht.

Slijtage
Verkleining van de afmetingen van de naaldpunt vergroot de slijtage bij
een zekere naaldkracht. De grafiek in fig. 7/1 laat het verband zien tussen
slijtage van de naald en de straal van de afronding van de punt bij
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Piff. 7/1 — Naaldenslijtage als functie van de doorsnede van de punt en naaldkrachten
van 2 en 5 gram.
diamantnaalden. De platenslijtage is eveneens afhankelijk van de naaldslijtage. Maar anders dan de vlakke slijtagekant van een naald, die kan
worden gemeten, is platenslijtage een eufemistische waarde, die subjectief
moet worden beoordeeld, wat op haar beurt weer wordt bepaald door de
frequentiekarakteristiek enz. van de rest van de installatie om nog niet eens
te spreken van de akoestiek van de kamer en de scherpte van het gehoor
van de vrouw van de luisteraar!

Naaldkracht
Fig. 7/2 laat de verhouding zien tussen de drie normale afmetingen van
naaldpunten, die thans in de handel zijn. Ter voorkoming van overmatige
slijtage moeten punten van 0,5 mil worden gebruikt met een maximale
naaldkracht van ca. 3% gram; 0,7 mil naalden bij 4% & 5 gram en punten
van 1 mil bij beslist niet meer dan 6 gram. Helaas komt het overgrote deel
van de groeftasters, vooral die, welke in automatische platenspelers worden
gebruikt, op geen stukken na aan deze ideale waarde toe.
Wanneer er ooit een groeftaster wordt gemaakt, waarvan de dynamische
constanten (soepelheid, effectieve massa enz.) zodanig zijn, dat hij be
vredigend normale stereo-platen met minder dan 2 gram naaldkracht kan
spelen, zal de levensduur van de naald en de platen onder de gunstigste
omstandigheden in de buurt van 2000 plaatkanten liggen. Met de tegen
woordige groeftasters met 6 & 8 gram is de levensduur van de naald dicht
bij de 20 plaatkanten voor saffier en enige honderden voor diamantnaalden.
(Natuurlijk zal er wel niemand zijn die een plaat 2000 maal wil spelen.
Een keer is voor veel platen al meer dan genoeg! G. A. B.)

Constructiedetails
Hier moeten we de naald verlaten, hoewel zij misschien wel het belang
rijkste punt vormt bij het ontwerpen van groeftasters. De plaat en haar
relatie tot de naald is het onderwerp van onze volgende beschouwing. Om
dat de twee kanalen onder 45° zijn gesneden is er zowel horizontale als
verticale modulatie en men zou verwachten, dat de verticale snelheden in
het uiterste geval dezelfde zullen zijn als de horizontale, maar het fazesysteem, dat voor commerciële platen wordt toegepast begrenst bij muziekplaten de modulatie voor de lage frequenties tot ca. 30 è. 40 % van de
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maximale horizontale modulatie. Het is daardoor mogelijk de constructieve
eisen voor de verticale soepelheid tot op ongeveer de helft te reduceren; dat
wordt dikwijls gedaan in handelsgroeftasters, die op platenspelers worden
gebruikt en kan misschien leiden tot stereo-platen die, zonder vernield te
worden, kunnen worden gespeeld met een lichtgewicht mono-groeftaster.

Scheiden van de kanalen
We hebben het nog niet gehad over het scheiden van de kanalen, wat op de
plaat theoretisch absoluut kan zijn. Op dit ogenblik echter kan tengevolge
van de moeilijkheden met de constructie van een snijpickup en de mecha
nische resonantie van de verbindingsstukken enz. die nog niet kon worden
opgeheven, de kanalen-schelding tot een maximum van 25 db worden door
gevoerd, maar dat is al veel beter dan de constructie van de groeftaster kan
verwerken. Het is een geluk, dat de scheiding van de kanalen, of misschien
beter het „overspreken” in de menselijke schedel in de orde van slechts
15 db ligt. Dat wil zeggen, dat als een telefoontje wordt geplaatst in b.v.
het linker oor en het andere dan volkomen wordt afgesloten, zodat er geen
geluidsenergie buitenom naar het rechter oor kan komen, de geluidsindruk
van het rechteroor slechts 15 db minder is dan van het linker oor. Dat is
grotendeels te wijten aan de geluidsgeleiding via de beenderen van onze
schedel en door eigen experimenten (waarvoor ik gedeeltelijk tape ge
bruikte omdat het overspreken daarbij minder is dan bij platen), vond ik,
vooropgesteld dat de overspreekgrens groter kan worden gehouden dan
naar schatting —16 db tot —18 db bij een frequentiebereik van 300 tot
3000 Hz, dat het overspreken zelfs gelijk aan de eenheid kan worden
boven 8 kHz en onder 100 Hz zonder de plaatsbepaling ernstig te verstoren.
Dat is een zegen, zowel voor de groeftaster- als snijpickup-ontwerpers,
want als er werkelijk een verschil van 20 db nodig zou zijn, dan zouden zij
voor grote moeilijkheden komen te staan.

Kristalopnemers
In ons land (Engeland dus) zijn het vooral de kristalgroeftasters, die
normaal aan het publiek worden aangeboden. De reden daarvan is dat,
omdat er twee volkomen gescheiden systemen nodig zijn, de overspreekproblemen veel eenvoudiger zijn dan bij de magnetische typen, waarbij op
een uitzondering na (de Ortofon) de magnetische systemen zeer vast met
elkaar gekoppeld zijn, zowel magnetisch als mechanisch. Wij zullen daarom
alleen de doorsnee kristalgroeftaster bespreken. Een standaardnaald in
vrijdragende naaldhouder wordt gebruikt (die in dit geval zodanig is, dat
zij in alle richtingen kan meegeven), die twee kristalelementen aandrijft
via een brugsysteem (zie fig. 7/3).

Fig. 7/2 — Vergelijking van de doorsneden van
naaldpunten.

1,0 MIL
0,7 MIL
0.5 MIL -
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Fig. 7/3 — Aandrijf
systeem voor de kris
tallen bij een stereogroeftaster.

Het mechanische overspreken tussen de beide eenheden is alleen af
hankelijk van de verhouding tussen de verticale en de horizontale soepel
heid.
N.B.: Alle krommen in dit hoofdstuk zijn herleid tot 1 volt en laten dus
zowel het algemene niveau van de output van de groeftaster, als de
output van elk kanaal zien.
Fig. 7/4 toont de frequentiekarakteristiek van een normale kristalgroeftaster van Rochelle-zout.
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Fig. 7/4 — Typische frequentlekarakteristieken en scheiding tussen de twee kanalen bij
een kristal groeft aster.
Kristalgroeftaster, naaldkracht 5 gram. Naald 0,017 mm.- Belasting 2 M0 + 130 pF
parallel.
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Fig. 7/5 — Als fig. 7/4, maar voor keramische groeftaster.
Keramische groeftaster, naaldkracht 6 gram. Naald 0.017 mm. Belasting 2 Mü
+ 130 pF parallel

Keramische materialen
De constructie van keramische groeftasters is over het algemeen gelijk aan
die van de hierboven beschreven groeftasters met kristallen van Rochellezout, behalve dan dat buigingskristallen in plaats van torsiekristallen wor
den gebruikt. Tot voor kort was dit een groot nadeel in zoverre, dat de
gevoelige en effectieve massa van het keramische kristalelement inferieur
waren aan het torsiekristal van Rochelle-zout. Door de komst van de
nieuwe lood-zirkoon-elementen zijn deze nadelen grotendeels opgeheven en
moderne keramische eenheden zijn zeer gunstig in vergelijking met Rochelle-zout-eenheden voor wat betreft de frequentiekarakteristiek en de
gewenste naalddruk plus het voordeel dat zij niet zo snel worden beïnvloed
door warmte en vocht, die een stereo-groeftaster volkomen uit zijn even
wicht kunnen brengen.
Fig. 7/5 laat de frequentiekarakteristiek zien van een normale keramische
groeftaster.

Magnetische typen
De magnetische koppen kunnen worden verdeeld in twee hoofd-typen: die
waarbij de gevoelige elementen onder 45°/45° werken en die waarbij zij
loodrecht en verticaal werken, wat bekend staat als „optellend en aftrek
kend”, met een totale output die gevoelig is in de 45°/45° richting, zoals b.v.
de Decca.
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Fig. 7/6 — Schets van een
uitgebalanceerd anker van
een groeftaster met variabele
magnetische weerstand.
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Het eerste type zien we in fig. 7/6. Dit is een variatie van het type met
„variabele magnetische weerstand”, waarin het magnetische naaldgedeelte
twee onder 45° met het horizontale vlak loodrecht op elkaar staande spoel
tjes moet beïnvloeden. Theoretisch geeft dit een zeer eenvoudige mecha
nische constructie, maar de bijkomende moeilijkheden om de magnetische
koppeling te verkleinen (en daarmee overspreken tengevolge van deze
koppeling) hebben de vindingrijkheid van de constructeurs zowel in Europa
als in Amerika wel heel erg op de proef gesteld.
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Flg. 7/6A — Typische frequentiekarakteristlek en scheldingskrommen van een groef
taster met uitgebalanceerd anker en variabele magnetische wee ratand.
.
Uitgebalanceerd anker, variabele magnetische weerstand. Naaldkracht 4 gram. Naaia
0,017 mm. Belasting 60 kfl + 130 pF parallel.
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7/7 — Constructie en schema van
een bewegende magneet.

De frequentiekarakteristiek van een normale groeftaster met „variabele
magnetische weerstand” is getekend in fig. 7/6A. De grootste moeilijkheid
voor de ontwerpers is hier de koppeling tussen de twee kanalen tengevolge
van het gemeenschappelijke magnetische element.
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Fig. 7/7A — Frequentiekarakteristiek van de groeftaster van fig. 7/7. Groeftaster met
uitgebalanceerd anker, bewegende magneet, naaldkracht 3 gram, naald 0,0125 mm,
belasting 60 kfl + 130 pF parallel.
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Bewegende magneet
Een mooie oplossing daarvoor is voor het anker een magneetje te nemen.
De magneet, die normaal vervaardigd is van een materiaal met een grote
coërcitiefkracht, heeft een zeer geringe magnetische weerstand en werkt
ten dele als een scherm tussen beide delen van de eenheid. Het overspreken
wordt daardoor voor het midden van het bereik teruggebracht tot 18 &
20 db, maar door de vrij grote massa van de magneet ligt de resonantiefrequentie bij 9 kHz of op z’n hoogst bij 12 kHz.
De magneet is ongeveer 3 mm lang en ca. 1,5 mm in doorsnede en is in
de lengterichting gemagnetiseerd. De naalddrager zit aan een van de uit
einden. De lagering bestaat meestal uit een rubber schijfje, dat de magneet
ongeveer in zijn zwaartepunt omvat. Het magneetsamenstel wordt dan ge
plaatst in een koker, gevormd door twee paar poolschoenen waaromheen
de spoeltjes zijn gewikkeld. De tegenover elkaar liggende zijden behoren
tot hetzelfde magnetische circuit. Zie fig. 7/7.
Wanneer de naald uitslaat in een richting onder 45° (b.v. linker kanaal)
dan zal de noordpool dichter komen bij de poolschoen Ai en verder van AsDe zuidpool beweegt in tegengestelde richting. Op hetzelfde moment zal de
magneet evenwijdig aan de poolschoenen Bi en B2 bewegen en daardoor
zal, tenminste theoretisch, geen spanning worden geïnduceerd in het spoel
tje dat bij Bi B2 behoort. Zou de beweging onder 45° bij het rechter kanaal
behoren, dan zou een maximale spanning worden opgewekt in spoel B en
geen spanning in A.
Frequentiekarakteristieken zijn gegeven in fig. 7/7A.

Fabricageproblemen
Er zijn tegenwoordig zeer veel variaties van magnetische groeftasters op
de markt en uit het oogpunt van de fabricage is de grootste moeilijkheid
het vervaardigen van eenheden waarvan de kanaal-gevoeligheden liggen
binnen de noodzakelijke 1 è. iy2 db bij 1000 Hz. Het is normaal, dat het
systeem uit balans raakt tot aan 3 db of 4 db max. bij 12 kHz en tot aan
3 db bij 50 Hz. Zonder een zeer strenge controle tijdens het fabricage
proces en haast onmogelijk kleine toleranties is het ondoenlijk groeftasterelementen te maken, die beter zijn dan deze waarden. Wanneer wij
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Fig. 7/10 — Fraaie karakteristiek van een som-verschil groeftaster.
Decca groeftaster, naaldkracht 3,5 gram, naald 0,0125 mm, belasting 60 kö + 130 pF
parallel.
echter besluiten bij magnetische groeftasters over te gaan van 45°/45°
op een „bergen en dalen sommerings”-groeftaster, kunnen veel moeilijk
heden worden opgelost.

Som en verschil type
De 45° beweging kan worden beschouwd als bestaande uit twee bewegingen
van 90° ten opzichte van elkaar, een verticaal en een horizontaal. Wij kun
nen daardoor een groeftaster maken met elementen, die in plaats van alleen
voor 45/°45° bewegingen gevoelig zijn voor verticale en horizontale modu
laties en dan door een juiste schakeling de twee outputspanningen zodanig
combineren, dat we twee uitgangsspanningen krijgen, die praktisch het
zelfde zijn als voor de 45° bewegingen. De naam, die daaraan is gegeven
is „sommerend en aftrekkend”. Fig. 7/8 toont het principe van dit idee. De
drie spoelen A, B en C zijn resp. de horizontaal gevoelige spoel en twee
verticaal gevoelige spoelen. De horizontale spoel reageert (theoretisch ten
minste) alleen op de horizontale trillingen.
De twee verticale spoelen zullen alleen gevoelig zijn voor verticale impul
sen en zij zullen, bij dezelfde snelheid van de naald als bij de horizontale
bewegingen, dezelfde spanningen leveren als de horizontale spoel, maar zij
zullen van tegengestelde polariteit zijn, zodat als de naald op en neer
beweegt er een spanning zal worden geïnduceerd, die b.v. positief is in Z
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en positief in X, maar negatief in Y is. We krijgen op deze manier een
uitgangsspanning van twee eenheden van de spoelen A en B en nul een
heden van A en C. Omgekeerd zal, als de naald naar boven en naar binnen
beweegt, de polariteit van de spanning van de verticale spoelen onveranderd
blijven, maar die van de horizontale spoel zal omkeren. Daardoor zullen we
geen spanning krijgen van de spoelen A en B en twee eenheden van de
spoelen A en C.
Fig. 7/9 laat de algemene opzet zien van een dergelijke groeftaster. De
onderste spoel bevat ca. 5000 windingen zeer dun draad en omdat een uit
gebalanceerd anker wordt gebruikt, is de uitgangsspanning praktisch vrij
van verticale modulatie. De twee verticale spoelen zijn boven de naaldhouder geplaatst en er is voor gezorgd dat de luchtspleet tussen het anker
en de poolschoenen kan worden gevarieerd. Wanneer dit wordt gedaan is
het mogelijk de uitgangsspanning van de beide verticale spoelen en de
horizontale spoel gelijk te maken tot op beter dan 1 db; dan is het over
spreken nooit meer dan 2 db tot 3 db slechter dan dat van de plaat. De
verticale uitgangsspanning van de groeftaster zal gevoelig zijn voor de
naaldkracht en daardoor zal het overspreken optreden. Maar wanneer de
groeftaster goed is ontworpen zal het overspreken niet meer dan 2 db
slechter worden bij een verandering in naaldkracht van 1 gram. Fig. 7/10
toont de fraaie frequentiekarakteristiek van een dergelijke groeftaster.
Beweeglijke spoelen
Bij de typen met beweeglijke spoelen zijn er twee hoofdvormen te onder
scheiden. Bij de eerste zijn de twee spoeltjes onder 90° t.o.v. elkaar ge
wikkeld in de vorm van een kleine „bal”, die onder 45° t.o.v. het horizon
tale vlak is opgehangen en wordt aangedreven door de naaldhouder, zoals
in fig. 7/11 is aangegeven. De karakteristiek van een dergelijk type is in
fig. 7/11A getekend.
Om de dynamische massa zo klein mogelijk te houden worden de spoelen
gewikkeld met draad van 0,025 mm. De fabricage en montage van een
dergelijke groeftaster stelt hoge eisen aan het vakmanschap. Als alter
natief maakt men wel twee geheel gescheiden elektrodynamische systemen,
die onder 45° t.o.v. het horizontale vlak worden geplaatst. Zij worden dan
aangedreven door een speciaal gevormde naaldhouder, zoals te zien is in
fig. 7/12. De karakteristiek wordt dan als fig. 7/13.
Veel luisteraars houden van het „geluid” van deze elektrodynamische groef
taster.
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Samenvatting
Samenvattend: kristalgroeftasters, zowel Rochelle-zout als keramisch wor
den gekenmerkt door een zeer hoge uitgangsspanning, middelmatige soepel
heid en bewegende massa, terwijl de naaldkracht in de orde van 4 tot
7 gram ligt. De uitgangsspanning wordt inwendig „gecompenseerd”, — dat
wil zeggen, dat correctiefilters in de versterker niet direct nodig zijn —
en versterkers met een gevoeligheid van ca. 0,25 volt zijn voldoende. Er
moet echter op worden gewezen, dat de ingangsimpedantie minstens 0,5 M£>
moet zijn en bij voorkeur zelfs meer dan 2 NIQ. Het verlagen van de
ingangsweerstand van de versterker vermindert de weergave van de bassen
en hiervan wordt soms gebruik gemaakt wanneer het nodig is een kristalgroeftaster te gebruiken op een versterker, die speciaal werd ontworpen
voor een magnetische (of snelheidsgroeftaster). Over het algemeen moet de
groeftaster worden overbrugd door een weerstand van ca. 25.000 ohm om
hem van een „op de amplitude werkend apparaat” te veranderen in een
„snelheids”-type.

Magnetisch
Magnetische groeftasters hebben meestal een uitgangsspanning in de buurt
van 30 tot 120 mV bij volle modulatie en zij vereisen dan ook een behoor
lijke versterking. Aangezien het typen zijn, die uitsluitend op snelheidsverandering reageren, moeten de nodige correctiefilters in de versterker
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worden ingebouwd en er moeten maatregelen tegen het oppikken van brom,
afkomstig van de grammofoonmotor of „aardlussen” worden genomen. Een
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parallel.
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interessant geval deed zich voor toen de schrijver twee prima eindversterkers opstelde onder in een kast op ongeveer 45 cm afstand onder de groeftaster. Een sterke bromtoon van 100 Hz trad op, die pas kon worden uit
geroeid toen ontdekt was, dat hij werd veroorzaakt door het magnetische
veld van de afvlaksmoorspoelen. Door een van de versterkers 180° te
draaien was de brom vrijwel geheel verdwenen, waardoor we meteen wat
meer te weten kwamen over de smoorspoelen (en hun magnetische velden)
gebruikt in de betreffende versterker.
De spoeltjes van groeftasters, die een impedantie hebben van slechts enkele
ohms, vereisen een aanpassingstransformator met een transformatieverhouding van 250 :1 tot 400 : 1 om hun uitgangsspanning ongeveer even
groot te maken als die van een magnetische groeftaster.
Deze transformatoren, die tegen brom moeten zijn afgeschermd, zijn duur,
maar dynamische groeftaster-enthousiasten houden stijf en strak vol, dat
de zogenaamde superieure kwaliteit van deze groeftasters ten volle deze
speciale voorzorgen en kosten om brom te voorkomen rechtvaardigen.
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Flg. 7/14 — Invloed van een ernstige resonantie.
Groeftaster met variabele magnetische weerstand, naaldkracht 4 gram, naald 0,0125
mm, belasting 60 kfl + 130 pF parallel.
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In tegenstelling tot de kristalgroeftaster vereist de magnetische opnemer
geen grote ingangsweerstand voor de voorversterker, een waarde van onge
veer 50.000 ohm is meestal al genoeg. Verlaging van de ingangsweerstand
vermindert de weergave van de hoge tonen en hiervan wordt soms gebruik
gemaakt, om de vervorming door resonantie bij 12 kHz, die bij de tegen
S.K.
woordige stereo-groeftasters zo dikwijls optreedt, te verminderen.
Dank u, mijnheer Kelly, voor deze zeer leerzame bijdrage.
Onderstaande krommen, die door de heer Kelly zijn opgenomen, maar niet
in de tekst werden genoemd, kunnen de zaak nog wat verduidelijken.
Fig. 7/14 toont een groeftaster met een ernstige resonantie in de buurt van
7 kHz met als resultaat een volkomen verlies van de scheiding van de
kanalen en daarnaast nog een illegaal overschrijden van de neutrale zone.
In fig. 7/15 zien we een elektrodynamische groeftaster met een tijdelijke
stijging bij ca. 7 kHz waaruit blijkt, dat de scheiding een neiging heeft
minder te worden naarmate we dichter bij het resonantiepunt komen.
De grafieken van fig. 7/16 laten de fraaie karakteristieken zien van het
Amerikaanse elektromagnetische systeem, waarover de heer Crowhurst zo
waarderend sprak in hoofdstuk 2.
Zoals we zien geven groeftasters met een lage uitgangsspanning meestal de
beste resultaten.
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Fig. 7/16 — Mooie karakteristiek van draaispoelgroeftaster.
Draaispoclgroeftaster, naaldkracht 4 gram, naald 0,017 mm, belasting 60 k/2 + 130 pF
parallel.

Naaldkracht
Om hierop nog eens terug te komen: ik heb ontdekt dat theorie en praktijk
altijd nog wel 1 of 2 gram verschil opleveren en wanneer platen na dikwijls
te zijn gespeeld, versleten zijn, dan zijn ze net zo min iets waard als ver
sleten kleren of autobanden. Voor zover het is te horen klinkt een gram
naalddruk te veel beter dan een gram te weinig.

Scheiding
Het bestuderen van de verschillende karakteristieken leert ons, dat som
mige groeftasters een scheiding van 20 db tussen de beide kanalen hebben
in de middenregisters, afnemende tot b.v. 5 è. 8 db of minder bij ca. 8 kHz,
terwijl een ander type weer een scheiding heeft van 10 tot 15 db over het
gehele bereik. Ik vroeg de heer Kelly welke hij prefereerde: „Absoluut de
laatste, omdat harmonische vervorming niet van het ene kanaal op het
andere wordt overgebracht. Nemen we aan, dat er bij 4000 Hz in het hori
zontale kanaal vervorming optreedt, dan zullen de harmonischen van 8000
en 12.000 Hz ook door het verticale kanaal worden weergegeven wanneer
er geen scheiding meer is, waardoor we een „goedkoop” geluid krijgen.”

Combinatieplaten
Het interesseert me of S.K.’s opmerkingen niet van nut kunnen zijn voor
combinatieplaten, een idee, dat toch zeker van het eerste ogenblik af de

55

belangstelling zal hebben gehad van de opname-technici. Er is geen twijfel
aan dat, wanneer dat uitvoerbaar is heel wat problemen zullen zijn opge
lost, vooral van de verkopers, die nu een dubbele voorraad moeten houden
wanneer zij zowel mono- als stereo-platen van dezelfde opname willen
verkopen.
De LP-plaat was gered doordat er platenspelers met twee snelheden op de
markt waren. De uitvoering met drie snelheden redde de 45-toerenplaat.
De tape-situatie heeft geleid tot een warboel om de doodeenvoudige reden,
dat er te veel typen en snelheden zijn en de handel weet dan ook niet meer
welke type ze zonder risico in voorraad kan houden. In hoofdstuk 14
wordt volkomen duidelijk gemaakt, dat het succes van stereo-omroep zal
afhangen van het over de hele wereld accepteren van een combinatiesysteem.
Wanneer een combinatie-plaat zou uitkomen, zouden we goede mono-groeftasters met een behoorlijke verticale soepelheid kunnen gebruiken. De ge
bruiker zou direct platen gaan kopen en een extra luidspreker bijplaatsen.
Daarna volgen dan vanzelf een extra versterker en een stereo-groeftaster
om de beste resultaten te kunnen verkrijgen. Er zouden slechts weinig
onderdelen verouderd zijn en de handelszaken zouden op een veel steviger
basis komen te staan, maar ik weet helaas, dat dat alles makkelijker is
gezegd dan gedaan.

Pickuparmen
Aangezien de meeste goede groeftasters tegenwoordig compleet met arm
worden geleverd — die tot op zekere hoogte overeen moet komen met die
van een normale groeftaster — kunnen we niet beter doen dan de hoofd
lijnen aangeven om goede resultaten te kunnen bereiken.
De stereo-groeftaster is gevoelig voor trillingen in het verticale vlak, daar
om moet de arm zowel verticaal als horizontaal zijn uitgebalanceerd. Dan
moeten in verband met de zeer geringe naaldkracht de lagers zeer licht
lopend zijn, terwijl tenslotte de verticale kolom, die de arm draagt, ook
werkelijk zuiver verticaal moet staan.
Hoewel meestal alles in het werk wordt gesteld om te bereiken, dat de
draaitafel zuiver vlak ligt, wordt doorgaans maar aangenomen dat het
hoofdlager van de groeftasterarm onder 90° staat met de draaitafel. Dat is
slechts zelden het geval en dikwijls wijkt de hartlijn van dit lager wel 2°
af van de verticale stand. Dit kan een zijdelingse druk veroorzaken, die
wel 30 of 40 % is van de naaldkracht. Zo mogelijk moet de arm zodanig
worden uitgebalanceerd, dat deze geen neiging vertoont naar binnen of
naar buiten te draaien als hij boven de spindel van de draaitafel staat (zelfs
als de draaitafel zelf niet volkomen horizontaal ligt).
Pickuparmresonantie
Verschillende armen veroorzaken onregelmatigheden in de frequentiekarakteristiek in het gebied van 200—800 Hz, die een gevolg zijn van
wrijvingsresonanties.
Gelukkig neemt dit euvel af evenredig met de naaldkracht en zelfs een
of“ uit buis v°Moet meestal goed bij een naaldkracht van 3% gram
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Frrclie van het lager en zijdelingse druk
Het belang van weinig wrijving in het lager, teneinde de zijdelingse druk
te verkleinen, is duidelijk en wanneer de naaldkracht wordt verminderd
wordt de wrijving in de lagers een groter probleem. Systemen die afhanke
lijk zijn van smeermiddelen mogen dan al voldoening geven in streken met
een gematigd klimaat, in warme landen echter droogt het smeermiddel uit
met alarmerende gevolgen, behalve als er mogelijkheden zijn de lagers
schoon te maken en opnieuw te smeren. Enkele van de beste arm-constructies zijn voorzien van een enkel draaipunt, dat zowel horizontaal als verti
caal bewegingsvrijheid geeft.
Een dergelijke constructie is buitengewoon bedrijfszeker en kan gemak
kelijk worden gedemonteerd om te worden schoongemaakt en opnieuw te
worden gesmeerd. In feite moet dit systeem voor stereo-platen als een
klasse apart worden beschouwd.
In ieder geval is het smeren van bewegende delen altijd van belang en er
moet van de nood een deugd worden gemaakt om door een smeermiddel in
de lagers te brengen zowel de horizontale als de verticale resonanties bij
lage frequenties te verminderen. Wanneer het smeermiddel door verdam
ping te dik is geworden, waardoor de frictie toeneemt, dan is het wenselijk
dat er een mogelijkheid bestaat om het smeermiddel te vernieuwen.

i
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Knikhoek
Een zekere toename van zijdelingse druk ontstaat ook door de hoek waar
onder de groeftaster t.o.v. de arm staat en tengevolge van de wrijving
tussen naald en groef. Dit is een veranderlijke grootheid, die afhangt van
de naalddruk en de modulatie van de groef. Iedere poging om dit te com
penseren, b.v. door ten einde raad de wrijving in het horizontale lager dan
maar groter te maken of de bovenplaat een schuine stand te geven, is voor
minstens 50 % een compromis en het zal waarschijnlijk meer narigheid
opleveren dan goed doen. Het beste wat we kunnen doen is een arm te
kiezen met weinig wrijving in de lagers, deze zeer nauwkeurig op te stellen
en dan de zijdelingse druk tengevolge van de naaldkracht maar aan z'n lot
over te laten.

Fouten door het volgen yan de groef
Net als bij het Doppler-effect bij luidsprekers, zijn ook de fouten, ontstaan
tijdens het volgen van de groef, maar heel gering en er wordt veel te veel
aandacht aan besteed. Zoals ik zeven jaar geleden al in mijn boek „Sound
Reproduction” aantoonde zal een piekuparm van 30 cm lengte met een op
de juiste wijze bevestigde groeftasterkop bij het spelen van een 30 cm plaat
twee maal een punt passeren waarop deze fout nul is, terwijl het maximum
2 % bedraagt in de ongunstigste stand. We moeten nog oren tegenkomen,
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die deze punten tijdens het beluisteren van een plaat kunnen herkennen.
De heer Kelly zegt, dat de vervorming wel 6 % kan bedragen en de reden
dat we dat niet horen is dat luidsprekers wel meer vervorming geven. (Ik
geloof er niets van, maar ik kan het niet weerleggen.)

Constante naaldkracht
De meeste platen zijn iets krom getrokken, en niettegenstaande de pickuparm goed is geconstrueerd en gemonteerd, zal het rijzen en dalen van de
groeftaster toch een verandering in de naaldkracht veroorzaken. Dergelijke
veranderingen kunnen bij sommige stereo-groeftasters fataal zijn omdat zij
de verticale uitgangsspanning kunnen beïnvloeden.
Pickuparmen, die zijn voorzien van veren, zijn theoretisch beter dan die
met een contragewicht, maar in de praktijk gaat het voordeel weer ver
loren tengevolge van wrijving en andere verschijnselen, die een neer
waartse druk veroorzaken.
Variaties in de naaldkracht kunnen worden verminderd door het zwaarte
punt van de arm-hefboom op de plaats te brengen van de verticale draai
punten. Dit levert een minimale verticale traagheid op voor een gegeven
armconstructie, zoals b.v. die van fig. 7/17.
Stalen draaitafels mogen niet worden gebruikt met magnetische groeftasters omdat zij de magneten aantrekken, waardoor variaties in de neer
waartse kracht ontstaan overeenkomende met de afstand.

Instelling van de arm
Bij stereo-groeftasters is het absoluut noodzakelijk, dat de kop van de
groeftaster in alle richtingen parallel aan het plaatoppervlak staat (dus
zowel in de lengte als in de breedte). Is dat niet het geval, dan zal de
naaldbeweging niet in de juiste richting ten opzichte van het plaatopper
vlak plaats hebben, zodat er vervorming zal ontstaan. Nog erger is, dat
informaties voor het linker kanaal in het rechter kanaal zullen worden
gegeven en omgekeerd, zodat overspreken optreedt. Wanneer we dus een
groeftaster moeten monteren, dan moet de arm absoluut evenwijdig lopen
aan de bovenplaat of anders precies zoals de fabrikant het aangeeft. Bij
armen met contragewicht zal een niet vlak liggende arm de groeftaster in
twee richtingen scheef doen staan.

Platenspelers
De opkomst van de langspeelplaten, nu ai weer zo’n 7 jaar geleden, bracht
meteen de tekortkomingen van de platenspelers aan het licht — voor
namelijk op het gebied van dreun en jank — die bij de 78 toerenplaten niet
tot uiting kwamen. Een herziening van de constructie en engere toleranties
bij de fabricage maakten daar een eind aan en er ontstond daardoor een
uitvoering, die voor mono-reprodukties uitstekende resultaten opleverde.

Dreun
Stereo heeft de moeilijkheden nog vergroot, doordat de groeftasters ge
voelig zijn voor verticale trillingen, waardoor dreun, die tot nu toe niet
was geconstateerd, duidelijk door de luidspreker werd weergegeven. De
uitstraling van deze verticale dreun vereiste weer een verdere stap voor
waarts op de gebieden van het ontwerpen en de constructie en we moeten
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Fig. 7/18 — Uitwerking van een onjuiste
stand.

dan ook met achterdocht kijken naar het overmatige gebruik van verende
ophangingen, die dikwijls de fout nog verergeren.
Een goede methode om trillingen op te vangen is de massa groter te
maken, net als bij luidsprekerkasten en we kunnen een lesje leren van de
oude katoen- en wolfabrieken in Lancashire en Yorkshire, waar de tril
lingen van de grote machines woi'den geabsorbeerd door ze op zware betonfunderingen te plaatsen. Bij montage op veren zouden deze machines al
lang uit de gebouwen zijn gesprongen, dwars door de fabriek heen naar het
volgende dorp (tenminste, dat vertelde de heer Arnold Sugden van Brighouse me).
Snelheidsvariaties
Sommige platenspelers zijn afhankelijk van een juiste netspanning voor wat
betreft de juiste draaisnelheid tijdens het spelen. In de meeste beschaafde
landen is de netspanning voldoende constant om platen te kunnen draaien
met deze draaitafels en wel omdat nog niet 1 op de 50.000 luisteraars het
kan horen als de snelheid een ogenblik anders is. Ik herinner me, dat
„Consumer Reports” (U.S.A.) van oktober 1959 zekere platenspelers ver
oordeelde met het oog op deze — mogelijke — draaisnelheidsvariatie, maar
dat vind ik niet eerlijk. Ze moeten eigenlijk de elektriciteitsbedrijven de
schuld geven omdat deze dan hun spullen niet netjes afleveren! (We kun
nen dan net zo goed in Engeland de open haarden veroordelen, waarin niet
alles kan worden gestookt.)
Netspanningsvariaties beïnvloeden ook het resultaat van andere elektrische
toestellen, inclusief buizen en versterkers en in landen waar de spanning
vrij sterk schommelt bestaat er dan ook een levendige handel in regeltransformatoren. Toen die jongens achter de schermen van de C.R. ver
sterkers keurden hebben ze toen ook geklaagd, dat zij door netspannings
variaties werden beïnvloed en gezegd dat zij feitelijk moesten worden
gebruikt met regelapparaten ? Nee, dat deden ze niet.
Een regelinrichting, die wij met succes gebruikten om de snelheid constant
te houden bij het spelen van bandjes of platen is afgebeeld in hoofdstuk 13
afb. 4.
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Afremmen door de naald
Een andere vorm van geringe snelheidsveranderingen kan worden veroor
zaakt door een sterk gemoduleerde groef van een stereo-plaat. Deze oefent
namelijk een sterk afremmende kracht uit op de naald en kan zelfs hij
sommige draaitafels een behoorlijke vertraging veroorzaken bij sterke
passages, tengevolge van het slippen van het aandrijfmechanisme of de
motor, die niet sterk genoeg is om deze extra belasting te verwerken.
Een zware draaitafel kan dit effect, ontstaan door het plotseling afremmen
door de naald, voor een groot gedeelte opvangen en de naaldkracht moet de
resultaten beïnvloeden (ik geloof niet dat onze vriend en raadgever Percy
Wilson er ooit last van heeft wanneer hij met 1 gram naaldkracht draait).

Brom
Enkele van de beste stereo-groeftasters hebben spoelen met een vrij hoge
impedantie, die gevoelig zijn voor de brom, die zo dikwijls door de aandrijfmotor wordt veroorzaakt. Dit uit zich het sterkste wanneer met een groot
volume moet worden gedraaid in grote ruimten of concertzalen. Onze proe
ven wezen uit, dat er verschillen waren van 12 db tussen de ene motor en
de andere, zie hiervoor hoofdstuk 6, en het blijft een vraagstuk waarop
platenspelerconstructeurs attent moeten blijven.
Het is raar maar waar, maar de „Consumer Report”, waarover we het al
eerder hadden, sprak helemaal niet over brom als een mogelijke fout van
platenspelers en een dergelijk verzuim doet je jezelf afvragen of die proeven
nu eigenlijk door praktische mensen worden genomen of door dromerige
theoretici, die dikwijls falen in het constateren van dingen, die werkelijk
voor de gebruiker van belang zijn. Om weer tot de zaak terug te keren:
voor onze demonstraties in concertzalen gebruiken we een model, dat door
hen in alle opzichten wordt afgekamd — behalve dan de brom, want die
hebben ze vergeten. Wij moeten nu eenmaal bij stereo absoluut zonder
brom werken.

Samenvatting
Stereo-opnemers, pickuparmen en platenspelers zijn momenteel nog op
geen stukken na volmaakt, maar de vooruitgang in de laatste twee jaren
is enorm en deze vooruitgang is telkens weer te constateren aan ieder
nieuw produkt, dat de fabrieken afleveren.
Het ligt voor de hand, dat na hun ondervindingen, opgedaan met het con
strueren van sterco-modellen, de groeftasterfabrikanten nu een perfecte
mono-groeftaster zouden kunnen maken, die beter zal zijn dan welke groeftaster ook voor mono-platen. Omdat het heel wat eenvoudiger is uit één
kopje te drinken dan uit twee tegelijk, zal ook een dergelijke groeftaster
eenvoudiger, steviger en goedkoper zijn dan een stereo-uitvoering en ik ben
er zeker van, dat hij met open armen zou worden ontvangen.
Per slot van rekening zijn er miljoenen mono-platen op de wereld en het
produktie-aandeel van stereo-platen — tenminste in Engeland — is nog
steeds niet meer dan 10 % van het totaal. Te beweren, dat mono dood is,
of het kopen van een stereo-groeftaster om mono-platen te draaien, is net
zo iets als beide ogen te gebruiken om door een microscoop te kijken en
dan te denken dat het een toneelkijker is!
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Hoofdstuk VIII

PLATEN- EN NAALDENSLIJTAGE
De inhoud van dit hoofdstuk is afkomstig van de heer Cecil E. Watts, want
ik ken geen groter autoriteit op dit gebied. Hier komt dus C. E. W.
Platenslijtage, zoals wij die tot nu toe kennen en die wordt veroorzaakt
door stof en andere losse deeltjes in de groeven, die door de naald worden
weggeslepen, zodat eerst de glans en daarna zelfs de details van de groefwand verdwijnen, heeft opgehouden meer te zijn dan een ergernis voor
iedereen, behalve dan voor de onverschillige platendraaier.
Middelen om statische ladingen te voorkomen en het gebruik van modern
materiaal maken het niet langer noodzakelijk dat we genoegen nemen met
stof, dat een rumoerige achtergrond veroorzaakt en de fijne bewegingen
van de naald van stereo-groeftasters blokkeert, maar zelfs wanneer de
plaat volkomen schoon is als we hem gaan draaien, moet de voorzichtige
gebruiker voortgaan met het verwijderen van losse deeltjes, die zich in de
groef vastzetten tijdens het spelen. Dit zijn meestal in de lucht zwevende
pluisjes en vezels, maar het is gebleken, dat ook een groot gedeelte ervan
in de groef zelf ontstaat. Zeer kleine deeltjes worden voortdurend van de
groef afgeslepen wanneer de groefmodulatie een horizontale of verticale
druk op de naald uitoefent, die groter is dan de sterkte van het platen
materiaal. Het schoonmaken van de plaat met een doek kan voor normaal
gebruik voldoende schijnen te zijn. Sommige geprepareerde doeken doen
zelfs voor vrij lange tijd statische ladingen en vuil van de plaat verdwijnen,
maar er blijft toch altijd nog een flinke portie vreemde lichamen in de
groef achter.

Schoonmaken van platen
Om het nu eens helemaal goed te doen zouden feitelijk alle platen schoon
en anti-statisch moeten worden gemaakt door de „Parastat”-behandeling
in de machine, die in afb. 8/1 is afgebeeld.
Verschillende platenleveranciers beschikken tegenwoordig over een der
gelijke machine en geven daarmee een waardevolle service, maar de rollen
en borsteltjes daarin moeten na ieder half dozijn platen, dat is behandeld,
grondig worden schoongemaakt.
Afb. 8/3 toont hoe de zijden draadjes, die onder aan het apparaat hangen,
door de plaat worden aangetrokken voor dat deze behandeld is. Tijdens het
spelen van de plaat moet dan de goed schoongemaakte „Dust Bug” worden
gebruikt. Dat is te zien in afb. 8/2.
(De heer Watts zegt, dat 250.000 mensen zijn „Dust Bug” gebruiken. Als
ik er toe kon komen de mijne regelmatig te gebruiken, dan zou het aantal
250.001 zijn! — G. A. B.)
De hoeveelheid stof enz., verzameld tijdens het spelen van een 30 cm plaat,
zien we in afb. 8/4.
Zwaardere groeftasters harken een massa stof uit de groeven en de hoeheelheid, die zich bij de naald ophoopt is een goed richtsnoer voor de stand
van zaken, maar een dergelijke opeenhoping kan bij het gebruik van
lichtere groeftasters behoorlijk wat vervorming veroorzaken.
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Afb. 8/5 toont de opeenhoping van vreemde lichamen rond de naald van
een Decca stereo-groeftaster na het spelen van een kant van een plaat, die
met een geprepareerde doek was „schoongemaakt”.
Afb. 8/6 laat de opeenhoping van stof zien na het voor de eerste keer spelen
yan een plaat, die in de „Parastat” is behandeld. Normaal wordt die opeen
hoping na iedere keer spelen minder, maar wanneer zij blijft bestaan is het
een zeker teken, dat er iets volkomen fout is en het is dan verstandig een
monsterplaat ter beoordeling op te sturen aan een specialist. (S.v.p. niet
aan mij, want ik ben een patiënt en geen specialist — G. A. B.)
Elke vloeistof blijkt in zoverre verkeerd te zijn, dat de niet verdampende
soorten stof in de groef worden vastgehouden, waardoor een dikke brij
wordt gevormd waar de naald doorheen moet baggeren, terwijl de ver
dampende soorten alles wat maar kan worden opgelost oplossen en op de
groefwanden neerslaat waar het dan opdroogt.

Plastic platen
Het materiaal, waaruit LP- en stereo-platen worden gemaakt is noodzake
lijkerwijs zacht en verend. Het gedraagt zich als een stootkussen voor de
harde naald op dezelfde wijze als de autobanden de auto beschermen tegen
schokken door het oppervlak van de weg, waarbij zij tevens een goed
contact waarborgen. Wanneer de plaat en de naald allebei even hard
zouden zijn, dan zouden zij zeer snel elkaar vernielen, waardoor zeer veel
bijgeluiden uit de luidspreker zouden komen.
Wanneer de groef goed is gesneden en als dan de beste groeftaster, die er
te koop is, wordt gebruikt op de manier, die de fabrikant bij het ontwerpen
voor ogen stond, dan zal er ook geen enkel hoorbaar bijgeluid optreden —
zelfs niet na veel keren spelen van platen, welke zijn opgenomen met nor
male snelheden.
Tijdens fortissimo-passages of wanneer de naald een zeer grote versnelling
krijgt, kan het zelfs bij gebruik van de beste groeftaster voorkomen, dat
de elasticiteitsgrens van de plaat wordt overschreden, zodat er een kleine
vervorming van de groef optreedt, eerst in de vorm van een indeuking. Met
toenemende snelheid wordt de groefwand doorgeploegd of weggeschaafd tot
de werkelijke contouren van de golfvorm zijn overgegaan in iets waar de
naald gemakkelijk langs kan komen zonder de groefwand verder te be
schadigen.

Naaldkracht
Soms wordt verondersteld, dat het, om de platenslijtage tot een minimum
te beperken, mogelijk is de neerwaartse druk op de naald in te stellen op
een kleinere waarde dan door de fabrikant is aangegeven. Het kan zijn,
dat bij het spelen van een frequentieplaat de uitgangsspanning van de
groeftaster dan nog groot genoeg is, maar we moeten er wel aan denken,
dat de snelheid van deze testplaten slechts een fractie is van die, waar we
bij normale platen mee te maken hebben. Het is waarschijnlijker dat, wan
neer de druk onvoldoende is om een goed contact tussen naald en groef te
waarborgen, de naald tegen de groefwand op zal kruipen en dan van groef
tot groef zal springen zodra er krachten worden ontwikkeld, die groter
zijn dan de verticale druk.
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Afb. 8/1 — „Paraslat" machine voor het schoonmaken en antistatisch maken van platen.

Afb. 8/2 — De Watts stofborstel (Dust Bug).
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Afb. 8/3 — Draadjes zijde, aangetrokken door statische
lading van de plaat.

Afb. 8/4 — Onderaanzicht van de
stofborstel na het spelen van een
,,schone” 30 cm plaat.

62b

I

Afb. 8/5 — Naald
van een Decca
groeftaster na het
spelen van een
met een geïm
pregneerde doek
.schoongemaak
te'’ plaat. ,.Je
kunt me van het
stof niet meer
zien”
zegt de
naald (vergroting
50 X).

Afb. 8/6 — Als
afb. 8/5, maar na
het spelen van een
met de ..Parastat”
behandelde plaat
(vergroting 50 x).

i
.

:

Afb. 8/7 — Monoplaat, trommelslag.
A — nieuwe plaat
B — na 12 X spelen met een stereogroeftaster bij 3,5 gram
C — na 12 X spelen met een monogroeftaster bij 4 gram
D — na 50 X spelen met een stereogroeftaster bij 3,5 gram

62d

Vernieling van de groef
Met de zwaardere typen handelsgroeftasters zal, zelfs bij betrekkelijk ge
ringe modulatie, reeds een behoorlijke vervorming van de groef optreden
na een paar keer spelen, iets, waar niemand beter van wordt. Helaas wordt
dit ook door de luidsprekers weergegeven. De plaat echter is voor altijd
ongeschikt geworden voor een betere weergave. Tenzij de kleine vuildeeltjes, die op deze wijze worden geproduceerd worden verwijderd, zullen
zij zich bij voorkeur op de groefbodem vastzetten, zodat de naald er over
heen of omheen moet, waardoor de groef minder zuiver wordt gevolgd, wat
ten koste gaat van de weergavekwaliteit.
Bij herhaald spelen en wanneer de plaat goed schoon wordt gehouden, zal
de groef zich gaan vormen naar de wensen van de gebruikte groeftaster en
er zal dan verder niet veel meer mee gebeuren, behalve dan, wanneer met
een andere groeftaster wordt gedraaid, want dan begint het proces op
nieuw.

Praktische proeven
De twee volgende micro-foto’s laten de resultaten zien van proeven, ge
nomen met een mono- en een stereo-opname van hetzelfde nummertje
dansmuziek.
Afb. 8/7 laat de uitwerking zien van een naald in de groef van een monoopname van een slag op een kleine trommel. De vier foto’s A, B, C, D zijn
van verschillende platen, die op de aangegeven wijze werden gedraaid. De
toenemende hoeveelheid „puin” kan worden waargenomen, hoewel D toch
wel als abnormaal kan worden beschouwd voor dit type groeftaster.
Afb. 8/8 is het resultaat van soortgelijke proeven met een stereo-opname
van hetzelfde geluid. Foto D is opgenomen om de vernieling te laten zien
van een stereo-plaat, die met de verkeerde groeftaster wordt gespeeld. Er
was geen hoorbaar verschil tussen A, B en C. Let op de vernieling ten
gevolge van het ontbreken van verticale soepelheid, veroorzaakt door de
mono-groeftaster.
Voor beide proeven werden elektrodynamische groeftasters gebruikt.

Scherpe punten
Het gebruik van een naald met een straal van 0,0125 mm is soms een
(gemengde) zegen, omdat veel van de te spelen platen al meer dan een jaar
geleden werden vervaardigd, of vroeger werden gespeeld met een dikkere
naald. Een betere weergave zou waarschijnlijk nog worden verkregen met
een naald waarvan de punt is afgerond met een straal van 0,025 mm.

Smalle groeven
In het afgelopen jaar is de groefvorm zowel van de mono- als de stereoplaten aanmerkelijk verbeterd. Afb. 8/9 toont in A een van de beste
groefvormen van een mono-opname van ongeveer een jaar geleden. Ter
vergelijking ziet u in B een soortgelijke groefvorm van tegenwoordig. De
vooruitgang is onmiskenbaar.

Naalden- en platenslijtage
Afb. 8/10A laat hetzelfde gedeelte zien als 8/9B na een behandeling met
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de „Parastat” en 10 maal spelen bij 3% gram met een naald met een
afrondingsstraal van 0,0125 mm. We zien duidelijk dat een prima stereogroeftaster zelfs de grote snelheden in de groef nauwkeurig kan volgen.
Afb. 8/10B is weer hetzelfde stuk (van een andere exemplaar van dezelfde
plaat) na 10 maal te zijn gespeeld met een van de beste typen mono-groeftasters. Er blijkt uit, op welk punt de naald met 0,025 mm afrondingsstraal
bij dezelfde naaldkracht niet in staat was de groef behoorlijk te volgen
zodat op het punt van de grootste snelheid, waar de naald gedwongen werd
zeer snel van richting te veranderen, de groefvorm al gedeeltelijk is doorploegd.
(Na de vernielingen, die wij in afb. 8/8D hebben aangericht, vind ik dat
8/10B er nog heel goed uit ziet. — G. A. B.)

Onvolmaakte groeven
Onjuiste geluiden werken bij stereo-platen dikwijls erg verwarrend en een
voorbeeld van wat er soms aan de hand is zien we in afb. 8/11, waarbij de
matrijs, waarmee de plaat is geperst was beschadigd, waardoor een heu
veltje op de bodem van de groef ontstond. De ene keer gaat de naald er
aan de ene kant langs en de andere keer aan de andere kant met een daar
uit voortvloeiende verwisseling van het geluid uit de luidsprekers. Stof doet
precies hetzelfde effect ontstaan.

Onvolmaakte groeftaster
Tengevolge van het feit, dat de platen van plastic zijn kan een onjuist
opgestelde groeftaster een enorme vernieling van de groef veroorzaken
zonder dat dit in de weergave al te hoorbaar is. Afb. 8/12 laat zien waar
een naald van 0,0125 mm om de een of andere, alleen aan haar bekende
reden, zich een nieuwe weg heeft gebaand langs de rechter groefwand. Het
is verwonderlijk dat nog heel veel mensen de resultaten met deze plaat
beoordelen als: prima stereo.
Men is echter geneigd te veronderstellen, dat de weergave toch nog veel
beter zou kunnen zijn wanneer de naald de originele groef had willen
volgen.

Lange levensduur
Voorbeelden van fouten en vernielingen kunnen misschien verwarrend wer
ken als er geen vergelijkingsmateriaal in de vorm van illustraties, die het
normale gedrag van een plaat tonen, tegenover staat. Afb. 8/8 laat een
gedeelte zien van een nieuwe stereo-plaat en afb. 8/14 hetzelfde deel na
meer dan 150 maal spelen.
Natuurlijk waren de omstandigheden Ideaal en er is dan ook vrijwel geen
verschil tussen beide foto’s te zien en zeer zeker zal er geen hoorbaar
verschil zijn.

Samenvatting
De geïllustreerde voorbeelden zijn afkomstig uit verschillende deskundige
bronnen en werden gekozen met het oog op een zo ruim mogelijke infor
matie betreffende de resultaten, welke in de laatste jaren op stereo-gebied
werden bereikt. De grote graad van volmaaktheid, die reeds door de platen
fabrikanten werd bereikt bij de fabricage van platen kan worden vastge-
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Afb. 8/8 — Stereouitvoering van de plaat volgens afb. 8/7.
A — nieuwe plaat
B — na 12 x spelen met een stereogroeftaster bij 3.5 gram
C — na 12 X spelen met een stereogroeftaster bij 6 gram
D — na 6 X spelen met een monogroeftaster bij 4 gram
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Afb. 8/9 — Prima monogroeftaster
A — een jaar geleden
B — tegenwoordige zeer goede kwaliteit
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Afb. 8/10 — Groef van de plaat volgens afb. 8/9.
A — na 10 x spelen met slereogroeftaster, naaldkracht 3.5 gram. naald 0.0125 mm
B — na 10 x spelen met monogroeftaster, naaldkracht 3,5 gram. naald 0,025 mm
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Afb. 8/11 — Onvolmaakte groef, die bij stereo verwarring sticht.

Afb. 8/12 — Dubbel spoor in stereogroef. ontslaan door verkeerde groeftasterbeweging.
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Afb. 8/13 — Nieuwe stcreoplaal.
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steld wanneer we bedenken, dat de werkelijke afmetingen van de afgebeelde groeven dikwijls minder zijn dan de dikte van een mensenhaar en
dat de punt van de naald nog veel dunner is en ook dat de hoogste hier
afgebeelde frequenties een behoorlijk stuk boven de gehoorgrens liggen van
een normaal oor.
Verdere verbeteringen zullen zonder twijfel nog volgen, maar als het voor
gaande heeft bijgedragen tot een beter begrip van de weg naar perfectie
en de noodzaak heeft aangetoond van een voorzichtiger behandeling van
het materiaal dan ooit te voren, dan is mijn doel bereikt.
De grammofoonplaat is nog steeds het mooiste medium voor de reproduktie
van geluid. De verliezen gedurende het proces van het overbrengen van de
de originele band op de uiteindelijke plaat zijn minder dan de helft van
die welke ontstaan bij het copiëren van het ene bandje op een ander, zelfs
bij dezelfde snelheid.
De beste reproduktie van een plaat, vergeleken met het afspelen van de
originele bandopname levert geen verschil op en kan voor ongeveer een
tiende van de kosten worden gemaakt.
Het is zeker, dat alle andere vormen van reproduktie de tweede plaats
zullen innemen wanneer het eenmaal zo ver is, dat men de slag van het
maken van goede stereo op platen eenmaal te pakken heeft.
Cecil E. Watts

★*★
Dit is dan het evangelie van goede stereo op platen zoals C. E. Watts het
opstelde. Hoewel ik niet wil toegeven dat de beste plaat gelijkwaardig is
aan een 38,1 cm/sec band-duplicaat, is zij wel veel goedkoper en makke
lijker in het gebruik en al de adviezen van de heer Watts zijn dubbel en
dwars onze aandacht waard.

Voorzorgen
Om ook dergelijke schitterende resultaten te kunnen krijgen als zijn afgebeeld in fig. 8/14 moet men er zeker van zijn dat alles prima in orde is. De
platen moeten buitengewoon goed worden schoongehouden en de groeftaster moet een uitstekend apparaat zijn, dat precies bij de naaldkracht
wordt gebruikt, die door de fabrikanten wordt opgegeven (zij kunnen het
weten!). De piekuparm moet nauwkeurig worden gemonteerd en moet op
de juiste hoogte horizontaal heen en weer kunnen draaien, waarbij de
groeftaster volkomen vlak moet blijven staan. Iedere helling is fataal met
het oog op de resultaten. Een inrichting, die de groeftaster automatisch op
de plaat plaatst is een nuttig hulpmiddel bij de voorzichtige behandeling,
die een dergelijk precisie-instrument nodig heeft. Tik nooit met de vinger
tegen de naald om te proberen of de installatie werkt: tik er aan de buiten
kant tegenaan. Verwijder stof met een zachte kameelharen penseel.

Microfoto's
Al de foto’s van groeven zijn genomen bij een vergroting van 250 X en de
bewegingsrichting van de plaat is van boven naar beneden. Een mensen
haar, gefotografeerd bij dezelfde vergroting is afgebeeld in fig. 8/15.
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Jongste ervaringen
Tegen het einde van de „Northern Audio Fair” in Harrogate in oktober
1959 vertelde de heer John Collison van de Acoustical Mfg Co Ltd. mij, dat
hij een gedeelte van een stereo-plaat (Decca, Pirates of Penzance) tijdens
de „Fair” meer dan 100 maal heeft gedraaid met een naaldkracht van
3,5 gram en dat zij vroeger nog nooit een plaat — mono of stereo — zo
dikwijls hadden kunnen gebruiken. Ik beluisterde de plaat toen ook eens en
kon geen spoor van vervorming ontdekken. Dit bevestigt dus, dat, wanneer
onder de gunstigste voorwaarden wordt gewerkt, de naald- en platenslijtage niet meer zodanig zijn dat de fabrikanten van deze onderdelen
veel herhalings-orders zullen krijgen.

Plastics
De R.C.A. in Amerika maakt thans platen van een nieuw-anti-statisch mate
riaal, dat voor een groot gedeelte het stof-probleem voor LP- en stereoplaten zal oplossen, daar dit materiaal meer en meer zal worden gebruikt.

Naaldslijtage
Vooropgesteld, dat de lezers diamanten naalden bij een schappelijke naald
kracht gebruiken en gezien de mededeling van de heer Watts, dat hij nog
geen afgesleten exemplaar in de 0,0125 mm klasse is tegengekomen, is er
geen enkele reden om verder op dit onderwerp in te gaan.
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Afb. 8/14 — Dezelfde als afb. 8/13, maar na meer dan 150 X spelen met Decca groeftaster.
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Afb. 8/15 — Mensenhaar, 250 X vergroot, ter
vergelijking met de voorgaande foto's-

66b

Hoofdstuk IX
VERSTERKERS
Omdat veel mensen, die tegenwoordig op stereo overgaan, hun eigen
versterkers bouwen aan de hand van schema’s, beperkt dit hoofdstuk zich
tot de algemene eisen. Ik vroeg Ralph West ons zijn inzichten te geven,
want hij besteedde enorm veel tijd aan het onderzoek van stereo-installaties
van alle mogelijke typen. Zijn ideeën zijn vergeleken met de mijne, waaruit
dan onderstaande leidraad voor stereo-beginners is ontstaan.

Algemene eisen
Waarschijnlijk is de versterker de enige schakel in de keten, die niet veel
meer kan worden verbeterd en er zijn dan ook tegenwoordig heel goede te
koop, met weinig kans, dat ze de eerste jaren zullen moeten worden ver
vangen. Zelfs als transistoren nog meer in de mode komen dan zal het
daarmee niet beter klinken dan met de thans bestaande uitstekende ver
sterkers met buizen en wat de gedrukte schakelingen aangaat: iedere toe
passing van dit nieuwtje op Hi-Fi-gebied zal de service-technici wanhopig
maken en de luisteraars zal het dikwijls in de steek laten.

Vermogen
De eerste vraag is: hoeveel vermogen moeten we hebben?
Alvorens hierop te antwoorden wil ik er even op wijzen, dat we hier werken
met watt in eenheden van het R.M.S.-stelsel, terwijl het in de U.S.A. ge
woonte is te werken met piekwaarden, die twee maal zo hoge waarden
opleveren. Een 5 watt versterker hier, komt dus overeen met 10 W daar.
En zo bedoelen we ook in de Hi-Fi-techniek met 5 watt: onvervormde weer
gave over een groot frequentiegebied, b.v. 30—20.000 Hz.
De meeste radiotoestellen geven een uitgangsvermogen van 3 of 4 W (over
een beperkt frequentiegebied van misschien 60 tot 12.000 Hz). Zelfs met de
kleine goedkope luidsprekers, die er normaal in zitten, kunnen de huis
genoten doof worden met die vier watt en de buren worden geërgerd, vooral
als er nog vervorming optreedt ook.
Vrijwel alle luidsprekers, die voor Hi-Fi in aanmerking komen zullen meer
geluid uit die 4 W halen, zodat een stereoversterker met een vermogen van
5 watt per kanaal voldoende is voor een normale kamer. Meestal is het
uitgangsvermogen niet meer dan 1 watt, slechts enkele geluidspieken zullen
zo ongeveer die volle 5 watt nodig hebben.
Zelfs als deze pieken iets over het maximum heen komen dan is de ver
vorming nog maar van zo’n korte duur, dat men het meestal niet hoort.
Acht tot tien watt per kanaal is beter omdat er dan geen vervorming zal
optreden bij max. kamergeluid, tenminste als er luidsprekers met een
behoorlijk rendement worden gebruikt.
In Amerika is de gemiddelde luidspreker — net als de gemiddelde auto
veel groter dan bij ons. „Veel” wil in veel gevallen zeggen: 100 %. Dat
komt misschien door een andere opvatting over luidsprekerbouw. Terwijl
wij er op uit zijn zeer economische luidsprekers te bouwen, waarin grote
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en in verhouding vrij dure magneten van speciaal materiaal zitten, zoeken
onze Amerikaanse Hi-Fi-broeders het in minder economische luidsprekers
met grotere versterkers. Wanneer we de zaak ook eens andersom bekijken,
dan heeft u dus bij een 50 W versterker of twee 25 W versterkers voor
stereo niet zulke economische luidsprekers nodig om het dak van het huis
te kunnen blazen.

Overgang op stereo
Verschillende lezers, die al een goede versterker hebben, zullen t.z.t. wel op
stereo willen over gaan. Misschien is het het beste te beginnen met het
kopen van een tweede luidspreker en die ook op dezelfde versterker aan te
sluiten en dan te genieten van „demi-semi”-stereo. Als de versterker een
15 ohm en een 7 ohm uitgang heeft, gebruik dan de laatste om een juiste
aanpassing te krijgen, maar erg critisch is dat niet. Wanneer u de 15 ohm
uitgang blijft gebruiken, dan zal de vervorming bij vol volume hoogstens
van 0,1 tot 0,2 % toenemen, maar het uiteindelijke vermogen zal tengevolge
van een verkeerde aanpassing afnemen.
De volgende stap is dan het veranderen van de versterker. Er is geen
enkele reden om de hoofdversterker te verkopen en dan opnieuw te be
ginnen, omdat er een tweede versterker kan worden bijgekocht; dat hoeft
niet beslist eenzelfde versterker te zijn, hoewel dat misschien wel mak
kelijker is. Ieder stel van twee goede versterkers kan resultaten geven,
die niet van elkaar te onderscheiden zijn. Zij behoeven zelfs niet van het
zelfde vermogen te zijn. De balansregeling op de voorversterker zal de
beide signalen uitbalanceren.
De voorversterker met zijn vele regelknoppen kan eventueel worden gepen
sioneerd, hoewel het mogelijk is twee aparte voorversterkers te gebruiken.
(Wij doen dat dikwijls, omdat we gesteld zijn op die twee stel regelorganen, niettegenstaande de moeilijke bediening.)
De meeste versterkers zullen het maximale vermogen leveren bij een in
gangssignaal van ca. % tot 2 volt. De meeste voorversterkers, zowel stereo
als andere, leveren minstens een output van 2 volt op de verschillende uit
gangen. Het zou het beste zijn de voorversterker en de nieuwe hoofdver
sterker van hetzelfde fabrikaat te nemen, omdat dan de verschillende
onderlinge verbindingspluggen e.d. tenminste passen en de verbindingen op
de juiste wijze worden aangebracht.

Voorversterkers
Dit is in werkelijkheid het belangrijkste deel van de versterker-installatie.
Het is het deel, dat we zien en bedienen en net als bij de samenstelling
lens/diafragma en sluiter op een fototoestel bepalen de mogelijkheden
daarvan het gemak van de bediening en het geluidsbeeld dat door de com
plete installatie wordt voortgebracht.

Gevoeligheid
De eerste eis is een voldoende gevoeligheid voor het gebruik met een ge
kozen groeftaster. Kristalopnemers vereisen geen grote versterking maar
het is van belang de groeftasterkabel af te sluiten met de juiste belasting,
zoals deze door de fabrikant wordt opgegeven. Magnetische groeftasters
vragen extra versterking en bij dit type moet de voorversterker in staat
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zijn de volle uitgangsenergie te leveren voor een ingangsspanning van ca.
5 mV.

Groeftasteraanpassing
De juiste belastingen werden reeds in hoofdstuk 7 aangegeven bij de ver
schillende daarin opgenomen karakteristieken.
Groeftasters verschillen aanmerkelijk in impedantie en uitgangsspanning
en het is moeilijk een voorversterker te ontwerpen, die in staat is de
gunstigste belasting voor ieder type te vormen.
De eenvoudigste ingang is een variabele van te voren ingestelde potentiometer, zoals in fig. 9/1 is getekend.
De potentiometer R is meestal ca. 100 kQ, wat te hoog kan zijn voor ver
schillende magnetische groeftasters. In een dergelijk geval is het aan te
raden een extra weerstand parallel aan de ingangsklemmen te schakelen
om op deze manier de juiste — door de fabrikant opgegeven — belastingsweerstand te krijgen. Een onjuiste aanpassing kan in de karakteristiek een
piek veroorzaken in het gebied van de hoge frequenties.

*
Fig. 9/1 — Groeftaster ingangskring van een ver
sterker in een gemiddelde prijsklasse.
Aan de andere kant zal een ingangsweerstand van 100 kQ weer te laag
zijn voor de meeste kristal- en keramische groeftasters. Directe aansluiting
van een kristalopnemer zou dan een groot verlies in lage tonen veroor
zaken, maar er is dikwijls een aparte ingangskring voor kristaltypen.
Als een nieuwe groeftaster wordt aangesloten moet de vooraf in te stellen
ingangsregelaar eerst tegen de richting van de wijzers van een klok in
worden gedraaid. Dan — met de hoofdvolumeregelaar op ca. % van de
maximumstand — moet de ingangsregelaar worden opgedraaid tot sterke
weergave van een vol orkest. Dit zal dan de juiste stand zijn, die aan de
hoofdvolumeregelaar de nodige mogelijkheden overlaat.
Duurdere versterkers zijn voorzien van inrichtingen om de ingangskring
aan te passen aan de verschillende groeftasters. Dit kan worden bereikt
door enkele onderdelen uit de eerste kringen weg te laten en die op te
nemen in een klein afgeschermd kastje, dat met een steker aan de achter
zijde van de voorversterker wordt bevestigd. Met een dergelijke inrichting
kan een groeftaster worden aangepast op de juiste ingangsimpedantie, de
juiste gevoeligheid en voor de beste resultaten. Een serie van ongeveer
15 compensatie-eenheden is ongeveer voldoende voor alle bestaande groef
tasters (of die nog in de handel zullen komen).

Filterregelaars
Er zijn drie methoden om de hoge frequenties te regelen, die in fig. 9/2 zijn
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Fig. 9/2 — Laag-doorlaatfilters
A — vaste afsntjfrequentie met variabele afname-instelling
B — variabele afsnijfrequentie met vaste afname
C — combinatie van A en B
getekend en er is geen twijfel aan, dat het beste is de afsnijfrequentie te
bepalen met een combinatie van een filter met continu regelbare steilheid
voor ieder afsnijpunt, zoals in C is aangegeven. Een wat goedkopere
methode is een vaste waarde voor verschillende afsnijfrequenties, zoals
inB.
Ook zijn er regelaars nodig om sissen te onderdrukken en HF-vervorming
te voorkomen, of om de „zoete” klank te verkrijgen van goedkope instal
laties, wanneer nu juist dat met de smaak van de luisteraar overeenkomt.

Dreunfilters
Met het oog op de grotere dreun tengevolge van de verticale gevoeligheid
van de stereo-groeftasler, kan een goed dreunfilter een uitkomst en een
zegen zijn. Het filter mag niets doen boven de 40 Hz en moet daaronder
zeer scherp afsnijden, zoals is aangegeven met A in fig. 9/3. In goedkope
installaties wordt meestal een eenvoudig condensatorfilter gebruikt, maar
dit verzwakt geleidelijk de uitgangsspanning bij 40 tot 100 Hz, dus de
bassen.
Maar per slot van rekening leidt de enige weg om dreun te voorkomen
naar de platenspeler zelf.

Verschillende regelmogelijkheden
Afzonderlijke regeling voor de hoge tonen in elk versterkerkanaal is een
uitkomst voor het uitbalanceren van het verschil tussen de luidsprekers,
onevenwichtige kamer-effecten en mogelijke onbalans van de groeftaster
output, maar aangezien tegenwoordig vele van de voor stereo vervaardigde
luidsprekers reeds voorzien zijn van hoge tonen-regeling, mag deze op de
voorversterker ontbreken.
Een faze-omkeerschakelaar is dikwijls nuttig, maar niet absoluut nood
zakelijk. Wanneer u zowel een mono- als een stereo-groeftaster wilt ge
bruiken, dan is het nodig te beschikken over een omschakelaar om over te
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gaan van de ene op de andere, zonder de dubbele versterker/luidsprekeropstelling te verstoren.

Afspeelcorrectie
Voor 1955 waren er zeer veel verschillende correctiefilters nodig om de
opnamekarakteristieken te kunnen corrigeren en op deze wijze de beste
resultaten met de zeer uiteenlopende platen te kunnen krijgen. De situatie
was haast chaotisch, maar daarna zijn de verschillende platenfabrikanten
overgegaan tot het maken van platen, die overeenkomen met een aange
nomen standaard, zodat de behoefte aan uiteenlopende afspeel karakteris
tieken bij het afspelen van moderne platen niet meer bestaat.
Verschillende versterkers zijn dan ook voorzien van een vast afspeelcorrectiefilter, dat overeenkomt met de opnamekarakteristiek van de
RJ.A.A. (Recording Industry Association of America), ook wel genoemd
N.A.R.T.B. (National Association of Radio and Television Broadcasters) of
minder bloemrijk B.S.S. 1928/1955.
Eerzuchtiger modellen bevatten ook nog correcties voor de Engelse 78 toe
ren, die nuttig zijn voor hen, die veel oude platen bezitten, maar in de
meeste gevallen kan met deze platen een zeer goede reproduktie worden
verkregen door de hoge en lage tonen-correcties te gebruiken. Het is zelfs
in veel gevallen mogelijk hiermee nog betere resultaten te krijgen, vooral
bij zeer oude platen, waarbij de oppervlakbijgeluiden dikwijls sterker zijn
dan de muziek.

Volume- en balansregelaars
Deze zijn beide noodzakelijk, maar de meningen lopen uiteen over de uit
voering daarvan. Misschien is de eenvoudigste oplossing de volumeregelaars
voor beide kanalen op één as te plaatsen en dan ook nog aparte balans
regelaars aan te brengen, die een zeer kleine variatie in de geluidssterkte
kunnen opheffen. Dit wordt dan meestal zodanig uitgevoerd, dat de totale
geluidssterkte dezelfde blijft; het ene kanaal wordt opgehaald en het
andere evenveel verzwakt.
Enkele versterkers hebben afzonderlijke volumeregelaars voor ieder kanaal,

Fig. 9/3 — Dreunfilter
A. — scherpe afsnijding bij
40 Hz. Ideale oplossing
B — langzame afname onder
100 Hz. Het gearceerde
gebied stelt het verlies
aan lage tonen voor als
B wordt toegepast.

die dan concentrisch op een as zijn geplaatst. Wanneer balans is verkregen
kunnen de volumeregelaars mechanisch worden gekoppeld.

Volumeregelaars gelijkloopfout
Dubbele regelaars met concentrisch gemonteerde potentiometers hebben
een neiging om over een groot gedeelte van de draaiing uit de pas te raken.
Dit noemen we gelijkloopfout.
Het is natuurlijk gewenst iedere onbalans zoveel mogelijk te beperken,
vooral bij de volumeregelaars, hoewel dit ook geldt voor gekoppelde toonregelaars. De fabrikanten verbeteren nog steeds de potentiometers, maar
enkele versterkerfabrieken prefereren toch de duurdere uitvoeringen met
stappenschakelaar. Deze kunnen zeer zeker nauwkeuriger worden vervaar
digd, maar zij zijn niet zo gemakkelijk in het gebruik als de continu varia
bele typen en de maximale verzwakking ligt bij slechts ca. 45 db.

Hoofdversterkers
Het algemene kwaliteitsniveau is tegenwoordig zo hoog, dat het niet nodig
is op details in te gaan.
Dank zij de negatieve terugkoppeling — die door alle versterkerfabrikanten
met eerbetuigingen wordt overladen — is het niet moeilijk een frequentiekarakteristiek te krijgen, die binnen 0,5 db recht is van 30—20.000 Hz, met
een totale harmonische vervorming bij volle output van minder dan 0,25 %.
We hebben al gezegd, dat 5 watt per kanaal voldoende zijn voor kleine
kamers en 8—15 watt voor grotere installaties. Bij de Royal Festival Halldemonstraties, waarover in hoofdstuk 13 wordt gesproken, werkten we
met slechts 30 watt per kanaal voor stereo voor een publiek van meer dan
2900 mensen. Het belangrijkste is dat we het gewenste uitgangsvermogen
over het gehele hierboven genoemde frequentiegebied ter beschikking heb
ben zonder vervorming aan de beide einden.
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Hoofdstuk X

LUIDSPREKERS
Het belangrijkste resultaat van stereo is voor wat de luidsprekers betreft
— vooral in Amerika — het veelvuldig gebruik van kleine luidsprekerkasten van ongeveer 2 kubieke voet (0,056 m3) waarmee het nu mogelijk
is zuivere bassen tot 30 Hz te krijgen, hetzij door het gebruik van een
totaal gesloten kast met een luidspreker waarvan de resonantiefrequentie
ligt bij 15 tot 20 Hz, of een afgestemde kast met een eenheid, waarvan de
resonantie ligt bij 20 tot 25 Hz. (Hoe ze dat doen, doet er niet toe, het zijn
de resultaten, die van belang zijn.) Het belang van de ruimtebesparing,
wanneer twee luidsprekers nodig zijn, is duidelijk.
Voor de prestatie om veel bassen door een klein kastje te laten produceren
moeten we onze hoed afnemen voor de heer Edgar Villchur, die in Amerika
daartoe de weg baande.
Ik wil geen ruzie maken met de mensen, die voor deze kleine luidsprekers
voelen en ze gebruiken, maar ik wil eens een hartig woordje wisselen met hen,
die beweren dat ze even goed zijn als grote en/of meer open uitvoeringen,
inclusief schermplaten en elektrostatische luidsprekers voor het hele frequentiebereik. Deze grotere modellen geven een brede open toon, die de
kleinere kastjes nooit zelfs maar kunnen benaderen.
Uitgaande van een voldoend grote kamer is het zeker mogelijk een paar vrij
grote luidsprekers voor stereo op te stellen zonder in conflict te komen met de
goede smaak van de huisvrouw. Dit blijkt b.v. duidelijk uit afb. 10/1 en 10/2.
De eerste foto is genomen in het huis van de heer Leonard Carduner te
Long Island en laat een paar luidsprekers zien op klankborden, waartussenin de gehele muziekinstallatie is gebouwd. Deze omvat:
Garrard RC 98 platenwisselaar met Pickering stereo-groeftaster
Garrard 4 HF platenspeler met Shure stereo-groeftaster
Leak Point One and Stereo 50 versterker
Harman Kardon AM/FM afstemeenheid
Reflectograph bandopnemer
De tweede foto werd mij toegezonden door de heer G. Hollis Dennis uit
Southwick, Sussex en toont een paar gemetselde luidsprekerbehuizingen
van 9 kubieke voet (0,252 m3) met luidsprekers van 21 cm en 7,5 cm luid
sprekers direct daarboven vrij opgehangen. De versterkers zijn: Goodsell/
Williamson met een Ortofon mono-groeftaster en een Decca stereo-opnemer. De kamer is 7,92 m X 3,96 m X 2,90 m. De heer Hollis Dennis
schreef:
„Mooi geluid vereist een passende omgeving.”
Wanneer we het zo ver konden brengen, dat deze slagzin overal werd over
genomen zouden wc op weg zijn naar het duizendjarige rijk van de Hi-Fi.
Helaas heeft haast niemand van ons — zelfs al zouden we ons een Rolls
Royce kunnen veroorloven — een garage, die groot genoeg is om hem in
onder te brengen en daarom is de rest van dit hoofdstuk gewijd aan luisterexperimenten in kamers van gemiddelde grootte, waarin de fraaie opstel
lingen van afb. 10/1 en 2 maar moeilijk zouden zijn onder te brengen. Het
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zal wel niet nodig zijn te zeggen, dat de beste luidsprekers ook altijd de
beste resultaten geven, zowel bij mono als bij stereo, vooropgesteld natuur
lijk, dat de rest van de installatie eerste klas is (stereo zonder meer be
tekent niets!).
Er zijn tientallen mogelijkheden om stereo te reproduceren, te beginnen
met een stel luidsprekers van b.v. ƒ760,— per stuk en eindigende bij een
radio-uitzending met voor het ene kanaal een elliptische T.V.-luidspreker
van 12,5 X 7,5 cm en voor het andere kanaal een radiotoestel met een
luidspreker van 21 cm.
Zonder wonderen te verwachten van een goede aanpassing kunnen de
voornaamste eisen voor goede resultaten als volgt worden samengevat:
1. Gelijke HF-weergave en spreiding
2. Gelijk rendement en gelijke veldsterkte van de magneten, wat inhoudt
gelijke karakteristiek
3. Behoorlijke afstand tussen de twee luidsprekers
4. Gelijke faze, vooral wanneer de luidsprekers een sterk richteffect
hebben
5. Volkomen gelijk volume van beide kanalen.
6. Hoge tonen luidsprekers niet lager dan 75 cm boven de vloer, vooral
wanneer zij gericht zijn.
Zeer serieuze luisterproeven zijn genomen in de „lounge” van onze tech
nische medewerker de heer Cooke, groot (de lounge) 3,65 X 3 m met grote
schuifdeuren naar de eetkamer van gelijke afmetingen en ook in ons labo
ratorium, dat 5,48 X 3,96 m groot is. Zie de afb. 10/3, 9 en 10.
Luidsprekers in paren
Wanneer u van meet af aan met stereo wilt beginnen en u heeft slechts
een kamer van normale afmetingen, dan is waarschijnlijk het beste wat u
kunt doen een paar luidsprekers op te stellen volgens de richtlijnen, ge
geven in afb. 10/3, die drie paar luidsprekers laat zien met resp. 2-, 3- en
4-weg systemen.
De baskasten zijn hier ongeveer 2 kubieke voet (0,056 m3) (dus zoals
reeds eerder in dit hoofdstuk genoemd en geven een goede weergave tot
30 Hz bij een redelijk ingangsnlveau), zoals blijkt uit fig. 10/4 en 5.
Er zijn tegenwoordig verschillende luidsprekers — vooral in Amerika —
die in staat zijn een prima laagfrequente output te geven met dergelijke
kleine kasten. Sommige zijn uitgevoerd als oneindige baffie, anderen als
afgestemd reflex systeem. De voornaamste eis is grote conusbewegingen
zonder niet-lineaire vervorming.
Maar hoe staat het met de luisterproef ? De W2 luidsprekers zijn sterker
gericht dan de anderen, maar leveren uitstekende stereo. Wanneer ze
60 tot 90 cm boven de vloer worden geplaatst wordt de uitstraling van de
hoge tonen beter, maar er gaan wat bassen verloren. Aan de andere kant
kan de W3 luidspreker op de vloer blijven staan en dan een zeer goede
spreiding geven van het midden- en hoge register.
De W4 luidsprekers staan op de vloer en geven dan een maximum aan
bassen, met de hogere registers goed gespreid op de ideale hoogte om vrij
te zijn van stoelen en andere obstakels. De kantelfrequentie is 400 Hz.
Wanneer we een W2 in bedrijf houden en overgaan op een W3 of W4 aan
de andere zijde, wordt stereo minder goed, maar de totale resultaten, vooral
bij enkel-kanaal ingang worden beter. Zoals altijd zijn er pro’s en contra’s.
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Afb. 10/1 — Stereosysteem ten huize van de heer Leonard Carduner, Long Island.

Afb. 10/2 — Mooi gedecoreerde stenen hoekluidspreker van 0,25 mJ
in het huis van de heer Hollis-Dennis, Soutliwick, Sussex. De luid
sprekers voor het middenregister zijn opgesteld achter de stofbekleding en het open netwerk.
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Afb. 10/3 — Stereo luidsprekersystemen
Middelste paar W2: 30 cm en 12% cm luidsprekers (naar voren gericht).
W3; 30 cm. 12% cm en 7% cm luidsprekers
(12% en 7% naar buiten en naar
boven gericht onder verschillende hoeken).
Buitenste paar W4: 30 cm. 12% cm. 12% cm en 7% cm
luidsprekers (12% cm naar buiten. 7% cm
naar boven gericht).

Fig. 10/4 — Golfvorm van W2 en W3 bij een
ingangsvermogcn van 4 watt bij 30 Hz.
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Na een paar luidsprekers voor het volle bereik, die op een
geschikte afstand
van elkaar zijn opgesteld — zonder twijfel de beste
beste compromis: een bas- en twee hoge tonen luidsprekers! met eeTtantei1
frequentie welke niet hoger ligt dan 400 Hz. Werkelijk verwonderliik e-ood
resultaten kunnen hiermee met goede apparaten worden bereikt
J 5 eae
Wanneer twee basluidsprekers samen in een kast zitten dan is
schakeling nodig, wanneer de luidsprekers maar worden beschouwd ateof ze
in gescheiden kasten waren opgesteld — zij weten niet dat dat niet zo is! —
maar als een gemeenschappelijke baseenheid wordt gebruikt dan is een
transformator nodig, die wordt geschakeld zoals in fig. 10/7 is aan
gegeven.
Deze opstelling is praktisch, wanneer de vloerruimte kostbaar is, omdat de
hoge tonen luidsprekers op een kast of tafel moeten staan of aan de wand
kunnen hangen.
Wanneer de middelste of hoofdluidspreker het gehele frequentiegebied be
strijkt dan kan het nodig zijn het volume met behulp van een volume
regelaar met constante impedantie te verlagen tot de beste resultaten wor
den bereikt, want als hij te hard staat gaat het stereo-effect verloren.
We hebben veel tijd besteed aan luisterexperimenten in de lounge van de
heer Cooke, waarbij verschillende soorten hoge tonen luidsprekers werden
gebruikt (zie afb. 10/9).
De algemene indruk was, dat de hoge tonen luidsprekers zeer goed moeten
zijn aangepast voor wat betreft de gerichte en de diffuse uitstraling. Wan
neer niet dezelfde luidsprekers worden gebruikt dan is volumeregeling
noodzakelijk.
De beste opstelling was de basluidspreker in het midden en de twee gelijke
hoge tonen luidsprekers 1,80 è. 2,10 m uit elkaar en niet minder dan
90 cm boven de vloer.
db

m

50

WLS/l?

<0

/

10

9

//

is

W2,W3 '

9

±1

20

7

V

A

H
\

\
\

l
20

X

Wt

10

o

\

V
30

<0 50 60 70

100

200

300

iOO 500

700

1000

2000

1000

$OOOHt

Fig. 10/6 — a.f. frequentiekarakterlstlek van de luidsprekers volgens afb. 10/3.
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Fig. 10/6 — Twee hoge tonen luidsprekers met gemeenschappelijke basluidspreker en
scheldingstransformator T. De twee condensatoren Cl zijn 30 «F bij 16 ohm luidsprekers
of 60 ,xF bij 7 è 8 ohm.
Condensator C2 heeft dezelfde waarde, maar kan worden weggelaten als de middelste
luidspreker het gehele frequentiegebied bestrijkt.
De basluidspreker kan in een hoek worden geplaatst zonder veel van de
balans te verliezen.

Luisterproeven
De soort plaats beïnvloedt sterk de resultaten bij deze luisterproeven. We
lieten het oude links-rechts twee kanalen-type buiten beschouwing omdat
dit al op z’n retour is, maar wij betrokken er wel alle koor-, orkest-, solo- en
dansplaten in, waarbij serieuze pogingen werden gedaan goede resultaten
te bereiken.
Wanneer we naar hoge tonen luidsprekers luisteren moeten we wel be
denken, dat verschillende typen een zekere reputatie van een „mooi geluid”
hebben omdat zij reeds bij ca. 10 kHz afsnijden en dus al heel weinig hoge
frequenties produceren. Een goede hoge tonen luidspreker moet toch zeker
tot 16 kHz komen. Als de input scherp of schel is, zal de toonregelaar in
de voorversterker daar meestal wel raad mee weten, maar een volume
regelaar speciaal voor de hoge tonen luidspreker is dikwijls een weldaad
(zie slot van het hoofdstuk over volumeregelaars).

Scheidingstransformator
Dit is een onmisbaar onderdeel voor verschillende stereo-opstellingen, zoals:
A. 1 bas- en 2 hoge tonen luidsprekers (reeds beschreven)
B. Luidspreker voor het gehele frequentiegebied voor het ene en hoge
tonen luidspreker voor het andere kanaal
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C. Twee luidsprekers voor het gehele gebied, vrij ver uit elkaar geplaatst,
met een derde luidspreker daar midden tussen in.
De wikkelverhouding van de transformator is 1 :1 en de windingen, die
een geringe weerstand hebben, worden bij voorkeur naast elkaar aange
bracht op een kern van behoorlijke afmetingen. Zie fig. 10/7.

Opstelling B
Bezitters van een luidspreker voor het gehele frequentiegebied, die met
stereo willen experimenteren, kunnen dit doen zonder (domweg) hun ver
trouwde en goede luidspreker op zij te zetten ten behoeve van twee kleine
kasten. Een kleine luidspreker, die het gebied boven de 400 Hz bestrijkt,
wordt gebruikt voor het linker kanaal en de lage frequenties uit het linker
kanaal worden gemengd met die van het rechter en dan toegevoerd aan
de grote luidspreker (zie fig. 10/8).
Deze opstelling heeft het voordeel niet veel te kosten en is gemakkelijk te
maken. Echter zijn de stereo-resultaten niet zo goed als die, welke met een
symmetrische installatie worden verkregen, tenzij het akoestische beeld
van de hoge tonen luidspreker hetzelfde is als van het hoge tonen gedeelte
van de grote luidspreker, waardoor een opmerkelijk goede balans ontstaat.

Opstelling C
Wanneer twee luidsprekers voor het gehele frequentiegebied noodgedwon
gen te ver uit elkaar moeten worden geplaatst, dan zal er een waarneem
baar „gat in het midden”-effect ontstaan, vooral wanneer van dichtbij
wordt geluisterd. Door een centrale luidspreker toe te passen, zoals is
aangegeven in fig. 10/14 kan het midden bevredigend worden opgevuld.
De waarde van condensator C moet zodanig worden gekozen, dat de input
van de middelste luidspreker wordt afgesneden onder zijn lagere werkgrens. Wanneer het een 15 ohm systeem is, dan zal een waarde van 30 //F
het ingangssignaal afsnijden beneden 400 Hz. De condensator moet 60 j/F
zijn voor een luidspreker van 8 ohm of 120 /(F voor een van 3—5 ohm.

Fig. 10/7 — Scheidingstransformator 1 : 1 met
naast elkaar liggende wikkelingen. Elke wik
keling 200 windingen geëmailleerd koperdraad
Nr. 18 SWG, op een kern van 2% X 2% cm
doorsnede (materiaal super Silicon).
Wanneer een luidspreker voor het gehele frequentiegebied wordt gebruikt
op deze plaats, kan de filtercondensator natuurlijk worden weggelaten.
Een volumeregelaar met een constante impedantie is in de figuur opge
nomen, maar als de centrale luidspreker alleen maar de hoge frequenties
weergeeft, zal een gewone potentiometer voldoende zijn.

Grote en gevarieerde typen
Nu zijn we toe aan een foto van de luidsprekeropstelling in ons laborato
rium, met een korte beschouwing van de aard van het geluid dat daardoor
wordt voortgebracht. Ik ben er zeker van, dat wat wij daarover gaan zeggen
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de echte aan stereo verslaafden een galaanval zal bezorgen en dat het er de
oorzaak van zal zijn dat onze vrienden Kelly en Leak nog eens zullen
zeggen „geklets” en „onzin”, maar zelfs dan zijn we nog niet uit het veld
geslagen. De reden is, dat een goed geluid altijd nog belangrijker is dan
goede stereo.
Dit lab is levendiger dan de gemiddelde huiskamer omdat er testapparaten
zijn opgesteld in plaats van zachte meubelen. (Alle verzoeken van de
technische staf om makkelijke stoelen zijn afgewezen.)
Praktisch elke luidsprekercombinatie werkt goed op enkel kanaal input,
wanneer ze tenminste even gevoelig zijn.
Bij stereo was de eerste conclusie, dat het idee, dat voor goede resultaten
beslist twee precies dezelfde luidsprekers moeten worden gebruikt, een
dwaalbegrip is, dat uit de wereld moet worden geholpen. Dat wil niet
zeggen, dat het niet goed is twee gelijke luidsprekers te gebruiken, maar
een feit is, dat een betere luidspreker ook altijd beter klinkt, vooropgesteld
dat de resultaten niet worden belemmerd door voor de hand liggende tegen
strijdigheden.
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Fig. 10/8 — Luidspreker voor het gehele frequentiegebied voor het ene kanaal en een
hoge tonen luidspreker voor het andere.
T = scheidingstransformator
C = elk 30 fiF bij luidsprekers van 15 ohm
De luisterjury bestond uit de heer Cooke, onze technische directeur, de
heer Broadly, onze bedrijfsleider, de heer Jamieson, vroeger van E.M.I.,
maar nu tot onze staf behorend, een bezoeker uit Utete, Tanganjika (de
heer Yong) en uw onderdanige dienaar (dus wel een gemengd gezelschap).
Natuurlijk was er enig verschil in mening en de resultaten waren sterk
afhankelijk van de soort plaat, die werd gespeeld, maar de algemene indruk
was de volgende:
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Afb. 10/9 — Een basluidspreker en verschillende hoge tonen eenheden.
A Goodman's Bowl
B Multi-luidsprekeropslelling voor montage aan de wand
C Luidspreker van 12 V& cm met klankverstrooier

Afb. 10/10— Luidsprekertest in een laboratorium van 5,48 x 3,96 m.
A stenen hoekkast met 3 luidsprekers
B transportabele eenheid met 4 luidsprekers
C schermplaten met 3 luidsprekers
D reflexkast 0,14 m3 met coaxiale 30 cm luidspreker
E kolomluidspreker 20 cm
F als E maar van betonplaten
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Afb. 10/11 — Ge
bruik van verschillende soorten
luidsprekers.

Afb. 10/12 — Kolomluidspreker van be
tonplaten voor 20 cm luidsprekers.
Inhoud 0.084 mJ. Twee openingen 30 X
2.5 cm. Inwendig 75 x 27.5 cm. hoogte
90 cm. Klankverstrooier 10 cm door
snede. Akoestisch filter 30 cm boven de
bodem.

Afb. 10/13 — De „Stereophoner
Dr. Scherchen.

van

De beste resultaten worden bereikt met de luidsprekers A en B, dan A en F,
gevolgd door A en E of A en C. Dus kortweg: de hoekkast met drie luid
sprekers verbeterde steeds de resultaten.
Luidspreker B kon met iedere andere worden gebruikt.
Twee luidsprekers op schermplaat waren zeer goed; een schermplaat plus
een kolomluidspreker gaven tezamen een verbluffend goed resultaat.
Twee kolomluidsprekers, dicht bij de hoeken geplaatst, hebben een neiging
tot zaalresonantie en veroorzaken een soort getoeter. Als betrouwbare
luidspreker om met vrijwel iedere andere samen te werken — ook op
schermplaat — is de kolomluidspreker echter moeilijk te overtreffen, mits
op de juiste plaats opgesteld.
Een interessant voorbeeld van het gebruik van een kolomluidspreker met
een elektrostatische luidspreker voor het hele frequentiegebled stond on
langs in de „Gramophone Record Review”. We zien deze in afb. 10/11.
De coaxiale luidspreker D geeft prima resultaten wanneer er twee worden
gebruikt, maar hij kan voor stereo niet in combinatie met een van de
andere afgebeelde luidsprekers worden gebruikt.
Een paar van het type A of van het type B geven zeer bevredigende
resultaten.
Dit rapport is alleen bedoeld als algemene richtlijn en moet niet te letterlijk
worden opgevat omdat een andere luisterruimte ook weer andere resul
taten zal opleveren.
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Fig. 10/14 — Ver uit elkaar staande hoofdluidsprekers met een derde eenheid om het
..gat in het midden” op te vullen.
T = scheidingstransforraator
L-fllter -j-C — zie tekst.
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Kolomluidspreker
Omdat er in afb. 10/10 al een kolomluidspreker staat afgebeeld en omdat
de resultaten met een daarbij passende luidspreker van 21 cm bij een
dergelijke constructie werkelijk fantastisch zijn — gezien de kosten in
vergelijking met de bereikte resultaten — is het de moeite waard de
constructiedetails — die al in de 5e druk van „Loudspeakers” werden ge
geven, hier te herhalen.
De kolom werd opgebouwd uit platen beton van 30 X 15 X 5 cm zodanig,
dat de buitenmaten 43 X 38 cm werden met een gewicht van een goede
100 kilo. Betonplaten van 2,5 cm dikte zouden ook wel goede resultaten
geven, maar die platen kunnen gemakkelijk tijdens het transport of als
u ze tijdens de bouw op uw tenen laat vallen, breken.
Het akoestische filter is horizontaal in de kolom geplaatst en aan alle
vier de wanden luchtdicht bevestigd. Het bestaat uit een plaat van 9 tot
12 mm triplex met zeven sleuven of zaagsneden van ca. 23 cm lengte,
3,75 cm van elkaar en 1,5 mm breed.
De schermplaat waarop de luidspreker is bevestigd moet luchtdicht op de
bovenzijde van de kolom worden bevestigd, die boven het filter bekleed is
met een 2% cm dikke laag geluidsabsorberend materiaal. De kolom kan,
als hij klaar is, gemakkelijk worden geschilderd of behangen om in het
interieur te passen, eventueel kunnen we haar bekleden met dunne triplexplaten.
Grotere kolommen met luidsprekers van 25 of 30 cm hebben we ook ge
probeerd, maar volgens ons is de algemene toonbalans daarvan niet zo
goed als die van de kolom met een 15 cm luidspreker. Met andere woorden:
voor grotere luidsprekers moet een conventionelere montage worden ge
kozen.

Volumeregelaars
Luidsprekerregelaars zijn nu haast een noodzakelijkheid om verschillende
systemen te kunnen opstellen en de moeilijkheden te overwinnen, die ont
staan door het verschil in luidsprekers en de reflecties van de kamer.
Potentiometers voldoen goed voor het midden- en hoge register waarvoor
meestal de regeling nodig is. Een schakeling, die werkt voor 2 kHz en
hoger is gegeven in fig. 10/15.
Wanneer het noodzakelijk is het geluidsvolume van een luidspreker voor
het gehele gebied of een basluidspreker te verminderen, dan moet een
volumeregelaar met een constante impedantie worden gebruikt om te voor
komen, dat er basresonantie en verkeerde effecten door te veel interferentie
met de dempingsfactor van de luidspreker, optreden. Sommige puristen
zullen bezwaren inbrengen tegen het gebruik van volumeregelaars voor
luidsprekers, maar er zitten veel erger dingen in iedere versterker, weergavesysteem of luisterruimte.

„Stereophoner”
Hoewel we dikwijls gepleit hebben voor het gebruik van twee of meer luid
sprekers op een enkel kanaal, hebben we — dat hoop ik tenminste — niet
beweerd dat hiermee hetzelfde effect wordt verkregen als met twee kana
len. Zoals de heer James Moir reeds zo dikwijls heeft gezegd, zal, als twee
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luidsprekers met hetzelfde rendement worden gebruikt, het grootste deel
van het geluid bij mono-input komen uit de luidspreker, die het dichtst bij
de luisteraar staat of van een punt tussen de luidsprekers als de luisteraar
ongeveer staat bij de top van een gelijkbenige driehoek gevormd door hem
zelf en de beide luidsprekers. Daar is niets fout aan. De reden dat twee
luidsprekers beter zijn dan een is heel eenvoudig: we leven in een onvol
maakte wereld. Luidsprekers en luisterruimten zijn verre van volmaakt en
twee luidsprekers helpen dan ook de resonanties te verspreiden en onder
drukken daardoor de ruimte- en luidsprekerklankkleur.
Hoewel twee maal zwart nog geen wit is, kunnen zij toch een aangenaam
grijze tint geven in de wereld van het luisteren naar „ingeblikte” muziek.
Aan de andere kant is het voordeel van stereo, dat twee kanalen worden
gebruikt, zodat een verschillend klankbeeld uit elk van de twee luidsprekers
komt, waardoor de monotoniteit van een enkel beeld wordt verminderd of
verdwijnt. (Ik zelf ben van mening, dat „stereo” niets betekent, maar dat
het werken met twee kanalen heel belangrijk is.) Teneinde de schijnbare
spreiding te vergroten wanneer twee luidsprekers worden gebruikt, heeft
Dr. Hermann Scherchen zijn Stereophoner (zie afb. 10/13) gemaakt, die
tussen de versterker en de luidsprekers wordt geschakeld.
Het toestel bestaat uit een netwerk van passieve componenten dat het
geluidsspectrum over de beide luidsprekers verdeelt. Luisterproeven hebben
uitgewezen dat de Stereophoner de spreiding van koor of orkestwerken
vergroot, hoewel ten koste van wat geluidssterkte en hoge frequenties,
wat echter wel weer in orde kan worden gebracht door de voorversterker
bij te regelen.
Hoewel de Stereophoner goede diensten bewijst bij het geven van nieuw
leven aan het enorme bestaande repertoire van onvervangbare mono-platen,
zijn de resultaten toch lang niet dezelfde als die, welke met twee kanalen
worden verkregen.

81

Hoofdstuk XI

STEREO BANDOPNAMEN
Juist tegen de tijd, dat ik zover was dat ik dit hoofdstuk kon gaan schrij
ven, ging onze technische medewerker voor enkele dagen naar New York
en hij was daardoor in de gelegenheid de laatste nieuwtjes op het gebied
van stereo bandopnamen te zien en te horen. Dat was in augustus 1959.
Ik ben daarom blij een aanvechtbaar onderwerp als dit grotendeels aan
hem te kunnen overlaten.
De meeste enthousiastelingen hebben altijd een heimelijke eerbied ge
koesterd voor bandopnamen. Zij beweren, dat, omdat alle professionele
opnamen tegenwoordig eerst op band worden opgenomen, het logisch is
dat zij ook op een andere band worden overgebracht om dan in de handel
te komen. Hierdoor worden de mechanische problemen, eigen aan snijpickups en groeftasters, omzeild.
Hoewel deze argumenten wel opgaan voor bandcopieën, die met de grootste
nauwgezetheid in laboratoria worden gemaakt, voldoen de handelscopieën
lang niet altijd aan dergelijke hoge normen.
In 1955 werd voor het eerst twee kanalen-tape op de Britse markt gebracht
op band met twee sporen en een snelheid van 19 cm/sec. In dit land
benaderde alleen de E.MX-groep de originele opnamen en van het begin
af gebruikten zij het „in-line head”-systeem.
De Amerikanen kwamen wat eerder met stereotape op de markt, maar
helaas met het „verspringende” systeem. Wanneer het publiek toevallig
volgens het „in-line”-systeem werkte, raakte het in verwarring en dat was
weer een nagel aan de doodkist van de tape.
Gedurende de volgende drie jaren probeerde de handel de bandopnamen te
pousseren, maar het publiek aan beide zijden van de oceaan bleef onge
ïnteresseerd. De voornaamste redenen waren ongetwijfeld de hoge kosten
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Fig. 11/2 — Afspeelkop-opstelling voor vier sporen band.
van de bandjes en de afspeelapparaten vergeleken met die van platen, het
niet makkelijk zijn in het gebruik en het kleine repertoire. We mogen niet
vergeten, dat de jaarlijkse verkoop van miljoenen populaire platen mee
werkt om de produktiekosten van klassieke platen te verlagen en het zal
voor tape dan ook moeilijk zijn de strijd aan te binden zonder een der
gelijke massa-markt.
Stereo-platen sloegen nog een extra nagel in de doodkist van de tape, hoe
wel er in Amerika toch heel wat mensen waren, die plezier beleefden van
hun 19 cm/sec bandjes met twee sporen. Er zijn tekenen, die er op wijzen,
dat tape de kop weer zal opsteken, maar dan als een draak met vier koppen
in plaats van twee.
Een groot deel van de kosten zit in de tape zelf en in de spoel; de gemak
kelijkste weg om de prijs te verlagen is de speeltijd van een zekere bandlengte te vergroten. Het lijkt dan ook logisch het aantal sporen op een 6 mm
tape te brengen van twee op vier, waardoor de speeltijd van 19 cm/sec wordt
verdubbeld of bij 9% cm/sec wordt verviervoudigd.
Een vier sporensysteem is in Amerika door de R.C.A. ontwikkeld en
fig. 11/1 laat dit zien vergeleken met een twee sporenband. De band met
vier sporen is bedoeld om te worden afgespeeld in twee richtingen. In de
ene richting worden de sporen Li en Ri afgetast, in de andere richting de
sporen 1*2 en R?.
Afspeelkoppen
Uit fig. 11/1 blijkt duidelijk, dat bandjes met vier sporen niet kunnen wor
den gespeeld met de normale kop voor twee sporen. Er is dus een andere
kop nodig met spleetlengten van 0,043" (1,09 mm). Zie fig. 11/2.
Met de kop voor vier sporen kunnen wel dubbelspoortapes worden gespeeld
maar de kortere spleten zullen minder dan de helft van de spoorbreedte
aftasten en dus een lagere uitgangsspanning leveren in vergelijking met
de normale koppen.
Om enkele moeilijkheden, die ontstaan door de snelheid te verlagen tot
9% cm/sec, wat te verminderen, zijn er verbeterde afspeelkoppen ont
worpen.
^kt de ontzag inboezemende naam „kwart spoor, ultra smalle spleet afspeelkoppen” maken deze nieuwe koppen het mogelijk tot 12.000 Hz te
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gaan bij een snelheid van 91/» cm/sec. Om dit te bereiken is de luchtspleet
van de afspeelkop tot op ca. 0,0025 mm teruggebracht in plaats van de
normale 0,0062 mm. Maar, het gaat ten koste van de output, wat een gevolg
ls van de smallere spleet. Dit leidt dan weer tot een verkleining van de
signaal/ruisverhouding.

Tapecassetten
Om het opzetten te vereenvoudigen zijn er heel veel soorten cassetten ont
worpen. Hiervan is de ingenieuze oplossing van de R.C.A. wel de aandacht
waard (zie afb. 11/3 en 11/4).
De cassette (of „cartridge” = patroon in de U.S.A.) bestaat uit een vlakke
plastic houder van 17,5 X 12,7 X 2,25 cm. De spoelen worden hierin vast
gehouden door een rem, die door een veer wordt aangedrukt en automatisch
loslaat wanneer de cassette op de bandspeler wordt geplaatst. De tape ligt
precies voor de afspeelkoppen en tegen het aandrijfwiel en begint te spelen
zodra een knop wordt ingedrukt. Gaten in de cassette schakelen de wis- en
opnamekringen van de machine uit om te voorkomen dat per ongeluk de
tape wordt beschadigd.
De cassette bevat ca. 180 m tape van 0,0025 mm en kan bij 9 V* cm/sec
een programma van ongeveer een uur verzorgen.
Een ander type magazijn-tape-dek is in Engeland ontwikkeld door Garrard
en is afgebeeld in afb. 11/5. Het magazijn is vervaardigd van transparant
plastic, waardoorheen we de beide spoelen kunnen zien, zodat de verschil
lende gedeelten gemakkelijk kunnen worden onderscheiden. In zijn tegen
woordige vorm is het Garrard-dek enkel bestemd voor enkel spoorband
met een snelheid van 9% cm/sec, maar volgende modellen zullen zodanig
zijn, dat zij vier spoor-stereotape kunnen bevatten.

Frequentiegebied
Bij 19 cm/sec snelheid kan band, wat het frequentiegebied betreft, het
gemakkelijk opnemen tegen stereo-platen, maar bij 9% cm/sec is dat niet
zo makkelijk. Een goede weergave tot 12.000 Hz is mogelijk als alles in
orde is en wanneer de hoge frequenties extra worden opgehaald.
Het toepassen van kortere luchtspleten verkleint het risico van nare
azimuth-effecten in het HF-bereik, maar de zeer nauwe spleten zijn zeer
gevoelig voor vuilafzetting tengevolge van de slijtage van de band — hoe
wel een geringere snelheid minder slijtage meebrengt — en stofdeeltjes.
Hierdoor wordt de uitgangsspanning en het frequentiegebied eerder beinvloed dan bij 19 cm/sec halfspoor.
Het regelmatige gebruik van een vloeistof om de kop schoon te maken is
dan ook aan te bevelen.

Signaal-ruisverhouding
Momenteel kunnen we de verschillende systemen uit het oogpunt van
achtergrondgeluiden onderverdelen in de volgende groepen:
1. Platen
2. 19 cm/sec band 2 sporen
3. 19 cm/sec band 4 sporen
4. 9è cm/sec band 4 sporen
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Afb. 11/3 — Band cassette.

Afb. 11/4 — Cassette geplaatst op afspeelapparaat.

i

Afb. 11/5 — Garrard magnetofoondek met compleet band-,.magazijn".
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Een goed gesneden plaat is het beste, een band met vier sporen is niet zo
goed als een met twee, omdat het signaal minder sterk is; maar bij de
9% cm/sec band zal, mede door de smallere luchtspleet, de uitgangsspanning nog lager worden tengevolge van de lagere snelheid. Ook zullen de
HF-bijgeluiden toenemen door het ophalen van de hoge frequenties, dat
nodig is om deze nog te kunnen weergeven.
Uitvallen van de tape en andere bijgeluiden zijn bij een smalle spleet en
geringe snelheid veel sterker, maar dat wordt wel minder als de tape zelf
wordt verbeterd.

Overspreken
Bij tape is het overspreken tussen de beide kanalen veel gunstiger dan bij
platen. De gemiddelde stereo-groeftasters geven minder dan 20 db schei
ding tussen de kanalen en dan nog maar alleen voor het middenfrequentiegebied. Tegenwoordig is het absolute maximum misschien ongeveer 25 db.
Daar staat tegenover, dat een dubbele half spoor-afspeelkop zonder enige
moeite een scheiding geeft van 40 db. De situatie is zelfs beter bij dubbele
kwart spoor-koppen, omdat daar de spleten verder uit elkaar staan.

Vervorming
Hoewel harmonische vervorming geen brandend probleem vormt bij tape
kan het er een worden door de signaal/ruis-eisen. Om zo ver mogelijk
boven het achtergrondgeruis uit te komen voeren de bandopnamefabrikanten het geluidsniveau zo hoog mogelijk op. Wanneer dit tot het uiterste
wordt opgevoerd dan treedt er vervorming op bij de harde passages, waar
bij het risico bij vier sporen groter is dan bij twee.

Janken en zweven
Janken en zweven zijn altijd grote problemen geweest bij normale tape bij
19 cm/sec en zelfs nu nog zijn de gemiddelde bandapparaten nog niet zo
goed als een goede platenspeler.
Wordt de snelheid gehalveerd tot 9% cm/sec dan wordt de traagheid van
het vliegwiel van de spil vier maal zo klein. Dit kan alleen worden ge
compenseerd door precisie-bouw en dat wordt erg kostbaar.

Luisterproef
Zoals altijd is de praktijk de beste leermeester en onze technische mede
werker moest zich bij zijn bezoek aan Amerika dan ook door een rijstebrijberg-tape heen eten. Zijn gastheer was David Hall, muziekredacteur van
„Hi Fi Review”, die een grote vergelijkende demonstratie tussen platen en
alle denkbare uitvoeringen van tape organiseerde in zijn woning in Connecticut.
De vergelijking was interessant en soms zelfs verschrikkelijk. Hieronder
volgt een kort overzicht:
1. Stereo-plaat. Zeer stille achtergrond. Enkele bijgeluiden bij harde pas
sages.
2. Dubbelspoorband 19 cm/sec. Achtergrondgeruis iets sterker dan bij
plaat. Absoluut geen bijgeluiden. Zeer goed frequentiegebied.
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viersDorenband 19 cm/sec. Achtergrondgeruis iets sterker dan bij 2.
3' Algemene
^ indruk ongeveer gelijk aan 2.
4 Viersporenband 9% cm/sec. Sterk achtergrondgeruis verhinderde het
genieten van klassieke muziek, maar het was acceptabel bij luide popu
laire muziek met hoog geluidsniveau. Hoge frequenties minder dan bij
2 en 3. Meer vervorming dan bij 19 cm/sec.

Prijs
Zelfs met twee maal zoveel sporen en de halve snelheid is tape altijd nog
duurder dan platen.
Een van de grondoorzaken dat tape duurder is dan platen is, dat het ruwe
materiaal reeds duurder is. Een spoel is heel duur en doet niets anders dan
de band vasthouden, die op zijn beurt weer veel duurder is dan het mate
riaal waaruit platen worden geperst. Mij werd (uit betrouwbare bron)
medegedeeld, dat platen voor een zeer lage prijs kunnen worden geleverd
als er afval wordt toegevoegd aan het mengsel. Geen enkele platenfabrikant
die zichzelf respecteert zal openlijk toegeven, dat hij dat doet, maar som
mige goedkope populaire platen klinken toch wel als of!
Zoals altijd slaat de redacteur van „Audio” de spijker op de kop. Hij zegt
in het oktobernummer van 1959 dat in Amerika de gemiddelde prijs van
een spoel twee sporen mono-tape $ 7,95 was, met een speelduur van een uur.
Dezelfde lengte van twee sporen stereo met slechts de halve speelduur kost
nu ongeveer $ 14,95.
Hier tegenover staat, dat de prijs van de stereo-platen werd verlaagd
tenminste in Engeland — tot ongeveer de prijs van een mono-plaat
zonder verlies van speeltijd. Uit commercieel oogpunt was dit een reden om
op platen over te gaan.
Blijft over af te wachten of een langere speeltijd per spoel, geringere prijs,
gemakkelijker bediening en minder toebehoren de tape weer in de gunst
kunnen brengen.
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Hoofdstuk XII

AKOESTIEK VAN DE KAMER
Het is algemeen bekend, dat de akoestiek van de kamer alle muzikale
geluiden beïnvloedt of het nu echte muziek is of gereproduceerde, mono of
stereo. De muren, het plafond en de vloer absorberen een gedeelte van de
geluidsenergie en reflecteren het overblijvende deel in de luisterruimte.
Grote meubelen en zelfs de luisteraars doen dat ook. Verder variëren de
resultaten sterk met de frequentie en ook hangen zij af van de aard van
de wanden en de afmetingen en vorm van de kamer. Bij het reproduceren
van geluid beïnvloedt de plaats van de luidsprekers eveneens de algemene
resultaten.
Daar we al 11 pagina’s hierover hebben volgeschreven in de 5e druk van
„Loudspeakers” zullen we ons hier in het bijzonder richten op de speciale
eisen, die stereo stelt. (Hen, die hier wat dieper op in willen gaan kunnen
we aanbevelen het boek „Sound Insulation and Room Acoustics” door
Per. V. Bruel. Chapman and Hall, Londen).
Om te beginnen moet er op worden gewezen, dat de akoestiek van de
luisterruimte zeer veel invloed uitoefent op stereofonische reproduktie en
zij die perfecte resultaten verwachten van nauwkeurig aangepaste luid
sprekers zullen dikwijls worden gedwarsboomd door niet uitgebalanceerde
ruimte-effecten (en niet te vergeten de stereo-groeftaster!). De heer Cooke
heeft een aantal proeven genomen in verschillende lulsterruimten en is tot
de conclusie gekomen, dat de akoestiek veel meer invloed heeft dan we
zouden verwachten, hoewel een door en door „slechte” ruimte minder in
vloed uitoefent op stereo dan op enkel kanaal, tengevolge van de grotere
helderheid bij het werken met twee kanalen.

LUIOSPPEKE*

\

/

/

/

/

ng. 12/1 —
Getrokken lijn — direct geluid;
stippellijn — gereflecteerd geluld.
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Nagalm
De ondervinding leert, dat het stereo-effect gemakkelijker is te verkrijgen
in ruimten met veel absorberende materialen dan in „harde” ruimten. Dat
kan als volgt worden verklaard.
In fig. 12/1 zien we een enkel luidsprekersysteem met een toehoorder
in L, die het directe geluid hoort plus gereflecteerd geluid uit verschillende
richtingen, een daarvan is getekend.
Een flinke portie nagalm geeft het geluid „warmte” en de resultaten zijn
meestal net echt en aangenaam, met een duidelijke verbetering als de
afstand van de luidspreker tot de toehoorder groter is. Ruimte-effecten
helpen de weergavekarakteristiek van de luidspreker te verdoezelen. Bij
stereo kunnen deze achtergrondeffecten — wanneer zij vrij sterk zijn —
verwarrend werken en interfereren met de waarneming van de beide
kanalen door de luisteraar (zie fig. 12/2).
De verwarring ontstaat omdat geluiden van de linker luidspreker via
reflecties van rechts schijnen te komen en omgekeerd. Wanneer dat heel
erg is, kan dat worden opgeheven door geluidabsorberende materialen op
de muren aan te brengen (zie fig. 12/3).
Tegen de wand kunnen akoestische geperforeerde tegels worden bevestigd
of voor de wanden kunnen dikke gordijnen worden opgehangen. (Hier
wordt verondersteld, dat zowel de lezer als zijn vrouw dol op stereo zijn.)
LUIDSPREKER

LUIDSPREKER

Fig. 12/2 — Zoals voorgaande figuur,
maar met twee stellen directe en gere
flecteerde geluidsbeelden.
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Akoestische onbalans
Door de verschillende wanden en vensters, de opstelling van de meubelen en
architectonische details, zoals nissen en schoorsteenmantels, zijn de akoes
tische condities zelden dezelfde in de nabijheid van twee luidsprekers
welke voor stereo zijn opgesteld.
Deze vorm van akoestische onbalans of asymmetrie kan zeer gunstig zijn
bij mono-input voor de beide luidsprekers, maar bij stereo kan het oorzaak
zijn dat het geluidsbeeld onevenwichtig wordt en verschillende instrumen-
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ten kunnen daardoor naar voren schijnen te springen hoewel, als de multimicrofoontechniek bij de opname werd gebruikt, lijkt dit verschijnsel wel
minder te zijn.
De lage frequenties verspreiden zichzelf altijd over de hele kamer en
behoeven ons dus in dit opzicht geen zorgen te geven, maar verschillen
in absorptie en reflectieverschijnselen boven b.v. 500 Hz kunnen zelfs de
best aangepaste of uitgebalanceerde luidsprekers parten spelen. Wanneer
de kamer niet op de aangegeven wijze akoestisch kan worden verbeterd
en als er (zoals gebruikelijk) in de voorversterker geen afzonderlijke toon
regeling voor ieder kanaal zit, dan is de eenvoudigste weg om met dit
probleem af te rekenen: volumeregelaars aan te brengen in de luidsprekers
voor het midden en hoge register.
LUIDSPREKER

LUIDSPREKER

1
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Fig. 12/3 — Muurbekleding bij X ter
voorkoming van onwelkome reflecties
bij stereo.

LUISTERAAR

De meer gerichte typen luidsprekers maken de moeilijkheden minder,
omdat zij de reflectie door dichtbij liggende oppervlakken verminderen,
maar dan wordt ook het luistergebied voor goede stereo verkleind. Een
zeer opvallend voorbeeld van de invloed van onbalans hoorde ik onlangs in
een kamer met een paar rondstralende kolomluidsprekers, die waren opge
steld zoals in fig. 12/4 is aangegeven.
De ruimte achter luidspreker A is veel groter dan die achter luidspreker B;
ook de gordijnen links absorberen meer hoge frequenties dan de scheidswand rechts. Wanneer mono-platen worden gespeeld verspreiden de in
strumenten zichzelf over de beide luidsprekers en de totale akoestiek van
de kamer geeft een idee van diepte en goede verspreiding. Aan de andere
kant maakt dit speciale effect het moeilijk enige richtingsbepaling te
krijgen bij het stereo-klankbeeld (aangezien er altijd nog minstens negen
goede mono-platen zijn tegen één in stereo en er niet geregeld twee
kanalen radio-omroep wordt uitgezonden, stem ik voor goede resultaten
bij mono).
De algemene regel is, dat voor de beste resultaten met stereo, zowel de
luidsprekers als de toehoorders zodanig moeten zijn opgesteld, dat maxi
male links/rechts akoestische symmetrie of -balans wordt verkregen.
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Grote ruimten
Hoewel het overgrote deel van de woonkamers klein is, is het toch wel
interessant ook eens een kijkje te nemen in een grotere. In het algemeen
zou ik willen zeggen, dat hoe groter de kamer of de zaal is, des te sterker
gericht de luidsprekers moeten zijn. Maar onlangs kregen we een interes
sante vraag voorgelegd door G. K. te Winchester, die een grote zit-slaapkamer bewoont, waarvan de plattegrond is getekend in fig. 12/5 en waar
voor een compromis werd gesloten.
Een goede coaxiale luidspreker was al in gebruik en opgesteld in hoek A
en de vraag was nu hoe stereo te realiseren zonder onnodige kosten te
maken.
Het is altijd moeilijk op een afstand een diagnose te stellen, maar wij ver
onderstelden dat twee rondstralende kolomluidsprekers bij B en C wel
ideaal voor stereo zouden zijn, waarbij dan de luisteraars tegenover de
open haard moesten gaan zitten, terwijl voor mono alle drie de luid
sprekers moesten worden gebruikt. Dat was te duur en een goedkoper,
maar veel beter plan, een stenen kolomluidspreker aan elke kant van de
haard te bouwen, kon niet worden verwezenlijkt omdat de kamer gehuurd
was.
Een goed werkend compromis was een andere gerichte luidspreker bij B te
plaatsen en dan te gaan verzitten bij stereo. Een betere plaats aan de
linkerkant van de kamer kon niet worden gebruikt in verband met de zeer
grote ramen.
Aan een compromis is dikwijls niet te ontkomen en zonder twijfel zullen
onze vrienden in Winchester ’s winters wel weer lekker voor de haard gaan
zitten, waartegen de stereo het dan moet afleggen.
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Fig. 12/4 — Asymmetrische lulsterrulmte met zeer goede mono-resultaten.
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Fig. 12/5 — Grote kamer met toehoorders.
A = coaxiale luidspreker; B en C voorgestelde kolomluldsprekers voor stereo. BIJ mono
zijn alle drie de luidsprekers in bedrijf.

Kleine kamers
Naarmate de kamers kleiner worden is de keuze van de plaats van de
luidsprekers beperkter en de algemene resultaten zijn meer aan elkaar
gelijk, zodat er geen reden is hierover nog meer te zeggen.
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Hoofdstuk XIII

CONCERTZALEN
Nog steeds heb ik de vaste overtuiging (gedeeld door mijn technische mede
werker) dat de betrouwbaarste methode om de kwaliteit van een plaat,
platenspeler, groeftaster of luidspreker vast te stellen is: naar de resultaten
daarvan te luisteren in een goede concertzaal, die er zelf geen extra klank
kleur aan toevoegt. Het is net zo iets als een klein voorwerp door een
vergrootglas te bekijken of de punt van een afspeelnaald door een micro
scoop om na te gaan wat er nu eigenlijk wel aan de hand is.
Het feit, dat u in een concertzaal een installatie kunt gebruiken, die u
thuis beslist niet zou opstellen, verandert niets aan de zaak. U zoekt uit
wat werkelijk het beste is en besluit dan dit zoveel mogelijk thuis te
benaderen; dus net zo iets als te luisteren naar het pianospel van Denis
Matthews (of een andere meester), dan naar huis te gaan en het ook eens
te proberen, maar het is niet zo ontmoedigend. De reden is eenvoudig.
Wanneer we naar fouten luisteren in een dergelijke zaal, op grote schaal
werkend, zonder kleine-kamer-effecten, wordt een mug een olifant en een
kleine fout doet dan net zo’n pijn als een zere duim. Dit hebben we onlangs
ontdekt toen wij kleine luidsprekerkasten (ca. 2 kubieke voet) probeerden,
die ontworpen waren om voor stereo een goede basweergave in een kleine
ruimte te geven. Het was een opvallende verbetering ten opzichte van alles
wat een paar jaar geleden maar in de handel was (zodanig zelfs, dat een
rapport van de „American Consumer’s Union” ze in de topklasse plaatste
voor huisgebruik).
Maar het concert in de „Royal Festival Hall” openbaarde de kastachtige en
de beperkte geluidskwaliteit, die nu eenmaal eigen is aan kleine kasten
en we moesten dan ook open schermplaten en grote kasten gebruiken om
natuurgetrouwe resultaten te krijgen in de zaal.
Ik wil niet zeggen, dat kleine kasten niet thuis mogen worden gebruikt,
voor veel kamers moeten ze zelfs klein zijn, maar te beweren, dat ze
gelijkwaardig zijn aan grote schermplaten en/of kasten of hoorns is net zo
mal als vol te houden dat een vleugel van 137 cm lengte net zo goed is als
een van 183 cm of langer, zelfs al werden ze door dezelfde firma gemaakt.
Bij de draaitafels treedt brom en dreun op en oppervlaktegeluiden van
grammofoonplaten en kwaliteitsfouten uiten zich direct.
Maar hoe zit het bij stereo? Wij speelden in 1956 nummers van een paar
„HMV Stereosonic Tapes” in de Royal Festival Hall. Voor een zeer klein
luistergebied waren de resultaten uitstekend.
Voor 1959 bouwde onze technische medewerker een paar multi-luidsprekersystemen zodanig in, dat zij boven de 400 Hz het geluid in alle richtingen
verspreidden. Een daarvan is getekend in fig. 13/1. De opstelling op het
podium zien we in afb. 13/2. De beide speciale luidsprekers werden elk aan
een einde van het podium opgesteld.
Er bestaat geen twijfel aan of deze speciale opstelling van de luidsprekers
heeft veel bijgedragen tot een goede verspreiding van het geluid bij stereo
over een groot gebied en de platen (HMV, Decca, Pye en DGG) gaven een
veel betere spreiding van het geluid dan bij vroegere stereo-experimenten.

92

25cm

65cm

COcm
:-<n

Vi
45°

OO O O
0 O O 0

y

16'

O.
27cm

n
4^

40cm

20cm

Fig. 13/1 — Rondstralende eenheden
voor stereo In concertzaal met vier
luidsprekers van 20 cm en acht van
7Vè cm. Frequentlegebied boven
400 Hz.

Maar ik wil een dergelijke opstelling met 12 luidsprekercombinaties toch
niet voor huisgebruik aanraden, het voordeel van de geluidsspreiding is
daar vanzelf al aanwezig. Zoals steeds waren de reacties van het publiek
zeer uiteenlopend en niet te voorspellen. Onder de 50 brieven die ik ont
ving waren er 12 die stereo toejuichten, 17 zeiden dat stereo niets voor hen
was en 21 onthielden zich een oordeel. Verder bleef de voorkeur voor stereo
niet beperkt tot hen, die op de beste plaatsen zaten (akoestisch, niet de
loges e.d.). Vijf van de pro-stereo-stemmers zaten aan de zijkant en een
zelfs achter het podium.
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Er bestaat blijkbaar geen strengere test van de kwaliteit van gereprodu
ceerd geluid dan het weer op te nemen en dan naar de weergave te luiste
ren. Wij hebben een bandopname van de uitvoering in de Royal Festival
Hall en hierop klinken de stereo-platen veel natuurlijker dan de monoplaten. Dit leidt tot de conclusie, dat stereo toch iets „tastbaars” heeft in
zijn resultaten.
Mono/stereo-demonstraties
Op dinsdag 15 september 1959 hield onze technische medewerker, de heer
R. E. Cooke een lezing met demonstratie in „Powolny’s Restaurant” in
Leeds, waarbij zowel mono- als stereo-platen werden gebruikt. In twee
gevallen was het auditorium van meer dan 250 personen in de gelegenheid
hetzelfde nummer te horen, zowel op mono- als stereo-platen opgenomen.
Twee rondstralende systemen in reflexkasten van 9 kubieke voet (0,25 m3)
met drie luidsprekers elk, waarvan de basluidspreker 38 cm was, werden
zowel voor mono als stereo gebruikt. Aan de toehoorders werd gevraagd
wat zij het beste vonden. In beide gevallen kreeg stereo een absolute
meerderheid van stemmen. De enige tegenstemmers waren mensen, die
aan de zijkanten van de zaal zaten waar het onmogelijk was het stereoeffect goed te horen.
Het zal u misschien interesseren, dat de volgende platen als vergelijkings
materiaal werden gebruikt:
Utrechter Te Deum
Handel

Archive mono APM 14124
stereo SAPM 198008

Espafia
Chabrier

Decca mono LXT 5333
stereo SXL 2020

Colston Hall
Een ander experiment, deze keer in de Colston Hall te Bristol op 9 oktober
1959 voor een auditorium van ca. 1500 mensen sloeg het record wat variatie
betreft. De heer Devereux van „Wireless World” had de opmerking ge
maakt dat alleen een juist oordeel over stereo mogelijk is als dit wordt
vergeleken met de werkelijkheid. Naar aanleiding daarvan ben ik met een
pianotrio (de heren Gover, Popplewell en Weil) en een prima bas (Harold
Blackbum) naar de EMI-studio getogen. De opname-technici deden hun
uiterste best om maximale resultaten te verkrijgen met ieder systeem.
Tijdens het concert werd ook weer een overweldigend aantal stemmen op
stereo uitgebracht, dat een diepte en een warmte bezat, waar de monoweergave niet tegenop kon. Hierbij werden dezelfde luidsprekers gebruikt.
Afb. 13/3 laat een foto zien, die tijdens het concert is genomen. De vier
open baffles waren bestemd voor de baszanger en de vier grote hoekluidsprekersystemen voor de reproduktie van het pianotrio.
Toevallig hadden we geen brom- of dreunmoeilijkheden met de stereo. platen, waardoor werd bewezen dat de in hoofdstuk 6 genoemde voor
zorgen afdoende zijn.
Zweeds rapport
Al schrijvende over concertzaal-activiteiten heben we de verleiding weer-
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Afb. 13/2 — Podium-opstelling voor demonstraties in de Royal Festival Hall, mei 1959.
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Afb. 13/4 — Snelheidsregeleenheid van de Acouslical Manufacturing Co. Ltd.; te scha
kelen tussen het net en de platenspeler. Hiermee wordt de draaitafel of de bandmotor
aangedreven.
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staan te berichten over demonstraties, die alleen maar van voorbijgaand
belang waren, maar in hoofdstuk 6 hebben we wel iets gezegd over
de moeilijkheden, waarin wij bij onze demonstratie in de Royal Festival
Hall te Londen geraakten (mei 1959).
Een vertaling van een artikel van mijn hand over deze gebeurtenis ver
scheen in het augustusnummer 1959 van het Zweedse tijdschrift „Radio
och Television” en omdat we er geen woord van begrepen hebben we het
aan de Zweedse consul gestuurd om het weer in het Engels te laten
vertalen. Dat werd door iemand gedaan, die zonder twijfel doorkneed was
op diplomatiek gebied, maar geen flauw idee had van de technische termen
op grammofoongebied.
Hieronder volgt het vrij vermakelijke resultaat. (Ik vind vooral de woor
den „engine noise” en „herrings” en niet te vergeten „brum” erg mooi.) *)
For the first time in the fourteen Hi-Fi Concerts which we have had
the opportunity to give, we had some trouble with brum and rumble.
The reason for this was that we were now for the first time trying
out disc stereo reproduction. The main problem was to eliminate the
50 Hz brum tension, which was practically inaudible in some parts of
the hall but which built up to maxima in other parts on account of
interference phenomena between the brum effects emanating from the
two loudspeakers.
Even the best magnetic stereo needle microphones are very sensitive
to brum and engine noise. This means that when working with stereo
reproduction in concert halls extra care must be given to shielding
motors and power lines. The rumble and brum level appears to lie
10—15 db higher with stereo needle microphones than with corresponding needle microphones of mono type. Further, the reproduction
equipment must be placed on a foundation of concrete as resonance
phenomena seem te be even more troublesome in the case of needle
microphones than in that of loudspeakers.
We played at the concert mono records with stereo needle microphones.
Personally, I prefer playing with a dynamic mono needle microphone.
The difference is nevertheless small — let us say that the difference
is as tea served out at sea compared with tea served at home. But in
concert halls the smallest difference is of essential importance: a
herring becomes a mackerel, if not a whale. We used a Decca needle
microphone, a needle microphone that I really like for stereo.
Dank u, Zweden!

Regeling van de toonhoogte
Wanneer opnamen — zowel band als plaat — op de normale wijze worden
afgespeeld is een beslist nauwkeurige snelheid niet zo noodzakelijk omdat
alleen zij, die over een absoluut gehoor beschikken (en dat zijn er maar
) Het is Jammer deze vertaling uit het Zweeds opnieuw in het Nederlands te veis
talen. De daarin gemaakte taalfouten komen dan niet meer tot hun recht Wat enxeiQ
technische uitdrukkingen aan gaat: brum moet zijn hum. In het Engels Is brum een
*Un: „sprat” = sprot De uitdrukking luidt in het Engels:
niackerel en is ongeveer wat wij zeggen met; van een mug een olifant maken. Ook
het gebruik van microphone i.p.v. plckup is fraai.

95

I

weinig) u kunnen vertellen of de muziek een halve toon te hoog of te
laag is.
De concerttoonhoogte is tegenwoordig in alle beschaafde landen a1 =
440 Hz. Maar de stemvork van Handel was 422,5 Hz, willen we dus zijn
muziek nu spelen, zoals de componist haar hoorde, dan moeten we de
muziek een halve toon lager spelen.
Maar wanneer u een plaat op de piano begeleidt of wanneer we echte
muziek ter plaatse willen vergelijken met een opname, dan moet de toon
hoogte gelijk zijn en er moet dan ook dikwijls een variabele toonhoogteregelaar worden aangebracht.
Tijdens onze concertzaalactiviteiten bleek, dat de snelheidsregeling van de
aandrijfmotor zoals deze is aangebracht bij de Connoisseur en de Garrard
301 voldoende was, maar wij ondervonden, dat bij draagbare bandafspeelapparaten een uitwendige extra snelheidsregeling noodzakelijk was. Zelfs
de toonhoogte van een orgel verandert iets als de temperatuur in de zaal
hoger wordt en ook de wisselspanning en de frequentie kunnen tengevolge
van een geringere belasting van het lichtnet anders zijn tijdens een middag
en een avonduitvoering.
De heer P. J. Walker ontwierp daarom de frequentie-regel-eenheid van
afb. 13/4 en dit bleek een „sine qua non” te zijn voor al onze demonstraties
ter vergelijking van echte en weergegeven muziek; het apparaat heeft in
verschillende gevallen letterlijk ons figuur gered.
Het apparaat bestaat uit een zeer constante RC-oscillator, die een grote
versterker stuurt. De foto toont het toestel met twee versterkers, elk voor
zien van een speciale uitgangstransformator, die een uitgangsspanning van
240 volt afgeeft. De oscillator is op een klein chassis direct achter de frontplaat gemonteerd. De twee versterkers zijn parallel geschakeld om 30 watt
te kunnen leveren, wat voldoende is voor de meeste draaitafels en bandrecordermotoren.
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Hoofdstuk XIV

RADIO-OMROEP
Heel wat mensen in ons land en nog veel meer in Amerika, hebben geluis
terd en genoten van de stereo-programma’s — waarbij twee zenders
worden gebruikt — die experimenteel zijn uitgezonden. Er bestaat maar
weinig twijfel aan of geregelde stereo-uitzendingen zouden het werken met
twee kanalen op een stevig voetstuk plaatsen en heel wat luisteraars, die
nu nog weifelen, doen besluiten eerste klas apparaten aan te schaffen.
He grootste moeilijkheid is de combinatiemogelijkheid, zoals deze werd
aangestipt door de heer H. T. Greatorex, assistent chef van het „B.B.C.
Engineering Information Department” in een artikel in „The Listener”
van 16 oktober 1958, waaruit ik het volgende overneem.
„Het systeem, dat zal worden gebruikt voor de eerstvolgende serie
stereo-uitzendingen omvat twee gescheiden ketens zenders en heeft
het grote nadeel, dat het niet combineerbaar is, d.w.z. een goede uit
gebalanceerde reproduktie wordt niet verkregen als men naar een
van de beide kanalen alleen luistert. Dit wil dus zeggen, dat luiste
raars, die geen stereo-installatie hebben niet veel aan de stereo-pro
gramma’s zullen hebben.
Daarom worden deze experimenten gedaan buiten de normale zendtijd.
De B.B.C. bestudeert echter de mogelijkheid stereofonische program
ma’s uit te zenden via één VHF-zender. Wanneer het mogelijk blijkt
te zijn een dergelijk systeem in de toekomst te gebruiken, dan zullen
de daarvoor te gebruiken ontvangers voorzien moeten zijn van twee
versterkers en twee luidsprekers, dus zoals reeds voor stereoband en
grammofoonplaten worden gebruikt.”
De heer Greatorex schenkt hier aandacht aan een zeer belangrijk punt, nl.
dat het niet mogelijk is stereo en mono te combineren, door zonder meer
één kanaal uit te schakelen, een trucje, dat bij een of twee oude testplaten
werd uitgehaald.
Combineerbaarheid is bij opnamen inderdaad veel makkelijker te ver
krijgen omdat er verschillende opnamesystemen worden gebruikt voor
mono en stereo met net zoveel microfoons bij ieder soort opname als de
opnametechnicus maar wil.
He tweede moeilijkheid is het algemeen aanvaarden van één goed bevonden
multiplex stereo-systeem, waarmee het mogelijk is twee kanalen uit te
zenden via één zender en deze te ontvangen met een ontvanger. Het pro
bleem is niet, dat dit niet kan, maar er zijn te veel manieren om het te
doen! Het is interessant te weten, dat in Amerika een dergelijk multiplexsysteem — maar niet voor stereo — al wordt gebruikt.
He heer Norman H. Crowhurst zegt daarover:
„Het technische probleem is hier betrekkelijk eenvoudig. Bij dé tele
fonie worden al jaren lang multiplex-systemen of draaggolftelefonie
toegepast om veel meer dan twee kanalen via een paar leidingen of
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een enkele radioverbinding te verwerken. Het is ook al met succes
stereo gebruikt en wel experimenteel via de tegenwoordige FMband. Het werkelijke probleem is van „politieke” of economische aard,
dat slechts weinig mensen buiten Amerika (en ook niet al te veel in
Amerika) zullen begrijpen.
De oorsprong ervan is de privé-vermaaks-omroep. Toen FM, enkele
jaren geleden, goede kwaliteit begon te leveren (High Fidelity was
toen nog geen toverwoord!) werd dat direct beschouwd als een nieuw
medium om het publiek te onderhouden en het ontbrak niet aan
„sponsors”, die programmatijd kochten en de radiostations daarvoor
betaalden.
Toen kwam televisie. Gewone AM-omroep wist zich te handhaven
omdat er keuken- en autoradio’s zijn, die de televisie niet kon ver
dringen. Maar de sponsors zagen niets meer in het gebruik van FM.
Daardoor verdienden de FM-stations geen droge boterham meer. Toen
verscheen er een weldoener ten tonele. Dit was de privé multiplexdienst. Mensen, die er een bestaan in vonden achtergrondmuziek te
leveren voor restaurants en winkels ontdekten, dat zij het veel goed
koper via de radio dan via de telefoonlijn konden doen. Met toestem
ming van de FCC (Federal Communication Commission — Vert.)
huurden zij een onderdraaggolf van een plaatselijk FM-station. Dank
zij de ontvangen huur kon de zender weer programma’s van goede
kwaliteit voor algemeen gebruik uitzenden, zonder afhankelijk te zijn
van „sponsors”.
De onderdraaggolf had een geringe bandbreedte, net genoeg echter om
voor het doel voldoende kwaliteit te leveren en de uitzendingen over de
hoofddraaggolf hadden er praktisch niet onder te lijden.
Afgezien van de vraag hoe een onderdraaggolf voor stereo-uitzendingen te gebruiken, ontstond nu het probleem wat te doen met die
achtergrondmuziek. Hiermee werden de kosten van de FM-stations
betaald en dat moet eigenlijk zo blijven. Voor er stereo was, was alles
gemakkelijk genoeg. De winkel of het restaurant moest een speciale
ontvanger huren om de onderdraaggolf te kunnen ontvangen. Maar
nu, als multiplex-stereo er zou komen, zou iedere normale afstemeenheid ook kunnen worden gebruikt om het achtergrondmuziekkanaal
te ontvangen.
Dit zou de doorsnee luisteraar, die stereo wil beluisteren wel niet erg
interesseren, maar het houdt ook in, dat winkels en restaurants heel
gemakkelijk de achtergrondmuziek kunnen „stelen” zonder er een
cent voor te betalen.”
N. H. C.
Ik zie de moeilijkheden, maar wanneer stereo-uitzendingen inderdaad
populair zouden worden, dan zouden de „sponsors” wel gauw met hun
dollars komen aanzetten en de winkels en restaurants kunnen dan over
gaan tot continu-muziek van langzaam lopende tape.
Nu zal de lezer misschien zeggen dat de B.B.C. — die vrij is van com
merciële belangen — dus wel geen moeilijkheden zal hebben in verband
met FM-multiplex-stereo-uitzendingen. Maar het volgende rapport, geda
teerd 12 augustus 1959, dat ons welwillend werd toegezonden door de heer
M. G. Foster namens het hoofd van het „Engineering Information Depart
ment, B.B.C.”, bewijst, dat er vele en verschillende moeilijkheden zijn. Ik

98

f

neem dat rapport hieronder geheel over omdat het een licht werpt op ver
schillende aspecten van een belangrijk probleem.

B.B.C.-rapport
P.C.C. = Federal Communications Commission
C.C.I.R. = Comité Consultatif International Radio
N.S.R.C. = National Stereophonic Radio Committee
E.B.U. t= European Broadcasting Union
Zoals u weet hebben wij de stereofonische uitzendingen op zaterdag
ochtenden onderbroken, ten dele door het feit, dat de belangstelling van
het publiek daarvoor gedurende de zomermaanden was afgenomen,
maar ook om een pauze te scheppen, die ons in staat zal stellen een
voorraad geschikt materiaal te vormen en om een kleine groep mensen,
die zich met dit onderwerp bezig hielden een rustperiode te bezorgen.
Het vraagstuk van de materiaalvoorziening is een belangrijke factor
omdat de keuze daarvan en het aantal keren, dat het kan worden
herhaald zeer beperkt is in verband met auteursrechten. Wij hopen de
experimentele uitzendingen op 3 oktober 1959 weer te hervatten.
Wij geloven, dat het zeer onverstandig zou zijn het publiek te enthou
siast te maken voor de uitzendingen in hun tegenwoordige vorm en
daarbij de luisteraars aan te moedigen dure installaties aan te schaffen
om alleen deze uitzendingen te kunnen beluisteren. Het is namelijk zo
goed als zeker, dat regelmatige stereo-radio-uitzending in de toe
komst volgens een andere methode zal plaatsvinden dan de tegen
woordige experimentele uitzendingen. Daarom hebben wij ook altijd de
nadruk gelegd op het experimentele karakter van deze uitzendingen en
we hebben geen enkele zekerheid gegeven, dat ze ook tot in het
oneindige zullen worden voortgezet.
Ik weet zeker, dat u zult aanvoeren, dat iedere permanente stereo
fonische uitzending combineerbaar moet zijn en dat de luisteraar zo
veel mogelijk gebruik moet kunnen maken van apparaten, die hij zich
reeds heeft aangeschaft voor de reproduktie van stereofonische platen
en bandopnamen.
De meeste omroeporganisaties zijn geïnteresseerd in stereofonie via
een enkel kanaal en daarom is het noodzakelijk, dat het toe te passen
systeem behoorlijke resultaten met normale ontvangers kan opleveren.
Bij vrijwel alle voorgestelde zendsystemen wordt het zogenaamde
„gecombineerde” mono-programma verkregen door het linker en rech
ter kanaal bij elkaar te voegen. Er bestaat echter onzekerheid of een
dergelijk mono-signaal aanvaardbare resultaten zal opleveren in ge
vallen, waarin het programma en de studiotechniek zodanig zijn ge
kozen, dat de beste stereo-resultaten worden verkregen.
Omroepautoriteiten in Europa en Amerika besteden echter alle aan
dacht aan de economische en technische vraagstukken, die vastzitten
aan regelmatige stereo-uitzendingen. Er is op dat gebied al heel wat
werk verzet en er is al met verschillende systemen geëxperimenteerd.
In Amerika is de N.S.R.C. gesticht om op het gebied van de uitzendnormalisatie voorstellen te doen aan de F.C.C. De B.B.C. is vertegen
woordigd door een waarnemer In de technische sector.
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De C.C.I.R. heeft een studieprogramma over stereofonische omroep
vastgesteld. De E.B.U. heeft ook een werkcommissie in het leven ge
roepen en op een van de laatste zittingen van de E.B.U. is mede
gedeeld, dat de kwestie van de combinatiemogelijkheid door alle bij de
E.B.U. aangesloten landen experimenteel zal worden onderzocht.
Het is door de snelle ontwikkeling wel haast onmogelijk een opsom
ming te geven van de verschillende mogelijkheden om stereofonie uit
te zenden via bestaande omroepkanalen. In Amerika had de N.S.R.C.
in maart 1959 al voorstellen ontvangen voor niet minder dan 17 ver
schillende systemen, waaronder zowel de voor televisie als de voor
AM en PM beschikbare kanalen vielen, maar de gegevens over de
meeste van deze systemen, die vrijwel allemaal uit Europa afkomstig
zijn, zijn nog zeer vaag. Om te kunnen vaststellen welke compromissen
moeten worden gesloten moet een groot aantal subjectieve proeven
met een zo omvangrijk mogelijk progi’ammamateriaal worden ge
nomen, maar zoals reeds werd opgemerkt moet daarvoor eerst geschikt
materiaal worden gereed gemaakt.
Wanneer het zover is zal het experiment voor ieder soort programmamateriaal moeten bestaan uit drie delen: a) de condities te zoeken voor
het beste stereo-effect; b) de condities te zoeken voor de beste monoweergave; c) als de beste stereo niet kan worden gecombineerd met
de beste mono-weergave, moet een aanvaardbaar compromis worden
gezocht.
Wanneer we bedenken, dat de hierboven genoemde proefuitzendingen
moeten worden gedaan met programma’s als: drama, lichte muziek,
dansmuziek, symfonische muziek, pianomuziek, kamermuziek en
opera en dat — althans in Europa — alle leden van de E.B.U. deze
proefuitzendingen moeten geven alvorens, na uitvoerig overleg, tot
overeenstemming te kunnen komen, dan kunnen we wel op onze
vingers natellen, dat regelmatige stereo-uitzendingen over één zender
M. G. F.
nog wel lang op zich zullen laten wachten.
Mijn hartelijke dank aan de heer Foster en de B.B.C. voor deze up-to-date
informatie. Het blote feit, dat al deze technici en autoriteiten stereo
serieus opvatten, bewijst wel de waarde ervan en we kunnen dan ook
alleen maar hun pogingen om tot een uniform systeem voor de gehele
wereld te komen, toejuichen.
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Hoofdstuk XV

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Ik geloof, dat alle fabrikanten van eerste klas geluidsreproduktieapparaten
mij zullen moeten toegeven, dat ik gelijk heb wanneer ik veronderstel dat
tot nu toe stereo hun meer brieven dan voordelen heeft opgeleverd. Zoals
de redacteur van het Amerikaanse tijdschrift „Audio” heel verstandig in
het juninummer van 1959 opmerkte:
..Wij geven toe, dat een stereo-systeem veel kritischer is bij de opstel
ling dan een enkel kanaal installatie en dat er veel meer aan vast zit
alvorens het tot volle tevredenheid werkt. Maar wees nu eerlijk en ga
eens na hoe lang het heeft geduurd voor uw eerste mono-systeem hele
maal naar uw zin was. En bedenk ook, dat de eerste LP-platen ook
nog lang niet ideaal waren.”
Het is in verband hiermee, dat ik hoop, dat onderstaande vragen en ant
woorden van belang zullen blijken te zijn en zullen meehelpen om de lucht
op te klaren en de verwarring van de amateurs te verminderen.
Stap voor stap

H. W., Londen W. 1.

Vraag 1. Hoewel ik meer dan tevreden ben over de resultaten met mijn
hoekkast met drie luidsprekers en zij rondstralend schijnen te zijn treedt
er, geloof ik, een psychologische factor op doordat ik weet dat de luid
spreker staat in een bepaalde hoek van de kamer, waarvan ik een platte
grond meestuur (fig. 15/1).
Ik ben nog niet door stereo aangetast, maar ik wil wel over een paar jaar
ook op stereo overgaan. Zou ik dan een tweede hoekkast in B kunnen
plaatsen en daardoor t.z.t. niet alleen goede stereo krijgen, maar ook mijn
mono-weergave verbeteren ?
Kan mijn bestaande 15 watt versterker deze twee luidsprekersystemen
voeden en zou ik het geluidsvolume zonder kwaliteitsverlies dan tot het
tegenwoordige niveau kunnen verlagen ?
Antwoord
Met een soortgelijke luidsprekercombinatie in B zult u zeer zeker betere
mono-resultaten verkrijgen, maar de afstand van 5—5% m zal te groot zijn
voor stereo. Wij stellen u daarom voor de tweede luidspreker verplaats
baar te maken en hem dan in de hoek te plaatsen tot u op stereo overgaat.
De kast kan dan kleiner worden, want u zult goede bassen krijgen van de
bestaande luidsprekercombinatie en dat is voldoende zowel voor stereo als
voor mono. Wanneer de luidsprekers zijn voorzien van regelaars voor het
midden en het hoge register, dan zult u geen moeilijkheden hebben bij het
uitbalanceren voor stereo.
Prefereert u een grote hoekluidsprekercombinatie in B, dan moet u voor
stereo nog een derde luidspreker met scheidingstransformator tussen de
beide kasten opstellen op de manier die in hoofdstuk 10 is beschreven.
U heeft geen grotere versterker nodig om twee luidsprekers te kunnen
voeden en ook zullen twee luidsprekers niet meer geluid geven dan één,
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Plg. ISA — Grote kamer met rondstralende luidspreker in A. Tweede luidspreker in B.
Ideaal voor één-kanaals weergave, maar hij moet verplaatsbaar zijn voor stereo, tenzij
een derde luidspreker er tussen in wordt geplaatst.

behalve dan wanneer u het uitgangsvermogen van uw versterker ook
verdubbelt!
Wanneer zij parallel worden geschakeld wordt ook de impedantie de helft,
zodat u ze op de 7 tot 8 ohm uitgang van de versterker moet aansluiten;
de instellingen van de volumeregelaars en de niveauregelaar zullen dan
dezelfde blijven.
Wanneer u later een tweede versterker voor stereo er bij plaatst wordt de
uitgangsweerstand weer 15 ohm, maar deze aanpassing is volgens onze
vriend N. F. B. niet critisch.
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Wat de kwaliteit aangaat: twee luidsprekers zijn altijd beter dan één en
hun taak wordt ook ca. 50 % lichter.
Aanpassing van de belasting
T. E. P., Princeton, New Jersey
Vraag 2. Ik installeer twee multi-luidsprekersystemen met het oog op
toevoeging van stereo, maar ik weet niet hoe het met de impedantie zit.
De ene combinatie bevat 8 è. 10 ohm luidsprekers voor het midden en hoge
tonen-register en ik heb er twee van ieder parallel staan. Ik heb serieweerstanden toegepast om ze op 15 ohm te brengen in verband met de
aanpassing op het scheidingsfilter. Is dat goed? Momenteel heb ik twee
luidsprekercombinaties met in totaal negen luidsprekers, aangesloten op
een 15 W versterker.
An twoord
Wij voelen niets voor die serieweerstanden in het midden en hoge register
omdat het op hetzelfde neerkomt als het weghalen van een van de beide
luidsprekers. Een betere oplossing zou zijn kleine aanpassingstransformatoren (2:1) te schakelen tussen de luidsprekers en het scheidingsfilter.
Bij multi-luidsprekersystemen is de enige weg om een goede aanpassing te
verkrijgen de impedantie te meten over het gehele frequentiegebied. Wan
neer het ene systeem dan 8 ohm blijkt te zijn en het andere 16 ohm, dan
zal het eerste bij parallelschakeling bij mono-weergave meer energie op
nemen. Maar wanneer op stereo wordt overgegaan kunnen ze op de 8 ohm
en 16 ohm aansluiting van de respectievelijke versterkers worden gezet,
waardoor de aanpassing in orde zal zijn.
Algemeen
Bas en stereo
Vraag 3. Ik heb een grote hoekkast van ca. 0,33 m3 en ook een 37% cm
en 30 cm lage tonen luidspreker. Kan ik ze beiden in een kast zetten en ze
dan voor stereo gebruiken ?
Antwoord
Ja. U verbindt ze normaal aan het scheidingsfilter, net alsof ze in afzon
derlijke kasten zijn gemonteerd, maar ze moeten in faze zijn! Het simpele
feit, dat u twee luidsprekers naast elkaar heeft verbetert de uitstraling van
de lage frequenties en de output wordt er haast door verdubbeld. De kantelfrequentie mag niet hoger zijn dan 400 Hz.
In verband met de nare effecten bij een dergelijk bas-systeem als ze niet
in faze zijn, is het wel goed een omschakelaar, zoals in het volgende ant
woord wordt beschreven, op een van beide luidsprekers aan te brengen.
Algemeen
Faze-schakelaar
Vraag 4. Mijn versterker heeft geen faze-omkeerschakelaar en ik vind het
lastig de luidsprekeraansluitingen te verwisselen. Hoe kan ik die schakelaar
aanbrengen?
Antwoord
Het beste is een driestanden Yaxley-schakelaar in een paar van de luidsprekerdraden op te nemen, zoals is aangegeven in fig. 15/2. De derde
stand is dan „uit” en kan worden gebruikt voor het bepalen van het bromen dreunniveau of bij het opsporen van fouten en het bepalen van het
gedrag van de luidspreker in het algemeen.
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Algemeen
Versterker»
Vraag 5. Ik heb een 15 tot 20 W versterker. Moet ik een versterker met
hetzelfde vermogen hebben voor stereo ?
Antwoord
Niet absoluut nodig. Hoewel het geluidssterkteniveau tussen de twee kana
len wijzigt in overeenstemming met het programmamateriaal is een ver
sterker van 10 W voldoende voor uw tweede kanaal (hiermee is bedoeld
10 W rms British rating). Het energie-overschot van het ene kanaal doet
geen kwaad.
Algemeen
Stereo-groeftaster voor mono-gebruik
Vraag 6. Men vertelde mij, dat ik de verticale uitgang van mijn stereogroeftaster buiten werking moet stellen als ik mono-platen wil draaien.
Hoe kan ik dat doen ? Mijn voorversterker is daar niet op ingericht.
Antwoord
Om de verticale uitgang van een stereo-groeftaster uit te schakelen is het
nodig de „hete” draden van het linker- en rechterkanaal met elkaar te
verbinden. Dit kunt u doen met een kleine schakelaar, maar u moet de
bedrading zo kort mogelijk houden om te voorkomen dat er brom wordt
opgepikt (zie fig. 15/3).
Som- en verschilgroeftasters, zoals de Decca (Londen — Scott), zijn voor
zien van speciale aansluitingen voor de horizontale spoelen om deze voor
mono-platen te kunnen gebruiken.
Huis in aanbouw
D. A. J., Johannesburg, Zuid-Afrika
Vraag 7. Ik wil een stereo-installatie aanbrengen in een huis, dat momen
teel voor mij in aanbouw is. De kosten moeten laag blijven, zo mogelijk
LINKS

i
Fig. 16/3 — Stereogroeftaster
geschakeld voor mono-weergave.
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moet slechts worden gebruik gemaakt van twee 20 cm luidsprekers. Zou lk
horizontale ingebouwde kasten van b.v. ca. 2 m lang, 46 cm hoog en 30 cm
diep daarvoor kunnen gebruiken met een luidspreker aan het ene einde en
een opening aan het andere? Wanneer bakstenen kolomluidsprekers op
2,5 m afstand van elkaar, één aan iedere zijde van de haard, beter zijn, kan
ik dan de bovenkant dichtmaken zonder het geluid te beïnvloeden en de
luidsprekers dus behandelen als in een reflexkast?
Antwoord
U kunt zeer zeker niets beter doen dan bakstenen en cement te gebruiken.
Uw eerste voorstel is niet zo best, omdat bij stereo de midden en hoge
registers bij voorkeur op 1 m è, 1,25 m boven de vloer moeten worden
uitgestraald.
Uw tweede plan: kolomluidsprekers naast de haard is prima, maar u moet
de luidsprekers naar boven laten stralen en diffusoren aanbrengen om
rondstraling te krijgen. U kunt gemakkelijk een open netwerk maken om
de rest te camoufleren. Iedere volkomen afsluiting komt niet in aan
merking.
J. A., Ukley
Geluidsniveau
Vraag 8. Men vertelde mij, dat stereo niet bruikbaar is voor de huiskamer
omdat het zeer hard moet aanstaan om stereo-effect te krijgen. Is dat zo?
Antwoord
Daar is geen woord van waar. Het enige natuurgetrouwe geluidsniveau
voor reproduktie van muziek, zowel mono als stereo, is het niveau, dat we
normaal horen.
M. C., Hornchurch
Zwaar werk in lichte uitvoering
Vraag 9. Ik ben een betonnen kolomluidspreker aan het maken (de hemel
sta me bij!). Mijn vrouw was blij, toen ze mij betonplaten uit mijn aan
hangwagen zag laden. Zij dacht — de arme ziel — dat mijn al lang
vergeten belofte een kolenhok te maken, eindelijk zou worden ingelost.
Maar de thermometer daalde sterk zodra zij de waarheid ontdekte. Ze
zegt: „Als je denkt dat ik dat ding in de voorkamer wil hebben, dan ben
je er glad naast."
Na uw Constructiehandboek te hebben ingekeken was mijn vrouw ver
baasd over de geringe fantasie van de heer Briggs en ze vroeg waarom hij
er ook geen ontwerp in had gezet van een betonnen huisje achter in de
tuin voor de werkelijk enthousiaste luisteraar!
Antwoord
Uw vrouw kan verzekerd zijn van mijn medeleven.
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BESLUIT
Het schrijven over stereo is net zoiets als een kwal een hand geven: je
weet nooit precies waar je aan toe bent en het is moeilijk de situatie in
de hand te houden.
Het moet ongeveer geweest zijn in november 1958, dat wij op het idee
kwamen, dat het schrijven van een boek over stereo wel een interessante
liefhebberij zou zijn; maar zes maanden later ontdekte ik, dat ik vier
hoofdstukken 1 had geschreven en dat die me nog geen van allen aan
stonden. Toen zo ongeveer in het midden van 1959 scheen de lucht op te
klaren. Cecil Watts zegde mij toe mij te zullen helpen met de vruchten van
zijn ondervinding en toen konden wij in grove trekken de richtlijnen voor
het boek vaststellen.
Wanneer ik nu op het boek terugzie, dan moet ik zeggen, dat het veel
minder feiten bevat dan mijn vorige publikaties, maar dat ligt aan het
onderwerp. Bij stereo is het moeilijk de waarheid van de verbeelding te
scheiden en de techniek is te moeilijk voor de doorsnee luisteraar.
Wanneer dit boek een aantal problemen heeft opgelost zonder de lezer
tot tranen toe te roeren, geloof ik, dat het doel is bereikt.
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