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Woord vooraf

In dit boek worden platenspelers, cassetterecor
ders en de bijbehorende grammofoonplaten en
cassettebandjes behandeld. Daarbij richten we
ons zowel tot de technisch geïnteresseerde
geluidsvriend als tot het verkooppersoneel in
handel en industrie. De ontwikkeling, de princi
piële werking en de functie van de genoemde
apparaten komen uitgebreid aan de orde. Ook de
informatiedragers, plaat en cassette, worden in
hun ontwikkeling tot de huidige staat van perfectie

gevolgd. We geven talrijke praktische tips voor het
onderhoud en het bewaren van platen en
cassettes. De verhandelingen over de inwendige
constructie van de toestellen zijn voornamelijk
voor de vakman bedoeld. Maar ook de leek, die
toch meer wil weten over de mechanische en
elektrische processen in de apparaten, kan van de
uitgebreide informatie profiteren.
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1. Inleiding

Het begrip audiotechniek heeft in dit boek betrek
king op platenspelers, grammofoonplaten, casset
terecorders en cassettebanden. Spoelenrecorders
en banden komen in dit boek niet aan de orde, om
dat daar in andere boeken al ruime aandacht aan
is geschonken. Bij het schrijven van dit boek zijn
we van de huidige verkooppraktijk uitgegaan. In de
winkel worden tegenwoordig tegelijkertijd musicassettes en grammofoonplaten aangeboden. De
een koopt platen, de ander cassettes en menigeen
zal beide aanschaffen. Daarom rekenen we beide
geluidsdragers (de software) alsook de bijbeho
rende afspelers (de hardware) tot de geluidstech
niek. Hierbij hebben we er geen rekening mee
gehouden dat cassettebanden - zoals geluidsban

den in het algemeen - 'bespeelbaar' zijn, dus dat
we er eigen opnamen mee kunnen maken.
We hebben ons ook afgevraagd of we cassette of
kassette moeten schrijven. Een belangrijke
overweging om cassette te schrijven is dat Philips
als eerste de genormeerde vorm van de cassette
op de markt bracht en deze de pakkende naam
'Compact Cassette' meegaf. Een tweede zwaar
wegend argument om ons aan deze spelwijze te
houden is het feit dat de Van Dale uitsluitend de
spelling cassette met een c geeft. Wij hebben ons
dan ook maar deze schrijfwijze eigen gemaakt,
hoewel er in de vakliteratuur kennelijk nog geen
overeenstemming op dit punt bestaat.

r-
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2. De fysische grondslagen van de
audiotechniek

2.1 De eerste beginselen

geluidsbron zich bevindt. In lucht van 20 °C be
draagt de geluidssnelheid ongeveer 342 ms'1.
In gassen en vloeistoffen breidt het geluid zich in
longitudinale golven (langsgolven) uit, terwijl het
zich in vaste lichamen zowel in longitudinale als in
transversale golven (dwarsgolven) voortplant.

Omdat zowel bij de opname als bij de weergave
van grammofoonplaten en geluidsbanden het
geluid als informatiedrager dienst doet, zullen we
ons eerst bezig houden met de vraag wat 'geluid'
nu eigenlijk is. Daarbij zullen we tevens enkele
begrippen uit de fysische en de fysiologische
akoestiek verklaren, zodat het volgende gemakke
lijker is te begrijpen.
Geluid ontstaat wanneer een elastisch lichaam
(b.v. een stemvork) in trilling wordt gebracht en
het omgevende medium, bijvoorbeeld lucht, door
het lichaam in een gelijksoortige trilling wordt
gebracht (afb. 2.1). In het ritme van de trilling
treden er dan drukveranderingen op, die zich als
geluidsgolven bolvormig uitbreiden. De geluids
snelheid hangt van het medium af, waarin de

Golflengte, frequentie
Op afb. 2.1 kunnen we zien dat de afstand tussen
het begin en het einde van een sinusvormige
beweging of trilling de golflengte {\) wordt
genoemd. Het aantal trillingen per seconde
noemen we de frequentie f (uitgedrukt in hertz,
afgekort tot Hz). Bij onze stemvork, die op de
genormeerde stemtoon van 440 Hz (kamertoon a')
is afgesteld, wordt er dus één trilling in de tijd van
1/440 seconde afgelegd. Met de geluidssnel
heid c = 342 ms"‘ kunnen we nu de volgende

golflengte (/.) 1/440S
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N
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Afb. 2.1 Ontstaan van het geluid
(trillingen van een stemvork, longitudina
le en transversale trillingen).

|

HO
130

pijngrens

S 120
f 110

geluidsterkte
(phon)

ra

> 100

s
■1
Afb. 2.2 Gehoorbereik van het menselijk
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De golflengte van de stemvorktoon van 440 Hz is
dus:
342
\ =---- = 0,78 m = 78 cm
440
Het bereik van het gehoor
Overschrijden de drukveranderingen in sterkte de
zogenaamde gehoordrempel (afb. 2.2), dan kun
nen ze het trommelvlies in een soortgelijke trilling
brengen waardoor een hoorindruk ontstaat. Zoals
we aan het verloop van de gehoordrempel kunnen
zien, hangt de hoorbaarheid van het geluid niet
alleen van de sterkte af maar ook van de
frequentie. Bij gemiddelde frequenties is de
gehoorgevoeligheid het grootst; bij 1000 Hz
bedraagt deze 2.10"s pascal. Naar lagere en
hogere frequenties neemt de gevoeligheid sterk
af. Een toon van 40 Hz kan het oor b.v. pas
waarnemen wanneer het geluidspeil ongeveer
1000 maal groter (60 dB) is dan bij de gehoor
drempel van een 10OO-Hz-toon. Met een stijgende
geluidsdruk vermindert de frequentie-afhankelijkheid van het gehoor, en de curve verloopt vrijwel
helemaal recht wanneer de 'pijngrens' bij ca 102
pascal wordt bereikt. Bij een frequentie van 1000
Hz bedraagt het verschil tussen de gehoordrempel
(p0 = 2.10”5 Pa) en de pijngrens (ps= ioJ'Pa)een

factor van 10 miljoen. Om deze verhouding
niettemin overzichtelijk te maken, hanteert men
gewoonlijk een logarithmische schaal met als
eenheid de decibel (dB). De genoemde lineaire
geluidsdrukverhouding PQ'PS = 1 : 10000000 =
107 wordt op deze schaal dan een dB-verhouding
van:
Po
20. log — = 20. log 107 = 20.7 = 140 dB
Ps
Dit soort berekeningen kan het beste m.b.v. een
dB-tabel of met een rekenmachine worden
uitgevoerd.
2.2 Richtinghoren
De mens kan zich met zijn beide oren in zijn
omgeving op akoestische wijze oriënteren. Het
vermogen te bepalen uit welke richting een zeker
geluid komt, berust op het feit dat het geluid onze
oren op verschillende momenten en met verschil
lende sterktes bereikt. Zoals we op afb. 2.3 kunnen
zien, komt het van opzij invallende geluid eerder
bij het rechter dan bij het linker oor aan. Het moet
immers de extra weg (I) rond het hoofd afleggen.
De looptijd naar het linker oor is dus groter dan de
looptijd naar het rechteroor. Het looptijdverschil
verandert met de invalshoek (y>) en is al merkbaar
bij een hoek van 1 °, d.w.z. bij een looptijdverschil
in de orde van grootte van enkele ms. Het
11

invalsrichting
van het geluid

weglengte-verschil
van het geluid

2.4 Stereo-weergave

1

Y

Afb. 2.3 Looptijdverschil bij van opzij komend geluid
tussen toegekeerd en afgewend oor.

looptijdverschil is het grootst bij een invalshoek
van 90°, dus wanneer het geluid zuiver van opzij
komt.
Bij zijwaarts invallend geluid speelt ook het
sterkteverschil een rol. Het is immers zo dat het
oor, aan de kant waar het geluid niet vandaan
komt, zich als het ware in de geluidsschaduw
bevindt.
2.3 Mono-weergave
Tot aan het eind van de vijftiger jaren werd er
uitsluitend van één kanaal gebruik gemaakt voor
de elektro-akoestische signaaloverdracht (afb.
2.4). Bij deze monofone overdracht kan de
luisteraar geen afzonderlijke instrumenten in het
geluidslichaam localiseren, doordat bij de weer
gave over een luidspreker fase en intensiteit van
het geluid voor beide oren gelijk zijn. Om tot een
verbetering van de weergave te komen, d.w.z. de
natuurgetrouwheid zo dicht mogelijk te benade
ren, probeerde men in de eerste plaats de indruk
van ruimtelijke spreiding van de geluidsbron te
realiseren. Deze indruk van ruimtelijkheid ontbrak
immers nog in de monofone weergave. Men
geloofde het probleem te kunnen oplossen door in
de opnameruimte een groot aantal microfoons te

opname

D

plaatsen en het geluid via evenzoveel kanalen en
luidsprekers weer te geven.

Tijdens de experimenten, die men uitvoerde om
via een weergave langs verschillende kanalen het
effect van ruimtelijkheid te bereiken, bleek
verrassenderwijs dat de methode met twee
kanalen de beste resultaten voortbracht (afb. 2.5).
Dit kunnen we verklaren met de somlocalisatie
door looptijd- en intensiteitsverschillen van twee
naast elkaar functionerende luidsprekers. Onder
somlocalisatie verstaan we het vermogen van het
menselijk oor om de uit twee luidsprekers
komende signalen om te zetten in één resulteren
de geluidsindruk. Hierbij gaan er er vanuit dat de
luidsprekers op een zekere afstand van elkaar (de
basis) staan opgesteld en dat de luisteraar zich op
de symmetrielijm tussen beide luidsprekers
bevindt (afb. 2.6).
Somlocalisatie door intensiteitsverschillen
Stralen twee luidsprekers hetzelfde signaal, b.v.
de stem van een omroeper, met dezelfde
geluidssterkte en zonder onderlinge vertraging
uit, dan heeft de luisteraar de indruk dat de
omroeper zich in het midden tussen de twee
luidsprekers bevindt. De richting waarin de
luisteraar de omroeper vermoedt, verdwijnt
echter uit het midden en verschuift naar die
luidspreker waarvan de geluidssterkte t.o.v. de
andere luidspreker toeneemt. Dit 'localisatieeffect' treedt alleen bij frequenties boven 800 Hz
op.
Somlocalisatie door looptijdverschillen
Wanneer de signalen van twee luidsprekers, bij
gelijke geluidssterkte, met een zekere vertraging
t.o.v. elkaar bij de luisteraar aankomen, dan is het
ook mogelijk de plaats van de schijnbare
geluidsbron te bepalen. Dit effect treedt alleen op
bij frequenties tussen 300 en 800 Hz. Stralen
twee luidsprekers hetzelfde signaal met dezelfde

opname

weergave

>
1 kanaal

to
<u
O

D
D

weergave

>
>
2 kanalen

Afb. 2.4 Principe van de mono-overdracht.
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Afb. 2.5 Principe van de stereo-overdracht.
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Afb. 2.6 Som/oca/isatie door looptijd- en intensiteitsversch/l/en. Loca/isatie van het door de luisteraar
opgevangen geluid t.o.v. de symmetrielijn tussen twee luidsprekers m.b.v. intensiteitsverschillen. Loca/isatie van
het door de luisteraar opgevangen geluid t.o.v. de symmetrielijn tussen twee luidsprekers m.b.v.
looptijdverschillen tussen de geluidssignalen.

geluidssterkte uit, maar doet de ene dat met een
zekere tijdsvertraging (T) t.o.v. de andere, dan
schuift de schijnbare geluidsbron naar die
luidspreker op waarvan het signaal onvertraagd
bij de luisteraar aankomt. Dit akoestische
fenomeen staat ook wel als de 'wet van het eerste
golffront' bekend.
2.5 HiFi-stereofonie
De stereofonie, die een nabootsing van de
natuurlijke gehoorindruk van de mens met twee
oren bewerkstelligt, heeft de fysische en de
fysiologische kwaliteit van de weergave aanzien
lijk verhoogd. Maar pas de HiFi-stereofonie, de
verbinding tussen stereofonie en High-Fidelity,
brengt de perfectie van de weergave binnen onze
horizon. 'Fidelity' komt oorspronkelijk van het
latijnse 'fidelitas' hetgeen betrouwbaarheid bete
kent, terwijl het engelse 'high' hoog betekent. We
spreken van High-Fidelity - of gewoon HiFi wanneer de geluidsinformatie, bijv. een kamermuziekwerk, zonder verandering van de klank
kleur en met proportioneel gelijke dynamiek als in
de concertzaal, wordt overgedragen en weergege
ven. Deze definitie is natuurlijk zeer rekbaar en
daarom zijn in DIN 45 500 alle kwaliteitseisen
samengevat waaraan een apparaat moet voldoen
om voor het predicaat HiFi in aanmerking te
komen.

2.6 Quadrofonie
De toehoorder in de concertzaal hoort niet alleen
het geluid dat rechtstreeks van het orkest
afkomstig is. Een groot deel van het geluid bereikt
hem of haar via de wanden. D.w.z. dat het geluid
uit verschillende richtingen naar de toehoorder
wordt gereflecteerd (afb. 2.7). T.o.v. het recht
streekse geluid heeft het gereflecteerde (indirec
te) geluid een langere looptijd, een kleinere
intensiteit en verschillende fasehoeken. De

------------direct geluid

------- indirect geluid

Afb. 2.7 Luisteraar in de concertzaal.
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Afb. 2.8 SQ-quadro (matrix-systeem). 4-2-4 schema.

richtinggevoeligheid van het gehoor wordt daar
door echter niet verstoord, want volgens de 'wet
van het eerste golffront' gebruikt het gehoor voor
de localisatie van de geluidsbron altijd het eerst
aankomende geluid, dus het directe geluid. Het
vertraagde, indirecte geluid wordt door de
toehoorder ervaren alsof het uit dezelfde richting
komt als het directe geluid.
Bij de stereofonie stelt men zich weliswaar een
ruimtelijk verdeeld geluidspanorama ten doel, de
karakteristieke eigenschappen van de concertzaal
kunnen er toch niet helemaal mee worden
nagebootst. Het indirecte geluid dat in de
concertzaal wordt geproduceerd, wordt ook wel
weergegeven, maar het komt altijd uit dezelfde
richting, nl. de richting van de luidspreker. De
quadrofonie, die gebruik maakt van twee extra
kanalen en twee extra luidsprekers, lost dit
probleem op. Pas in 1971 werden voor het eerst

hierop betrekking hebbende onderzoekingen
openbaar gemaakt. Ter discussie stonden het door
Columbia en Sony ontwikkelde SQ-systeem en
het in Japan tot ontwikkeling gekomen CD-4systeem van Nivico.
SQ-systeem (4-2-4)
In het SQ-(Stereo Quadrofoniej-systeem maakt
men voor de overdracht van vier signalen gebruik
van een tweekanaalscode. De twee signalen van
de achterste kanalen (AL en ar) worden in een
matrix-schakeling gescheiden met een onderling
faseverschil van 90°, aan elk van de twee signalen
van de voorste kanalen (VLen vR) toegevoegd. De
op deze manier verkregen 'totaal'-signalen Lt =
(VL - 90°Al + Ar) en Rt = (VR + 90°AR - Aj_)
kunnen net als * een stereosignaal op een
geluidsband of een grammofoonplaat worden
vastgelegd. Doordat het gecodeerde signaal geen

vier overdrachtskanalen

opname

•F

Ch

Vr

Ar

u

kanaal 1
kanaal 2

co

CD

o

kanaal 3
Vl

Al
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\
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D>
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ah

Afb. 2.9 CD-4-quadro (discreet systeem), 4-4-4 schema.
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bijzondere eisen aan de bandbreedte van het
overdrachtskanaal stelt, kan het ook via de radio
worden uitgezonden. Omdat de twee overdrachtssignalen voor de weergaven weer door een
matrixschakeling in vier signalen worden omge
zet, wordt het SQ-systeem ook wel met het
schema 4-2-4 aangeduid (afb. 2.8). Buiten het SQsysteem kennen we nog een ander systeem,
'Regular-Matrix' genoemd. Zo brengt Sansui het
QS-, Toshiba het QM-, Kenwood het QR- en
Denon het QX4-systeem op de markt. Alle matrixsystemen hebben t.o.v. het CD-4-systeem het
nadeel, dat de kanaalscheiding gering is.
CD-4-systeem. (Compatible Discrete 4-Channel)
CD-4-quadrofonie is een zuiver 4-kanaalssysteem, waarbij een vierkanaalsopname op vier
afzonderlijke kanalen wordt opgeslagen en via

vier afzonderlijke kanalen wordt weergegeven.
Vanwege de ruimtelijke scheiding van de vier
informatiestromen spreekt men ook wel van
discrete quadrofonie, waarvoor ook wel het
schema 4-4-4 wordt gebruikt (afb. 2.9). Het CD-4systeem levert de hoogste weergavekwaliteit en
de grootste klankdifferentiatie. Helaas is het
technisch gezien een nogal omslachtig systeem
en vereist het een speciale platenspeler. Op dit
moment behoort de overdracht via de radio niet tot
de mogelijkheden.
Een nieuwer systeem UMX genoemd (Universal
Matrix System) werd door Denon (Nippon
Columbia Co. Ltd.) ontwikkeld. Dit systeem vormt
een combinatie van matrix- en discrete quadrofo
nie. Het is een poging de voordelen van de twee
systemen te verenigen en de nadelen te
vermijden.
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3. Grammofoontechniek

3.1 Van de Edison-fonograaf tot de elektro
nisch gestuurde platenspeler
Toen het Thomas Alva Edison op 12 augustus
1877 voor het eerste gelukte geluid op te nemen
en opnieuw weer te geven, verwezenlijkte hij
daarmee de oeroude wensdroom om stemmen en
geluiden vast te kunnen houden en op een
willekeurig moment weer te laten klinken. Zijn
'phonograaf' bestond uit een horizontaal gelager

de, met tinfolie overtrokken rol die met een
handslinger werd rondgedraaid. Voor de opname
en de weergave werd een snijbeitel gebruikt die
was verbonden met een mica membraan. Het
membraan werd door het opvallende geluid in
trilling gebracht, waarbij de beitel in de tinfolie van
de draaiende rol een geluidsgroef met overeen
komstige verdiepingen graveerde. Tien jaar later
al kreeg de grammofoonplaat van de Duitse
Amerikaan Emile Berliner zijn huidige vorm.

Afb. 3.1 De eerste 'Grammophoon' van Emile Berliner, 1889.
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Op afb. 3.1 zien we het eerste model van zijn
platenspeler. De grammofoonplaten bestonden
nog uit zink en waren slechts enkelzijdig
bespeelbaar. In 1904 waren er al dubbelzijdig
bespeelbare platen van hardrubber met een
speeltijd van 4 minuten per kant. Een grote
vooruitgang in de ontwikkeling van de grammo
foonplaat boekte men toen het gelukte wasplaten
voor de opname te gebruiken en daarvan langs
galvanische weg persmatrijzen te maken. Hier
mee was niet alleen de weg geopend voor een
willekeurige vermenigvuldiging van platen, maar
bereikte men ook een grote vooruitgang in de
geluidskwaliteit. Een verdere stap voorwaarts
zette men in 1925 toen het akoestische opnameproces door een elektrisch proces kon worden
vervangen. In 1950 werd nog vooruitgang geboekt
met de invoering van de langspeelplaat en het
groefschrift met variabele spoed. Nu men sinds
het eind van de vijftiger jaren ookstereoplaten kan
vervaardigen, bereikt men een optimum aan
klankhelderheid en doorzichtigheid.
De ontwikkelingsweg van de grammofoonplaat
was lang en moeilijk. Hoewel de stand van zaken
nooit helemaal bevredigend was voor de technici,
reageerde het publiek telkens enthousiast op de
nieuwe ontwikkelingen. Tegenwoordig is de
grammofoonplaat van zo'n hoge kwaliteit, dat
deze door geen andere wijze van geluid opslaan
wordt overtroffen.
Het is het doel van de platenspeler de door de plaat
geboden mogelijkheden ten volle te benutten. Het
is dus te begrijpen dat de platenspeler in de loop
der tijd even grote veranderingen heeft ondergaan
als de grammofoonplaat in de loop van zijn
negentigjarige geschiedenis.
De grammofoontechniek kreeg in de dertiger jaren
een belangrijke impuls toen het loopwerk met een
veer door een elektrische aandrijving werd
vervangen en de akoestische hoorn plaats maakte
voor een elektromagnetische groeftaster. Daar
mee was de basis gelegd voor een steeds maar
doorgaande ontwikkeling. Elektronisch gestuurde
aandrijfsystemen met een gestabiliseerd toeren
tal bieden de beste gelijkloopgaranties, waarmee
het janken van de weergave voorgoed tot het
verleden behoort. De toonarm heeft zich van een
eenvoudige drager voor de hoorn tot een precisieinstrument ontwikkeld: zeer licht van gewicht,
zonder topzwaar te worden, zonder resonantiegevoelige plaatsen en in beide richtingen vrij
beweegbaar met een minimum aan wrijving. De
akoestische hoorn met het mica membraan is
geweken voor een zeer gevoelige elektromagne-

Afb. 3.2 HiFi-platenspeler met drie sensoren voor de
schakelfuncties start/stop en snelheidskeuze
(Telefunken).

tische omzetter. Saffieren en diamanten zijn in de
plaats gekomen van de stalen naalden. Naast de
afspeeleigenschappen zijn ook de bedrijfszeker
heid en het bedieningscomfort voortdurend aan
verbeteringen onderhevig geweest. Zo zijn er
vrijwel perfecte automatische platenspelers voor
afzonderlijke platen en platenwisselaars tot
ontwikkeling gekomen. Soepele schakelaars, zelfs
contactschakelaars (sensoren), met controlelampjes maken het starten van de verschillende
functies zeer gemakkelijk (afb. 3.2). De geschiede
nis van de platenspeler wordt dus gekenmerkt
door een onafgebroken rij van ontwikkelingen
waarvan het einde voorlopig nog niet in zicht is.
3.2 De grammofoonplaat
Tot aan het begin van de vijftiger jaren kende men
alleen de plaat met normaalgroef die met een
toerental van 78 t/min. moest worden afgespeeld.
De korte speelduur en de grote hoeveelheid ruis
droegen er niet toe bij dat de plaat een grote vlucht
kon nemen. Pas de langspeelplaat, met de lage
speelsnelheid van 33% t/min. en de variabelespoedtechniek, bracht een zodanig lange speeltijd
binnen de mogelijkheden, dat ook langere
muziekwerken op de plaat konden worden gezet.
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Tabel 3.1 Karakteristieke gegevens van grammofoonplaten
toerental

45

33%

DIN-normblad

Mono 45 536
Stereo 45 546

Mono 45 537
Stereo 45 547

aantal seconden per omwenteling

1.3

1,8

genormeerde plaatdiameter in cm (mm)

17,5 (175 ± 1)

30 (301,6 ±0,8)

grootste 0 van de gemoduleerde groef (mm)

168

292,6

kleinste 0 van de gemoduleerde groef (mm)

107

119

39,6
25,2
98,4 (-2)

50,6
20,7
106,4 (-0,8)

breedte van de gemoduleerde groef ( nm)

Mono 50
Stereo 40

Mono 50
Stereo 40

groefhoek

88° ± 2°

88° ± 2°

groefbodemstraal ( urn)

Mono 10
Stereo 4

Mono 10
Stereo 4

snijfrequentiekarakteristiek ( ms)

75. 318, 3180

75, 318, 3180

volledige uitsturing bij 1000 Hz (cm/s)

Mono 12
Stereo 8/Kanaal

Stereo 10
Mono 8/Kanaal

lengte van een 50-Hz-slingering in mm bij een bepaalde groef 0 (mm)

7,9 bij 1 68 0
4,71 bij 100 0

10 bij 290 0
3,5 bij 100 0

lengte van een 15-kHz-slingering in mm bij een bepaalde groef 0 (mm)

0.027 bij 168 0
0,016 bij 100 0

0.034 bij 290 0
0,012 bij 100 0

groefsnelheid
eerste groef (cm/s)
laatste groef (cm/s)

Nieuw ontwikkelde materialen voor de plaat
deden de weergavekwaliteit aanzienlijk stijgen.
Het toerental van 78 t/min kan als historisch
worden beschouwd. Waarschijnlijk is het van
Emile Berliner afkomstig, wiens mecanicien via
toevallig beschikbare aandrijfmiddelen en een
gegeven overzetverhouding tot dit toerental
kwam. Men heeft altijd aan dit toerental
vastgehouden, dat overeenkomt met het toerental
van een 77-polige motor bij 50 Hz en een 92polige motor bij 60 Hz netfrequentie. Grammo
foonplaten met een draaisnelheid van 33y3 t/min
werden al in 1928 voor de eerste geluidsfilm
gebruikt. Omdat men indertijd het geluid nog niet
op de film zelf kon vastleggen, liet men deze platen
synchroon met de film meedraaien. Om de
aftastvervormingen binnen verdraagbare grenzen
te houden, liep de groef bij deze platen van binnen
naar buiten. De binnenste groeven werden dan
18

nog door de onbeschadigde naald afgetast. Bij de
ontwikkeling van de latere langspeelplaten heeft
men dit toerental van 331/3 t/min eenvoudigweg
overgenomen. Het komt overeen met het toeren
tal van een 180-polige motor bij een netfrequen
tie van 50 Hz en een 216-polige motor bij een
netfrequentie van 60 Hz.
Om er voor te zorgen dat het frequentiebereik van
de in 1953 door RCA (Radio Corporation of
America) uitgebrachte plaat van 17,5 cm diameter
niet zou worden ingeperkt, moest men het
toerental tot 45 t/min verhogen. Dit komt overeen
met het toerental van een 133-polige motor bij
een netfrequentie van 50 Hz of een 160-polige
motor bij een netfrequentie van 60 Hz.
Platen met een diameter van 17,5 cm zijn er ook
voor een toerental van 16% t/min. Deze eveneens
in Amerika ontwikkelde plaat is alleen voor de
weergave van gesproken woord bedoeld.

Materiaal, afmetingen en normen
Bestonden de normaalgroefplaten nog uit een
mengsel van schellak en leisteengruis, de
moderne microgroefplaten worden van polyvinylchloride (PVC) gemaakt, waaraan nog wat roet is
toegevoegd om de plaat zwart te maken. Om te
verzekeren dat de grammofoonplaten van wille
keurig welke fabrikant op elke platenspeler
kunnen worden gedraaid, moet de fabrikant een
groot aantal normen voor de fabricage in acht
nemen. De bekendste normen zijn wel de
toerentallen van 45 en 33y3 t/min met de daarbij
behorende diameters van 17,5 en 30 cm. Verder
zijn de aan- en de uitloopgroef, het middengat en
de dikte van de plaat aan normen gebonden.
Buitengewoon belangrijk is ook de normering van
de snij-frequentiekarakteristiek, de uitsturing en
de groefvorm. In tabel 3.1 zijn de belangrijkste
gegevens van de grammofoonplaten samengevat.

Op afb. 3.3 zien we het profiel van een gesneden
groef. De scheef liggende zijwanden sluiten een
hoek van ongeveer 90° in en komen met een
bepaalde groefbodemstraal samen. De groefafstand bepaalt de breedte tussen twee naastlig
gende groeven en de spoed van de spiraalvormig
verlopende groef.

Diepteschrift
Bij het diepteschrift wordt gebruik gemaakt van
een loodrecht op de plaat staande uitwijking van
de snijbeitel. Dit heeft tot gevolg dat de groef een
steeds verschillende breedte zal hebben. Bij het
afspelen van de groef beweegt de aftastnaald zich
eveneens loodrecht op het plaatoppervlak (afb.
3.4). Diepteschriftgroeven worden tegenwoordig
nog voor vervormings- of overspraakmeetplaten
gebruikt.

groefbreedte

groefhoek

Afb. 3.3 Profiel van een geluidsgroef.
L

dambreedte

groefafstand
groefbodemstraal
bewegingsrichting
van de snijbeitel

bewegingsrichting
van de snijbeitel

amplitude

hoogste punt
amplitude
laagste punt

<u
o»

middenlijn van de
ongemoduleerde groef

§>

i
Afb. 3.4 Diepteschriftgroef.

Afb. 3.5 Dwarsschriftgroef.
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Dwars- (lateraal-)schrift.
In tegenstelling tot het diepteschrift van Edison,
beweegt de snijbeitel bij het dwarsschrift van
Berliner - bij een constante groefbreedte - zich in
horizontale richting uit de middenlijn van de
ongemoduleerde groef, waarmee dus horizontaal
verlopende golven worden gesneden (afb. 3.5). De
aftastnaald wordt bij het afspelen eveneens in
horizontale richting bewogen. De afmetingen van
de normaal- en de microgroef kunnen we in tabel
3.1 vinden.
Stereogroef
Zowel de dwarsschrift- als de diepteschriftgroef
bevat slechts één informatiestroom. Omdat er
voor de stereofonische geluidsregistratie twee
informatiestromen moeten worden vastgelegd,
heeft men een combinatie van het dwars- en het
diepteschrift gekozen. De twee orthogonale
(rechthoekig op elkaar staande) bewegingsrich
tingen die we tot nu toe kenden, worden 45°
gedraaid, zodat bij het snijden van de stereogroef,
de linker groefwand de informatie van het linker
kanaal en de rechter groefwand de informatie van
het rechter kanaal ingesneden krijgt. Wordt deze
groef afgespeeld, dan zal de naald een samenge
stelde beweging uitvoeren die de resultante is van
de afzonderlijke bewegingen van elke groefwand.

rechts

links + rechts
dwars (transversaal-)
schrift

Op afb. 3.6 zien we de vier mogelijkheden van
modulatierichtingen bij de 45°-stereo-optekening: links, rechts, links plus rechts als dwars
schrift, links min rechts als diepteschrift. Stereoopnamen die op deze manier zijn opgetekend zijn
'compatibel' d.w.z. dat ze ook via een enkel kanaal
kunnen worden weergegeven.
De variabele spoed
Om het plaatoppervlak beter te benutten, snijdt
men de groef niet met een constante spoed, maar
past men de spoed aan de groefuitwijking op die
plaats aan. In 1950 paste men voor de
langspeelplaat, de variabele spoed toe. Zoals we
op afb. 3.7 kunnen zien, wordt de groef bij b.v. een
paukslag naar buiten gevoerd om daarmee plaats
te maken voor de grotere uitwijking. Na het einde
van de grote uitwijking komt de groef weer op de
oude koers terug. De stijging van de groef wordt
dus zowel aan de grootte van de uitwijking als aan
de stijging van de vorige groef aangepast.
De 45°-stereogroef vereist een aangepast snijproces. De voorwaartse sturing van het linker en
het rechter kanaal worden afzonderlijk behandeld.
Voor het optekenen van verschilsignalen, die het
diepteschrift geven, moet niet alleen de overeen
komstige voorwaartse beweging worden zekergesteld, maar moet de snijnaald ook tegelijkertijd

links - rechts
diepteschrift

N

Afb. 3.7 Schrift met variabele spoed.

L

L+R

R

L-R

voorwaartse
sturing

dieptesturing
Afb. 3.6 De vier mogelijke modulatierichtingen bij het
45°-stereoschrift.
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Afb. 3.8 Principeschema van de voorwaartse- en diepte
sturing bij een 45°-stereogroef.

5

4 3
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%
%
%
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%
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/

ii
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%

4
Afb. 3.9 Procédé voor variabele spoed voor 45°-stereogroeven.
dieper in het plaatoppervlak worden gevoerd, om
er voor te zorgen dat de minimale bovenbreedte
van de groef bij uitwijkingen naar boven niet wordt
onderschreden. Op afb. 3.8 zien we het principeschema van de voorwaartse sturing. Op afb. 3.9
zien we de ligging van de groeven op de plaat.
Groefgedeelte 1 wordt niet gemoduleerd. Groef
gedeelte 2 wordt met het rechterkanaal gemodu
leerd. Al voor het begin van de modulatie moet de

D Vl
A
K>^.O^
l

ruimte voor de uitwijking worden geschapen.
Maar de voorwaartse sturing kan bij het begin van
het signaal weer normaal verlopen. Groefgedeelte
3 is niet gemoduleerd. In groefgedeelte 4 wordt
het signaal van het linker kanaal gesneden. De
voorwaartse sturing van de lege groef kan tot het
begin van het signaal worden gehandhaafd om
pas dan de stijging te vergroten. Groefgedeelte 5
kan de modulatie op deze manier niet verstoren.
SQ-groef
Bij het SQ-matrix-proces kunnen de in een
codeerschakeling samengevoegde vier signalen
als een stereosignaal in de groef worden
vastgelegd. Zoals we op afb. 3.10 zien komen de
voorste kanalen vl en vr elk slechts één keer in
de 'totale' overdrachtskanalen voor, zodat, net als
bij stereo, een goede scheiding tussen de linker en
de rechter kanalen is gewaarborgd. Omdat de
signalen van de achterste kanalen.LA en RA t.o.v.
de voorste kanalen met een fasedraaiing van 90°
aan de snijbeitel worden toegevoerd, maakt deze
cirkelvormige bewegingen. Voor kanaal AL
verlopen deze bewegingen met de klok mee en
voor kanaal AR tegen de klok in. Daarbij ontstaat
een dubbelspiraalvormige groef, die ook wel een
dubbel-helix wordt genoemd (helix is engels voor
spiraal). De SQ-groef kan door een goede stereo-

Vl + 0.7 Ar-90° 0.7 Al
Lt=
a>

CJ

•O ,2<
O >3

<u t

Vl - 90° Al + Ar
Vr + 90° Ar - Al

Al - 0.7 Vr + 90° 0.7 Vl
CU

<u
T3 .><
O >3

8g

Vr - 0.7 Al + 90° 0,7 Ar

•o c

Rt=

Ar

Afb. 3.10 SQ-groef.
opneem- en weergeefprocédé.

Ar + 0,7 Vl - 90° 0.7 Vr
Lt = linker, totaal kanaal
Rt = rechter, totaal kanaal
Vl = linksvoorkanaal
Vr = rechtsvoorkanaal
Al = linksachterkanaal
Ar = rechtsachterkanaal
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Afb. 3.11 CD-4 -groef, opneem- en weergeefprocédé (4-4-4).

groeftaster met een voldoend grote verticale
meegaandheid (compliantie) worden afgetast.
CD-4-groef
Uit de vier opnamekanalen worden in een
matrixschakeling de somsignalen van de linkerkanalen VLAL zowel als de rechterkanalen VR + ar
samengesteld, welke aan een mengschakeling
worden toegevoerd. Met de vergelijking in de
matrix gevormde verschilsignalen VL- ALen VR Ar wordt vervolgens een hulpdraagfrequentie
van 30 kHz gemoduleerd. De op deze manier
geprepareerde verschilsignalen worden 19 dB
verzwakt en vervolgens met de somsignalen
gemengd. Het produkt dat hierbij ontstaat wordt
aan de snijkop toegevoerd en overeenkomstig afb.

3.11 in de linker resp. de rechter flank gesneden.
De somsignalen worden in 45°-stereoschrift
gesneden en de frequentiegemoduleerde verschilsignalen worden op de groeftlanken gesuperponeerd. Op afb. 3.12 zien we op welke wijze het
signaal wordt geprepareerd en we zien tevens de
frequentie- en niveauverhoudingen van de ver
schillende signalen. Voor de weergave van CD-4grammofoonplaten is, vanwege het tot 45 kHz
lopende frequentiebereik, een speciale groeftaster nodig.
3.3 Plaatproduktie
Opnametechniek en snijproces
In het tegenwoordig toegepaste opnameproces

de verschilsignalen
liggen buiten het
hoorgebied en zijn
op een 30-kHz-drager
gemoduleerd

somsignaal
kanaal 1 + 2
verschilsignaal
kanaal 1+ 2

i

somsignaal
kanaal 3+ 4
verschilsignaal
kanaal 3+4

19 dB

iH.
15 kHz
20kHz
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15kHz
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20kHz

30kfiz
45kHz

Afb. 3.12 Signaa/samenstel/ing. frequen
ties en signaalniveaus in de CD-4-groef.

loopt het signaal van de microfoons over de
regietafel in de regiekamer naar een 24kanalenrecorder, waar de eerste versie op wordt
vastgelegd. Daarna volgt de mixage waarbij het
signaal de regietafel opnieuw passeert. Nadien
wordt de definitieve versie op een 2-sporenrecorder vastgelegd. Deze opname wordt met een
snijmachine in een lakplaat gesneden. Op afb.
3.13 zien we hoe de stereo-snij-installatie in
principe is opgebouwd. Hoe zo'n installatie er in
werkelijkheid uit ziet, toont afb. 3.14. We zien een
snijmachine van de firma Neumann in Berlijn. De
heen- en weergaande snelheid waarmee de
snijbeitel (en later de AFSPEELnaald) zich
beweegt (men noemt dat ook 'snijsnelheid') wordt
de zijdelingse snelheid (v) genoemd. De topwaarde (amplitude) van deze snelheid hangt af van de
amplitude (a) en de frequentie (f) van de
opgetekende geluidstrillingen. We krijgen in
formulevorm: v-a • w =a ■ 7n flcms'1). De amplitude
van de uitwijking wordt in um gegeven. Omega (w)
is de cirkelfrequentie = 2.7t.f. Zou men de plaat met
een constante zijdelingse snelheid snijden, dan
zouden zich bij afnemende frequentie steeds
grotere amplitudes (groefuitwijkingen) voordoen;

daarvoor zou zeer veel plaats nodig zijn.
Anderzijds zou de groefuitwijking bij stijgende
frequentie zo afnemen, dat het signaal bij het
afspelen in de ruis zou verdrinken. Deze
overwegingen leidden er toe de snijfrequentiekarakteristiek volgens de aanbevelingen van de
R.I.A.A. (Record Industrie Association of America)
en volgens de Duitse Industrie Norm DIN 45 541
vast te leggen.
Het verloop van de frequentiekarakteristiek is een
samenstelling van verschillende deelcurven. Het
resultaat zien we op afb. 3.15. Onder de
overgangsfrequentie fa=500Hz(318 >is) wordt de
snelheid met 6 dB/oktaaf verminderd, maar vanaf
overgangsfrequentie f, = 50 Hz (3180 ms) laat men
de snelheid weer toenemen. Vanaf overgangs
frequentie fj = 2120 Hz (75 ms) laat men de
snelheid met 6 dB/oktaaf toenemen. Het verlagen
bij de lage frequenties kan men niet onbegrensd
doorvoeren, omdat bij de weergave ook de dreun
van de platenspeler volgens de weergavekarakteristiek wordt versterkt. De snijfrequentiekarakteristiek vormt dus een compromis tussen een zo
lang mogelijke speelduur en een zo klein mogelijk
ruisniveau. De ruis die vooral zeer sterk is in het
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Afb. 3.13 Principiële opbouw van een stereo-snij-installatie.
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hoge frequentiegebied, wordt bij de weergave
overeenkomstig de weergavekarakteristiek ver
zwakt.
Fabricage van matrijzen en persproces
Tot de plaat uiteindelijk klaar is, moeten er van
het snijden nog verschillende andere fabricageetappes worden doorlopen. De eerste stap is de
vervaardiging van een 'vader'. Hiertoe voorziet
men een lakfolie van een zilverlaagje dat men
galvanisch met een nikkelbedekking versterkt, om
deze dan vervolgens weer van de lakfolie te
scheiden. De vader is een negatief, d.w.z. dat de
groeven opstaande randjes zijn. In de tweede fase
van de fabricage maakt men van deze vader nu
een 'moeder'. De vader wordt hiertoe zo

behandeld, dat er weer nikkel en zilver galvanisch
kan worden opgebracht. Na het scheiden van de
opgebrachte laag van de vader houdt men de
moeder over die afgespeeld kan worden om te
controleren of het snijproces goed is verlopen. De
derde stap is nu dat men van de moeder op
dezelfde wijze als hiervoor beschreven een aantal
negatieven maakt, ook wel zonen of matrijzen
genoemd. Op afb. 3.16 zien we een platenpers
waarin twee matrijzen zijn aangebracht; een voor
de voorkant en een voor de achterkant van de
plaat. In de verhitte vorm wordt nu het etiket in de
voorverwarmde persmassa gelegd. Nadat ook het
tweede etiket op de vorm is gelegd, sluit men de
pers.
Ondanks het langdurige fabricageproces is het
kwaliteitsverlies tussen band met origineel en de

Afb. 3.14 Moderne grammofoonplatensnij-installatie (Neumann, Berlijn).
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Afb. 3.15 Snijfrequentiecurve van de grammofoon
plaat (frequentie-karakteristiek van de snelheid bij
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Afb. 3.16 Platenpers (EM! Elektrola).
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duizendste geperste plaat zo gering, dat men dit
zelfs met de beste afspeelapparatuur nauwelijks
kan waarnemen.
Voor de uitgesproken liefhebber van een hoge
weergavekwaliteit, wijzen we hier nog op de plaat
die is gefabriceerd volgens het principe van de
directe insnijding. Bij deze plaat werd het door de
geluidstechnicus gemengde signaal direct bij de
opname aan de snijmachine toegevoerd. De
omweg over de band en het ingewikkelde
mengproces, worden hier dus vermeden. Het
resultaat is een plaat die qua klankrijkdom en
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natuurlijkheid veel van een live-produktie weg
heeft.
Hoewel de speeltijd van zo'n direct gesneden plaat
wat korter is (men kan de variabele speed immers
niet toepassen) en de prijs ook wat hoger ligt dan
die van een conventionele plaat (de musici moeten
het stuk immers in één keer perfect spelen, wat
niet altijd lukt zodat het wel eens over moet) mag
deze zich dank zij zijn hoge kwaliteit en
oorspronkelijkheid in een groeiende belangstel
ling verheugen.

4. Platenspelers

4.1 Principiële opbouw en functie
De platenspeler bestaat in wezen uit een loopwerk
en een aftastinrichting. Beide eenheden zijn
tezamen op een draagplaat, ook wel het chassis
genoemd, gemonteerd en vormen zo een functio
nele eenheid. Tot het loopwerk behoort de
aandrijfmotor, de overbrenging en het plateau (of
draaitafel) waarop de plaat rust. Tot de aftastin
richting rekenen we de groeftaster (het element)
en de groeftasterarm ofwel de toonarm. Het
loopwerk moet de plaat met een genormeerd
toerental, volledig gelijklopend en zonder haperen
ronddraaien. De toonarm moet het element
behoorlijk vasthouden en - zonder het aftastproces te beïnvloeden - de groeftaster over de plaat
geleiden.
4.2 Loopwerk
Bij eenvoudige platenspelers zijn motor, over
brenging, plateau en toonarm vast met het chassis
verbonden (afb. 4.1). Het chassis moet daartoe
natuurlijk van voldoende stijfheid zijn. Om dat te
bereiken is de buitenrand van het, meestal van
staalplaat vervaardigde chassis over de gehele
aandrukwiel

element

omtrek omgebogen en is er voor het plateau een
overeenkomstige verdieping in het chassis aange
bracht. Het getril dat de motor en de overbrenging
voortbrengt en andere trillingen zijn de belangrijk
ste stoorfactoren tijdens het afspelen. Bereiken
deze mechanische trillingen de aftastnaald, dan
worden ze door het element overgenomen, in
stoorspanningen omgezet, elektronisch versterkt
en uiteindelijk als dreun(rumble) in de luidspreker
hoorbaar gemaakt. Daarom is het chassis met
veren opgehangen; deze moeten het plateau
tegen alle trillingen beschermen. Samen met de
totale massa van de platenspeler vormen deze
veren een dempingsfilter en verhinderen tege
lijkertijd dat het plateau in aanraking komt met het
montageblad. Bij deze opbouw kunnen de op het
chassis geplaatste bedieningsorganen nog wel
moeilijkheden veroorzaken. Worden ze tijdens
het afspelen onvoorzichtig bediend, dan kunnen
de trillingen het element bereiken en een
dreunend geluid veroorzaken. De toonarm en het
element worden beter tegen trillingen van
buitenaf beschermd wanneer het plateau en de
toonarm op een van het chassis gescheiden
subchassis worden gemonteerd. Zoals we op afb.
4.2 kunnen zien, vormt het verend aan het chassis
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Afb. 4.1 Principiële constructie van een platenspeler.
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Afb. 4.2 Constructie van een platenspeler met subchassis. De toonarm en het plateau zijn verend met het chassis
verbonden.
opgehangen subchassis een beweegbare een
heid, waarvan de massa en de vering een
mechanisch laagdoorlaatfilter vormen. Bij deze
constructie is het niet meer mogelijk het plateau
via een star aandrukwiel aan te drijven, maar moet
men een snaaraandrijving toepassen, waarvan de
elasticiteit een functionele ontkoppeling voor
motortrillingen naar het plateau vormt. Wanneer
men een subchassis toepast, kunnen de op het
chassis bevestigde bedieningsorganen natuurlijk
ook geen'storingen meer veroorzaken.
A andrijfmotoren
Voor de aandrijving van platenspelers worden
voornamelijk zelfaanlopende enkelfasige asynchroonmotoren gebruikt. Deze hebben namelijk
een goed aanloopkoppel en lopen erg rustig;
bovendien zijn ze erg betrouwbaar en hebben ze
vrijwel geen onderhoud nodig. Om asynchrone
motoren op een enkelfasige lichtnetaansluiting te
kunnen laten werken, moeten ze, hetzij als
condensatormotor, hetzij als spleetpoolmotor zijn
uitgevoerd. Dit is noodzakelijk voor de opwekking
van het draaiveld tijdens het aanlopen van de
motor. De condensatormotor wordt tegenwoordig
nog maar zelden toegepast, omdat er naast de
condensator in de tweepolige uitvoering ook nog
vier bekrachtigingsspoelen nodig zijn. De spleet
poolmotor heeft daarentegen in de asymmetri
sche uitvoering slechts één bekrachtigingswikkeling nodig.
De spleetpoolmotor
Het toerental van een wisselstroommotor hangt
van de netfrequentie (f) en het aantal poolparen (p)
af. Het magnetische veld in een motor draait elke
periode één poolpaar verder. Bij een netfrequentie
van 50 Hz heeft een vierpoolmotor (twee
poolparen) zonder slip dus een toerental van;
50-60 = 1500 omw/min. In de spleetpoolmo2
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tor wordt de voor het draaiveld benodigde tweede
fase inductief opgewekt. Daarvoor maakt men
gebruik van wikkelingen op de afgesplitste
hulppool van de stator. Op afb. 4.3 zien we hoe we
ons deze afsplitsing moeten voorstellen. In de
spleet worden enkele wikkelingen aangebracht
waarmee men twee hulppolen creëert. Het door
de bekrachtigingswikkeling in de luchtspleet
opgewekte wisselveld is op zich niet voldoende
om de rotor te laten draaien. Dat de rotor toch zal
gaan draaien is aan het volgende verschijnsel te
danken. De bekrachtigings- en de hulppoolwikkelingen vormen samen een transformator. In de
hulppoolwikkelingen worden dus stromen geïn
duceerd die naijlen t.o.v. de stroom in de
bekrachtigingswikkeling. De flux in de hulppool
wordt daardoor verzwakt en in fase t.o.v. de flux
van het hoofdveld gedraaid. De naijlende flux in de
hulppool en de flux van de hoofdpool vormen
samen een elliptisch veld, waarvan het maximum
van de hoofdpool naar de hulppool beweegt. Er
wordt dus een draaiveld gevormd dat de rotor in de
richting van hoofdpool naar hulppool doet draaien.
De rotor bestaat uit een blikpakket van dezelfde
dikte als de stator. De rotorwikkeling bestaat uit
een kooi waarvan de geleidende staven aan de
uiteinden door een plaatje van aluminium of koper
zijn kortgesloten (zgn. kortsluitanker). Deze staven
liggen in de gleuven van de rotor verzonken.
Hysteresis-synchroonmotor
Voor de aandrijving van de platenspelers van de
wat betere uitvoeringen geeft men doorgaans de
voorkeur aan synchroonmotoren die volgens het
hysteresisprincipe werken. Het draaiveld in de
stator van deze motoren wordt op dezelfde wijze
opgewekt als bij asynchrone motoren. Op het
eerste gezicht is er dus weinig verschil tussen de
hysteresismotor en de gebruikelijke asynchrone
spleetpoolmotor. Het wezenlijke verschil zit echter
in de constructie van de rotor die nu, in plaats van
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Afb. 4.3 Principiële constructie van een spleetpoolmotor. Vorming van een draaiveld m.b.v. de windingen rond de
gespleten polen. De in deze spleetpoolwindingen geïnduceerde stroom heeft de flux ó2 tot gevolg, die na-ijlt t.o.v.
flux

uit een geleidende kooi, uit schijven van
kobaltstaal is opgebouwd. Dit kobaltstaal is een
magnetisch materiaal dat een hoge remanentie
(remanent magnetisme) heeft. Hysteresismotoren
lopen asynchroon aan en draaien dan synchroon
verder, terwijl het restmagnetisme in de rotor als
het veld van een permanente magneet kan
worden opgevat, waarvan de polen het rond
lopende statorveld volgen.
Hysteresis (grieks) is een eigenschap van ferromagnetische materialen, die inhoudt dat deze
materialen nog magnetisch blijven nadat het
uitwendige magnetische veld is verwijderd. De
hysteresislus of -curve is een karakteristieke
dubbel-s-vormige kromme die de magnetisering
van een magnetiseerbare stof als functie van een
wisselend magneetveld laat zien. Zoals we op afb.
4.4 kunnen zien start de eerste magnetisering in
de ongemagnetiseerde toestand (0). De magneti
sering stijgt nu met toenemende veldsterkte (H) tot
een grenswaarde (de verzadiging) is bereikt,
waarboven de magnetisering niet meer toeneemt,
ook al vergroot men de veldsterkte. Verkleint men
nu de veldsterkte, dan zal de magnetisering
minder sterk afnemen dan men op grond van de
eerste magnetisering zou verwachten. Bij H = 0
blijft er nog een zekere restmagnetisering, de
remanentie, over. Pas nadat er een veld van
tegengestelde polariteit wordt aangelegd, wordt
de magnetisering weer
tot de waarde 0
teruggebracht. Wordt het omgekeerde veld nu
verder in sterkte opgevoerd, dan neemt de
magnetisering in omgekeerde richting weer toe
tot de negatieve verzadigingswaarde. Op deze
wijze ontstaat de curve van afb. 4.4. Het voordeel
van de hysteresismotor is het feit dat het toerental

onafhankelijk is van de belasting en eventuele
netspanningsveranderingen. Ook treden er geen
trillingen op die bij de asynchrone motor worden
veroorzaakt door de gleuven in de rotor.
G elijkstroommotor
Werden gelijkstroommotoren tot voor kort uitslui
tend in draagbare apparaten met batterijvoeding
gebruikt, tegenwoordig past men ze ook in
hoogwaardige platenspelers en cassetterecorders
toe. Bij deze motoren wordt het statorveld niet met
stroombekrachtigde spoelen opgewekt, maar met
een ringvormige permanente magneet. De mechanisch-elektrische omschakeling (commutatie)
van de wikkelingen op de meestal driepolig
uitgevoerde ijzeren rotor, geschiedt met behulp
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Afb. 4.4 Hysteresiskromme.
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van een ronde of een schijfvormige collector.
Omdat het toerental van een gelijkstroommotor
vrijwel evenredig met de belasting is. kan men
deze motor alleen voor de aandrijving van
platenspelers gebruiken, wanneer men speciale
maatregelen neemt om het toerental constant te
houden. Een bijna klassieke methode, die men ook
tegenwoordig nog bij eenvoudige apparaten
toepast, is de regeling m.b.v. een middelpuntvliedende-kracht-schakelaar. Bij een toename van de
voedingsspanning, of een afname van de belas
ting, voorkomt de schakelaar een te grote toename
van het toerental door een kortstondig afschake
len van de motor. Deze manier van regelen is zeer
storingsgevoelig, omdat de schakelfuncties zon
der de geringste contactdruk plaatsvinden en er
dus gemakkelijk contactstoringen kunnen optre
den. Het toerental kan zeer goed constant worden
gehouden door gebruik te maken van een geheel
elektronische sturing met een tachogenerator.
Vergeleken met andere manieren van regelen
biedt deze methode een groot aantal voordelen. Zo
spreken niet alleen het grote aanloopkoppel en de
grote gelijkmatigheid in het voordeel van deze
methode maar ook de grote bedrijfszekerheid. Op
afb. 4.5 zien we een opengewerkte tekening van
een moderne gelijkstroommotor. Aan de motor-as
is een 72-polige tachogenerator gekoppeld. Deze
tachogenerator geeft een wisselspanning af die
30
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Afb. 4.5 Ge lijkstroommotor met 72-polige
tachogenerator
(Philips).

evenredig is met het toerental. Na gelijkrichting
wordt deze spanning als regelgrootheid voor de
regeling van het toerental gebruikt.
Voor de rechtstreekse aandrijving van platenspe
lers worden ook wel borstelloze gelijkstroommotoren gebruikt (zie 4.2, directe aandrijving). De
commutatie van de rotorwikkeling geschiedt bij
deze motoren m.b.v. elektronische commutatoren. Hiervoor gebruikt men de z.g. Hallgeneratoren.
Aandrijfvormen
Aandrijving met aandrukwiel.
Bij deze vorm van aandrijving wordt de tangentiaalkracht van de motoras via een aandrukwiel
(afb. 4.6) op het plateau overgedragen. Het
toerental van het plateau (np) hangt alleen van het
toerental van de motor (nm), van de diameter van
de afdrijfrand van het plateau (</p) en van de
diameter van de motoras (dw) af. Er geldt:
"p = ^ * "m* .Zoals uit deze formule blijkt, heeft
de diameter van het aandrukwiel geen invloed.
Het aandrukwiel zit tussen de motoras en de
aandrijfrand van het plateau ingeklemd. Dit
heeft tot gevolg dat de aandrukkracht van het wiel
bij stijgende belasting van de aandrijving auto
matisch toeneemt. Het aandrukwiel is met een
lager op een makkelijk draaibare hefboom

gemonteerd. Een trekveer klemt het aandrukwiel tussen de rand van het plateau en de
motoras. Overeenkomstig de genormeerde toe
rentallen is er op de motoras een poelie met
verschillende diameters aangebracht, waar het
aandrukwiel tegen wordt geduwd. Met een
mechanische schakelinrichting kan de motoras op
verschillende hoogten worden ingesteld, zodat
het toerental van het plateau kan worden
gewijzigd. Om de rubberrand van het aandrukwiel
niet te beschadigen bij het omschakelen, wordt
het aandrukwiel eerst een eindje tussen plateau
en motoras weggeduwd voordat de omschakeling
kan plaatsvinden. Na de omschakeling wordt het
aandrukwiel weer tussen het plateau en de motor
as geklemd. De meestal van messing gemaakte
poelie is hetzij op de motoras geperst, hetzij met
schroefjes vastgezet. Deze laatste methode heeft
het voordeel dat de poelie kan worden verwis
seld, als de platenspeler op een lichtnet met
een andere frequentie moet worden aangesloten.
De poelie voor een lichtnetfrequentie van 60 Hz
is 20% kleiner in diameter dan de poelie voor een
lichtnetfrequentie van 50 Hz. De betere platen
spelers en ook wel de platenspelers uit de mid
denklasse, zijn doorgaans met een fijninstelling
voor het toerental uitgerust. Het toerental kan met
deze instelling met ± 3% (ongeveer een halve
toon in de muziek) worden veranderd. De werking
van het mechanisme komt hier op neer dat het
aandrukwiel iets omhoog of iets omlaag langs de
conisch uitgevoerde poelie van de motoras wordt
geschoven. De overzetverhouding verandert daar
door. Het toerental kan zo op precies de gewenste
waarde worden gebracht (afb. 4.7). Het voordeel
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Afb. 4.8 Snaaraandrijving.
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Afb. 4.7 Fijninstelling van het toerental bij
aandrijving met aandrukwiel.
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snaar

aandrukwiel
Afb. 4.9 Gecombineerde aandrijving met aandrukwiel en snaar.
van de aandrijving met een aandrukwiel is de
geringe ruimte die het mechanisme inneemt. Een
nadeel is dat de rubberrand van het wiel na
langere gebruikstijd hard en glad wordt. Daardoor
zal deze zijn greep op het plateau verliezen.
Snaaraandrijving
In kwalitatief hoogstaande platenspelers wordt de
aandrijfkracht van de motoras via een snaar (riem)
op het plateau overgedragen. Aan de ene kant ligt
de snaar rond de aandrijfpoelie op de motoras en
aan de andere kant rond de aandrijfrand van het
plateau (afb. 4.8) waarvan het toerental (np) dan
afhankelijk is van het motortoerental (nm) de
diameter van de aandrijfrand van het plateau (dp)
en de diameter van het rondsel op de motoras
ldm) . Er geldt: np » —. nm. Het meest gebruike
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lijk zijn de platte riemen van synthetische
rubber. Deze kunnen met aanzienlijk kleinere tole
ranties worden vervaardigd dan ronde riemen,
omdat er door het afslijpen van het profiel een bij
zonder gelijkmatige snaardikte kan worden be
reikt. Vergeleken met de aandrijving d.m.v. een
tussenwiel bereikt men met de snaaraandrijving
een aanzienlijk grotere trillingsdemping tussen
motor en plateau. Bovendien heeft men geen last
van storingen die door het draaiende tussenwiel
zelf worden geproduceerd. Er worden ook wel
gecombineerde snaar-tussenwiel-aandrijvingen
toegepast. Er zijn dan twee mogelijkheden. Of het
tussenwiel drijft vervolgens het plateau aan, óf de
riem vormt de schakel tussen aandrukwiel en het
plateau (afb. 4.9). Deze gecombineerde aandrij
ving verenigt voordelen van beide methodes in

Afb. 4.10 Toerentalomschakeling bij snaaraandrijving (Thorens).
zich: de eenvoudige toerentalomschakeling van
het tussenwiel en de hoge trillingsdemping van de
snaaraandrijving. Bij de pure snaaraandrijving
wordt het toerental omgeschakeld door de riem
mechanisch op een ander rondsel van de motoras
te leggen (afb. 4.10). De lengte van de riem zal
hierdoor veranderen hetgeen op den duur
nadelige gevolgen voor de elasticiteit en dus de
snaarspanning kan hebben. De snaar wordt wel
aan een bijzonder grote rekbelasting blootgesteld
wanneer het toerental bij stilstaande motor wordt
omgeschakeld. Op veel platenspelers is hiertegen
dan ook een beveiliging aangebracht, die het
onmogelijk maakt de toerentalschakelaar bij
stilstaande motor om te zetten. Platenspelers met
snaaraandrijving en een asynchrone motor zijn
voor de nauwkeurige instelling van het toerental
soms met een wervelstroomrem uitgerust. Zoals
we op afb. 4.11 kunnen zien, is er op de motoras
een koperen of aluminiumschijf aangebracht die
door een permanente magneet wordt afgeremd.
De overzetverhouding is zodanig gekozen dat het
plateau zonder rem een iets te hoog toerental zou

hebben. Door de magneet radiaal te verschuiven
(zie de pijlrichting) kan de remkracht nu zó worden
ingesteld dat men exact het gewenste toerental
krijgt. De firma Dual past bij platenspelers met
snaaraandrijving een andere methode voor de
fijninstelling van het toerental toe. Zoals we op

permanente magneet

koperen of aluminium schijf

motoras
Afb. 4.11 Fijninstelling van het toerental m.b.v. een
wervelstroomrem.
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Afb. 4.12 Fijninstelling van het toerentalm.b.v. segmenten van de aandrijfas die door een conisch asje uit elkaar
gedrukt kunnen worden (Dual).
afb. 4.12 kunnen zien bestaat het rondsel op de
motoras uit een aantal afzonderlijke segmenten.
Met een conische as kunnen deze segmenten nu
uit elkaar worden geperst of naar elkaar toe
worden gebogen, waardoor de overzetverhouding
veranderd wordt. Boven de mechanische veran
dering van het toerental verdient de elektrische
beïnvloeding van het motortoerental de voorkeur.
Storingsgevoelige, mechanische onderdelen kun
nen dan komen te vervallen. Bovendien vermijdt
men op deze manier al te grote rekbelastingen van
de gevoelige aandrijfriem. Het toerental van een
synchroonmotor kan men ook veranderen door de
frequentie van de voedingsspanning te verande
ren. De firma Thorens past een frequentiegenerator met een vermogensversterker als stroombron
toe. Wil men bij gelijkspanningsmotoren het
toerental veranderen, dan behoeft men slechts de
vergelijkingsspanning, voor de regelspanning die
de tachogenerator voortbrengt, te veranderen.
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Direkte aandrijving
Bij deze aandrijfvorm is het plateau rechtstreeks
op de as van een met 331/3 of 45 toeren draaiende
wisselstroom- of gelijkstroommotor aangebracht.
Voor de stabilisatie van hettoerental gebruikt men
een wisselstroomgenerator die een spanning
opwekt waarvan de frequentie of de spanning
evenredig is met het toerental. De spanning b.v.
wordt dan vergeleken met een constante referentiespanning, op grond waarvan het toerental
vervolgens al of niet wordt bijgeregeld. De op afb.
4.13 getoonde motor wordt door Dual toegepast.
Het is een collectorloze gelijkstroommotor. De
commutatie geschiedt met twee 22,5° t.o.v. elkaar
gedraaide 'Hall-generatoren', die vier in de stator
geplaatste veldspoelen continu zó schakelen dat
er een homogeen draaiveld ontstaat. De rotor
krijgt zijn draaimoment van een ringvormige,
permanente magneet waarvan de - tegenover de
statorspoelen liggende - voorzijde achtpolig is
gemagnetiseerd. Motoren voor de rechtstreekse

aandrijving vereisen een speciale uitrusting voor
de toerenregeling. Ook moeten ze een groter
draaimoment dan de snellopende motoren kun
nen leveren (evenredig met de toerentalverhouding). Alle onderdelen voor de overdracht van de
beweging komen echter te vervallen, waardoor ze
minder storingsgevoelig zijn. Ze hebben uitste
kende gelijkloopeigenschappen.
Draaiplateau
Het draaiplateau fungeert als drager van de
grammofoonplaat en moet precies met het
genormeerde toerental (331/3 of 45 toeren per
minuut) ronddraaien. Om er voor te zorgen dat de
draaisnelheid tijdens het afspelen niet verandert
door de belasting van de toonarm of andere
invloeden (de platenreiniger b.v.) moet het plateau
een zekere massatraagheid hebben. Ook moet de
plaat in zijn geheel op het plateau rusten. Aan
deze voorwaarden wordt voldaan wanneer het
plateau een doorsnede van 30 cm en een gewicht
van minstens 2 kg heeft. Om een zo groot mogelijk
traagheidsmoment te realiseren concentreert
men de massa van het plateau zo veel mogelijk
aan de buitenrand. In gegoten plateaus kunnen er
holtes in het materiaal achterblijven waardoor er
een ongelijke massaverdeling ontstaat. Om te
voorkomen dat deze ongelijkheden een ongunsti
ge invloed op de rondloop van het plateau krijgen,
wordt het plateau uitgebalanceerd.
Goede draaiplateaus (afb. 4.13) bestaan uit zinkof aluminiumlegeringen en worden met een
drukgietprocédé vervaardigd. Met dit procédé
kunnen zeer geringe maattoleranties worden
bereikt. De toegepaste legeringen hebben het
voordeel dat ze antimagnetisch zijn en er dus geen
wisselwerkingen kunnen optreden tussen het
plateau en eventuele magnetische onderdelen in
de platenspeler zelf of in het element. Platenspe
lers van iets mindere klasse zijn doorgaans
voorzien van een plateau van blikstaal. Om de
doorsnede en het traagheidsmoment van deze
plateaus te vergroten zijn ze soms van een extra
stalen ring voorzien. In eenvoudige platenspelers
wordt vaak een kunststof plateau toegepast.
Dergelijke 'gespoten' plateau zijn soms van een
metalen 'overtrekplateau' voorzien.
Wanneer we de maattoleranties bekijken, zien we
hoe nauwkeurig goede plateaus worden vervaar
digd. De toleranties tussen middenas een
aandrijfdoorsnede bedraagt b.v. minder dan ±
2 Atm en het oppervlak heeft geen grotere vlakheidsafwijkingen dan ± 1
Ter verhoging van de grip op de plaat (zodat de

Afb. 4.13 Rechtstreekse aandrijving van de draaitafel
(Dual).
plaat niet over het plateau gaat glijden) en ter
verhoging van de trillingsdemping, wordt het
plateau van een rubbermat voorzien. Deze mat
moet zo zacht mogelijk zijn, opdat harde
stofdeeltjes in de mat worden gedrukt en de plaat
niet beschadigen. Een nieuwe, interessante
ontwikkeling is de met vloeistof gevulde mat van
de firma Sony. Deze mat is niet alleen bijzonder
zacht, maar heeft ook een grote trillingsdemping.
Bij een andere plateaubekleding past Sony in
plaats van een gesloten mat, een achttal over het
plateau verdeelde kussentjes toe. Deze kussentjes
zijn van een ringvormige sleuf voorzien in de
bodem waarvan twee kleine, tot op het plateau
doorlopende gaatjes zijn aangebracht. Wanneer
er nu trillingen optreden, die een verticale
beweging van de plaat tot gevolg hebben, ontstaat
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er tussen het kussentje en de plaat een
vacuümeffect dat de plaat vasthoudt. Op deze
wijze verwezenlijkt men een goede trillingsdemping en een grote grip tussen plaat en ondergrond.
Kwaliteitsbegrippen
De kwaliteit van een loopwerk wordt door drie
eigenschappen bepaald: de afwijking van het
toerental, de snelheidsvariaties en het dreunniveau. In DIN 45 500 zijn de minimale eisen
vastgelegd waarin platenspelers moeten voldoen
om het predicaat HiFi te mogen voeren. Voor de
beoordeling van de kwaliteit wordt het meetprocédé van DIN 45 539 toegepast. Van niet-europese
apparaten worden de dreun-storingen vaak
overeenkomstig de NARTB-(National Association
of Radio and Television Broadcastersjnorm
opgegeven.
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Afb. 4.75 Het ontstaan van toonhoogtevariaties door
rondloopafwijkingen.
Afwijkingen van het toerental
Afwijkingen van de genormeerde toerentallen
(33% en 45 omwentelingen per minuut) hebben
dienovereenkomstige toonhoogteveranderingen
tot gevolg. Een te hoog toerental geeft een hogere
toon en een te laag toerental een te lage toon.
Omdat een iets te hoog toerental niet zo
onaangenaam om te horen is als een iets te laag
toerental, zijn volgens DIN 45 500 toleranties van
+1,5% en -1% toegelaten. Met een fijninstelling
kan het toerental ongeveer drie procent worden
veranderd, hetgeen overeenkomt met een halve
toon in de muziek.
Voor de controle van het toerental gebruikt men
het stroboscoopeffect. Op een roterende schijf,
b.v. de zijkant van het draaiplateau, zie afb. 4.14, is
rondom een aantal strepen aangebracht. Worden
deze strepen tijdens het draaien nu met een door
het lichtnet gevoede lamp verlicht, dan zal de rij
strepen die voor het ingestelde toerental is
bedoeld schijnbaar stilstaan wanneer het toeren
tal inderdaad precies goed is. Zo niet, dan kan het
toerental met de fijnregeling worden bijgesteld.
Het aantal strepen op een stroboscoopverdeling
voor een toerental van 33% o/min en een
lichtnetfrequentie van 50 Hz, berekenen we door
het aantal lichtflitsen (voor 50 Hz : 100-60 = 6000
delen:
per minuut) door het toerental te
6000
— =180.
33'/3

Afb. 4.14 Verlichte stroboscoopverdeling op de buiten
rand van het plateau (Telefunken).
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Snelheidsvariaties
Periodieke veranderingen van het toerental
(snelheidsfouten) worden als toonhoogtevariaties
waargenomen. Variaties met een veranderingsfrequentie tot 5 Hz worden als gejank (wow) en
variaties van 5 tot 100 als zweving of jengel
(flutter) hoorbaar. De oorzaken van snelheidsfou-
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Afb. 4.16 Oorgevoeligheidscurve voor toonhoogtevaria
ties van verschillende frequenties (DIN 45507).

ten moeten soms in het plateau zelf worden
gezocht en soms in de aandrijving. Ook grammo
foonplaten met een te groot middengat kunnen
toonhoogtevariaties veroorzaken. Zoals we op afb.
4.15 kunnen zien, zullen de toonhoogtevariaties,
veroorzaakt door een niet centrisch of te groot
middengat, toenemen bij kleiner wordende
aftaststraal. Tegen het eind van de plaat worden
de toonhoogtevariaties dus sterker. Deze snel
heidsvariaties kunnen we in procenten uitdrukken
door de afwijking van het midden (a) door de straal
(r) te delen en het resultaat vervolgens met 100 te
vermenigvuldigen. Bij sommige muziekinstru
menten zijn zelfs zeer kleine toonhoogtevariaties
al zeer irritant. Daarom zijn de maximaal
toelaatbare snelheidsvariaties in DIN 45 500 op ±
0,2% vastgelegd. Er zijn platenspelers die zelfs
een maximale snelheidsvariatie van 0,03%
garanderen. De mate waarin toonhoogtevariaties
irriterend zullen werken, hangt niet alleen van de
amplitude van de veranderingsfrequentie af, maar

ook van de modulatiefrequentie, de draagfrequentie en de weergavesterkte. Zoals we op afb. 4.16
kunnen zien, is het gehoor het meest gevoelig voor
toonhoogtevariaties van 4 Hz. Onder en boven
deze frequentie neemt de gevoeligheid overeen
komstig de in DIN 45 507 vastgelegde curve af.
Voor de meting van snelheidsvariaties gebruikt
men de in DIN 45 507 voorgeschreven toonhoogtevariatiemeter en ook meetgrammofoonplaten
zoals voorgeschreven in DIN 45 545. In serie
gefabriceerde grammofoonplaten kunnen een
maximale snelheidsvariatie van 0,06% vertonen,
waarbij geen rekening is gehouden met de
eventuele excentriciteit van het middengat.
Dreun (rumble)
Trillingen van motor en aandrijfwielen kunnen in
het groeftasterelement terecht komen. Zoals we
op afb. 4.17 zien, bereiken deze trillingen hetzij via
het plateau hetzij via de toonarm het element.
Door het element worden deze trillingen in
spanningen omgezet, vervolgens worden ze
versterkt en in de luidspreker als stoorgeluid
hoorbaar gemaakt. Deze geluiden worden 'dreun'
genoemd (eng.: rumble: dreun, gerommel). De
frequentie ervan ligt meestal onder 200 Hz.
Om dreun getalsmatig te kunnen aanduiden meet
men de dreunafstand volgens twee genormeerde
curven A en B van DIN 45 539. Het is de afstand
tussen het dreunniveau en een genormeerd
signaal op de plaat, in dit geval een meetplaat
volgens DIN 45 544 welke lege groeven bevat
alsmede groeven die gemoduleerd zijn met een
sinustoon van 315 Hz bij een snijsnelheid van
5,42 cms"1.
Dreunafstand volgens DIN-curve A
Via een meetversterker meet men de spanning die
ontstaat bij het afspelen van de 100% gemodu
leerde groef en vervolgens de spanning die bij het
afspelen van een ongemoduleerde groef ontstaat.
Bij déze dreunmeting meet men via een filter met
plateau

toonarm

n

-----7>
Afb. 4.17 Mogelijke wegen waarlangs de
dreun het element kan bereiken.
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Afb. 4.18 Filtercurve volgens
DIN 45 539 voor meting van de
dreun-spanningsafstand vol
gens curve A en curve B.
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een door DIN 45 539 genormeerde curve 'A' (afb.
4.18). Het verschil tussen beide gemeten span
ningen is dan de dreunafstand volgens DINcurve A en wordt opgegeven in dB's. Men noemt
dit soms 'lineaire dreun', wat overigens iets
geheel anders is dan een 'rechte-dreun-meting',
waarin geen filter wordt gebruikt. Deze 'A-curve'
van het filter verloopt zodanig dat alle door de
aandrijving veroorzaakte stoorgeluiden worden
meegemeten en wel lineair van 10 tot 315 Hz.
Onder de 10 Hz loopt de curve met een helling van
6 dB/oktaaf naar beneden en boven de 315 Hz
daalt de curve met een helling van 12 dB/oktaaf.
Volgens DIN 45 500 moet de dreunafstand
volgens curve A minstens 35 dB bedragen.
Dreunafstand volgens DIN-curve B
Voor het meten van de dreunafstand volgens
curve B schakelt men een genormaliseerd DINfilter in, welke een karakteristiek heeft volgens de
B-curve in afb. 4.18. Alle stoorspanningen onder
de 315 Hz worden nu met een helling van 12
dB/oktaaf gedempt. Dit heeft tot gevolg, dat
uitsluitend die stoorspanningen worden gemeten
waarvoor het menselijk oor gevoelig is: men
noemt dit dan ook vaak de 'gewogen dreun'. DIN
45 500 vereist voor deze dreunafstand volgens
DIN-curve B een minimale waarde van 55 dB.
Verschillende sinds 1975 op de markt aangebo
den platenspelers bereiken een dreunafstand
volgens DIN-curve A van 45 dB en volgens DINcurve B van meer dan 65 dB.
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4.3 Toonarm
Naast het element is de toonarm van doorslagge
vend belang bij het aftasten van de groef. De taak
van de toonarm is het vasthouden van het element
en deze - zonder het aftastproces te beïnvloeden door de groef te geleiden (afb. 4.19). Voor de
kwaliteit van de toonarm zijn bepaalde eigen
schappen bepalend die uit de geometrie van de
arm kunnen worden afgeleid: de tangentiële
fouthoek en het skatingeffect. Voorts zijn nog van
belang de naaldkracht, de torsievariatie, de
mechanische resonantie en de uit de lagerwrijving voortkomende bewegingsstroefheid van de
arm.
Geometrie van de toonarm
De naald van het element tast de plaatgroef op de
juiste wijze af wanneer de naald door de
groefwanden wordt gedwongen dezelfde bewe
gingen te maken als de snijbeitel in de studio bij
het snijden van de lakplaat deed. De snijkop met
de beitel glijdt (net als bij het support op een
draaibank) langs een geleidestaaf die parallel aan
het plaatoppervlak en radiaal op het plaatmiddelpunt verloopt (afb. 4.20). Het element is echter aan
het eind van een arm bevestigd, die aan het
andere eind naast het plateau draaibaar aan een
verticale as is bevestigd. In tegenstelling tot de
snijbeitel beschrijft de aftastnaald dus een
cirkelboog over de plaat. Niettemin wordt er als eis
gesteld dat het aftastsysteem steeds parallel aan

Afb. 4.19 Moderne constructie van een toonarm (Duat).
Tijdens het snijproces wordt de beitelhouder
radiaal naar het midden van de plaat
bewogen.

Tijdens het afspelen wordt het element
tangentiaal op de groef langs een cirkelboog
over de plaat bewogen.
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Afb. 4.20 Geometrie van een toonarm. tangentiële fouthoek.
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de tangent van de plaatgroef staat. Om zo goed
mogelijk aan deze eis te voldoen moet het element
een bepaalde hoek maken met de lengte-as van de
toonarm. Zoals we op afb. 4.20 zien, is de meest
gunstige knikhoek P afhankelijk van de afstand A,
de effectieve lengte van de toonarm (a) en de
grootste en de kleinste groefstralen R, en R2. Bij
een juiste dimensionering van L, A en p bereikt
men als resultaat dat de tangentiële fouthoek 9
rond de nul schommelt en altijd kleiner dan 2° is
(afb. 4.21). Het curveverloop laat zien hoe bij een
bepaalde toonarm de relatieve vervormingsfactor
kre| en de tangentiële fouthoek 5 van de
groefstraal afhangen. De fouthoek kan op de
ordinaat en de vervormingsfactor op de lijnenbundel worden afgelezen. De vervormingsfactor geldt
bij een snelheid van *reff = 1 cms-1. Zo krijgen we
b.v. bij een straal van 7,5 cm een fouthoek van-1°
en een vervormingsfactor van 0,1%/cms"1. Bij
een straal van 10,5 cm bedraagt de fouthoek ook
-1° maar de vervormingsfactor daarentegen
slechts 0,05%/cms-1.
Skatingeffect
Omdat het element een hoek ter grootte van de
opzethoek met de toonarm maakt, ontstaat er een
kracht in de toonarm die in de richting van het
midden van de plaat werkt. Deze 'skating' (engels
voor schaatsen) genoemde kracht is ook nog
afhankelijk van de straal van de naaldpunt, de
naaldkracht en de daarmee samenhangende
wrijving tussen naald en groef. Zoals we op afb.
4.22 zien veroorzaakt de naaldkracht A en de
naaldwrijving n een in de richting van de
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Afb. 4.21 Afhankelijkheid van de relatieve
vervormingsfactor van de groefstraal en de
tangentiële fouthoek.
15cm
/?—►

02
03

*Q

I
groeftangent werkende kracht: Pj-A^n welke bij
de armlager TL een draaimoment vormt. Dit
draaimoment probeert de arm naar het midden
van de plaat te bewegen. Hieruit ontstaat de
skatingkracht P$ = pj *sin 0 die met een effectieve
waarde van P§ = Ps •cos 0 °P de linkergroefwand
gericht is. Op afb. 4.22 zien we welke invloed de
skatingkracht op het aftastproces heeft. De
naaldkracht op de linkergroefwand wordt met AP
vermeerderd en op de rechtergroefwand met AP
verminderd. De naald wordt daardoor asymme
trisch belast en naar de zijkant gedrukt. De
binnenste groefwand wordt sterker belast en in
het rechterkanaal kunnen vervormingen optreden
doordat de kracht op de rechtergroefwand kleiner
is. Bij goede platenspelers wordt er met
verschillende methodes voor gezorgd dat er een
tegenmoment wordt opgewekt. Deze 'antiskating'
compenseert de skatingkracht.
Toonarm/ager
De lagers van de horizontale en de verticale as
moeten spelingvrij zijn en bijzonder weinig
wrijving opleveren. De lagerwrijving mag boven
dien binnen de zwaaihoek van de arm niet
veranderen. Wanneer het aftastsysteem, het
element, soepel en zonder trillingen moet worden
geleid, dan moet de wrijving van de verticale as
enkele ordes van grootte kleiner zijn dan de
naaldkracht. Pas in dat geval kunnen we er van
uitgaan dat de naald de arm niet over de plaat
behoeft te trekken maar dat de naald slechts de
groef behoeft te volgen. Bovendien zal alleen in
dat geval, wanneer we de skatingkracht buiten

horizontale lager

Q
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plaatoppervlak

Afb. 4.23 Toonhoogtevariaties als gevolg van hoogte
verschillen bij het afspelen van golvende platen
(horizontale lager boven het plaatoppervlak geplaatst).
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Afb. 4.22 Skatingeffect, oorzaak en
gevolgen.
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beschouwing laten, de naaldkracht gelijkmatig
over de twee groefwanden worden verdeeld.
Hetzelfde geldt voor het lager van de horizontale
as. Oudere grammofoonplaten zijn meestal niet
helemaal vlak meer. Ze vertonen wat golven in het
oppervlak hetgeen tot op en meer bewegen van de
toonarm leidt. Bedraagt de lagerwrijving meer dan
10% van de minimaal toelaatbare naaldkracht,
dan neemt de naalddruk bij het omhoog bewegen
van de arm te veel toe. Bij het omlaag gaan van de
arm kan de naaldkracht zo klein worden, dat de
naald het contact met de groefwanden verliest
waardoor aanzienlijke vervormingen optreden.
Bevindt het horizontale lager zich boven het
oppervlak van de plaat, zoals dat soms bij
platenwisselaars het geval is, dan voert de naald
behalve de verticale beweging als gevolg van de
golving van de plaat, ook nog een beweging in de

langsrichting van de groef uit. Hierdoor treden
toonhoogteveranderingen op (afb. 4.23).
Toonarmbalans
De toonarm moet zo ongevoelig mogelijk zijn voor
geluiden van het loopwerk en andere van buiten
komende trillingen. Aan deze voorwaarde wordt
het beste voldaan wanneer het zwaartepunt van
de arm op het snijpunt van de horizontale en de
verticale as ligt. Terwijl bij eenvoudige toonarmen
de evenwichtstoestand (verticale balans) met een
veer wordt bereikt (afb. 4.24), gebruikt men bij
toonarmen van wat betere kwaliteit een achter het
lager aangebracht contragewicht (afb. 4.25). De
horizontale balans van de toonarm kan worden
bereikt door de massa van de arm m.b.v. een
speciale vormgeving gelijkmatig rond de lengte-as
te verdelen (afb. 4.26). Armen zonder gebogen
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Afb. 4.24 Toonarmbalans m.b.v. ontlastingsveer.
contragewicht

horizontale lager
x
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Afb. 4.26 Horizontale toonarmbalans: a)m.b.v. gebogen
vorm van de arm: b) m.b.v. een aan de zijkant aange
bracht contragewichtje; c) m.b.v. asymmetrisch gecon
strueerd contragewicht.

\

verticale lager

7777777*

7777777

Afb. 4.25 Toonarmbalans m.b.v. een contragewicht dat
t.o.v. het horizontale lager is te verplaatsen.

knikhoek kunnen op twee manieren in horizontale
balans worden gebracht. Men kan een excen
trisch contragewicht gebruiken (afb. 4.26) of men
past een aan de zijkant aangebracht contra
gewichtje toe (afb. 4.26). De naaldkracht wordt bij
armen met veerontlasting ingesteld door het
aangrijpingspunt van de ontlastingsveer te ver
schuiven (afb. 4.24). Deze wijze van instellen is
tamelijk onnauwkeurig en moet dus met een
veerbalans worden gecontroleerd. Bij toonarmen
met een contragewicht kan men de naaldkracht
instellen door het contragewicht in de richting van
de lengte-as te verschuiven. Beter is het echter de
naaldkracht met een rond de lageras opgestelde
spiraalveer op te wekken (afb. 4.19). Met deze in
het draaipunt werkende veer kan het zeer
belangrijke gebied van de kleine naaldkrachten
zeer nauwkeurig worden ingesteld. Geijkte
schaalverdelingen maken de instelling aanzienlijk
42

gemakkelijker. Bij menige toonarm kan de
naaldkracht worden ingesteld met een langs de
voorste armbuis verschuifbaar gewichtje.
Toonarmresonantie
De effectieve massa van de toonarm vormt met de
vering (compliance = naaldbeweeglijkheid) van de
naaldhouder een resonantiesysteem met een zeer
lage resonantiefrequentie (afb. 4.27). Wanneer er
resonantie optreedt kunnen er in het element
grote spanningen ontstaan, die worden doorgege
ven aan de versterker en de luidspreker en niet
zelden oversturing veroorzaken. De resonantie
frequentie moet in het gebied tussen 8 Hz en 12 Hz
liggen. Dan is er aan de onderkant van het
frequentiegebied namelijk nog voldoende afstand
met de uit de plaatonregelmatigheden voort
komende, verticaal op de naald inwerkende
impulsen (record warps) en naar boven is er nog
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resonanties optreden, die door torsie- of buigslingeringen ontstaan. Torsievaste toonarmbuizen
verhinderen dat dergelijke resonanties optreden.
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Afb. 4.27 Resonantiefrequentie van de toonarm.
een redelijke afstand tot het begin van de
plaatmodulatie, ongeveer 20 Hz. Om de resonantieslingeringen te dempen, wordt het contra
gewicht als 'antiresonator' verend met de
toonarm verbonden (afb. 4.28). Behalve de
toonarm-naalddragerresonantie in het onderste
frequentiebereik, kunnen er ook nog toonarm-

Tangentiale toonarm
In welke mate de toonarm de eigenschappen van
de platenspeler kan beïnvloeden, laat de ontwik
keling van de tangentiale toonarm zien. Deze arm
tast de groef onder dezelfde voorwaarden af als
tijdens het snijden van de plaat bij de fabricage. In
tegenstelling tot draaiende toonarmen kent de
tangentiale toonarm geen fouthoek en treden er
ook geen skatingkrachten op. Een verder voordeel
zijn de geringe afmetingen van de arm die een zeer
kleine massatraagheid mogelijk maken. Op afb.
4.29 zien we een tangentiale toonarm van de
firma Rabco op een Harmann/Kardon-loopwerk.
Op afb. 4.30 zien we het aandrijfschema van deze
toonarm. De arm is op een horizontaal achter het
plateau geplaatste geleidingsbuis gelagerd en
wordt door een mechanisch werkend volgsturingssysteem (door het plateau aangedreven
toonarmrol en een met de verticale as van de
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Afb. 4.28 Demping van de toonarmresonanties m.b.v. een verend contra
gewicht (Dual).

nokkenplaat
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Afb. 4.29 Tangentiële toonarm (Rabco) op een Harmann/Kardon-loopwerk.
toonarm verbonden looprol) over de grammofoon
plaat geleid. Een op een dergelijk principe
werkend systeem wordt nu ook door Revox in de
handel gebracht. De tangentiale toonarm van de
Deense firma Bang & Olufsen daarentegen wordt
elektronisch gestuurd (afb. 4.31). Voor de
eigenlijke toonarm bevindt zich een arm die met
een door de plaat gereflecteerde lichtstraal de
44

juiste opzetplaats voor de naald bepaalt. De
sturing van de toonarm die gelijk moet lopen met
de voortschrijding van de groef, werkt met
fotoweerstanden aan het eind van de toonarm.
Een eventuele fouthoek wordt door deze foto
weerstanden geconstateerd en elektronisch bij
gestuurd. Door de technische gecompliceerdheid
van de stuurinrichting, de geleidings- en aandrij-
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Afb. 4.30 Aftast- en aandrijfschema van de Rabco ST-7 toonarm.

Afb. 4.31 Tangentiële toonarm (Bang & OlufsenJ op de Beogram 6000 platenspeler.
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vingsmiddelen zijn tangentiale toonarmen tame
lijk duur. Ze worden dan ook door slechts enkele
fabrikanten op de markt gebracht.
4.4 De groeftaster (het element)
In een weergave-installatie is de groeftaster
zonder twijfel het belangrijkste onderdeel. Recht
streeks met de plaat in contact staand volgt de
naald de complexe groeftrillingen en zet het
element deze trillingen in evenredige elektrische
signalen om. Er worden voornamelijk twee
methoden voor het omzetten in elektrische
signalen gebruikt. In apparaten van de lagere en
de middenklasse worden voornamelijk piëzoelementen (kristal- resp. keramische systemen)
toegepast. Op platenspelers van de betere klasse
worden daarentegen vrijwel uitsluitend inductie
ve elementen gemonteerd. Nu en dan worden er
ook elementen gebruikt waarvan de omzetters uit
halfgeleiders of capacitieve systemen of fotoelektrische systemen bestaan. In het schema van
afb. 4.32 zien we een overzicht van de mogelijke
omzettingsprincipes.
Piëzo-elektrische-omzetter
Bij het piëzo-elektrische-systeem (piëzo is Grieks
voor druk) maakt men gebruik van het piëzo-

elektrisch effect in b.v. het Rochellezoutkristal (kalium-natriumtartraat NaKC4H404 + 4H20)
of andere keramische materialen. In deze
kristallen worden elektrische spanningen opge
wekt wanneer deze mechanisch worden ver
vormd. Dit effect werd al in 1880 door Jacques
en Pierre Curie ontdekt. De bewegingen van
de aftastnaald worden door de naalddrager via
een koppelstuk aan de omzetter overgedragen. In
de omzetter ontstaan dan elektrische spanningen
die met de uitwijking van de naald evenredig zijn.
Omdat de spanning van de groefuitwijking
afhangt kan een speciale correctieschakeling (de
amplitude-omzetter) achterwege blijven. Piëzosystemen zijn eenvoudig geconstrueerd en
daarom naar verhouding goedkoop. Deze eigen
schappen hebben er dan ook voor gezorgd dat de
piëzo-omzetters een breed toepassingsgebied
hebben gevonden.
Kristalelement
Omzetters die werken met een kristalsysteem
worden van de zojuist genoemde zoutkristallen
gemaakt. Zoals we op afb. 4.33 zien, wordt er uit
een kristalblok een aantal 0,25 mm dikke reepjes
gesneden die 15 mm lang zijn en een breedte
hebben van 5 mm. Nadat ze aan beide zijden van
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Afb. 4.32 Schema van de verschillende omzetprincipes van elementen.
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zirkonaat-titanaat of bariumtitanaat. Door een
grote gelijkspanning aan te leggen bij een hoge
temperatuur worden deze keramische materialen
piëzoëlektrisch 'gepolariseerd'. Ze zijn sterker dan
Rochellezoutkristallen, tonen geen chemische
aktiviteit en zijn totaal ongevoelig voor vochtig
heid of andere atmosferische invloeden. Kerami
sche materialen moeten worden gebogen i.p.v.
getordeerd om een spanning af te geven. Ze
moeten dus lineair aan de naalddrager worden
gekoppeld. Op afb. 4.36 zien we de principiële
constructie van een keramisch element. De beide
omzetters worden aan de achterkant in een lager
van een elastische kunststof vastgehouden en
aan de voorkant via een koppelstuk met de
naalddrager verbonden. Keramische elementen
worden steeds vaker toegepast vanwege hun
klimaatbestendigheid. Omdat naalden tijdens het
gebruik een zekere slijtage vertonen, moeten ze
na verloop van tijd worden verwisseld. Bij vrijwel
alle systemen kunnen verbruikte naalden met de
naalddrager worden verwisseld zonder gereed
schap behoeven te gebruiken.

Afb. 4.33 Kristalblok en elementen in verschillende
fabricagestadia (Telefunken).

een contactlaag zijn voorzien worden er telkens
twee reepjes samengenomen en van aansluitdraden voorzien. Omdat Rochelle-zoutkristallen sterk
wateraantrekkend (hygroscopisch) zijn, moet men
deze omzetters met een laklaag beschermen. De
op deze manier vervaardigde omzetters werken
volgens het torsieprincipe; ze geven alleen een
spanning af wanneer ze om hun lengte-as worden
gedraaid (getordeerd). Het koppelstuk is zo
gevormd dat de kanalen van een stereogroef
gescheiden worden overgedragen en dat de
lineaire bewegingen van de naalddrager in een
torsie van de kristalomzetter worden omgevormd
(afb. 4.34). Een nadeel van het kristalelement is de
geringe klimaatbestendigheid. Zelfs de beschermingslak en de omhulling van een vochtafwerende pasta kunnen niet verhinderen dat er, vooral bij
temperaturen boven 30°, vocht uit de lucht in het
element dringt. De kristalomzetter is dus niet
geschikt voor tropische gebieden. Op afb. 4.35
zien we een modern kristalelement.
Keramisch element
De omzetter van een keramisch element bestaat
uit een polykristallijn materiaal, zoals lood-

Inductieve omzetters
De inductieve omzetters worden in magnetische
en dynamische systemen verdeeld. Beide syste
generatoren
men zijn magneto-dynamische
waarvan de afgegeven spanning evenredig is met
de uitwijksnelheid van de naald. Ze worden
aansluitingen

houder.

kristalomzetter
(rechter kanaal).

ili^
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kristalomzetter
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Afb. 4.34 Principiële constructie van een stereokrista/element.
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Afb. 4.35 Kristal-element (Telefunken).

daarom ook wel snelheidsomzetters genoemd.
Omdat platen gesneden worden met verzwakte
lage en versterkte hoge tonen (zie afb. 3.15)
moeten de door een inductief systeem afgegeven
spanningen eerst door een speciaal correctiefilter worden geleid voor ze aan de eigenlijke
versterker worden doorgegeven. Bovendien is de
afgegeven spanning zo klein dat er ook nog een
extra voorversterker moet worden toegepast. In
moderne versterkers zijn deze twee functies
(aanpassing van de frequentiekarakteristiek en
extra versterking) in één speciale voorversterker
samengebracht.
Magnetische elementen worden naar hun wer
king in drie principes onderscheiden: element met
‘bewegende magneet' (moving magnet), een met
'geïnduceerde magneet' en met 'bewegend
ijzer' welke laatste ook wel met 'variabele
magnetische weerstand' of 'variabele reluctantie' wordt aangeduid. In de groep magnetische
elementen nemen de elementen met beweegbare
magneet het grootste marktaandeel in. Inductieve
omzetters zijn erg gevoelig voor van buiten
komende magnetische velden. Ze moeten dus
zorgvuldig tegen magnetische strooivelden wor
den afgeschermd.
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Element met bewegende magneet (moving
magnet).
In deze elementen is een heel klein magneetje op
de naalddrager aangebracht die samen met deze
drager een beweegbaar geheel vormt. Gevat in
een elastisch lager, kan de naalddrager gemakke
lijk in alle richtingen worden bewogen en is deze

houder
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3-
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richting

i
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linker kanaal
koppelstuk

naaldhouder
saffier
Afb. 4.36 Principiële constructie van een keramisch
stereo-e/ement.
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Afb. 4 37 Principiële constructie van een magnetisch
element met bewegende magneet (moving magnet).
tegelijkertijd zeer veerkrachtig. Zoals we op de
principeschets van afb. 4.37 kunnen zien, bevindt
de magneet zich tussen de poolschoenen van
twee spoelkernen waar twee spoelen bij horen.
Overeenkomstig de twee registratierichtingen
van de stereokanalen, zijn de twee poolschoenen
onder een hoek van 90° t.o.v. elkaar geplaatst.
Bewegingen van de naald worden op de magneet
overgedragen en met de bewegingsfrequentie
verandert daardoor de magnetische flux in de
spoelkernen. In de spoelen worden analoge
spanningen opgewekt die aan de contactpennen
worden doorgegeven. Op afb. 4.38 is een
moderne, ook voor het aftasten van CD-4 groeven
geschikt element weergegeven. Voor een beter
overzicht is het huis gedeeltelijk opengewerkt. We
herkennen de magneetstructuur met de vier
spoelen voor het linker resp. het rechter kanaal.

Daaronder bevindt zich de inschuifruimte voorde
naaldhouder die tussen de poolschoenen uitkomt.
De naaldhouder bestaat, zoals we op afb. 4.39
kunnen zien, uit een lichtmetalen buisje met een
platgedrukt uiteinde waarop de diamant is
bevestigd. Het elastische lager en de magneet zijn
in een vierkant kokertje van een niet-magnetisch
materiaal tot een gemakkelijk inschuifbaar geheel
samengebracht. Het voorste deel van de naalddrager steekt vrij beweegbaar uit dit kokertje naar
buiten. Het elastische lager houdt de magneet
in de juiste positie tussen de poolschoenen.
Element met geïnduceerde magneet.
Het element met de geïnduceerde magneet is een
tweede variant op het inductieve systeem. De
principiële werking toont enige overeenkomsten
met de werking van het element met een
bewegende magneet. In plaats van een magneet
is er nu een anker van een materiaal met een groot
magnetische geleidingsvermogen aan de naald
houder bevestigd. Zoals we op de schets van afb.
4.40 kunnen zien, wordt het anker door een apart
geplaatste magneet gemagnetiseerd zodat het
zich als een permanente magneet gedraagt. In de
ruststand van de naaldhouder doorlopen de
magnetische veldlijnen gelijkmatig verdeeld de
poolschoenen van de spoelen. Bij een uitwijking
van de naald verandert de flux echter zodat er
spanningen in de spoelen worden opgewekt. Het
voordeel van deze omzetter is dat de bewegende
massa van de naaldhouder zeer klein kan worden
gehouden. Een gunstig gedrag bij hoge frequen
ties is hiervan het resultaat.
Element met bewegend ijzer (moving ironj (met
variabele magnetische weerstand).
Bij dit element wordt de voor de inductie

aansluitingen
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naaldhouder
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Afb. 4.38 Opengewerkte tekening van een mag
netisch element met een bewegende magneet
(Philips).
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Afb. 4.39 Plaatsing van de naa/dhouder
in een element dat werkt volgens het
principe van de bewegende magneet.
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Afb. 4.40 Principiële constructie van een element met
een geïnduceerde magneet.
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Afb. 4.41 Principiële constructie van een
element met bewegend ijzer.
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benodigde flux door een vast in de poolstructuur
geplaatste, permanente magneet opgewekt. Aan
de naaldhouder is een van een ferromagnetisch
materiaal gemaakt anker bevestigd. Wanneer dit
anker door de naaldhouder uit de ruststand wordt
bewogen, verkleinen of vergroten al naar gelang
de uitwijkrichting de luchtspleten tussen anker en
spoelkernen. Daarmee wordt de magnetische
weerstand in de luchtspleten en dus ook de flux in
de spoelen gevarieerd.
Op afb. 4.41 zien we een klassiek voorbeeld van
een magneetsysteem van de firma Bang & Olufsen. Aan de naaldhouder is een gemakkelijk
in alle richtingen beweegbaar kruisanker van mumetaal bevestigd. De uiteinden van het kruisanker
liggen over de kernen van de spoelen L1/L2 en
R1/R2. Wordt de diamant nu bewogen, bijvoor
beeld door de linker groefwand, dan wordt het
kruisanker in de lijn L1/L2 verplaatst waarbij de
afstand tot de spoelen L1 /L2 verandert en er dus
spanningen in de spoelen worden opgewekt. Voor
het rechterkanaal geldt hetzelfde t.a.v. de spoelen
R1/R2.
Dynamisch element (moving coil)
In het dynamische element zijn er, net zoals bij de
dynamische microfoon of luidspreker, een of twee
(bij stereo) beweegbare spoelen in een constant
magneetveld geplaatst. De bewegingen van de

poolstructuur

permanente magneet

naald worden op de spoelen overgedragen waarbij
er in deze spoelen spanningen worden opgewekt
die evenredig zijn met de beweegsnelheid. Een
interessante praktische toepassing van
dit
principe is het door Ortofon in de types SL 15
gebruikte systeem (afb. 4.42). Tussen de poolschoenen van een U-vormige, permanente mag
neet is een buisvormig, magnetisch geleidend
verbindingsstuk geplaatst. Dit stuk is zo geplaatst
dat er een luchtspleet tussen de voorste
poolschoen en het verbindingsstuk openblijft. Aan
het achtereind van de naaldhouder bevindt zich
een nylondraad die men centrisch in de holle
ruimte in het verbindingsstuk plaatst. In de
luchtspleet zijn op de naaldhouder de in het
vierkant geplaatste spoelwikkelingen aange
bracht. Tussen de spoelen en het verbindingsstuk
is een elastisch dempingsstuk aangebracht, dat de
nylondraad strak gespannen houdt. Mechanische
resonanties van de naaldhouder worden daardoor
gedempt. Op afb. 4.42 zien we de opstelling en het
wikkelschema van de spoelen. Deze spoelen zijn
telkens in twee tegenover elkaar liggende helften
gesplitst. Overeenkomstig het 45°-schrift zijn de
spoelen onder een hoek van 45° t.o.v. het
plaatoppervlak op de naaldhouder bevestigd. Het
grootste voordeel van het dynamische element
wordt gevormd door de uitstekende overdrachtseigenschappen. De vervormingsfactor is zeer

2x11 windingen

naaldhouder

nylondraad'

2x11 windingen
^

naaldhouder

dempingsstuk
spoel

diamant
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Afb. 4.42 Principiële constructie en spoelenopste/ling van een dynamisch element (systeem Ortofon).
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Afb. 4.43 Principiële constructie van een halfgeleider
element (mono).
klein doordat de positie van de spoelen in het
homogene veld nauwelijks invloed op het over te
dragen signaal heeft. De uitgangsspanning is
echter zeer laag, zodat men een spanning
verhogende transformator tussen het systeem en
de frequentie-correctieschakeling zal moeten
plaatsen. Een tweede nadeel is dat de naald niet zo
eenvoudig kan worden verwisseld.
Halfgeleider-elementen
In het halfgeleider-element maakt men gebruik
van een silicium halfgeleider, waarvan de
elektrische weerstand zich evenredig gedraagt
met de opwerkende mechanische trek- en
drukkrachten. Op deze wijze wordt een aangeleg
de gelijkspanning analoog aan de door de
naalduitwijkingen veroorzaakte weerstandsver
anderingen gemoduleerd. Op afb. 4.43 zien we de
principiële constructie van een halfgeleider
systeem dat veel overeenkomst vertoont met een
keramisch element. Omdat de afgegeven span
ning van de uitwijking afhankelijk is, en niet van
de uitwijkingssnelheid, behoeft er geen aanpassingsschakeling voor de frequentiekarakteristiek
te worden gebruikt. Door de geringe aan de
eigenlijke aftaster gekoppelde effectieve massa
hebben halfgeleider-elementen een uitstekende
frequentiekarakteristiek. Voor de toepassing van
dit element heeft men echter wel een voedingspanning en een impedantie-omzetter voor de
aanpassing aan de hoogohmige versterkeringang
nodig.
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Afb. 4.44 Principe van een capacitieve aftaster (mono).
Capacitieve elementen
In het capacitieve element veranderen de
bewegingen van de naaldhouder de capaciteit van
een condensator in het ritme van de groefuitwijkingen. Omdat de capaciteitsveranderingen zeer
klein zijn, past men meestal een hoogfrequentsysteem toe. Het element wordt dan als
afstemcondensator van een hoogfrequentgenerator gebruikt, die met de capaciteitsveranderin
gen in frequentie wordt gemoduleerd (afb. 4.44).
Vervolgens wordt het FM-signaal in een ontvan
ger gedemoduleerd alvorens aan een LF-versterker te worden toegevoerd.
De laatste tijd wordt in capacitieve elementen ook
het elektret-principe toegepast. De 'Elektretomzetters' zijn permanent elektrisch gepolari
seerd en hebben dus geen voorspanning nodig. Ze
zijn dus feitelijk een bijzondere uitvoering van de
elektrostatische elementen. Volgens het elektretprincipe werkende elementen onderscheiden zich
door een goed aftastgedrag, een lineaire frequentiekarakteristiek en een hogeoverspreekdemping.
Fotoë/ektrische elementen
In fotoëlektrische elementen wordt de groefuitwijking niet volgens het generatorprincipe in een
elektrische signaal omgezet. De naaldhouder
stuurt met een schermpje de hoeveelheid licht die
van een lampje op een fototransistor valt. Op afb.
4.45 zien we het principe van een enkelkanaals
fotoëlektrisch element. Een door gelijkstroom
gevoed lampje werpt licht tegen een aan de naald
houder bevestigd schermpje. Vervolgens valt het
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Afb. 4.45 Principe van een fotoë/ektrisch element
(mono).
licht door een tweede schermpje met een spleet
op de fototransistor. Voor het signaal van de
fototransistor aan de versterker wordt doorgege
ven moet het worden voorversterkt en moet de
frequentiekarakteristiek worden aangepast. On
danks de goede weergeefeigenschappen hebben
fotoëlektrische elementen vanwege hun hoge
prijs tot nog toe geen breed toepassingsgebied
gevonden.
Aftastnaalden
De kwaliteit van een element hangt in hoge mate
* van de eigenschappen van naald en naaldhouder
af. De naald weegt slechts enkele tienden van een
gram en het gedeelte dat met de groef in
aanraking komt heeft een effectieve massa van
slechts enkele honderdsten van een gram,
waardoor het mogelijk is dat de naald de
groefuitwijkingen met een verbazingwekkende
precisie volgt. Een voorwaarde is wel dat de
naaldkracht (de kracht die de naald op de plaat
uitoefent) zo klein mogelijk is. Wanneer de naald
ook maar een klein beetje van de preciese
groefloop afwijkt, heeft dit niet alleen een
vermindering van de weergavekwaliteit tot ge
volg, maar kunnen ook de plaat en de naald
worden beschadigd.
Saffiernaalden
Tot aan het eind van de veertiger jaren gebruikte
men vrijwel uitsluitend stalen naalden voor het

£

Afb. 4.46 a) saffiernaald voor stereo/microgroeven;
b) dubbele saffiernaald voor stereo/micro- en
normaa/groeven.
afspelen van platen met een normale groef.
Omdat deze naald al na één plaatzijde moest
worden verwisseld, probeerde men naalden met
een langere speeltijd te vinden. Hardere mate
rialen die in aanmerking kwamen waren osmium,
zowel als legeringen van kobalt, wolfram en titaancarbide. Maar deze naalden waren zwaarder
dan stalen naalden en bovendien kon het
oppervlak niet worden gepolijst. Het was een grote
stap voorwaarts in de geluidstechniek toen het
gelukte saffier als materiaal voor aftastnaalden te
gebruiken. Deze naalden worden tegenwoordig
bijna uitsluitend in piëzosystemen gebruikt. Het
in de natuur gevonden saffier, het blauwe
siliciumcarbide, wordt op grond van de prijs niet
meer gebruikt. Tegenwoordig wordt saffier kunst
matig vervaardigd door aluminiumoxyde onder
hoge druk te laten smelten. Met diamantpulver
kan saffier snel en zonder moeite worden gesle
pen; het oppervlak kan goed worden gepolijst.
Door de geringe hoeveelheid arbeid die het
vervaardigen van een saffier vergt, zijn ze relatief
goedkoop. Op afb. 4.46 zien we de afmetingen van
de saffiernaald. Het staafje is onder een hoek van
50° afgeslepen en van een punt met een
afrondingsstraal van 15 pm voorzien. Saffieren
worden ook vaak als dubbele naalden uitgevoerd,
zie afb. 4.46. Door de naaldhouder 180° om te
keren kan worden gekozen tussen
-fs-jim-punt
voor stereo/microgroeven en de 60-/im-punt
voor de normaalgroef. Er zijn ook dubbele naalden
met twee
15-Mm -punten. Deze naalden hebben
een twee keer zo lange speeltijd; wanneer de ene
kant namelijk versleten is, gaat men op de andere
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Afb. 4.47 Normaal-, micro- en
stereogroef met normaal-,
micro- en stereonaald.

normaalgroef met
normaalnaald 60 ^/m

microgroef met
micronaald 25//m

kant over. Op afb. 4.47 zien we een sferisch
afgeronde naald voor normaal-, micro- en stereogroeven. Omdat mono-microgroeven ook met een
15 urn -stereonaald kan afspelen, zijn de micro
naaiden met een puntstraal van 25 nm uit de
produktie genomen.
Diamantnaalden
In HiFi-platenspelers worden uitsluitend dia
mantnaalden gebruikt. Diamant bestaat uit
chemisch zuiver koolstof en is met hardheid 10
honderdtwintig maal harder dan saffier. Dat die
diamantnaald veel meer kost dan een saffiernaald
ligt niet alleen aan de waarde van het materiaal
zelf, maar ook aan de twintig maal langere
bewerkingstijd die diamant vergt. Een belangrijk
hoofd as
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Afb. 4.48 Uit een diamant-octaëder verkregen diamantstaafje met vierkante doorsnede (A-diamant).
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stereogroef met
stereonaald 15//m

voordeel van de diamant is de aanzienlijk langere
levensduur, waardoor ook de plaat minder snel
beschadigd kan worden dan bij de saffiernaald.
Goede diamantnaalden, 'A-diamanten' genoemd,
worden uit het in de natuur gevonden diamantoctaëder geslepen, op de wijze zoals dat op afb.
4.48 is weergegeven. Alleen dergelijke, langs de
hoofdas van de octaëder georiënteerde naalden,
bezitten de optimale hardheid. Het gewicht van
zo'n naald bedraagt ca. 0,2 mg; ongeveer duizend
stuks wegen dus- een karaat = 0,2 g. In
tegenstelling tot saffiernaalden worden 'A-dia
manten’ (afb. 4.49) ook tot een vierkante
doorsnede geslepen. 'B-diamanten' worden die
naalden genoemd, waarvan alleen de punt van
diamant is gemaakt. Een nietig diamantsplintertje
is op een metalen houder gelijmd en wordt tegelijk
met deze houder bewerkt. Hierdoor kan men niet
meer garanderen dat de naald langs de hoofdas
van het diamantmateriaal is georiënteerd. De op
deze manier gefabriceerde naalden zijn dus
minder hard dan A-diamanten. Ook bestaat het
gevaar dat de punt niet aan alle kanten even hard
is en daardoor ongelijkmatig slijt. Dit kan
vervorming in de weergave en beschadiging van
de groef tot gevolg hebben. De metalen houder
vergroot bovendien het gewicht van de naald en
dus ook de effectieve massa (afb. 4.50).
Naalduitvoeringen
Bij een grammofoonplaat neemt de groefsnelheid
(cm/s) van buiten naar binnen met kleiner
wordende groefdiameter gelijkmatig af. Bij een
toerental van 33y3 t/min en een groef van 29 cm 0
bedraagt de groefsnelheid ca. 50 cm/s, bij een
groef van 10 cm 0 echter nog maar 17,4 cm/s.
Hieruit volgt dat de golflengte van een sinusvor-
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ï
Afb. 4.49 a) sferisch afgeronde diamant met afrondingsstraal van 15 pm (vierkante doorsnede); b) ellip
tisch afgeronde diamant (T8 pm x 6 pm) met cirkelvor
mige doorsnede.

Afb. 4.50 Uitvoeringsvormen van B-diamanten.
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Afb. 4.51 Aftastgedrag van sferische en elliptische
naalden: a) de snijbeitel snijdt de groef (links). Bij het
aftasten met een sferische naald ontstaan faseverschuivingen om de hoek. Een elliptische naald tast
de groef zonder faseverschuiving af (rechts).
b) Bij gelijkblijvende frequentie is de golflengte aan de
rand van de plaat niet gelijk aan de golflengte op het
midden van de plaat doordat de groefsnelheid
afneemt.
c) Terwijl de sferische naald de uitwijkingen bij hoge
frequenties op het midden van de plaat niet goed
meer kan volgen, past de elliptische naald zich
zonder moeite aan de groef aan.
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Afb. 4.52 Slijpvorm van de Shibata
(bi-elliptische) naald.

Shibata - (bi-elliptische) naald

mige slingering in de groef met een frequentie van
15 kHz aan het begin 33 um en aan het eind 13
Aim is (afb. 4.51). Zoals we op afb. 4.51 zien, kan
een sferische naald (15 jum naaldpunt) groefuitwijkingen van hoge frequentie op het eind van de
plaat niet meer helemaal zuiver aftasten, terwijl
de elliptisch afgeronde naald, met een radius aan
de zijkant van 6 p, deze groefuitwijkingen
zonder problemen volgt. Een ander voordeel van
de elliptische naald is dat de groeff lank op dezelfde
plaats wordt afgetast als de snijbeitel de flank
heeft gesneden (afb. 4.51c). De door het
knijpeffect (pincheffect) veroorzaakte afstandvervormingen (zie 4.4 alineaire vervormingen),
treden bij een elliptische naald ook niet op bij
platen die voor 1965 zijn gesneden. Op afb. 4.49b
zien we de slijpvorm van een elliptische (ook wel
biradiaal genoemde) naald. De hogere prijs van
een elliptische naald wordt veroorzaakt door de
langere bewerkingstijd t.o.v. de sferisch afge
ronde naald met een draaisymmetrische door
snede.

i

Opmerking: de CD-4-groef (zie 3.2) kan niet met
een elliptische naald worden afgespeeld, doordat
de kromtestraal van de slingeringen van de
draagfrequentie kleiner is dan de aftaststraal van
de naald. Een nog kleinere afrondingsstraal aan
een naald geven is onmogelijk doordat de druk op
de tastvlakken van de groef dan veel te groot zou
worden. Voor het afspelen van de CD-4 groef heeft
men de bi-elliptische naald (Shibata-naald)
ontwikkeld. Zoals we op afb. 4.52 zien, heeft de
elliptische naald slechts een zeer klein raakvlakje
met de groef. De bi-elliptische naald is nu zo
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gevormd dat er een langgerekt, ovaalgevormd
aanrakingsvlak ontstaat. Doordat het aanrakingsvlak nu een veel groter oppervlak heeft, wordt de
druk op de groef veel kleiner en neemt zowel de
naald- als de groefslijtage aanzienlijk af.
Naast de door Dreher & Kauf gefabriceerde
Shibata-naald, zijn er ook nog andere voor de CD4-groef geschikte naalden. Door de firma Ernst
Fr. Weinz - WEKA - wordt een parabolischelliptische naald, 'Paroc' genaamd (Parabol-ovalcone) op de markt gebracht. De naald, die van een
afgezaagde punt van een diamant-octaëder wordt
gemaakt, onderscheidt zich door een gering
gewicht en een erg op de snijbeitel gelijkende
doorsnede. De deense firma Bang & Olufsen
voorziet zijn element van het type MMC 6000 van
een multiradiaal gevormde naald, 'Pramanik'
genaamd. Op afb. 4.53 zien we de positie van de
Pramanik-naald in de groef, vergeleken met de
positie van een conventionele elliptische naald.

Afb. 4.53 Positie van een elliptisch (links) en een
bi-el/iptisch geslepen diamantnaald (rechts) in de groef
(B & O).

Afb 4.54 Minimum-eisen voor
het overdrachtsgebied en de
toelaatbare afwijkingen in de
frequentiekarakteristiek van een
HiFi-element; een voorbeeld van
een curve is ingetekend.

dB
10
8
6
t
2

o
I
I -2
N
O

- i.
- 6
- 8
-10

(0

K waliteitsbegrippen
De kwaliteit van een element wordt bepaald door
de frequentiekarakteristiek, de overspraak tussen
de kanalen, de frequentie-intermodulatie (FIM), de
meegaandheid van de naald (compliance) en het
aftastgedrag.
Toonbereik. frequentiekarakteristiek
Het toonbereik moet zo mogelijk het gehele
audiogebied omvatten en de frequentiekarakteris
tiek moet behoorlijk vlak verlopen. Voor een Hi-Fielement wordt het verloop in DIN 45 500 door het
tolerantieveld (afb. 4.54) vastgelegd. De frequentiecurve moet tussen de grenzen van dit
tolerantieveld liggen. Twee karakteristieke resonantiegebieden beïnvloeden deze curve, waar
door ze in het hoge en het lage frequentiegebied
oploopt. Het gaat hierbij om mechanische
resonanties, die door het samenspel van een
massa en een veerkracht ontstaan. In het lage
frequentiegebied hebben we te maken met de
effectieve (d.w.z. op het element betrekking
hebbende) massa van de toonarm en de
meegaandheid (vering) van de naaldhouder, die
tezamen de toonarm/naaldresonantie veroorza
ken. In het hoge frequentiegebied moeten we
letten op de resonantie die ontstaat door de
wisselwerking van de effectieve (d.w.z. op de
naaldpunt betrekking hebbende) massa van de
naaldhouder en de meegaandheid van de
groefwand op de raakvlakken met de naald. Op
afb. 4.55 wordt dit resonantiesysteem nader
verduidelijkt. Omdat de meegaandheid van de
groefwand niet kan worden beïnvloed, blijft als
enige maatregel tegen resonantie het zo klein
mogelijk maken van de naaldmassa. Door deze
massa kleiner te maken dan 1 mg, is het gelukt
eventuele resonanties buiten het hoorbare fre
quentiegebied te brengen, zodat dit geen invloed
meer heeft op de weergavekwaliteit.
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De weergave van hoge frequenties is ook van de
temperatuur afhankelijk. Dit komt doordat de
grammofoonplaat uit een thermoplastisch mate
riaal bestaat, waarvan de stijfheid met toene
mende temperatuur afneemt. De door de warmte
zachter geworden groefwanden, zijn dan minder
goed in staat de naald de juiste uitwijking te
geven. Bij temperaturen boven 30° C treedt er een
meetbare vermindering van de hoge tonenweergave op.
Omzettingsfactor
De uitgangsspanning van een element hangt niet
alleen van de bewegingssnelheid van de naald af,
maar ook van de frequentie en de belastingsweerstand. Volgens DIN 45 500 blad 3 moet bij een
frequentie van 1 kHz, een snelheid van 10 cm/s
en een belastingsweerstand van 470 kn, een
piëzo-elektrisch-element
(amplitude-omzetter)
een uitgangsspanning van 0,5 tot 1,5 V afgeven.
Inductieve elementen (snelheidsomzetters) met
een afsluitweerstand van 47 kft moeten een
uitgangsspanning van 5 tot 15 mV afgeven. Deelt

Mn
Cp

ffïm
H(j=effectieve naaldmassa "
Cp=meegaandheid v.d.plaat

plaat-naald-resonantie:
fpN=

1

Afb. 4.55 Plaat-naald-resonantie.
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Afb. 4.56 Aftastvervormingen en het knijp-effect in de
dwarsschriftgroef. De baan van het middelpunt van de
aftastnaald wijkt af van de baan van de punt van de
snijbeitel. Vorm en beweging van de snijbeitel
veroorzaken een groef met verschillende breedten
(overeenkomend met de cosinus van de groefhoek).
De aftastnaald wordt omhoog geduwd, doorsnede A-B.

Afb. 4.57 Aftastvervormingen in de stereogroef t.g.v.
het diepteschrift. Het middelpunt van de aftastkogel
beweegt zich niet langs de sinusvormige groef, doch
langs de gestreept getekende baan.

men de uitgangsspanning door de naaldsnelheid
dan krijgt men de omzettingsfactor, die voor de
meetfrequentie van 1000 Hz volgens DIN
45 539 in mVs/cm moet worden uitgedrukt.

Het niveauverschil tussen twee stereokanalen,
gemeten met frequentie-meetplaat DIN 45 541 bij
een frequentie van 1000 Hz, mag niet meer dan
2 dB bedragen.

Niveauverschil tussen de kanalen
De natuurlijkheid van de stereoweergave hangt in
hoge mate van het behoud van het oorspronkelijke
informatieverschil tussen beide kanalen af.

Niet-lineaire vervormingen
Niet-lineaire vervormingen ontstaan doordat de
groef door een driehoekige beitel is gesneden en
door een ronde naald wordt afgespeeld, welke niet
exact dezelfde bewegingen maakt als de beitel
(spoorvormingen). Op afb. 4.56 zien we dat bij het
dwarsschrift het middelpunt van de snijbeitel een
andere weg aflegt dan het middelpunt van de
afspeelnaald. Bovendien treedt het effect op. Dit
wordt veroorzaakt doordat de breedte van de groef
alleen op de keerpunten overeenkomt met de
breedte van de snijbeitel. In de tussen de
keerpunten nauwer wordende groef wordt de
afspeelnaald dus omhoog geduwd of 'eruitgeknepen', waarmee een verticale beweging ontstaat.
Dit effect wordt ook wel het pinch-effect
genoemd. Andere vervormingen treden bij het
diepteschrift op. Zoals we op afb. 4.57 kunnen
zien, beweegt het middelpunt van de afspeelnaald
zich bij een sinusvormig signaal niet langs een
sinusvormige baan maar langs de gestreepte
baan.
Niet-lineaire vervormingen worden ook door de in
4.3. beschreven tangentiale en verticale fouthoeken veroorzaakt (afb. 4.58). Vervormingen die

element
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Afb. 4.58 Verticale aftasthoek (20° ± 5°); de aftastnaald
staat loodrecht op het werkvlak van de snijbeitel die een
hoek van 20° maakt met de plaat.
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betrekking hebben op de verticale fouthoek
ontstaan op de volgende manier. Bij het snijden
van de plaat beweegt de snijbeitel zich in een plat
vlak. Maar bij het afspelen beschrijft de naald een
cirkelboog over de plaat. Deze vervorming kan
voor een groot deel worden voorkomen door er
voor te zorgen dat de cirkelboog van de naaldpunt
loodrecht op het bewegingsvlak van de snijbeitel
staat. Om aftasttechnische redenen is dit echter
niet mogelijk bij een zuiver verticaal bewegings
vlak van de snijbeitel. Daarom heeft men het
bewegingsvlak een hoek van 20° met de verticaal
gegeven.
Doordat de snijbeitel en de afspeelnaald verschil
lende afmetingen hebben, ontstaan er zogenaam
de geometrische vervormingen. Tegenwoordig
worden deze vervormingen echter in hoge mate
voorkomen door van een speciaal opnameproces
gebruik te maken, zoals met de Teldec Tracing
Simulator of de RCA-Dyna-Groove-Method. De
niet-lineaire vervormingen worden met de intermodulatiemethode gemeten. De vervormingen
waar we het hier over hebben mogen op een Hi-Fiplaat volgens DIN 45 500 het niveau van 1 % FIM
(frequentie intermodulatie) niet overschrijden,
waarbij men dit niveau bepaalt m.b.v. de
frequentie-meetplaat volgens DIN 45 542.
Overspraakdemping
Bij stereofonische weergave moet de demping
tussen het rechter en het linkerkanaal zo groot
mogelijk zijn om te voorkomen dat het signaal van
het ene kanaal in het andere kanaal terecht komt.
De hiervoor ingevoerde maat, de overspraakdem
ping, kan men gemakkelijk met de meetgrammofoonplaat volgens DIN 45 543 bepalen. De rechter
groefwand is b.v. met een signaal gemoduleerd,
en de linker niet. Men meet dan het signaal in het
rechter kanaal én het signaal dat in het linker
kanaal ontstaat. De verhouding in dB van deze
signalen is nu de overspraakdemping. Stereo
elementen moeten bij een frequentie van 1000 Hz
volgens DIN 45 500 een overspraakdemping van
minstens 20 dB hebben en tussen 500 en 6300 Hz
mag de overspraakdemping nergens minder dan
15 dB zijn.
Naaldkracht
De naaldkracht, uitgedrukt in N (= Newton) of nog
in p (= Pond),* is de kracht waarmee de naald in de
groef wordt gedrukt. Omdat de naaldkracht het
aftastproces zeer sterk beïnvloedt, mogen de door
• overgangsdatum 31-12-1977

de fabrikant aangegeven toleranties niet maar
zomaar worden over- of onderschreven. Zo kan
een te kleine naaldkracht er bijvoorbeeld toe
leiden dat de naald het contact met de groefwanden verliest en begint te schudden. Er treden dan
vervormingen in de weergave op en door de
ongecontroleerde naaldbewegingen kunnen de
groefklanken worden beschadigd. Volgens DIN
45 500 mag de statisch gemeten naaldkracht
maximaal 0,03 N (3 p) bedragen.
Meegaandheid (compliance)
De naaldhouder moet zo elastisch gelagerd zijn
dat hij vanzelf weer in de uitgangspositie
terugkomt nadat de naald door de groef is
afgebogen. De veerkracht die hiervoor nodig is,
vormt een mechanische weerstand voor de
afgedwongen bewegingen die door de afbuigkrachten telkens weer moet worden overwonnen.
Volgens DIN 45 500 verstaat men onder de
afbuigkracht, die kracht die de naaldpunt horizon
taal resp. verticaal 60 nm > afbuigt. De reciproke
waarde van de afbuigkracht is dan de meegaand
heid (compliance of compliantie). Deze eenheid
geeft dus aan hoeveel de naald zal uitwijken
wanneer er een bepaalde kracht op inwerkt. De
compliantie wordt uitgedrukt in cm/N of cm/
dyne. Volgens DIN moet de statisch gemeten
compliantie in elke richting minstens 0,8 cm/N
zijn. Deze waarde komt overeen met een afbuig
kracht van 7,5 mN (0,75 p). In horizontale richting
moet de compliantie groter zijn dan in verticale
richting.
Effectieve naa/dmassa
De effectieve naaldmassa, uitgedrukt in mg, is de
op de naaldpunt werkende, vertragende totaalmassa van alle door de groefuitwijking bewogen
delen van de naaldhouder. De effectieve massa
leidt men uit de traagheidsmomenten van alle
afzonderlijke delen af, die worden betrokken op
het draaipunt van de naaldhouder. Volgens DIN
45 500 mag de effectieve naaldmassa niet meer
dan 2 mg bedragen. Goede elementen hebben een
effectieve naaldmassa die ligt tussen 0,3 en 1 mg.
Aftastvermogen (tracking ability)
Het aftastvermogen kenmerkt het vermogen van
een element alle op een plaat voorkomende
snijsnelheden af te tasten zonder het contact met
de groefwand te verliezen. Bijvoorbeeld bij een
frequentie van f = 10 kHz en een snelheid (v) van 8
cms"1 ondergaat de naald een versnelling a = 2 n
f• v = 5000 m/s2.
Dit is dus al vijfhonderd maal
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zoveel als de versnelling van het zwaartekracht
veld van de aarde (g) = 9,81 m/s2). Volgens de
formule kracht (F) = massa (m) maal versnelling (a)
krijgen we bij een effectieve naaldmassa van
m eff = 2 mg de volgende kracht (F) op de
naaldpunt:

Afb. 4.59 Grafische voorstelling van
de op de naald inwerkende krachten.
a) goede naa/dgeleiding wanneer
FA + mr 9> fr +meff • aN
b) resulterende druk op de groef
wand

gehoor worden vergeleken. Op zo'n plaat zijn
bepaalde passages met toenemend niveau vast
gelegd. Nauwkeuriger is het natuurlijk een meting
volgens het Tone-Burst principe toe te passen. De
firma Shure heeft daar een speciale meetplaat
voor uitgebracht.

F = (2.10- 3) • (5.105) gcm/sJ = 1000 dyne = 10 inN = 1 p
Omdat op de gebruikelijke grammofoonplaten
snijsnelheden van 20 cms-1 en nog wel hoger
voorkomen, kunnen de daardoor veroorzaakte
krachten de naaldgeleiding ongunstig beïnvloe
den, voor zover de effectieve naaldmassa althans
niet voldoende klein is (2 mg). De op de naald
inwerkende krachten garanderen alleen een
goede naaldgeleiding wanneer in het statische
geval de naaldkracht FA groter is dan de
afbuigkracht FR en in het dynamische geval
wanneer het produkt van de rustende toonarmmassa
ff en naaldversnelling ajg. Zoals we op
afb. 4.59a kunnen zien, wordt de naald langs een
van de groefwanden omhooggedrukt wanneer de
krachten aan elkaar gelijk zijn of de afbuigkracht
^r groter is dan de naaldkracht FA. Het contact
met de tegenoverliggende groefwand zal dan
verloren gaan. De op de naald betrokken totale
massa van moderne toonarmen is 10... 30 g. De
hiervoor geformuleerde eis:
* ^ > meff ’ aN
wordt bij een toonarm met een op de naald betrek
king hebbende massa van 10 g dus ruimschoots
ingelost. De termen aan weerszijden van het
ongelijkteken verhouden zich als 2:1. De druk die
de naaldkop op de groefwand uitoefent wordt
volgens afb. 4.59b nu:
11s/2 • Fp + F+ [meff • a jyj) + imj • g)
Het aftastvermogen kan m.b.v. testplaten op het
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4.5 Soorten platenspelers
In hoofdzaak worden grammofoons onderschei
den in platenspelers en platenwisselaars. Platen
spelers worden vervolgens nog wel onderverdeeld
in spelers met handbediening en automatische
platenspelers met automatische sturing van de
toonarm. Er zijn ook wel platenspelers zonder
toonarm in de handel; alleen het loopwerk wordt
dan dus aangeboden en men moet zelf een
geschikte toonarm kiezen. Waren er tot voor
enkele jaren heel goede redenen om goede platen
niet op een wisselaar maar op een gewone
platenspeler te draaien, tegenwoordig is daar
nauwelijks meer aanleiding toe. Hoewel vele
platenwisselaars tegenwoordig ruimschoots aan
de HiFi-eisen voldoen, worden ze door HiFivrienden nog steeds genegeerd. Men is bang dat
een plaat die door een wisselaar van de as op een
met het plateau meedraaiende plaat wordt
geworpen ernstig beschadigd kan worden. Maar
beschadigingen kunnen worden vermeden wan
neer men de wisselaar uitsluitend als volautoma
tische platenspeler gebruikt en alleen 17,5-cmplaten afspeelt. In het streven de grammofoon
platen zo veel mogelijk te ontzien en beschadigin
gen door eventuele bedieningsfouten te vermij
den, gaan steeds meer muziekvrienden er toe over
hun platen automatisch af te spelen. De industrie
komt aan deze wens tegemoet door automatische
platenspelers op de markt te brengen. Ook

besteedt de industrie er alle zorg aan dat de
platenspelers zo eenvoudig mogelijk bediend
kunnen worden. De firma BSR biedt bijvoorbeeld
een volautomatische ADC-platenspeler 'Accutrac
4000' aan, waarop de afzonderlijke muziekstuk
ken op een grammofoonplaat in een willekeurige
volgorde kunnen worden afgespeeld. De met een
infrarood-oog uitgerust toonarm kan ook m.b.v.
een ultrasone afstandsbediening boven elk
gewenst deel van de plaat worden gezet.
Men besteedt ook veel aandacht aan de bedrijfs
zekerheid van de platenspelers. Zo worden de
in- en uitschakelfuncties en de toerentalomschakeling zo veel mogelijk door elektronische
schakelingen overgenomen. Dit heeft niet alleen
een grotere bedrijfszekerheid tot gevolg (elektro
nische schakelingen slijten immers niet), maar
ook een groter bedieningscomfort. Vaak is het
voldoende een sensor slechts even aan te raken
om een bepaalde schakelfunctie te starten. Er
moet echter wel worden voldaan aan de geldende
veiligheidsvoorschriften en aan de radio-ontstoringseisen.
Eenvoudige platenspelers
Deze platenspelers wisselen geen platen en de
toonarm moet met de hand op de plaat gezet, resp.
van de plaat af gehaald worden. Een aanzienlijke
vooruitgang in bedieningscomfort biedt de toonarm-automatiek. Leggen we de plaat op het
plateau en drukken we op de startknop, dan gaat
de arm vanzelf naar de juiste plaats boven de plaat
en zakt de naald in de begingroef. Nadat de plaat is
afgespeeld, komt de arm in de houder terug en
schakelt het apparaat automatisch af.
Al naar gelang de kwaliteitseisen maken we
onderscheiden tussen eenvoudige en HiFiplatenspelers. Kwaliteitsverschillen uiten zich in
het soort motor, de aandrijvingsvorm en het type
aftaster. Eenvoudige platenspelers zijn bijna
allemaal met een tussenwielaandrijving, een
spleetpoolmotor, een plateau van staalplaat of
kunststof en een eenvoudige toonarm met een
kristal- of keramisch element uitgerust. Platen
spelers van wat betere kwaliteit zijn doorgaans
voorzien van snaaraandrijving met tacho- resp.
kwartsgestuurde gelijkstroom- of synchroonmotor ofwel van rechtstreekse aandrijving met een
collectorloze gelijkstroommotor. Het plateau be
staat uit antimagnetisch spuitgietmetaal. Ze zijn
uitgerust met een precisietoonarm en een
inductief element.
Zeer veel platenspelers zijn met een automatische
afschakeling uitgerust. Zoals bekend hebben

33y3 en 45-toerenplaten niet alleen een verschil
lende diameter, ook de doorsnede van de laatste
gemoduleerde groef en de spoed van de
uitloopgroef wijken van elkaar af. Men kan dus
niet bij een bepaalde positie van de arm (overeen
komend met bijv. de diameter van de eindgroef
van een l.p.) zonder meer tot afschakelen
overgaan. Daarom wordt vaak de snelheidsverandering die de toonarm ondergaat bij het begin
van de uitloopgroef als criterium voor de
afschakeling gekozen. Afschakelsystemen die
volgens dit principe werken worden 'snelheidsafschakelaars' genoemd. Wordt de toonarm door
een gemoduleerde groef mee naar binnen
genomen, dan beweegt de toonarm via een
slipkoppeling een afschakelhefboom tegen een
met het plateau ronddraaiende meenemer. De
punt van de afschakelhefboom is zo gevormd dat
de meenemer hem telkens terug duwt over een
afstand die gelijk is aan de groefspoed (afb.4.5-1).
Komt de toonarm nu in de uitloopgroef, die een
veel grotere spoed heeft, dan wordt de afschakel
hefboom zo snel in de omloopbaan van de
meenemer bewogen, dat de meenemer achter de
punt van de hefboom grijpt en hem in de
afschakelpositie brengt. Dit heeft tot gevolg dat de
netspanning wordt uitgeschakeld, het tussenwiel
wordt teruggehaald en (bij automatische platen
spelers) de toonarm in de houder terugkeert. In
platenspelers van topkwaliteit worden ook snelheidsafschakelaars toegepast, maar dan met een
systeem waarbij er totaal geen krachten op de
toonarm worden uitgeoefend. Deze systemen
werken met een lichtbundeltje een hoogfrequent
of een statisch magneetveld. Bij de optische

bij stijging van de groefspoed
teruggeduwd
\

afschakelhefboom

meenemer (draait mee
met plateau)

afschakelstand
Afb. 4.60 Werkwijze van de mechanische afschake/aar
d.m.v. de snelheid.
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afschakeling (Philips, Telefunken) komt in het
afschakelgebied een met de toonarm verbonden
kapje in de lichtstraal van een lampje dat een
fotoweerstand belicht (afb. 4.61). Komt de
toonarm in de uitloopgroef, dan zal de hoeveelheid
op de fotoweerstand vallend licht sneller verande
ren dan voorheen. De weerstandsverandering die
hierdoor optreedt wordt via een elektronische
schakeling als criterium voor het afschakelen
gebruikt. Bij het HF-principe wordt de afschake
ling in gang gezet door een op het toonarmlager
aangebracht HF-zendertje, waarvan de straling
door een oscillatiekring wordt opgevangen (Thorens). De afschakeling wordt bij het magnetische
principe in gang gezet door een magneetje dat op
de toonarm is bevestigd en dat inwerkt op een
onder het chassis geplaatst Halleffect-IC (MicroSeiki). Op vrijwel alle, ook eenvoudige, platen
spelers is een toonarmlift standaard uitgevoerd.
Zo'n lift is een belangrijk hulpmiddel om de naald
zuiver in een bepaalde groef te kunnen plaatsen.
Met de lift, waarvan we de principiële opbouw op
afb. 4.62 zien, kan de arm overal (behalve in het
lamp fotoweerstand
afdekplaat
afschakelgebied) op de plaat worden neergelaten,
(met toonarm verbonden) Trekt men het lifthefboompje (1) naar voren, dan
draait het afstandsstukje (2) naar beneden. De
linkerkant van de lange hefboom (3) wordt
Afb. 4.61 Werkwijze van de optische afschake/aar
daardoor naar beneden gedrukt en de rechterkant
d.m.v. de snelheid (Telefunken).
naar boven. Via een hefstaafje wordt deze
beweging op de toonarm overgebracht. De
toonarm kan daarna met de hand boven de
gewenste groef van de plaat worden gezet. Brengt
men het lifthefboompje nu weer in de getekende
stand, dan zal de toonarm naar beneden gaan. In

2

1
Afb. 4.62 Handlift voor een toonarm (Dual).
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Afb. 4.63 Platen wisselaar,
bovenzijde van het
chassis (zonder
plateau).

Afb. 4.64 Platen
wisselaar,
onderzijde van het
chassis (Dual).

de geleidingscylinder van het hefstaafje bevindt
zich een taaie siliconenolie waardoor de toonarm
bij het dalen wordt geremd. Onafhankelijk van wat
er met het lifthefboompje wordt gedaan, komt de
naald dus rustig en beheerst in de groef. Het is
mogelijk het afspelen voor korte tijd te onderbre
ken door de toonarm met de lift omhoog te halen
en deze later op dezelfde plek of ergens anders
weer op de plaat terug te laten komen.
Soms wordt de toonarm per ongeluk in de eerste
gemoduleerde groef neergelaten in plaats van in
de aanloopgroef. Om dit te voorkomen, en ook om
het gevaarlijke afglijden van de naald van de
buitenrand in de aanloopgroef tegen te gaan,
heeft Telefunken de toonarmlift in de platenspe
lers van het type S600 van een optische
opzetinrichting voorzien. Brengt men de toonarm
van deze platenspeler naar de plaat, dan wordt
m.b.v. een lichtpunt gesignaleerd wanneer de
naald het midden van het opzetgebied heeft
bereikt. Laat men de lift daarna naar beneden, dan
komt de naald precies in de aanloopgroef. In deze
opzetinrichting zijn de opzetpunten van alle
gebruikelijke grammofoonplaten met een middel
lijn van 30, 25 of 17,5 cm gefixeerd.
Bij veel platenspelers is de afschakelinrichting zo
uitgevoerd, dat tegelijk met het afschakelen ook de
toonarmlift in werking wordt gezet zodat de arm
van de plaats wordt gehaald. Daarmee wordt
voorkomen dat de arm gedurende onbedoeld
lange tijd op een plaat blijft liggen, hetgeen het
gevoelige element zou kunnen beschadigen. Door
sommige fabrikanten wordt dan ook een eenvou
dige platenspeler met terughaalautomatisme voor
de toonarm geboden. De toonarm moet bij deze
platenspelers met de hand worden opgezet, maar
na het afspelen van de plaat komt de arm wel
automatisch in de houder terug. Deze apparaten
worden ook wel halfautomatische platenspelers
genoemd.
P/atenwisse/aars
Platenwisselaars zijn platenspelers met een
wisselinrichting, waarmee tot ongeveer tien
grammofoonplaten achter elkaar automatisch
kunnen worden afgespeeld. In het algemeen
worden de volgende handelingen automatisch
door de wisselaar uitgevoerd: nadat de stapel
platen op de wisselaar is gelegd en het apparaat is
ingeschakeld, valt de onderste plaat op het
draaiende plateau. Vervolgens wordt de toonarm
loodrecht uit zijn ruststand geheven, boven de
plaat gedraaid en zachtjes in de aanloopgroef
neergelaten. Loopt de naald na het afspelen in de
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uitloopgroef, dan wordt de arm weer opgeheven
en tot boven de armhouder teruggedraaid. De arm
wordt echter niet in de armhouder neergelaten.
Vervolgens valt de tweede grammofoonplaat van
de wisselas en de afspeelcyclus herhaalt zich.
Nadat de laatste plaat is afgespeeld, wordt de
toonarm tot boven de armhouder teruggedraaid
en op de houder neergelaten.
De meeste platenspelers kunnen ook, al naar
gelang de voorkeur, als handbediende of volauto
matische speler voor afzonderlijke platen fun
geren. Voor dit doel verwisselt men de wisselas
voor een normale, korte as.
Bij vrijwel alle platenwisselaars kan het afspelen
tussentijds worden onderbroken, maar wanneer
men het apparaat vervolgens weer inschakelt
wordt er wel zonder meer een plaatwisseling
uitgevoerd. Veel platenspelers maken het ook
mogelijk één plaat een aantal keren achter elkaar
automatisch af te spelen.
Van de verschillende constructiemogelijkheden
voor de wisselautomatiek, heeft het systeem met
het door het plateau aangedreven geleidewiel het
meest toepassing gevonden. Dit principe wordt
door alle vooraanstaande fabrikanten toegepast,
zij het dan in verschillende uitvoeringsvormen.
Constructie en functie van de wisselautomatiek
Al naar gelang de voorkeur kan het op afb. 4.63
zonder plateau afgebeelde apparaat, als handbe
diende resp. als volautomatische platenspeler of
als platenwisselaar worden gebruikt. Een blik op
de onderkant van het apparaat (afb. 4.64) leert ons
dat de wisselautomatiek overzichtelijk en functio
neel is geconstrueerd. Een centraal geplaatst
geleidewiel stuurt de toonarmbewegingen en de
afworp van platen via slechts enkele hefboompjes.
Start men het apparaat, dan wordt het tussenwiel
door een schakelstang tegen de motorpoelie
geplaatst en wordt de netspanning ingeschakeld.
De motor komt op gang en brengt het plateau in
beweging. Tegelijkertijd wordt (zoals we op afb.
4.65 kunnen zien) de op het geleidewiel (161)
aangebrachte schakelhefboom (158) in de omloopbaan van nok M op de plateaunaaf gebracht.
Deze hefboom wordt nu door de nok meegenomen
waardoor de vertanding van het geleidewiel met
het rondsel van het plateau in aanraking komt. Het
geleidewiel zal gaan draaien waarbij de volgende
functies worden gestart. Door de afworphefboom
zal de eerste plaat op het plateau worden gewor
pen. Tegelijkertijd wordt de toonarm opgeheven,
boven het plateau gedraaid en in de aanloopgroef
van de grammofoonplaat neergelaten. De opzet-

punten voor 17,5- en 30-cm-platen zijn in deze
platenspeler aan de toerentalomschakeling ge
koppeld. Bij een toerental van 33’/3 o/m wordt het
opzetpunt van 30-cm-platen en bij 45 o/m het
opzetpunt van 17,5-cm-platen gebruikt. Komt de
toonarm in het afschakelgebied aan het eind van
de (198) (afb. 4.65) de schakelhefboom (158)
tegen de rondlopende nok M. Het geleidewiel
wordt dan, net zoals hiervoor, verdraaid. Liggen er
nog grammofoonplaten op de wisselas, dan zal
een volgende plaat worden afgeworpen. Dit

proces herhaalt zich net zo lang tot alle platen zijn
afgespeeld. Ligt er geen plaat meer op de
wisselas, dan begint de afschakelprocedure. De
toonarm wordt op de houder neergelaten, de
netschakelaar wordt uitgeschakeld en hettussenwiel wordt van de motorpoelie verwijderd. Op afb.
4.66 zien we hoe de wisselas is geconstrueerd en
hoe deze werkt. Het gaat hier om een
vrijdragende as die de stapel zonder vreemde
stabilisatiemiddelen draagt. De taak van de as is
telkens bij een plaatwisseling de onderste plaat
van de stapel te scheiden en deze op het plateau te
laten vallen en bovendien moet de as er voor
zorgen dat de afschakelprocedure wordt voorbe
reid nadat de laatste plaat op het plateau is gewor
pen. Drie langs de omtrek van de wisselas
verdeelde spreidstangetjes dragen de stapel
platen. Verdraait het geleidewiel dan wordt de
hefstang, die zich in de wisselas bevindt, in de
pijlrichting bewogen en komt de afworp via twee
conische verdikkingen op de hefstang tot stand.
& De bovenste conus drukt drie symmetrisch rond
de as verdeelde klemstukjes naar buiten waardoor
de stapel (behalve de onderste plaat) wordt
vastgehouden. De onderste conus zorgt er
daarentegen voor dat de drie spreidstangetjes in
de as verdwijnen, waardoor de onderste plaat
wordt losgelaten en op het plateau valt. Voor 17,5cm-platen waarvan het middengat een doorsnede
van 38 mm heeft, wordt een dikkere wisselas
gebruikt. Wil men het apparaat als handbediende
b of automatische afspeler van afzonderlijke platen
gebruiken, dan verwisselt men de wisselas voor
een gewone afspeelas. Net zoals in het wisselbedrijf zal de toonarm in de aanloopgroef worden
neergelaten. Men kan de toonarm ook met de
hand boven de gewenste groef plaatsen en deze
daarna met de toonarmlift in de groef laten
zakken. Na het afspelen wordt het apparaat
automatisch afgeschakeld en komt de toonarm op
de houder terug.
q
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Afb. 4.65 Begin van de wissel- resp. stopzetfunctie.
Geleidewiel met afschakelinrichting (Dual).

Handelsuitvoeringen
De muziekliefhebber kan uit een groot aantal
apparaten kiezen wanneer hij of zij zich een
platenspeler wil aanschaffen. Dit aanbod loopt
van handzame, draagbare koffergrammofoons
met ingebouwde versterker en luidspreker tot
platenspelers van hoge kwaliteit die voor gebruik
in de huiskamer zijn bedoeld. Zelfs een ervaren
muziekliefhebber kan wel eens de nodige moeite
hebben om uit het omvangrijke aanbod de juiste
keuze te maken, waarbij het niet is uitgesloten dat
de keuze achteraf minder gelukkig blijkt.
Zoals de sterkte van een ketting afhankelijk is van
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klemstukje
(3 stukjes symmetrisch
rond de omtrek verdeeld)

K

>55555555555555555

L \\

W

platen

spreidstukje
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rond de omtrek verdeeld)

Afb. 4.66 Principiële constructie van
een vrijdragende wisse/as.
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de zwakste schakel, zo wordt ook de kwaliteit van
een geluidsinstallatie bepaald door de component
van de geringste (of minste hoge) kwaliteit.
Daarom moet men er bij het samenstellen van een
geluidsinstallatie op letten dat alle onderdelen van
ongeveer dezelfde kwaliteit zijn. Dit is dan ook de
reden dat men het beste een vakman om advies
kan vragen of de testrapporten zelf gaat bestude
ren. In tabel 4.1 zijn de verschillende handelsuit
voeringen van platenspelers overzichtelijk ge
rangschikt.
Koffergrammofoons
Koffergrammofoons zijn draagbare, en dus ge66
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makkelijk verplaatsbare platenspelers met inge
bouwde versterker en luidspreker(s). Door hun
veelzijdigheid, gemakkelijke
hanteerbaarheid,
compacte uitvoering en onafhankelijkheid van de
plaats waar ze worden gebruikt, zijn deze
grammofoons vooral bij jonge mensen in trek.
Enkele uitzonderingen daargelaten zijn koffergrammofoons van een monoversterker voorzien
met een uitgangsvermogen van 1 ... 6 W. Bijna
altijd worden ze via het lichtnet gevoed,
batterijvoeding is een uitzondering. Een combina
tie van beide komt wel vaak voor. Wanneer zo'n
grammofoon op het lichtnet wordt aangesloten,
worden de batterijen automatisch afgeschakeld.

Tabel 4-1
afspeelapparaten voor grammofoonplaten

platenspelers

draagbare apparaten
(koffergrammofoons)
platenspelers met ver
sterker en luidspre
ker in dezelfde koffer
kwaliteit: eenvoudig
tot normaal

losse afspeelappara
tuur
complete platenspe
lers die op een
weergeefversterker
moeten worden aan
gesloten
kwaliteit: normaal
HiFi
studio

platenwisselaars

grammofoonmstallaties voor
gebruik in de
huiskamer
speelklare stereo-in
stallaties voor de
weergave van gram
mofoonplaten via luidsprekerboxen
kwaliteit: normaal
HiFi

combi-apparaten
speelklare stereoinstallaties voor het
weergeven van gram
mofoonplaten; vaak
ook met cassette
recorder
aansluiting luidsprekerboxen
kwaliteit: normaal
HiFi

draaitafels
draaitafels zonder
toonarm en zonder
afschakelautomatisme
kwaliteit: HiFi
studio

De luidspreker is meestal in het afneembare
deksel onder gebracht. De luidspreker kan op die
manier makkelijk worden opgesteld en bovendien
heeft dit het voordeel dat er geen akoestische
terugkoppeling op de toonarm zal plaatsvinden.
Er worden uitsluitend keramische of kristalelementen in koffergrammofoons toegepast. De
relatief hoge uitgangsspanning en het feit dat er
geen correctie op de frequentiekarakteristiek
nodig is, maken het mogelijk dat de versterker
klein en eenvoudig wordt gehouden, teneinde het
totaalgewicht te beperken. Wanneer men een
plaat via een stereo-installatie wil weergeven,
behoeft men de ingebouwde versterker en de
luidspreker niet te gebruiken. Men kan de stereoinstallatie met een aansluitsnoer op de aansluitbus 'phono' van de koffergrammofoon aansluiten.
Op de bus kan ook een spoelen- of cassette
recorder worden aangesloten. Op afb. 4.67 zien

we een typische vertegenwoordiger van dit type
platenspelers.
A udiocomponenten
Onder 'audio-componenten' verstaan we bouw
stenen waarmee we een stereo- of quadro-installatie kunnen samenstellen of waarmee we een
bestaande installatie kunnen uitbreiden. We
hebben hierbij dus het oog op platenspelers of
platenwisselaars die in een kast of doos met
afsluitdeksel zijn ingebouwd. Voor het afspelen
van een plaat behoeft men deze platenspelers
alleen op een versterker en het lichtnet aan te
sluiten. De laatste tijd wordt de HiFi-cassetterecorder steeds meer gebruikt zodat men naast de
platenspeler ook over deze geluidsbron kan
beschikken (zie hoofdstuk 8.6). In de meest uiteen
lopende combinaties worden steeds meer audiocomponenten aangeboden die ruimschoots aan
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Afb. 4.67 Koffergrammofoon met net- en batterijvoeding. Bij inschakeling van het lichtnet worden de batterijen
automatisch afgeschakeld (Philips).

de HiFi-normen 45 500 voldoen.
Het aanbod van platenspelers reikt van de
eenvoudige platenspeler tot aan de volautoma
tische afspeler met veel bedieningscomfort. In
HiFi-uitvoeringen zijn aandrijfsystemen met tachoregeling, die trillingsvrij en zonder toerentalvariaties werken, waarbij het bovendien mogelijk
is het toerental ± 3% te veranderen en exact met
een stroboscoop in te stellen, feitelijk een
vanzelfsprekendheid. Precisietoonarmen
met
skatingcorrectie en gevoelige afschakelinrichting
zijn even natuurlijk als de mogelijkheid een
30-cm-plaat bij gesloten stofkap af te spelen.
Ook het bedieningscomfort is van belang. Zo
kunnen bijvoorbeeld met een toonarm-automatisme of met storingsvrij werkende bedieningselementen beschadigingen aan de naald worden
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voorkomen. Op afb. 4.68 zien we een elektronisch
gestuurde HiFi-platenspeler. Loopwerken vormen
een uitzondering in het aanbod van audiocomponenten. Zuivere loopwerken zijn platenspelers
zonder toonarm die door de geïnteresseerde HiFivriend van een goede toonarm een eigen keuze
kunnen worden voorzien. In deze loopwerken
heeft men bewust van een afschakelinrichting en
toonarmsturing afgezien. Loopwerken worden
alleen in HiFi-kwaliteit aangeboden. Daarmee
komt de industrie tegemoet aan de klant die
individueel een stereo-installatie wil samen
stellen.
Stereo-installaties voor gebruik in de huiskamer
Stereo-installaties voor gebruik in de huiskamer
onderscheiden zich van elkaar door het aantal en

Afb. 4.68 HiFi-platenspeler met hoogfrequentschakefautomatisme voor de servo-toonarmlift en
eindatschakeling (Thorens).
soort programmabronnen. Wij beperken ons hier
tot installaties voor de weergave van grammo
foonplaten, waarin een platenspeler of een
platenwisselaar met een stereoversterker een
installatie vormen. Doordat het loopwerk meestal

apart kan worden ingeschakeld, is het mogelijk de
versterker ook voor de weergave van een externe
muziekbron te gebruiken (spoelen- of cassette
recorder). Bij de installatie behoren natuurlijk ook
twee geschikte luidsprekerboxen.
De stereo-installaties waar we het hier over
hebben worden in verschillende prijs- en vermo
gensklassen aangeboden. Het (sinus-) uitgangsvermogen varieert van 2x 2 tot 2x 30 W. De betere
installaties zijn van een functiekeuzeschakelaar
en van gescheiden regelaars voor de geluid
sterkte, de hoge en de lage tonen en balans
voorzien. De kap en het huis zijn zo gemaakt dat er
een platenreiniger (dust.bug) kan worden gebruikt
en dat een 30-cm-plaat met gesloten stofkap kan
worden gedraaid. Wanneer er een tuner aan
wordt toegevoegd, dan hebben we de beschikking
over een volwaardige stereo-installatie. Verschil
lende fabrikanten brengen dan ook tuners op de
markt die zowel technisch als qua uiterlijk bij de
platenspeler met versterker passen. Op afb. 4.69
zien we een stereo platenspeler met ingebouwde
versterker.
Combi-instal/aties
Combi-installaties worden gevormd door een
combinatie van platenspelers en/of cassette
recorder met een tuner en een stereoversterker
die tesamen in één huis met een afdekkap zijn
ingebouwd. Deze installaties mogen zich in een
toenemende belangstelling verheugend doordat

Afb. 4.71 Tweedelige HiFi-installatie: radio-ontvanger en platenspeler. Muziekvermogen 2 x 50 W(Telefunken).
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ze gemakkelijker zijn te bedienen dan installaties
die uit losse onderdelen zijn opgebouwd. Boven
dien zijn de, vaak als lastig ervaren, verbindingssnoeren tussen de afzonderlijke onderdelen nu
vervallen. Afgezien van enkele uitzonderingen,
worden combi-installaties in HiFi-kwaliteit op de
markt gebracht. Op afb. 4.70 zien we een
installatie met platenspeler, cassetterecorder en
radio-ontvanger.
Combi-installaties zijn doorgaans niet van luid
sprekers voorzien. De keuze van luidsprekerboxen

is in hoge mate van de omstandigheden in de
huiskamer afhankelijk en daarom laat men het
aan de koper over d.m.v. een tot de juiste
luidsprekerkeuze te komen. Op afb. 4.71 zien we
een in twee compartimenten (radio-ontvanger en
platenspeler) verdeelde installatie. In deze combi
natie zijn alle belangrijke onderdelen en schake
lingen op insteekbare modules geplaatst. Daar
mee bereikt men niet alleen een vergroting van de
bedrijfszekerheid; ook de reparatie kan veel
eenvoudiger en dus beter worden uitgevoerd.

Afb. 4.69 Hiernaast boven: HiFi-stereo-installatie met automatische platenspeler. 2 x 30 W muziekvermogen (Dual).
Afb. 4.70 Hiernaast onder: Driedelige Hifi-installatie: radio-ontvanger. platenspeler en cassetterecorder. Muziek
vermogen 2 x 50 W (ELAC).
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5. De omgang met de platenspeler

Platenspelers zijn in het algemeen bedrijfszekere
apparaten en de bediening levert doorgaans niet
veel problemen op. Maar om ook op langere
termijn problemen te voorkomen, moeten enkele
aanwijzingen toch wel met zorg worden opge
volgd. Een daarvan is, dat men de handleiding
leest voor men het apparaat in werking stelt.
Alleen op die manier kan men alle mogelijkheden
die het apparaat te bieden heeft volledig uitbuiten,
bedieningsfouten voorkomen en storingen van
buiten het apparaat vermijden.
5.1

De opstelling en het in gebruik nemen

Al bij het openen van de verpakking is het aan te
bevelen de aanwijzingen voor het 'uitpakken' te
lezen die op een apart briefje of voor op de
handleiding staan. Pas daarna dient men het
apparaat en de eventueel afzonderlijk ingepakte
onderdelen uit de doos te halen. Vervolgens zetten
we het apparaat m.b.v. de handleiding in elkaar en
maken we het gereed voor gebruik. De eerste
handelingen zijn meestal: het los maken van de
transportvergrendelingen, het aanbrengen van de
snaar en het draaiplateau, het aanbrengen van
het contragewicht, opschroeven van het aftastelement, het in balans brengen van de toonarm en
het instellen van de naaldkracht en - indien
aanwezig - het instellen van de anti-skatinginrichting.
Voor het opstellen van audioapparatuur, en in het
bijzonder een HiFi-platenspeler, gelden de volgen
de regels: de plaats waar de apparatuur wordt
neergezet moet zo stabiel mogelijk zijn (geen
loszittende onderdelen, geen slaande deuren in de
buurt, geen last van langskomend verkeer enz.).
De platenspeler mag niet in het zonlicht staan en
mag zich ook niet in de buurt van een kachel of iets
dergelijks bevinden. De ruimte waarin de platen
speler staat mag niet kouder dan ongeveer 10°C
zijn. Men moet de apparatuur zo opstellen dat men
er zo gemakkelijk mogelijk bij kan. Bovendien
moet de kap zonder problemen geopend kunnen
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worden. Vooral bij plaatsing in een nis of een kast
dient men daar op te letten. Wanneer de
platenspeler niet wordt gebruikt, moet de stofkap
worden gesloten.
5.2

Onderhoud

Ook de beste platenspeler' heeft nu en dan
behoefte aan enig onderhoud om ook gedurende
langere tijd storingsvrij te kunnen werken. Het is
bijvoorbeeld niet te vermijden dat er zich stof op de
grammofoonplaat afzet. Dit heeft invloed op de
weergave en heeft een snellere slijtage van plaat
en naald tot gevolg.
De organische bestanddelen van het alom
tegenwoordige stof zetten zich op de naald af en
vormen de zogenaamde stofbaard. Weergavestoringen zijn hiervan het gevolg, omdat ook de
geleiding van de naald wordt bemoeilijkt en de
naaldmassa groter wordt. Dit soort verontreini
gingen, die vaak slechts onder een loep te zien
zijn, kan men het beste met een zacht kwastje
verwijderen of met een in de handel verkrijgbaar
reinigingsborsteltje (afb. 5.1). Bij het reinigen mag
de borstel uitsluitend in de richting van de
naaldpunt worden bewogen; nooit zijwaarts of in
omgekeerde richting.
De anorganische bestanddelen van het stof (fijne
zanddeeltjes, metaalsplintertjes e.d.) komen op de
flanken van de groef terecht en veroorzaken
tijdens het afspelen het bekende geknetter en
geruis. Bovendien wordt de naaldpunt ook min of
meer afgeslepen. Dit verschijnsel wordt ook nog
eens bevorderd door de slijprestjes van de naald
zelf die ook op de groefwanden terecht komen.
Over de levensduur van saffier- en diamant
naalden kan niet veel gezegd worden zonder dat
men weet in welke toestand de grammofoonpla
ten zich bevinden en met welke naaldkracht ze
worden afgespeeld. Maar in het algemeen geldt
toch wel dat saffiernaalden na 80 tot 100
speeluren moeten worden verwisseld. Diamant
naalden hebben door hun grotere hardheid een

Afb. 5.1 Het schoonmaken van de aftastnaald. Het
borsteltje mag uitsluitend naar de naald toe worden
bewogen. Nooit zijwaarts of van de naald af (Bolex).

ongeveer tien keer zo grote levensduur. Niettemin
is het raadzaam de diamantnaald in het belang
van de platen ongeveer één keer per jaar door een
vakman te laten controleren. Dit is des te
gemakkelijker doordat de naaldhouder, zoals we
op afb. 5.2 kunnen zien, gemakkelijk uit het
element is te verwijderen. Op deze manier kunnen
slijtageverschijnselen tijdig worden geconsta
teerd en beschadigingen aan de plaat worden
vermeden. Bovendien voorkomt men op deze
manier dat men aan de langzaam toenemende
naaldslijtage gewend raakt en de verminderde
weergavekwaliteit niet opmerkt. In hoofdstuk 6
(De omgang met de grammofoonplaten) worden
de nodige aanwijzingen gegeven ter voorkoming
van stof en andere verontreinigingen.
Om te voorkomen dat zich stof op het plateau afzet
of er zelfs stof in de platenspeler zelf binnen
dringt, moet met het apparaat altijd met de
stofkap afdekken. Het stof kan anders in de lagers
van de toonarm of de aandrijving terecht komen
en daarmee de wrijving vergroten. Wordt de
toonarm in zijn bewegingsvrijheid belemmerd,
dan ontstaan er storingen in de weergave terwijl
een vergroting van de wrijving in het aandrijfsy-

steem een vermindering van het toerental of zelfs
toerentalfluctuaties kan veroorzaken. Deze fluc
tuaties treden nog sterker op de voorgrond
wanneer de rubberen loopvlakken van de snaar of
het aandrijfwiel door de ouderdom hard en glad
geworden zijn en zijn gaan uitrekken.
Bedient men bij vergissing de startknop van een
platenspeler met tussenwielaandrijving terwijl de
netspanning niet is aangesloten, dan wordt het
tussenwiel toch door een veer tegen de motorpoelie gedrukt. Laat men de platenspeler nu
langere tijd zo staan dan kan het tussenwiel
vervormd worden, hetgeen tot ernstige storingen
bij het afspelen leidt. Bij een platenspeler die door
een snaar wordt aangedreven zonder omschakelbeveiliging, mag men de toerentalomschakelaar
niet omzetten zonder dat de netspanning is
aangesloten. De omschakelhefboom rekt de snaar
anders uit zodat er vervorming optreedt en de
snaar zijn veerkracht verliest. Als gevolg daarvan
treden er tijdens het afspelen loopstoringen op.
Bij koffergrammofoons moet men goed op de
toestand van de batterijen letten. Lege batterijen
moeten uit het apparaat worden verwijderd. Doet
men dit niet dan bestaat het gevaar dat ze gaan
lekken en onherstelbare schade aanrichten.
Omdat de meeste apparaten die op batterijen
werken ook van een netvoeding zijn voorzien, is
het raadzaam hiervan gebruik te maken wanneer
er een stopcontact in de buurt is. Het is af te raden
batterijen lange tijd ongebruikt te laten omdat ze
dan een groot deel van hun energie verliezen.
5.3

Adviezen voor het opheffen van storingen

Treden er tijdens het afspelen van een plaat
storende bijgeluiden of vervormingen op, dan
hoeft dat niet altijd aan de platenspeler of aan de
geluidsinstallatie te liggen; vaak zijn er bedieningsfouten in het spel of spelen invloeden van

Afb. 5.2 Verwisseling van de naaldhouder bij een mag
netisch element fTelefunken).
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buitenaf of naaldslijtage een rol. Zo kan een
geringe mate van vervorming, dreun, janken, ruis
of geborrel best eens door de grammofoonplaat
zelf veroorzaakt worden. In de besprekingen van
pas uitgekomen platen wordt door verschillende
tijdschriften dan ook aandacht aan de kwaliteit
van de persing geschonken. Wanneer er storingen
optreden kan men de hiernavolgende tabel

raadplegen om te kijken wat men zelf kan doen.
Kan men de fout niet zelf verhelpen, dan dient
men de hulp van een vakman in te roepen. Deze
heeft de beschikking over de apparatuur waarmee
fouten snel kunnen worden opgespoord. Boven
dien hebben zij alle gangbare reserve-onderdelen,
de door de fabrikanten vereiste oliën en vetten in
voorraad.

Foutentabel
Storing.

Mogelijke oorzaak.

Remedie.

Dreungeluiden.

De transportvergrendeling is nog niet van
het loopwerk verwijderd.

Transportvergrendeling volgens aanwij
zingen in de handleiding verwijderen.

Het chassis kan niet vrij bewegen (voorwerp tussen chassis en montageplaten).

Voorwerp verwijderen,

Excentrisch liggende grammofoonplaat
(een verschil van slechts enkele tienden
van millimeters tussen het middengat en
het middenstaafje kan al toonhoogtevariaties veroorzaken). Bij oudere, vaak op pla
tenwisselaars afgespeelde platen, kan het
middengat wijder zijn geworden.

Men legt een dun stukje papier over het
middenstaafje en drukt de plaat daar voorzichtig overheen. Het papier centreert de
grammofoonplaat,

Golvende grammofoonplaten.

Plaat in handwarm water verwarmen en
vervolgens tussen twee vlakke platen (ven
sterglas b.v.) onder matige druk plat druk
ken.

Plaat sterk door stof vervuild,

Plaat met een in de handel verkrijgbaar
middel reinigen (zie hoofdst. 6.2).

De -plaat is elektrostatisch geladen.

Plaat als hiervoor reinigen en een actieve
plaatreiniger laten meelopen.

Platenreiniger (dust bug) loopt droog.

Pluizen rolletje van de reiniger met ana
statische vloeistof vochtig maken.

Toonhoogtevariaties.

Knisper- en kraakgeluiden.
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Storing.

Mogelijke oorzaak.

Remedie.

Geen geluid resp. geen
weergave in één kanaal.

Defect element,

Controleren of element goed is aangeslo
ten. Systeem laten controleren.

Naald springt af en toe
(bij hoge uitsturing) uit
de groef.

Te kleine naaldkracht.

Naaldkracht op voorgeschreven waarde
instellen.

Toonarm kan niet vrij bewegen.

Apparaat laten controleren.

De koppelelementen van een piëzo-element kunnen hardgeworden zijn.

Element verwisselen.

De stereo-indruk klopt
niet bij plaatweergave.

Element verkeerd om aangesloten,

Aansluitingen van element verwisselen,
(zie de handleiding).

Sterk in de twee kanalen
verschillend niveau.

Naaldhouder is verbogen,

Naaldhouder verwisselen.

Fout in het element.

Element laten controleren.

Platenreiniger verkeerd opgezet,

Moet op dezelfde manier als toonarm mee
lopen.

Geleidingsborsteltje is versleten.

Nieuw geleidingsborsteltje monteren (los
verkrijgbaar).

Verontreinigingen op de naaldpunt (stofbaard).

Naald met een naaldreiniger schoonma
ken.

Saffier resp. diamant versleten.

Naaldhouder verwisselen (eventueel door
vakman laten controleren). Gemiddelde
speelduur:
saffier: ca. 100 speeluren
diamant: ca. 1000 speeluren.

Platenreiniger (dust bug)
glijdt over de plaat.

Onzuivere weergave
(vervormingen).
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Mogelijke oorzaak.

Remedie.

Verbogen naaldhouder komt in aanraking
met het huis.

Naaldhouder verwisselen,

Te kleine naaldkracht.

Naaldkracht op de voorgeschreven waarde
instellen (zie handleiding).

Naald zit los in de naaldhouder.

Naaldhouder verwisselen.

Vervorming in het rechter kanaal.

Antiskating niet ingesteld,

Antiskating volgens aanwijzingen van de
handleiding instellen.

Vervormde
weergave
van een koffergrammofoon.

Batterijen zijn leeg.

Batterijen verwisselen.

Toonarm glijdt over de
plaat.

Toonarm heeft te lang op de plaat gelegen
zodat de naaldhouder is vervormd (het huis
van het element is in aanraking met de
houder).

Naaldhouder verwisselen,

De naald is afgebroken of heeft losgelaten.

Naaldhouder verwisselen.

De naaldbeschermer zit nog onder het element.

Naaldbeschermer verwijderen,

Naaldpunt is versplinterd,

Naaldhouder onmiddellijk verwijderen.

Storing.

Bij het afspelen ontstaan
splintertjes.
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6. De omgang met de
grammofoonplaat

De moderne grammofoonplaat is van PVC
(polyvinylchloride) gemaakt, een thermoplasti
sche kunststof die door toevoeging van weekma
kers in een taai-vloeibare toestand is gebracht. In
vergelijking met de harde maar brosse en
robuuste schellakplaten van vroeger, is de
tegenwoordige plaat praktisch onbreekbaar, maar
wel erg gevoelig voor beschadigingen aan het
groefoppervlak. Bij een groefdichtheid van 10 tot
12 groeven per millimeter blijven er voor de
scheidingsdammen slechts enkele honderden van
millimeters over. Daardoor kunnen zeer kleine,
onzichtbare beschadigingen van de dammen al tot
zeer irriterende beschadigingen (kraak en geruis
b.v.) leiden. De grammofoonplaat moet dus uiterst
voorzichtig worden behandeld.
Ook het alomtegenwoordige, door de kleinste
kieren binnendringende stof kan de plaat ernstig
beschadigen. Het stof bestaat niet alleen uit
organische (plantaardige of dierlijke vezeltjes),
maar ook uit anorganische, harde deeltjes van
metallische of minerale oorsprong. Deze deeltjes
kunnen zich op de groefwanden afzetten en
worden dan later bij het afspelen in de groefwand
gedrukt. In de loop van de tijd vormen deze deeltjes
een schurend laagje dat ook de naaldpunt kan
beschadigen. Afgesleten naalden veroorzaken
een onzuivere weergave; ze beschadigen met de
afgeslepen kanten de groefwanden, ook van
nieuwe nog onbeschadigde platen.
Men dient te voorkomen dat de grammofoonplaat
met kleverige en vette stoffen in aanraking komt.
Al bij het aanraken met de hand laten de vingers
zweetsporen achter. Op zulke plaatsen ontstaat
dan een laagje vuil dat slechts met de grootste
moeite is te verwijderen.
6.1 Elektrostatische lading
De elektrostatische lading van de plaat is zeer
bevorderlijk voor de vervuiling met stof van de
plaat. Al wanneer de plaat uit de hoes wordt
getrokken vormt zich een elektrostatische lading.

Dit is vooral het geval wanneer de binnenhoes uit
kunststoffolie bestaat. Als gevolg van de wrijving
tussen naald en groef kan deze lading bij een
geringe vochtigheidsgraad van de lucht nog
aanzienlijk worden vergroot. Het elektrische
krachtveld dat daardoor op de plaat ontstaat trekt
het stof als een magneet aan en houdt het op het
plaatoppervlak vast. De statische spanningen
kunnen wel zo hoog worden dat ze via de
aftastnaald met de aardpotentiaal in aanraking
komen en er een ontlading plaats vindt. Het
gevreesde geknak en geknisper treedt dan op.
6.2 Het onderhoud van de grammofoonplaat
Wie zijn kostbare platen tegen beschadigingen wil
beschermen moet ze erg zorgvuldig behandelen.
Het begint er al mee hoe men de plaat beet pakt.
Men dient de plaat uit de hoes te nemen en op het
plateau te leggen zonder dat de vingers met de
groeven in aanraking komen. Men pakt de plaat in
de hoek dus zó beet dat de vingers alleen het etiket
en de zijkant van de plaat aanraken. De rand van
de plaat bevindt zich dan tussen duim en
wijsvinger (afb. 6.1). Met de duim maakt men de
hoek open en men haalt de plaat er zó uit dat deze
zo min mogelijk langs de hoes glijdt. Met behulp
van de andere hand, die de plaat ook uitsluitend
aan de buitenkant aanraakt, legt men de plaat op
het plateau.
Bij het onderhoud van de plaat maken we
onderscheid tussen platenreinigers die vóór het
afspelen van de plaat worden gebruikt en
platenreinigers die tijdens het afspelen van de
plaat meelopen. Een typische platenreiniger die
vooraf wordt gebruikt, is de 'Dix-Preener'. Dit is
een pluizen rol waarin zich een in water gedrenkte
kern bevindt. Op afb. 6.2 zien we hoe deze reiniger
wordt gebruikt. De 'Preener' wordt zachtjes op de
langzaam ronddraaiende plaat gedrukt en daarbij
rond zijn lengte-as gedraaid. Het stof wordt op
deze manier van de plaat verwijderd en tegelijker
tijd wordt er een dun vochtigheidslaagje achterge77

Afb. 6.2 Het schoonmaken van de grammofoonplaat
met de ‘Disc Preener'.
Afb. 6.1 Op deze manier wordt de plaat uit de hoes
gehaald (Bolex archief).

laten, dat de vorming van een elektrostatische la
ding tegenwerkt. De z.g. Parastat-reiniger werkt
volgens hetzelfde principe (afb. 6.3). Bij deze reini
ger wordt het oppervlak niet met water maar met de
reinigingsstof 'New Formula' bevochtigd. De
reiniging zelf vindt op dezelfde wijze plaats. De
nylonborsteltjes verwijderen het stof uit de
groeven en de zijwaarts geplaatste, pluizen
kussentjes breken het statische veld af en
houden het stof vast.
In zuivere lucht met een normale vochtigheids
graad (75... 80% rel.) is het voldoende de plaat al
leen voor het afspelen te reinigen. Is de vochtig
heidsgraad of de vervuiling van de lucht echter ho
ger dan normaal, dan is het aan te bevelen een
meelopende plaatreiniger te gebruiken.
Op afb. 6.4 zien we een reiniger die de plaat
tijdens het afspelen schoonmaakt. Het model 'Dust
Bug' bestaat uit een arm van plexiglas die aan de
voorkant een penseel van lange nylonharen
vasthoudt. Achter het penseeltje bevindt zich een
rolletje van pluche dat aan een gemakkelijk
beweegbare draadbeugel is bevestigd. Het om
hoog gebogen einde van de beugel werkt als
contragewicht en drukt het rolletje op de plaat.
Aan het andere einde is de arm op een in hoogte
verstelbare as gelagerd. Deze wordt door een
rubberen zuignap vastgehouden. Deze zuignap
wordt zo aangebracht dat het nylonpenseeltje een
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cirkelboog naar het midden van de plaat beschrijft.
Het nylonpenseeltje geleidt de rol bij elke
onwenteling een groef verder over de plaat terwijl
het stof wordt verwijderd en er een antistatisch
vloeistoflaagje wordt achtergelaten. De 'Dust
Bug' mag nooit droog meelopen, zoals helaas zo
vaak gebeurt. Het gevaar is dan namelijk bepaald
niet denkbeeldig dat de statische spanning door de
wrijving van het droge rolletje aanzienlijk wordt
vergroot.
De 'Discostat' werkt volkomen droog. Deze leidt de
elektrostatische spanningen via een metaalpenseeltje af. Zoals we op afb. 6.5 kunnen zien bestaat
de 'Discostat' uit een lichtmetalen arm aan het
einde waarvan een zacht metaalhaarpenseeltje
is bevestigd. Daarachter bevindt zich een be
weegbaar rolletje van pluche. Aan het andere eind

Afb. 6.3 ‘Parastat' plaatreiniger.

'I

Afb. 6.5 Droog werkende p/aatreiniger 'Canton Discostat'. De statische spanningen worden via een penseeltje met
metalen haren af gevoerd.

79

Afb. 6.6 Lencoclean platenreiniger. Het ge/eideborste/tje laat een brede band van vocht op de plaat achter waarin de
naald loopt.

van de arm bevindt zich een contragewicht
waarmee de neerdrukkende kracht van de rol kan
worden ingesteld. Vlak voor het contragewicht is
de arm gemakkelijk draaibaar op een in hoogte
verstelbare as gelagerd. Tijdens het afspelen
worden de elektrostatische ladingen via het
penseeltje met de metalen haren afgevoerd naar
een kabeltje dat met de aardcontacten van een
stopcontact is verbonden. Het rolletje van pluche
verwijdert het stof en geleidt de reiniger elke
omwenteling een groef verder over de plaat.
Uitgesproken nat werkende reinigers zijn de
modellen 'Lencoclean' en Lencoclean L. Ze
bestaan uit een met de speciale vloeistof 'Super
Tonic' gevulde buis van kunststof aan de voorkant
waarvan een vloeistof-doorlatendegeleidingsbor80

stel is bevestigd. Tijdens het afspelen geleidt de
borstel de Lencoclean over de plaat en laat daarbij
een vochtige baan van ca. 1 cm breedte achter
waarin de aftastnaald loopt (afb. 6.6). Het stof
wordt daarbij uit de groef verwijderd en de
vorming van een statische lading wordt voorko
men. Tegelijkertijd wordt ook de wrijving tussen
naald en groef verkleind. Hierdoor vermindert de
skatingkracht en de daarmee samenhangende
verschijnselen. In vakkringen waarschuwt men er
altijd met nadruk tegen afgespeelde platen
vervolgens droog af te spelen, omdat het nat
geworden stof na verdamping van de vloeistof zich
weer in de groef afzet. Daarentegen beweert de
fabrikant dat de nieuwe reinigingsvloeistof het
afwisselend nat en droog afspelen mogelijk
maakt.

6.3 Het reinigen van sterk vervuilde grammo
foonplaten
Oudere en meestal sterk vervuilde grammofoon
platen moet men zo nu en dan eens een grondige
reiniging geven. In een voldoend grote plastic teil
of emmer met lauwwarm water van 30 tot 40 °C,
waarin men enkele druppels van een neutraal
spoelmiddel heeft gedaan, worden de platen met
een zacht doekje of een parastat gewassen (afb.
6.7) Men houdt de plaat aan de buitenrand in het
water vast en wast hem met de groeven mee. Bij
zeer sterke vervuiling laat men de plaat eerst een
tijdje in het water liggen. Na het wassen spoelt
men de plaat met zuiver water af en dept hem
tussen twee niet pluizende doeken droog. Denk
erom dat ook de hoes schoongemaakt moet
worden. Men wrijft deze met een vochtige doek
schoon en laat deze vervolgens in opengesperde
toestand drogen. Pas daarna legt men de schoon
gemaakte plaat weer in de hoes. Er bestaan
speciale, professionele platenreinigingsmachines.
6.4 Samenvatting
— Grammofoonplaten alleen voor het afspelen
uit de hoes nemen. Na het afspelen onmiddel
lijk weer in de hoes terug doen.
— Platen alleen aan de buitenrand beetpakken.
— Stof, as, damp zowel als vette stoffen (olie en
creme) moeten verre van de plaat worden
gehouden.
— Platen voor het afspelen reinigen of tijdens het
afspelen een reiniger laten meelopen (zie 6.2).
— Platen nooit met benzine of benzol schoonma
ken. Ook gedenatureerde spiritus, dat na ver
damping resten achterlaat, is niet geschikt.
Als reinigingsmiddelen bevelen we gedestil
leerd water met isopropyl-alcohol in een
mengverhouding van 1 : 1 aan.

Afb. 6.7 Sterk vervuilde platen kunnen ook gewassen
worden.

— Indien mogelijk platen uitsluitend bij gesloten
stofkap afspelen.
— Statische oplading van de plaat kan worden
vermeden door er voor te zorgen dat de
omgevingslucht van de platenspeler een
relatieve vochtigheidsgraad van minstens
75 ... 80% heeft.
— Na het afspelen geen platen op het plateau of
de wisselas van een platenwisselaar laten
liggen.
— Niet meer dan tien platen op elkaar leggen.
— Nooit 30 cm-platen op 17 cm-platen leggen.
— Geen zware voorwerpen op platen leggen.
— Grammofoonplaten indien mogelijk rechtop
staand bewaren. Het liefst in een brede bewaarkast met boekensteunen die voorkomen
dat de platen scheef gaan hangen.
— Grammofoonplaten nooit in de onmiddellijke
nabijheid van een warmtebron bewaren of
laten liggen. Rechtstreekse zonnestraling is
eveneens taboe.
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7. Cassetterecordertechniek

7.1 Historie
Al in de veertiger jaren ervoer men het als
omslachtig een geluidsband van een afwikkelspoel op een ruimtelijk daarvan gescheiden
opwikkelspoel te moeten 'opspinnen' teneinde
geluid op te nemen of weer te geven. Men wilde
een magnetische band op de markt brengen die

gebruik maakte van een gemakkelijk in te leggen
cassette waarin zich twee spoelen bevinden die
afwisselend als afwikkel- en als opwikkelspoel
fungeren. In 1943 kwam AEG voor een gedeelte
aan dit streven tegemoet, door een cassetterecor
der te ontwikkelen die was bestemd voor de
stationaire inbouw in versterkerrekken. De cas
sette met de beide spoelen had een breedte van 45

Afb. 7.1 Optaphon-51 -WAP. bouwjaar 1950. de eerste cassetterecorder in de wereld (archief Loewe Opta).
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Afb. 7.2 De cassette voor de Optaphon-51 -WAP. in de uitvoeringsvorm van 1950 (archief Loewe Opta).
cm. In de oorlog is men echter niet meer aan
serieproductie toegekomen. In 1948 begon Loewe
Opta met de fabricage van bandopnemers en
begon eveneens aan de ontwikkeling van een
cassettesysteem. Deze werd in 1950 onder de
naam 'Optaphon' in de handel gebracht (afb. 7.1
en 7.2). Het apparaat werkte als de bandopnemer
van AEG met een cassette waarin zich twee gaten
bevonden. De spoelen bevonden zich naast elkaar
in de cassette en de bandeinden bleven vast met
een wikkelpen verbonden. Met spoelen van 18 cm
0 en een bandsnelheid van 19 cm/s was de
Optaphon niet veel kleiner dan de recorder van
AEG. Het was echter al wel bestemd voor gebruik
in de huiskamer. Het opmerken waard (vooral met
het oog op het bedieningscomfort van de huidige
topklasse apparaten: 'auto-reverse' techniek) is
dat de Optaphon toen al de na het aflopen van het
eerste spoor de afspeelrichting omkeerde.

Hierdoor ontstond er een speelduur van 2 x 30
min, en in continue herhaling zelfs een onbeperk
te speelduur. Helaas is dit model niet verder
ontwikkeld; voor zover bekend zijn er slechts
honderd exemplaren op de markt gebracht.
In Amerika werden ondertussen apparaten
ontwikkeld die gebruik maakten van cassettes met
maar één gat. Dit was mogelijk doordat hetzij de
spoelen boven elkaar waren geplaatst, hetzij
doordat de cassette slechts de afwikkelspoel
bevatte en de opwikkelspoel op de recorder was
geplaatst. Verder was er ook nog de cassette op
'cartridge' met de 'eindloze' band, waarbij het eind
en het begin van de band aan elkaar vast waren
gemaakt. De band wordt uit het binnenste van de
spoel naar buiten getrokken en aan de buitenkant
weer opgewikkeld. Een 'uitloper' van deze
eindloze band is de cassette die tegenwoordig in
telefoonbeantwoordingsapparatuur wordt ge83

Afb. 7.3 Cassetterecorder met accessoires, in de uitvoering van het in 1963 door Philips op de markt gebrachte
oermodel.

gebruikt. Voorts zijn er nog vele ontwerpen en ont
wikkelingen geweest die soms tot bijna in het pro
ductiestadium zijn gekomen, maar om marktpolitieke of technische redenen weer zijn verworpen.
Al deze verschillende cassettesystemen toonden
aan dat er beslist behoefte aan was, maar dat het
er nog op aan kwam een in alle opzichten optimaal
systeem te ontwikkelen.
De eerste cassetterecorder die aan deze eis
tegemoet kwam, werd door Philips ontwikkeld. Dit
model, EL 3300, werd op de grote radiotentoonstelling in Berlijn in 1963gepresenteerd. Dankzij
een volledig nieuwe cassettetechniek had de
recorder een handzame vorm en was hij
gemakkelijk te bedienen. Op afb. 7.3 zien we de
cassetterecorder en ook enkele cassettebandjes.
De voorste is uit de verpakking gehaald. Deze
cassette met twee gaten, bevat een op een
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wikkelkern gerolde geluidsband met een breedte
van slechts 3,81 mm. Met een snelheid van 4,75
cm/s wordt deze band weergegeven en op de
tweede wikkelkern gerold. De mircrofoon naast de
recorder duidt erop dat men ook zelf geluid op de
cassette kon opnemen. Het model EL 3300 werd
ook als 'portable-recorder' (portable = draagbaar)
gepropageerd. De opschriften op de achterste
cassettes maken duidelijk dat het hier ook reeds
om bepaalde cassettebandjes gaat. Pas in 1965
echter kwamen deze voorbespeelde ('musicassettes') voor het eerst op de markt.
Tegelijkertijd kwamen er nog andere, gelijksoorti
ge cassettevormen op de markt, maar Philips
slaagde erin de 'Compact Cassette' (zoals de
beschermde merknaam luidt) tot wereldwijde
norm te verheffen.

De eerste na 1963 uitgebrachte cassetterecorders
- Philips noemde het model EL 3300 een
'sprekend notitieboekje' - hadden slechts de
geluidskwaliteit van een dikteerapparaat. Maar
wel maakten ze duidelijk dat de speelduur door de
compactheid van de cassette veel groter was dan
die van een grammofoonplaat en ook dat de
geluidskwaliteit na herhaaldelijk gebruik niet
verloren ging; de band versleet dus niet in
belangrijke mate.
Deze eigenschappen maakten de Compact Cas
sette in zeer korte tijd zeer populair, te meer
doordat ze gemakkelijker in de recorder zijn te
plaatsen en af te spelen dan een grammofoon
plaat op een platenspeler. Bovendien was het
mogelijk zelf geluid op te nemen, net zoals bij de
conventionele spoelenbandrecorder. Ten slotte
waren de cassetterecorders door hun geringe
afmetingen en hun mechanische betrouwbaar
heid ook gemakkelijker te transporteren; zelfs
tijdens de reis kan de cassetterecorder worden
gebruikt.
Al in 1965 kwam er een slede op de markt waarin
de cassetterecorder gemakkelijk in de auto kon
worden gemonteerd en op de accu aangesloten. In
de periode van 1965 tot 1967 sloten steeds meer
fabrikanten zich bij het Compact-Cassette-systeem aan en brachten zelfs cassetterecorders op
de markt. De eerste tijd beperkte men zich tot
eenvoudige, draagbare, mono tweesporenrecorders die voornamelijk voor het opnemen van
dansen amusementsmuziek waren bestemd.
Maar de pretenties werden steeds hoger. In 1967
werd een belangrijke stap voorwaarts gezet toen
men er in slaagde op het slechts 3,81 mm brede
bandje vier sporen onder te brengen (zie hoofdstuk
7.3). Nu was het ook mogèlijk stereo programma's
op te nemen en weer te geven. In 1968 deed de
'radiorecorder' zijn intrede; de logische combina
tie van draagbare ontvanger en cassetterecorder.
Ondertussen groeide het aanbod van MusiCassettes. De mogelijkheden voor de onbespeelde
cassette namen ook toe: opnames voor het
familie-archief, lezingen, reisreportages, verto
ningen van smalfilms en dia's en het gemakkelijk
opnemen van radioprogramma's bijvoorbeeld. Om
de weergavekwaliteit te verbeteren werden niet
alleen de apparaten maar ook de cassettebandjes
verbeterd.
Een eerste stap op die weg was de 'LowNoise'-band die in 1968 op de markt kwam
(hoofdstuk 7.3). Dit is een ruisarme ijzeroxideband waarvan de frequentiekarakteristiek en de
dynamiek (d.i. het bereik van de nog juist hoorbare
grondruis tot aan de meest luide, onvervormd

weergegeven passage) aanzienlijk groter is dan
van de conventionele band (hoofdstuk 7.3).
Met de chroomdioxideband werd in het begin der
zeventiger jaren het volgende ontwikkelingsdoel
bereikt. Deze band maakte HiFi-kwaliteit ook voor
cassetterecorders mogelijk. Liep het frequentiebereik van de eerste cassetterecorders slechts van
120 Hz tot 6000 Hz, nu werden frequentiegrenzen
van 80 Hz en 10000 Hz bereikt.
De eerste HiFi-cassetterecorders hadden volgens
DIN 45 500 een frequentiebereik van 40 Hz tot
maximaal 12 500 Hz, mits men chroomdioxide
band gebruikte. Tegenwoordig bereikt men met
hetzelfde bandmateriaal grenzen van ca. 30 Hz en
15 000. Bij apparaten van topklasse kan dit wel
doorlopen tot 16000 Hz en nog verder (zie
hoofdstuk 8.4 en 8.5). Dit alles bij een bandsnelheid van slechts 4,75 cm/s. De dynamiek, die
identiek is met de ruisspanningsafstand, is tot
meer dan 56 dB toegenomen. Deze waarde kan
nog groter worden door gebruik te maken van de
Philips-DNL-schakeling (Dynamic Noise Limiter),
het Dolby-procédé of nog andere methoden die
het onderdrukken van de ruis ten doel hebben (zie
hoofdstuk 8.3). Deze methoden hebben geen
invloed op de verwisselbaarheid van de bandjes.
Het aanbod van cassetterecorders omvat tegen
woordig een nauwelijks te overzien aantal
modellen, waarvan de prijzen variëren van ƒ 80 tot
meer dan ƒ5000.
De volgende verworvenheden in de afwisselende
ontwikkelingen van opnemers en cassettes
kwamen weer van de zijde van de cassetteband
jes. Sinds enige tijd zijn er dubbellaagsbanden,
waarmee de elektro-akoestische eigenschappen
van ijzeroxide en chroomdioxide worden gecom
bineerd (zie hoofdstuk 7.3) en er zijn ook
'veredelde' ijzerbanden op de markt verschenen.
Sinds 1976 verschijnen twee nieuwe cassettetypen op de voorgrond, de 'Unisette' uit Duitsland
en de 'Elcaset' uit Japan. Beiden hebben de
eenvoudige en gemakkelijke hanteerbaarheid met
de Compact-Cassette gemeen, ze maken echter
gebruik van een band met een breedte van 6,3
mm. De Elcaset wordt met een snelheid van 9,5
cm/s afgespeeld en de Unisette al naar gelang het
gebruiksdoel met verschillende snelheden.
De Elcaset (152 mm x 106 mm x 18 mm) is iets
groter dan de Unisette (148 mm x 94 mm x 19,5
mm). Ze zijn dus niet gecombineerd te gebruiken.
De constructie is ook zeer verschillend: de Elcaset
bestaat uit 25 losse onderdelen, de Unisette
slechts uit 15.
Verdere technische verschillen vindt men in de
werkwijze en de bandloop. Bij de Elcaset - eigen85
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Afb. 7.4 Doorsnede van de magnetische band.
lijk voor de amateurmarkt bestemd - wordt de
band uit de cassette getrokken. Bij de Unisette bestemd voor professioneel gebruik - grijpen de
verschillende elementen (magneetkop, aandrukrol) in de cassette via daarvoor bestemde
openingen, maar wel zo dat de band op geen
enkele manier met het huis in aanraking komt.
Toonhoogtevariaties die door wrijving ontstaan
en beschadigingen van de zijkanten van de band
worden op deze manier voorkomen.
Of en in welke mate deze cassette de inmiddels
wereldwijdverbreide Compact-Cassette kan ver
dringen, is nog moeilijk te zeggen. Wellicht zal het

op het gebied van de HiFi-topklasse apparaten een
concurrentiestrijd worden tussen de CompactCassette en de Elcaset, die - ontwikkeld door de
firma's Matsushita, Sony en Teac - ook de
interesse heeft gewekt van de firma's Metz, Aiwa
en JVC.
Deze korte historie van de cassettebandtechniek
laat zien hoezeer de grenzen van de ontwikkeling
op het gebied van de magnetische geluidsregistra
tie kunnen verschuiven. Eén ding staat echter
vast: de cassette is gemeengoed geworden.
7.2 Principes van de magnetische registratie
De magnetische band als informatiedrager
De magnetische (geluids-)band in de cassette
bestaat net zoals de spoelenband uit een
flinterdunne kunststoffolie, waarop een magneti
seerbare laag is aangebracht - een principe dat
zich van het begin af aan heeft gehandhaafd. Deze
(drager-)folie wordt in de regel m.b.v. een
walsprocédé verwarmd en onder hoge druk

Afb. 7.5 Sterk vergrote opname van de gevoelige magnetische laag met ijzerdee/tjes (links) en chroomdioxydedeelties
(rechts) - (BASF).
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geplaatst polyester gemaakt. De 'actieve' laag ook wel dispersie genoemd - bestaat voor
ongeveer y3 uit magnetiseerbaar materiaal en
voor */3 uit een bindlak die alle magnetische
deeltjes omsluit en op de dragerfolie vasthoudt
(afb. 7.4). De actieve magnetische deeltjes zijn
ijzeroxide (Fe203) of chroomdioxide (Cr02), welke
langs chemische weg zijn vervaardigd en waarvan
de fijnheid pas bij bestudering door de microscoop
kan worden vastgesteld. Hoe fijner en gelijkmati
ger van structuur de deeltjes zijn, des te lager
wordt de (bij de weergave hoorbare) eigenruis van
de band (afb. 7.5). Sinds kort zijn er ook
geluidsbanden met twee actieve lagen (FeCr)die
de voordelen van beide magnetische materialen in
zich verenigen.
De dikte van de geluidsband bepaalt hoeveel
meter men er van op een cassettespoel kan
onderbrengen. Des te langer de band, des te
langer de speelduur. Op afb. 7.6 zien we de
ontwikkeling van de banddikte van 1950 tot 1967
vergeleken met de dikte van een mensenhaar.
Deze haar is altijd nog zeven maal zo dik als de
band van een C-120-cassette, d.w.z. een cassette
met een speelduur van 2 x 60 minuten (zie
hoofdstuk 7.3). Zo'n bandje kan men niet vlak op
een tafel leggen, want het zou voortdurend (zelfs
bij het geringste zuchtje wind) bewegen. Men kan
een band nauwelijks nog dunner dan 0,009 mm (9
nm) maken, zonder de bedrijfszekerheid aan te
tasten. De fysische grenzen zijn hier wel bereikt.
De eerste geluidsbanden werden al in 1934 gefa
briceerd en wel door BASF in Ludwigshafen.
Indertijd gebruikte men voor de dragerfolie

1967

Ml

LIL
langspeelband

1965
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mm

0,009
mm
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C90
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ter vergelijking

0,06
mm
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acetylcellulose. De actieve laag bestond uit
ijzerpoeder. Dit verving men in 1935 door zwart
ijzeroxide. De banden, 1000 m lang en 6,5 mm
breed, werden op metalen kernen gewikkeld. Bij
een bandsnelheid van 1 m/s verkreeg men een
speelduur van bijna 17 minuten.
De radio-omroepen waren de eerste afnemers van
deze banden en pasten die toe op de door AEG
ontwikkelde en gefabriceerde taperecorders die
de merknaam Magnetophon droegen. Al snel
erkende men de grote voordelen van deze nieuwe
wijze van geluid registreren en weergeven. Vooral
de langere speelduur t.o.v. de in was gesneden
platen was een groot voordeel. De geluidskwali
teit was echter nog niet geheel bevredigend. Het
frequentiebereik liep van 50 Hz tot 5000 Hz. Dit
kwam overeen met de toenmalige norm voor
middengolfuitzendingen, maar het was nauwe
lijks beter dan dan het frequentiebereik van de
grammofoonplaat.
Een flinke stap voorwaarts was de door Dr. von
Braunmühl en Weber in 1941 gevonden methode
van de hoogfrequente voormagnetisatie (zie
hoofdstuk 7.2). Deze methode, tezamen met
studiomagnetofoons met hoge bandsnelheden
(76 of 38 cm/s) en goed bandmateriaal maakte het
mogelijk vrijwel het gehele audiofrequentiegebied
te omvatten bij een voldoend grote dynamiek. De
magnetische registratie overtrof dus in veel
opzichten de andere registratiemethoden.
Na 1948 begon men met de ontwikkeling van
kleine bandrecorders die voor het gebruik in de
huiskamer al snel een brede kring van geïnteres
seerden ontmoetten. De geluidsband werd aan de
87
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Afb. 7.7 Permanente magneten fa en
b), een elektromagneet (c) en een
magnetische bandopnemerkop (d).

c
nieuwe, speciale eisen van de gebruikers
aangepast.
Daarbij ging het, behalve de kwalitatieve verbete
ringen, vooral om een betere benutting van de
band door meer sporen op één band onder te
brengen en lagere bandsnelheden toe te passen.
In het begin werd vrijwel de gehele breedte van de
band voor de registratie van één spoor gebruikt.
De bandsnelheid bedroeg bovendien 76 cm/s. Dit
had weliswaar opnamen van hoogwaardige
kwaliteit tot gevolg en de banden waren ook
gemakkelijk te monteren, de hoeveelheden
benodigde band waren echter aanzienlijk en de
daarmee gepaard gaande kosten dus ook.
De ontwikkelingen doorliepen achtereenvolgens
het enkelspoor(volspoor)-, het dubbelspoor(halfspoor)- en het viersporen(kwartspoor)procédé. De
reductie van de bandsnelheid van 76 cm/s tot 38
cm/s (ook tegenwoordig nog in de studio's in
gebruik!), in 1950 tot 19 cm/s, in 1952 al 9,5
cm/s, in 1954 tot 4,75 cm/s en in 1957 (voor
sommige dicteerapparaten) tot 2,38 cm/s leidde
eveneens in de richting van een zuiniger
bandgebruik. Men moet daarbij in gedachten
houden dat de breedte van spoelenbanden
internationaal vastgelegd is op 6,3 mm (1/4 Zoll =
% inch = 6,35 mm).
In de cassettetechniek wordt gewerkt met
bandsnelheden van 4,75 cm/s, een bandbreedte
van 3,81 mm en spoorbreedtes van 1,5 resp.
0,6 mm. De grenzen tussen economie en
geluidskwaliteit lijken hier bereikt te zijn.
Het principe van de geluidsopname en - weergave
Voor het opslaan (conserveren, registreren) van
geluidsinformatie op een geluidsband zijn natuur
lijk verschillende omvormingen van deze informa
tie vereist. Het begint met de microfoon. Deze zet
de geluidstrillingen in elektrische spanningsvariaties om. Deze variaties worden versterkt en naar
de opneemkop van de spoelen- of cassetterecor
der geleid.
De kop bestaat zoals we op afb. 7.7 kunnen zien uit
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een hoefijzer- of ringvormig gebogen kern van een
speciaal materiaal (b.v. ferriet of dunne, gelamelleerde ijzerplaatjes). De twee uiteinden van de
kern bevinden zich op een afstand van slechts
enkele micrometers van elkaar (afb. 7.8). Om deze
kern is een draadspoel aangebracht. De hele
opstelling vormt dus een zeer kleine, fijn
uitgevoerde elektromagneet die in een metalen
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Afb. 7.8 Sterk vergrote opname van de luchtsp/eet in
een magneetkop en van een mensenhaar
(archief BASF).
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Afb. 7.9 Principe van de geluidsregistratie op een
magnetische band.
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huis is opgesloten (zie hoofdstuk 8.3).
Wordt de spoel van de opneemkop op de uitgang
van de opneemversterker aangesloten, dan
ontstaat er een magnetisch wisselveld in de
luchtspleet waarvan de sterkte evenredig is met
de spoelstroom en dus ook met de microfoonspanning resp. de geluidsdruk op de microfoon. Een
gedeelte van het strooiverlies van de magneet
dringt door de actieve laag van de voorbij lopende
geluidsband (afb. 7.9) en beïnvloedt in meer of
mindere mate de elementaire magnetische
deeltjes die zich in deze laag bevinden.
Na de magnetisatie behouden de oxydedeeltjes
een zeker restmagnetisme (de remanentie).

Wanneer er een sinusvormige wisselspanning op
de opneemkop wordt gezet nemen de deeltjes een
positie in zoals die op afb. 7.10 schematisch is
weergegeven. Het magnetische 'model' van een
orkestopname ziet er natuurlijk veel gecompli
ceerder uit.
Voor de weergave van de informatie op de
geluidsband moeten de magnetische variaties
weer in spanningsvariaties, en deze in luchtdrukvariaties worden omgezet. Daartoe moet de band
natuurlijk weer worden teruggespoeld. Wanneer
de band nu opnieuw wordt afgespeeld, wordt de
kop die nu weergeefkop is waarop nu de
weergeefversterker is aangesloten door de mag
netische krachtlijnen van de voorbijlopende,
'bespeelde' band beïnvloed. In de spoel van de
weergeefkop worden spanningen geïnduceerd.
Nauwkeurig gezegd: de magnetische krachtlijnen
treden aan een kant van de luchtspleet de
magnetisch goed geleidende kern binnen, doorlo
pen de kern en zetten aan de andere kant van de
luchtspleet hun oorspronkelijke weg in de
bandlaag voort (afb. 7.11). Na versterking van de in
de spoel geïnduceerde spanningen is de oorspron
kelijke microfoonopname weer in de koptelefoon
of de luidspreker te horen.

signaalamplitude
tijd

v
Afb. 7.10 Schematische voorstelling van de magnetiseringsrichting op de geluidsband, die afhankelijk
is van de beïnvloedende signaalamplitude.
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Afb. 7.11 Principe van de geluidsweergave
via de magnetische band.
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magnetisatie (Eng.: bias) van de opneemkop.
Wanneer de opneemkop alleen door de signaalstroom zou worden gemagnetiseerd zou dit door
de niet-lineaire magnetisatiecurve (remanentie)
tot vervormingen leiden (rauwe tonen, te kleine
dynamiek). Daarom wordt de signaalstroom op
een niet meer hoorbaar (35 tot 120 kHz)
hoogfrequent signaal gemoduleerd. Door deze
techniek maakt men van een gunstiger werkpunt
van de magnetisatiecurve gebruik.
Het hoogfrequente signaal wordt door een
oscillator in de recorder opgewekt. Deze zelfde
oscillator levert ook het signaal waarmee een
opname kan worden gewist.

Weergeefcorrectie, voormagnetisering, het wis
sen
Nadat we hebben verklaard volgens welk principe
geluidsinformatie na verschillende omvormingen
op de band kan worden vastgelegd en vervolgens
weer kan worden afgespeeld, zullen we nu op
enkele kunstgrepen ingaan die het principe ook in
de praktijk verwezenlijkbaar maken.

|

Weergeefcorrectie
In de eerste plaats bespreken we de weergeefcorrectie. Deze is bedoeld ter compensatie van een
fout in het geluidsbandprocédé, die ten dele op
natuurwetten en ten dele op technische onvolko
menheden is terug te voeren. Bij een constante
spreekstroom door de opneemspoel, wordt de
bandmagnetisatie bij toenemende toonhoogte
(frequentie) steeds geringer. De hoge tonen
moeten dus in de opneem- en weergeefversterker
worden opgehaald t.o.v. de lage tonen. Dit wordt
met RC-schakelingen verwezenlijkt, d.w.z. met
schakelingen met weerstanden (R) en condensa
toren (C) van een nauwkeurig vastgelegde
waarde. Het produkt R.C geeft de zogenoemde
tijdconstante, uitgedrukt in Ais (= 1/1 000000 s).
De nauwkeurige waarden voor de weergeefcorrectie zijn in de DIN-normen vastgelegd. Wie hier
meer over wil weten, verwijzen we naar de
handboeken die over de weergeefcorrectie bij de
magnetische geluidsregistratie in de handel zijn.

Wissen
Wil men een nieuwe opname maken, dan moet de
oude opname eerst van de geluidsband worden
verwijderd. Dit wordt door de wiskop verzorgd.
Deze is vóór de meestal gecombineerde opneem-/
weergeefkop geplaatst en wordt met dezelfde HFstroom gestuurd (zij het dan versterkt) als
waarmee de voormagnetisering wordt verzorgd
(afb. 7.12). Het wissen en het opnieuw opnemen
geschieden dus direct achter elkaar. De wiskop is
op dezelfde manier geconstrueerd als de opneem-/weergeefkop. Hij heeft alleen een spoel
met meer windingen op een bredere luchtspleet.
7.3 Compact-Cassette

Voormagnetisatie
Een tweede zeer belangrijke maatregel om goede
opnamen te verkrijgen is de zogenoemde voor

Normen, constructie, wisvergrendeling, bandsoortomschake/ing, meersporentechniek
De normen voor de afmetingen en de eigenschap-
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Afb. 7.12 Magnetiseringsprocessen tijdens
de magnetische geluidsregistratie.
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Afb. 7.13 Uiterlijk en afme
tingen van de Compact
Cassette.

borgstukje

bandspoel

Afb. 7.14 Het inwendige van
de Compact Cassette
(schematisch).

magnetische band

geleidestaafje

geleiderol

afscherming

veer met aandrukvilt

normale afspeelrichting

pen van de Compact-Cassette zijn in DIN-norm
45 516 vastgelegd. Op afb. 7.13 zien we het
buitenaanzicht van zo'n cassette. Op de etiketten
vindt men verschillende opschriften en symbolen.
Om bij het inleggen van de cassette de ene van de
andere kant te kunnen onderscheiden, zijn de
twee kanten met 1 en 2 of A en B gemerkt. De band
die in de cassette zit, kan men door de vijf gaten
aan de voorkant van de cassette zien. Het doel van
de drie grotere gaten zal later worden verklaard.
De kleinere gaten hebben alleen betekenis voor de
fabricage van de cassette.

Op afb. 7.14 en 7.15 zien we de inwendige
opbouw van de cassette. We onderscheiden de
twee wikkelkernen met daarop de bandspoel.
Verder de omleidings-(geleidings)rollen en de
omleidings-(geleidings)pennen, de veer met het
aandrukviltje die de band vast tegen de opneem-/
weergeefkop drukt. De geluidsband ligt met de
actieve laag naar buiten (vergelijk afb. 8.3).
Bij nadere beschouwing van een der wikkelkernen
in de tekening van de uit elkaar genomen cassette,
blijkt dat het tandkransje in het midden wat
dunner is uitgevoerd, en door een kraag in het
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Afb. 7.16 Wegbreekbare wisvergrendelingen.
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7.16). Zitten deze stukjes nog in de cassette, dan is
het mogelijk een programma op te nemen en
tegelijkertijd de oude signalen uit te wissen. De
weergave van het programma is ook gewoon
mogelijk. Zijn of worden de stukjes echter
verwijderd (met een schroevedraaier, een puntig
mesje of iets dergelijks) dan is het niet meer
mogelijk signalen uit te wissen en/of nieuwe
opnamen te maken.
Elke kant van de cassette heeft zijn eigen
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cassettehuis op de plaats worden gehouden. De
wikkelkernen zijn - men kan het bij elke cassette
proberen - naar de zijkanten enigszins beweeg
baar. Tijdens het afspelen grijpen de wikkelassen
van de cassetterecorder in de tandkrans van de
cassette. De wikkelassen zijn op wikkelschijven
geplaatst die door het loopwerk worden aangedre
ven (vergelijk hoofdstuk 8.1).
De smalle achterkant van de cassette is links en
rechts van een wegbreekbaar stukje voorzien (afb.
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Afb. 7.17 Uitsparingen in Cr02-cassettes.
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vergrendeling. De bovenkant van het vergrendelstukje wijst naar de cassettekant waar deze
betrekking op heeft.
Chroomdioxide-(Cr02) cassettes zijn van een
uitsparing naast het vergrendelstukje voorzien
(afb. 7.17). Deze uitsparingen maken een automa
tische omschakeling van de recorder mogelijk op
de veranderde waarde van de voormagnetisering
en de wisselstroom. De recorder moet dan
natuurlijk wel van voelers zijn voorzien die in de
uitsparing kunnen vallen.
Op afb. 7.18 kunnen we zien hoe de verschillende
sporen voor mono- en stereobedrijf verlopen en
welke afstanden ze onderling hebben. Deze
gegevens zijn vastgelegd in DIN-normen 45 516.
(vergelijk afb. 7.16). We zien dat bij het
stereobedrijf (met een stereo-kop die twee spleten
boven elkaar heeft) de twee bij elkaar horende
sporen - het linker kanaal (L) en het rechter kanaal
(R) - naast elkaar op de band liggen. Wanneer men
de cassette zodanig in de recorder heeft geplaatst
dat de letter A of het cijfer 1 is te zien, zullen de
beide onderste sporen worden afgespeeld in de
pijlrichting. Draaien we de cassette om (180°) dan
worden de twee andere sporen in dezelfde
richting afgespeeld.
De twee stereosporen die bij elkaar horen, kunnen
overigens ook door één monokop worden afge
speeld. Stereo en mono zijn bij CompactCassettes dus verwisselbaar. Tussen de beide
sporenparen is een afstand van 0,8 (precies: 0,81)
mm opengelaten; deze afstand moet voldoende
groot zijn om overspraak tegen te gaan. Eventuele,
zwakke overspraak tussen de bij elkaar behorende
stereosporen heeft niet zulke grote gevolgen; zie
hoofdstuk 8.4: overspraakdemping.
In monobedrijf worden de sporen 1 en 2
tegelijkertijd met hetzelfde signaal bespeeld en
ook het scheidingsspoor wordt bespeeld. In de
omgekeerde richting worden de sporen 3 en 4
inclusief het scheidingsspoor bespeeld.
Speeltijden, bandsoorten en details van de
constructie.
Compact-Cassettes onderscheiden zich onderling
in de eerste plaats door de speelduur. Bij
cassettes hoeven we geen berekening te maken
rekening houdend met bandlengte en speelduur;
de type-aanduiding van de cassette zegt al
voldoende. C 60 duidt op een opname- resp.
speeltijd van in totaal 60 minuten (dus 30 minuten
per bandzijde, zie afb. 7.18). C 90 duidt op een
totale speelduur van 90 minuten (2 x 45 minuten)
en C 120 op 120 minuten (2 x 60 minuten)
speelduur. De C 120-cassette bevat de dunste
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bandsoort, C 60 de dikste soort (deze is nog altijd
3 keer dunner dan een mensenhaar).
De Compact-Cassette C 60 is bestemd voor zowel
muziekopnamen als voor gesproken woord alsme
de voor microfoonopnamen. Bovendien is deze
cassette voor dictees en spraakonderricht ge
schikt. De relatief korte speelduur maakt het
mogelijk dat verschillende passages snel kunnen
worden opgezocht.
Compact-Cassette C 90 bevat 135 m magneet
band, 1,5 x zoveel als de C 60-cassette. Deze
cassette is een universele uitvoering voor langere
microfoonopnamen en ook voor muziek en
gesproken woord; voor het verzamelen van
stemmen of geluiden is deze cassette ook goed
geschikt.
De cassette C 120 met een speelduur van 2 x 60
minuten is vanzelfsprekend voor lange opnamen
aan te bevelen, met name wanneer er geen HiFieisen worden gesteld. Doorgaans is deze ook zeer
geschikt voor het opnemen van redevoeringen en
notulen.
De laatste tijd is het aanbod van cassettes nog
aangevuld met de types C 30 (2 x 15 min.), C40(2x
20 min.), C 45 (2 x 15 of 2 x 22,5 min.) en C 48.
Hiermee heeft men de beschikking gekregen over
informatiedragers voor kortere opnamen van
muziek en gesproken woord. Wij denken hierbij
aan toepassingen als gesproken handleidingen,
gesproken tips voor de foto- en filmamateur en als
geluidsbrief in het postverkeer. Voor de volledig
heid maken we hier nog melding van de C 180cassette die door TDK op de markt wordt gebracht.
Een tweede onderscheid, en wel in kwalitatieve
zin, tussen de verschillende cassettes is het type
magnetiseerbaar materiaal dat op de dragerfolie is
aangebracht (pigment).
Men begon in 1965 met ijzeroxide (Fe203). De
'rustruis' van deze banden werd merkbaar bij
ongeveer 4000 Hz en bleek al snel de meest
storende eigenschap van deze cassetteband. In
het bijzonder tijdens pauzes in de muziek en
gedurende lagere passages was de ruis zeer
irritant. Doordat deze tekortkoming de uitbreiding
van de cassettemarkt ten zeerste bemoeilijkte,
begon men al snel naar ruisarme banden te
zoeken. Deze onderzoekingen geschiedden staps
gewijze en de ontwikkeling - tezamen met andere
veranderingen in de elektro-akoestische eigen
schappen - zet zich ook heden ten dage nog voort.
Cassettes met Low-Noise-banden (low noise =
weinig ruis) kwamen voor het eerst in 1968 op de
markt. Ook tegenwoordig worden deze banden
door vele fabrikanten geproduceerd. Ze krijgen
daarbij de meest verschillende benamingen.
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Afb. 7.19 LH-banden hebben een vergrote dynamiek:
ze zijn verder uitstuurbaar en vertonen minder ruis.

welke soms een meer verkooptechnische dan een
zakelijke achtergrond hebben. Deze banden zijn
doorgaans niet zo duur en voldoen aan de eisen
die men doorgaans stelt bij het gebruik van een
eenvoudige, draagbare cassetterecorder.
Voor cassetterecorders met DIN-instelling zijn er
sinds kort algemeen bruikbare, relatief goedkope
cassettes op de markt verschenen, waarvan de
actieve laag bestaat uit zeer fijnkorrelig en
gelijkmatig ijzeroxide dat is gedoteerd met kobalt.
Hiermee heeft men een lage grondruis en een
hoge uitstuurbaarheid bij geringe vervormingen

gerealiseerd. Wanneer deze banden in HiFiapparatuur worden gebruikt, zijn ze veelal
voldoende voor HiFi-resultaten.
In 1970 bracht Agfa de eerste cassette met
chroomdioxide-(Cr02-)band op de markt. Chroom
behoort ook bij de magnetiseerbare metalen. Deze
cassettes, die door verschillende fabrikanten
worden geproduceerd, zijn weliswaar tamelijk
duur, maar ze hebben dan ook een grote
uitstuurbaarheid voor hoge tonen en een betere
dynamiek. Voor de lage- en de middentonen (tot
ca. 1000 Hz) is dit helaas niet in die mate het geval.
Niettemin kon met deze banden pas voor het eerst
werkelijk HiFi-kwaliteit worden bereikt (zie hoofd
stuk 8.4), mits de recorders omschakelbaar zijn
van ijzeroxide- op chroomdioxidebanden (zie
hoofdstuk 7.3 en 8.5). Deze banden vereisen
namelijk een grotere voormagnetisatie en een
sterkere wisselstroom en bovendien - wanneer
men de voordelen van de grotere dynamiek
volledig wil benutten - een andere weergeefcorrectie, te weten 120 ms i.p.v. 70 ms (zie hoofdstuk
7.2). Ook chroomdioxidebanden moeten aan de in
de DIN-normen gestelde eisen voldoen (Charge
401 R).
Maar hiermee waren de ontwikkelingen niet
uitgeput. Wanneer men de beschikking heeft over
goede apparatuur kan men een nog betere

-K
-16
-18
dB -20
-22
-24
-26
30 40

SUPER FERRO 0YNAM1C (SFO)

CD

Normal low-Noise
60

125

250

500

Ik

2k

4k

§7

6 8 1012 16k

frequentiekarakteristiek

Hz
e
c

s
o/°
5
o

Afb. 7.20 Voordelen van de super-ferro-dynamiekfSFD-Jcassette
t.o.v. de gebruikelijke Low-Noise-cassette (Agfa Gevaert).
1. 5,5 dB grote dynamiek (ruisspanningsafstand)
2. 12 dB grotere uitstuurbaarheid bij hoge frequenties
Om de voordelen van SFD optimaal te benutten beveelt men de
gebruiker aan bij de opname 2 dB in het rode gebied van de
VU-meter uit te sturen.

ioi
«iü
ïï 23

o
tn

dB
+14
+12

*

s
S> 3

+9.5

1 2

+6

c

i«

0

1
-4

-2 ±0 +2 +4 +6 +8 dB
uitgangsspanning

95

gamma - Fe - oxydelaag

polyester drager

chroomdioxydelaag

beschermingslaag achterzijde

Afb. 7.21 Constructie van een twee/aagsband.
geluidskwaliteit realiseren door gebruikte maken
van de cassette die door Sony voor het eerst in
1973 op de markt werd gebracht: Sony Duad. Dit
is een tweelaagsband (zie hoofdstuk 7.1).
Deze cassettebandjes hebben zoals gezegd twee
actieve lagen (afb. 7.21). De bovenste (dunne) laag
is van chroomdioxide en heeft optimale eigen
schappen voor de uitsturing van de allerhoogste
tonen. De onderste (dikke) laag bevat ijzeroxyde en
waarborgt een goede weergave van de lage
frequenties. Men kan de kwaliteiten van deze
band pas ten volle benutten wanneer de gebruikte
recorder van een omschakelaar voor tweelaagsbanden is voorzien, zodat men naar keuze
cassettes met ijzeroxide- (Fe203-), chroomdioxide(Cr02-) of ferrochrome (Fe-Cr-)band kan gebrui
ken. Gebruikt men een Fe-Cr-band (het scheidingsstreepje tussen Fe en Cr duidt aan dat het
geen chemische verbinding is) dan wordt bij een
uitsturing van 0 dB en een lineaire frequentiekarakteristiek een dynamiek bereikt die bijna 3 dB
beter is dan de dynamiek van de zuivere Cr02banden.
Apparaten die een handomschakeling voor de
bandsoorten hebben, kunnen bij de opname het
best op Fe203 en bij de weergave het best op Cr02
worden ingesteld. Door de verschillende weergeefcorrecties is de klank in het bovenste
frequentiegebied dan echter niet helemaal na
tuurlijk meer.
De ontwikkelingen zijn echter nog niet ten einde.
BASF blijkt met een nieuw cassettetype op de
markt te komen, Chroomdioxide Super geheten.
Deze band heeft zowel in de lage als in de hoge
tonen (10000 ... 20000 Hz) een aanzienlijk
betere dynamiek, onder handhaving van de voor
chroomdioxyde karakteristiek lage modulatieruis.
Een nieuw type cassette van TDK, de SuperAvilyn-(SA-)cassette, zal waarschijnlijk zeer be
langrijk zijn voor de toekomstige ontwikkelingen
96

in de cassettetechniek. De geluidsband is met een
actieve laag uitgerust waarop tussen de uiterst
kleine ijzerdeeltjes 'kobalt-ionen' zijn toegevoegd
(men verwarre deze bandsoort niet met de
zogenoemde kobaltgedoteerde magnetische ban
den). Deze volledig nieuwe 'Avilyne-deeltjes'
geven bij een instelling op Cr02-banden (ook
automatisch) een duidelijk betere weergave t.o.v.
de huidige banden. Voorts bezitten deze banden
een zeer laag ruisniveau en een zeer kleine
vervormingsfactor. Verder is ook de bijzonder
kleine bandwrijving het vermelden waard. De
gevoelige en waardevolle koppen worden opti
maal ontzien. Ook andere merken zoals Maxell
(UDXL-II) hebben dergelijke met kobalt verrijkte
banden in hun programma.
De laatste ontwikkeling op cassette-gebied is de
door Philips en Scotch ontwikkelde metaalband
(merknamen 'Metal' en 'Metafine'). Dit iseen band
die bedekt is met zeer zuivere ijzerdeeltjes.
Behalve de sterk verbeterde opname-/weergavekwaliteit van de band hebben de nieuwe
metaalcassettes ook verbeterde mechanische
eigenschappen waardoor een zeer hoge kwaliteit
en betrouwbaarheid is bereikt.
De zeer hoge akoestische eigenschappen zijn toe
te schrijven aan de magnetische eigenschappen
van de metaalband, die onder andere tot
uitdrukking komen in de hysteresislus (afb. 2.22).
In deze figuur worden ze vergeleken met de
conventionele ijzeroxide- en chroomdioxide- ban
den.
In de diverse hysteresislussen is de magnetische
veldsterke H uitgezet tegen de magnetisatie van
de band B. (Dit is de sterkte van het in de band
geïnduceerde magnetisme.) Twee parameters zijn
daarbij belangrijk voor elke bandsoort:
— De coërcitiefkracht Hc, dit is het negatieve
magnetische veld dat nodig is om de
magnetisatie tot nul terug te brengen.
— Het remanent magnetisme Br, dit is het restant
magnetisatie dat overblijft als de magnetische
veldsterkte tot nul is teruggebracht.
Om een goed resultaat te bereiken moeten de
waarden Hc en Br zo groot mogelijk zijn, waardoor
de band een groot signaal over het gehele
frequentiebereik op kan nemen en vasthouden.
Het frequentiebereik dat een band op kan nemen
en de gelijkmatigheid van dit frequentiebereik,
worden bepaald door de verhouding HJBr De
zeer hoge Hc- en flr-waarden van de metaalband
in vergelijking met andere banden zijn aangege
ven in afb. 2.22. Terwijl de normale ijzeroxidebanden een wc-waarde hebben van ongeveer 350
Oersted en chroomdioxide van ongeveer 500
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Oersted, bereiken de metaalbanden een waarde
van 950-1000 Oersted. Afb. 2.23 geeft het
maximum uitgangsniveau aan van de metaalband. Deze is tussen 4 en 7 dB beter dan de DINreferentieband voor chroomcassettes, gemeten
bij 10 kHz en afgezet tegen de opnamesterkte.
Een ander punt waar de 'Metal'-band grote
voordelen biedt ten opzichte van andere banden is
de kopslijtage. Er is bewezen dat de metaal-band
zeer weinig kopslijtage veroorzaakt. Na testen van
honderden uren met deze banden was de
kopslijtage zo laag dat ze nauwelijks gemeten kon
worden terwijl de kwaliteit van de kop in het
geheel niet was aangetast.
Om optimale resultaten te bereiken vereist elke
band zijn eigen voormagnetisatie(bias)-instelling
Bij de Cr02-stand zal de metaal-band goede
resultaten geven. Om de best mogelijke kwaliteit
met deze cassette te bereiken dient de biasinstelling echter wat hoger te zijn (+ 3dB) dan bij
chroomcassettes. Tengevolge van de zeer voor
uitstrevende eigenschappen van de
band

zullen de cassettedecks van een hoge kwaliteit
voorzien worden van een schakelstand voor de
metaal-band.
De optimale weergave van een correct opgeno
men metaal-cassette kan bij elke cassetterecorder
worden verkregen door gebruik te maken van de
chroomstand daar de weergeefcorrectie dezelfde
is als bij chroomcassettes (3180 en 70 ps).
Behalve door de speelduur en de bandsoort
kunnen we cassettes ook door de verschillende
constructieve details onderscheiden. Zo kan men
tegenwoordig cassettes aantreffen die zijn dicht
geschroefd of -geniet, en cassettes die zijn
dichtgesmolten. De uitvoering met schroefjes kan
bij eventuele storingen natuurlijk gemakkelijker
worden opengemaakt en gerepareerd.
Een afschermplaatje in de cassette is bedoeld om
de opneem-/weergeefkop tegen magnetische
stoorvelden te beschermen. Omdat materialen
met een goede afschermwerking (mu-metaal)
nogal duur zijn, worden bij de goedkopere
cassettes vaak ijzeren plaatjes of vernikkelde

Afb. 7-24 Cassette met speciaal mechanisme (SM): twee kunststof hefboompjes en een kunststof veer dragen zorg
voor gelijkmatige en gladde opwikkeling van de band. Hiermee wordt het vastlopen van de cassette voorkomen
(archief BASF).
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kunststofplaatjes gebruikt. In dat geval wordt er
geen noemenswaardige afscherming gereali
seerd.
Om er voor te zorgen dat de band tijdens het
afspelen vast tegen de kop wordt gedrukt, gebruikt
men hetzij een bronzen aandrukveer met een
viltkussentje, hetzij een schuimplastic kussentje.
De veer of het kussentje is aan het afschermplaatje vastgelijmd. Wanneer men een dunne geluids
band gebruikt (C 120) kunnen de haartjes van het
viltstukje door de band heendrukken waardoor
een ongelijkmatige handloop ontstaat. Dit kan
snel tot 'dropout'-verschijnselen leiden. Een goed
gepolijst bandoppervlak is ook bevorderlijk voor
een goed contact tussen kop en band en voorkomt
een al te sterke slijtage van de kop (zie hoofdstuk
8.3).
Het achterwege blijven van een stuk aanloopband
kan de cassette goedkoper maken, maar het houdt
ook een kwaliteitsverslechtering in, want de
aanloopband heeft verschillende functies. Het
voorkomt dat de band in de motoras wordt
stukgescheurd, hetgeen bij recorders zonder
eindafschakeling wel kan voorkomen. De aan
loopband vormt een goede verbinding met de
wikkelkern en voorkomt dat de band door de hoge
trekkrachten aan het begin en het einde wordt
beschadigd. Bovendien maakt de aanloopband
een automatische eindafschakeling mogelijk. Aan
de verschillend gekleurde aanloopbanden zou
men voorts de cassette ook zonder etiket kunnen
herkennen (b.v. rood bij de C 60, blauw bij de C 90

en geel bij de C 120).
Goede geleidingselementen zijn maatgevend voor
het probleemloze heen en weer spoelen van de
band in de kleine cassette en voor de loopeigenschappen van de band. Een in de cassette
aangebrachte folie kan de handloop aanzienlijk
verbeteren. Deze folie komt in verschillende
uitvoeringen voor: papier, polyester en teflon.
Toonaangevende fabrikanten passen vrijwel zon
der uitzondering een gewelfde, met grafiet
bewerkte teflonfolie toe. Philips past een messingfolie toe (zie afb. 7.15).
Daarnaast zijn er Compact-Cassettes met het door
BASF ontwikkelde en ook door Agfa-Gevaert
toegepaste speciale mechaniek (SM), dat inhoudt
dat er in de cassette (afb. 7.24) twee geleidingshefboompjes (olifantstanden in vakjargon) en een
veer van kunststof zijn aangebracht. Deze
geleidingen zorgen er voor dat de band zelfs bij
snel voor- en achteruit spoelen gelijkmatig
opgewikkeld wordt.
Het materiaal waarvan het cassettehuis wordt
gemaakt is natuurlijk ook erg belangrijk. De
kunststoffen delen, vooral de twee deksels,
moeten behoorlijk breuk- en temperatuurbestendig zijn. Dit om er voor te zorgen dat de cassette
niet onmiddellijk gaat vervormen wanneer deze
even in de zon ligt, b.v. in de auto op het dashboard
of op het strand. Niettemin dient men cassettes
net zoals grammofoonplaten toch ver van zonne
straling en andere warmtebronnen te houden.
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Afb. 8.1 Onder- en boven
aanzicht van een loopwerk dat
voor een groot deel van gespo
ten kunststof is gemaakt
(Philips).

8. Cassetterecorders

8.1 Principiële opbouw en constructie
Terwijl de platenspeler (hoofdstuk 4.1) alle
mechanische en elektrische onderdelen bevat die
nodig zijn, en de grammofoonplaat uitsluitend
informatiedrager is, heeft de cassette buiten de
taak van informatiedrager ook een mechanische
functie (zie hoofdstuk 7.3). De cassette is een deel
van het transportsysteem en vult het loopwerk als
het ware aan. De belangrijkste delen van het
loopwerk zijn echter op het chassis van de
cassetterecorder aangebracht.
De inwendige opbouw van de recorder hangt niet
alleen van de kwaliteits-(prijs-)klasse af maar ook
van de uitwendige vorm. Een mini-recorder is
natuurlijk compacter van constructie dan een
groot huiskamerapparaat.
Bij platte apparaten onderscheidt men in het
algemeen een onder- en een bovendeel van het
huis waarbinnen het chassis met alle elektrische
en mechanische onderdelen zich bevindt. Beide
delen zijn met schroeven aan het chassis
verbonden. Worden de twee delen van het huis
verwijderd, dan kan het chassis over het
algemeen gewoon blijven functioneren. De
elektrische onderdelen zijn bijna altijd op een print
ondergebracht die vaak opklapbaar is uitgevoerd.
In wat duurdere apparaten, o.a. die met frontbediening (waar ook de frontale inleg van de cassette
in wordt begrepen de z.g. 'front-loader'). zijn de
mechanische en elektrische onderdelen op
speciale chassis ondergebracht.
Veel fabrikanten gebruiken voor sommige func
ties - b.v. de weergeefcorrectie en de Dolby-BDNL-functie - de modulentechniek. De modulen
zijn dan insteekbaar of met snoeren met
steekcontacten uitgevoerd. Het los- en vastsolde
ren van de verbindingsleidingen kan dus komen te
vervallen.
Steeds meer proberen de fabrikanten de levens
duur van de apparaten te verhogen en het
aandrijfmechanisme tegelijkertijd economischer
te construeren. Daartoe ziet men naar andere

■

materialen uit en test men verschillende con
structiemogelijkheden van het loopwerk uit. Voor
zijn nieuwe cassetterecorder vanaf het model N
2208 heeft Philips een geheel uit gespoten
kunststof vervaardigd loopwerk ontwikkeld dat uit
aanzienlijk minder onderdelen bestaat dan de
loopwerken tot nu toe. Het materiaal, een mengsel
van kunststoffen met glasvezelversterking, is bij
elke temperatuur breukvast, vormvast en slijtagevast. De stevige en breukvaste bedieningstoetsen
zijn uit kunststof gespoten, net zoals de spoelschotel en het tussenwiel voor het snelle spoelen
(afb. 8.1).
De aandrijving van een cassetterecorder komt in
principe overeen met de aandrijving van een
spoelenrecorder (afb. 8.1-2). Tussen een toonas
(1) (die door een elektromotor wordt aangedreven
en met een constant toerental ronddraait) en een
daar tegenaangedrukte aandrukrol (2) wordt de
geluidsband van de afwikkelspoel getrokken (3).
Om de band op de spoel (4) te wikkelen moet deze

Afb. 8.2 Schematische voorstelling van de aandrijving
van een bandrecorder.
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bandschotel

O

O

magnetische koppen

geleidestaafje

wissen

toonas

weeropnemen

rubber
aandrukrol

Afb. 8.3 Positie van de magnetische geluidskoppen in
een bandrecorder.

ook worden aangedreven. Het ligt daartoe voor de
hand het aandrijfwiel (5) van de toonas via een
snaar met het aandrijfwiel (6) op de as van de
opwikkelspoel te verbinden. Maar behalve deze
snaaraandrijving is een aandrijving met een
aandrukwiel of een tandwiel natuurlijk ook
denkbaar.
De opwikkelspoel kan en mag echter niet met
dezelfde, constante snelheid ronddraaien als de
drijfas. Het toerental van de opwikkelspoel moet
kleiner worden naarmate er meer band op deze
spoel is gewikkeld en de werkzame doorsnede dus
groter wordt. Dit wordt op eenvoudige wijze
gerealiseerd m.b.v. een frictiekoppeling (7) tussen
aandrijfwiel (6) en opwikkelspoel (4); deze
koppeling zorgt er voor dat de draaisnelheid wordt
aangepast terwijl de draaisnelheid van het
aandrijfwiel gelijk blijft. Een ander probleem is dat
de afwikkelspoel een afnemende werkzame
doorsnede heeft en daardoor een toenemend
toerental. Hierdoor kan het gebeuren dat er meer
band van de afwikkelspoel komt dan de drijfas
feitelijk kan verwerken. Het goede contact tussen
koppen en geluidsband zou hierdoor onmiddellijk
verloren gaan. Om dit te voorkomen heeft men de
afwikkelspoel van een rem (8) voorzien. Wanneer
bij het terugspoelen, de oorspronkelijke opwikkel
spoel als afwikkelspoel gaat fungeren, moet deze
op zijn beurt van een rem worden voorzien (zie
hoofdstuk 8.2).
Op afb. 8.3 zien we hoe de verschillende koppen in
een spoelenrecorder zijn geplaatst. Hier zien we
een voorbeeld van een gescheiden weergeef-/
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opneemkop. De wiskop is in hetzelfde vlak
geplaatst als de overige koppen.
Wanneer de band snel voor- of achteruit moet
worden gespoeld, wordt de aandrukrol een eindje
van de drijfas verwijderd. Wanneer de recorder
uitgeschakeld is, mag de aandrukrol evenmin
tegen de drijfas gedrukt zijn, omdat anders
vervorming zou kunnen optreden.
Het belangrijkste verschil tussen een spoelen- en
een cassetterecorder bestaat nu daarin dat de
cassette een groot deel van het bandloopsysteem
bevat. De recorder behoeft alleen voor de
aandrijving, de koppen en de aandrukrol te zorgen.
Op afb. 8.4 zien we dit schematisch weergegeven.
De geluidsband bevindt zich (met de gevoelige
laag naar buiten) geheel op de linker wikkelkern
(1). De band is duidelijk in het venstertje (15) van
de cassette te zien Het begin van de band is aan de
opwikkelkern (12) vastgemaakt. De weg van
afwikkel- naar opwikkelkern verloopt via de
geleidestaaf (3 en 11), de geleiderollen (4 en 10)
welke tezamen met de geleidingen en de later
beschreven koppen er voor zorgen dat de band op
de juiste hoogte langs de koppen wordt gevoerd. In
de cassette is een afschermplaatje (13) inge
bouwd dat de gecombineerde opneem/weergeefkop tegen magnetische strooivelden beschermt.
Een aandruk-(blad-)veer met een viltstukje (6)
zorgt ervoor dat de band goed tegen de convex
gebogen kop wordt aangedrukt.
De aandrijving van het bandloopsysteem ge
schiedt nu op de volgende manier:
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Afb. 8.4 Schematische voorstelling van het bandtransport in een cassetterecorder.

Bij het inleggen van de cassette steken
a) de uit de bodem van het cassettevlak stekende
wikkelassen in de tandkransjes van de wikkelkernen (1 en 12),
b) de op dezelfde manier naar boven stekende
toonas (7) in de daarvoor bestemde opening (8)
van de cassette en
c) de beide geleidingspennen (19 en 20) in de
daarvoor bestemde openingen links en rechts
van het afschermplaatje.
Deze geleiders fixeren de horizontale en de
verticale positie van de cassette in de recorder en
verzekeren daarmee een juiste positie van de
sporen in de band.
Drukt men nu de startknop in (STARTof PLAY)dan
wordt de draagplaat (17) van de koppen tegen de
cassette geschoven. De aandrukrol komt tegen de
drijfas en zorgt er voor dat de band wordt
meegenomen, waarbij de doorsnede en de
draaisnelheid van de toonas bepalend zijn voor de
bandsnelheid. Tegelijkertijd worden de gecombi
neerde weergeef-/opneemkop (14) en de wiskop
(18) tegen de gevoelige laag van de band gedrukt.
Nu is de recorder klaar om weer te geven of
(wanneer tegelijkertijd de opnameknop werd
ingedrukt) om op te nemen.
De stopknop doet de kopdraagplaat weer in de
uitgangstoestand terugspringen. Wanneer de
band snel voor- of achteruit wordt gespoeld, blijft
de kopdraagplaat ook in deze positie, zodat de
band niet met de koppen in aanraking komt.
Draait men de cassette om, dan zal de toonas in
het tot nu toe nog niet gebruikte gat komen (21).
Tezamen met de aandrukrol zal de toonas de band
nu in de omgekeerde richting (vanuit de cassette
bezien, in dezelfde richting vanaf de koppen
bezien) transporteren. De openingen in de
cassette zijn dus zo uitgevoerd, dat het voldoende
is de cassette om te draaien om de band in beide
richtingen te bespelen. Over de positie van de
sporen op de band hebben we in hoofdstuk 7.2 al
het een en ander gezegd.

eenvoudiger uitgevoerd dan een topklasseapparaat van ƒ 1500,—. Niettemin is het aandrijf
mechanisme van een studiorecorder veel over
zichtelijker, doordat dit mechanisme drie motoren
bevat; een motor voor de toonas die uitsluitend
voor het bandtransport met een constante
snelheid zorgt, en twee motoren voor het voor- en
achteruit spoelen van de band.
We bekijken nu de in hoofdstuk 8.1 genoemde
toonas wat nader. Tezamen met de rubberen
aandrukrol zorgt deze er voor dat de band
gelijkmatig wordt getransporteerd. Deze toonas
staat ook bekend onder de internationale bena
ming capstan. In het geopende cassettevak
kunnen we de toonas duidelijk zien zitten en als
we de startknop indrukken zien we ook het
samenspel met de aandrukrol.
De uiterst precies gedraaide toonas, met een
diameter van maximaal 3 mm, is van verschil
lende lagers en een vliegwiel voorzien teneinde
een zo gelijkmatig mogelijk bandtransport te
verzekeren. Het vliegwiel wordt doorgaans met
een rubberen snaar aangedreven door een
speciale motor. Deze motor verzorgt in het
algemeen ook de aandrijving van de spoelschotels
met de wikkelassen. Hiervoor worden twee
verschillende overbrengingen gebruikt: één voor
het opneem-/weergeef-bedrijf en één voor het
snelle heen en weer spoelen van de band. We

aandrijfmotor

O)
aandrijfsnaar

spoelschotel

frictiewiel

8.2 Het mechanisme
Loopwerk, aandrijfschema. aandrijfmotoren, omschake/mechanismen, koppelingen en remmen.
Het loopwerk, dat meestal met drukknoppen wordt
bediend, is verantwoordelijk voor het bandtrans
port en verzorgt ook de noodzakelijke omschake
lingen tussen opnemen/weergeven enerzijds en
spoelen anderzijds. De constructie en de mate van
precisie hiervan is natuurlijk in hoge mate van de
kwaliteitsklasse van het apparaat afhankelijk. Een
draagbaar apparaat van ƒ 50,— is aanzienlijk

toonas
tussenwiel
aandrukwiel

rubber aandrukrol

geluidsband

vliegwiel

Afb. 8.5 Aandrijfschema van een HiFi-cassetterecorder
(MC 2100 hifi. Telefunken).
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zullen hier nu aan de hand van een voorbeeld
(Telefunken) nader op in gaan (afb. 8.5).
De aandrijfmotor, hier een elektronisch geregelde
gelijkstroommotor, drijft via een vierkante snaar
zowel het vliegwiel met de toonas als een van een
slipkoppeling voorzien 'frictiewiel'aan. Dit frictiewiel drijft in hetopneem-/weergeef-bedrijf via een
flens de rechter spoelschotel aan. De slipkoppe
ling reguleert daarbij het toerental van opwikkelschotel, zodat de draaisnelheid wordt aangepast
aan de toenemende diameter van de bandspoel.
Het heen en weer spoelen van de band geschiedt
door een verschuifbaar aandrukwiel tussen het
vliegwiel en de rechter of de linker spoelschotel te
plaatsen. Voor het snelle vooruitspoelen komt het
aandrukwiel rechtstreeks tegen de rechter spoel
schotel, voor het snelle achteruit spoelen drijft het
aandrukwiel de linker spoelschotel via een
tussenwiel aan (gestippelde positie van de
wielen). Het voornoemde frictiewiel doet nu
dankzij de slipkoppeling niets.
Omdat de knoppen voor het heen en weer spoelen
in deze serie van een vergrendeling zijn voorzien,
is het aandrukwiel eveneens van een slipkoppe
ling voorzien. Dit voorkomt dat er bij het bereiken
van het bandeinde een te grote trekkracht op de
band zou komen te staan. In deze situatie wordt de
slipkoppeling wel erg sterk belast.
In het opneem-Zweergeef-bedrijf is het aandruk
wiel van het vliegwiel losgemaakt, teneinde de
toonhoogtevariaties tot een minimum te beper
ken.
Al naar gelang het model van de recorder wordt
het telwerk via een snaartje door de rechter of
linker spoelschotel aangedreven.
Op afb. 8.6 zien we het aandrijfschema van een
HiFi-toonas (Telefunken MC 3300 HiFi). De
aandrijfmotor drijft hier via een der drie snaren
een 'verend' tussenwiel aan (vergelijk afb. 8.13).
In dit tussenwiel is een elastische, van een
draai'veer' voorziene ‘compensatie'koppeling in
gebouwd. Vanuit dit centrale gedeelte wordt via
de tweede snaar het vliegwiel met de toonas
aangedreven. Een derde snaar, die nog voor de
compensatiekoppeling op het tussenwiel is
bevestigd, drijft het frictiewiel aan; op dezelfde as
als het frictiewiel bevindt zich een aandrukring die
in het opneem/weergeefbedrijf voor de aandrij
ving van de rechter spoelschotel zorgt. Tijdens het
snelle vooruitspoelen is het bovenste gedeelte van
de spoelschotel slippend via een zwenkbaar
vooruitspoelwiel met het snelspoelwiel verbon
den. Dit wiel, dat van een wrijvingskoppeling is
voorzien, is op de as van het verende tussenwiel
aangebracht (vergelijk weer afb. 8.13). De linker
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spoelschotel wordt eveneens slippend door het
snelspoelwiel aangedreven. Dit geschiedt zodra
het snelspoelwiel in de pijlrichting (L) tegen de
spoelschotel is aangeduwd, waarvoor een mag
neet wordt gebruikt die in werking treedt zodra
men de betreffende knop indrukt. De gescheiden
snaaraandrijvingen voor de toonas en de spoelschotels maken een hoge mate van gelijkloop
mogelijk. De elastische compensatiekoppeling,
vereffent in behoorlijke mate de verschillende
loopeigenschappen van de cassettes en enkele
storingen in het aandrijfsysteem (b.v. verandering
van doorsnede van een snaar). Al deze storingen
zouden anders toonhoogtevariaties kunnen ver
oorzaken. Verder heeft elke spoelschotel behalve
een van buiten aangrijpend remsysteem ook een
eigen koppeling. Hierop en ook op de remmen van
het apparaat zullen we in het vervolg nog terug
komen.
Op de afb. 8.7 en 8.8 zien we een opengewerkte
tekening van een loopwerk met een omschakelautomatisme (auto-reverse) dat er voor zorgt dat
de cassette niet behoeft te worden omgedraaid
voor het afspelen van de beide zijden.
Het loopwerk wordt via twee snaren door een
synchroonmotor aangedreven. De eerste - een
platte gepolijste snaar - zorgt er door zijn speciale
plaatsing voor dat de twee vliegwielen met de
bijbehorende toonassen in tegengestelde richtin-

((
aandrijfmotor
verend tussenwiel
zwenkbaar
• snelspoelwiel
zwenkbaar
afspeelwiel
zwenkbaar
" frictiewiel

(
rechter
spoelschotel
toonas
linker
spoelschotel
rubber aandrukrol
vliegwiel

^----------

Afb. 8.6 Aandrijfschema van een cassetterecorder uit
de topklasse (MC 3300 hifi, Telefunken).

Afb. 8.7 Opengewerkte tekening van een gescheiden aandrijfsysteem voor toonas en wikke/kernen (Dual C 939J.
gen draaien. Eén van de twee toonassen zorgt
telkens voor het bandtransport. Op afb. 8.8 is het
op dit moment de linker toonas, omdat de
bijbehorende aandrukrol er tegen gedrukt is. Door
slechts een druk op de knop kan men de
speelrichting van de cassette veranderen. Ook kan
men de recorder op 'continuous play' instellen,
waarbij er automatisch voor een telkens omkeren
van de speelrichting wordt gezorgd.
Wanneer we de kopdraagplaat nader bekijken,

valt ons op dat de opneem/weergeefkop vier
'etages' heeft, maar wel - zoals gebruikelijk - in
het midden is geplaatst. De wiskoppen worden al
naar gelang de speelrichting in de linker of de
rechter opening van de cassette gestoken.
De tweede snaar, met een ronde doorsnede, drijft
via een zwenkbaar koppelstel hetzij de linker hetzij
de rechter wikkelas van de cassettespoel aan.
Deze gescheiden aandrijving heeft het voordeel
dat storingen in de cassette geen invloed hebben
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Afb. 8.8 Vereenvoudigd aandrijfschema
behorend bij afb. 8.2-3.
koppelaggregaat

aandrijfmotor

op de aandrijving van de toonassen. Voor het
snelle voor- en achteruit spoelen wordt door, hier
niet nader beschreven, tandwielen met verschil
lende overzetverhoudingen gezorgd.
We zullen in het vervolg nog zien dat de
loopwerken van de verschillende recorders, vooral
in het HiFi-klasse, zeer veel detailverschillen
vertonen.
Op afb. 8.9 zien we een dubbele-toonas-aandrijving ('dual-capstan') van Akai. Beide toonassen
zijn via hun vliegwielen door één gemeenschap
pelijke snaar met de aandrijfmotor verbonden.
Een vliegwiel zal iets sterker worden aangedreven
doordat er in de trekrichting van de motor een
grotere spanning op de snaar staat. Het snaargedeelte dat tegen de trekrichting in van dit vliegwiel
vandaan komt wordt minder op trek belast
waardoor het tweede vliegwiel iets langzamer
loopt. De geluidsband zal door dit verschijnsel
strakker komen te staan dan normaal. De
bandloop is als gevolg hiervan nauwelijks meer
afhankelijk van de spoelwrijving in de cassette,
resp. de wrijving van de band tegen de
geleidepennen. Toonhoogtevariaties blijven op
deze wijze beperkt tot een waarde die ook voor
studioapparaten acceptabel is.
Op afb. 8.10 zien we het aandrijfschema van een
loopwerk met twee motoren. De snelheidsvariaties van dit apparaat (0,063%) liggen in dezelfde
orde van grootte als voor spoelenrecorders. Het
schema is op zich zeer overzichtelijk en zal verder
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Afb. 8.9 Dubbele toonasaandrijving van Akai.
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Afb. 8.10 A andrijving met twee motoren in
de cassettedecks RS-671 USD en
RS-676 USD van Technics.
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Afb. 8.11 Aandrijving met drie
motoren in de Uher CG 360.
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geen commentaar behoeven.
Op afb. 8.11 zien we tenslotte het vereenvoudigde
aandrijfschema van een recorder met drie
motoren. Het betreft hier een topklasserecorder
van Duits fabrikaat: Uher CG 360.
Het loopwerk bestaat uit een hysteresis-synchroonmotor (zie hoofdstuk 4.2). De synchroonmotor drijft de beide vliegwielen aan die in
tegengestelde richting draaien en die afwisselend
worden gebruikt voor het opnemen/afspelen in
verschillende richtingen (auto-reverse). Van de
gelijkstroommotoren dient er een voor het snelle

vooruitspoelen. De andere motor wordt daardoor
aangedreven en fungeert als generator voor een
'tachospanning' die voor de regeling van de
spoelsnelheid wordt gebruikt (hoofdstuk 4.2).
Hiermee wordt ondanks de veranderende bandspoeldoorsnede een constante bandspoelsnelheid verkregen bij een relatief geringe bandbelasting. Zodra de afwikkelmotor wordt aangedreven
en dus als generator gaat fungeren kan men deze
met een weerstand belasten. De afwikkelmotor
zal dan meteen als rem fungeren. Wordt de band
te sterk afgeremd of komt deze tot stilstand dan
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begrenst een elektronische schakeling het draaimoment van de opwikkelmotor. In het opneem/weergeefbedrijf krijgt de opwikkelmotor een
lagere spanning. Er ontstaan dan spanningspulsen op de collector van de motor die men
gebruikt voor het controleren van de handloop.
Worden deze pulsen langer dan ongeveer een
seconde dan onderbreekt een tweede elektroni
sche schakeling het bandtransport, of schakelt de
looprichting van de band om. Bij een omschake
ling van de looprichting worden tegelijkertijd de
magneetsystemen van de vier-sporen omgescha
keld.
Zoals we al hebben vermeld worden wissel
stroom- of gelijkstroommotoren voor de aandrij
ving van cassetterecorders gebruikt. In hoofdstuk
4.2 hebben we al het een en ander over deze
motoren gezegd.
In de catalogi van de laatste jaren vindt men de
volgende motortypes:

telwerk
aandrijving
A

ii

Aandrijving met één motor (voor de meeste
apparaten)
gelijkstroom-(servo-)motoren,
elektronisch geregelde -, fasegestuurde
met tachogenerator
wisselstroom-synchroonmotoren
vierpolige hysteresis-.
Aandrijving met twee motoren
2 gelijkstroommotoren,
waarvan een met een elektronische snelheids
controle
of beide geregeld
De recorder van Sanyo RD-4545 heeft twee
motoren voor de rechtstreekse aandrijving van de
toonas.
Aandrijving met drie motoren (voor sommige
topklasse-apparaten)
b.v. 1 hysteresis-synchroonmotor
+ 2 gelijkstroommotoren voor het spoelen
In juni 1977 hebben we 135 recordermodellen
geteld en deze waren als volgt in te delen:
107 met 1 motor, 18 met 2 motoren, 10 met 3
motoren.

wikkelstift
(meenemer)
drukveer
B

meenemer
drukveer
bovendeel
onderdeel
(slipschotel)

bovendeel,
bij spoelen
rechtstreeks
aangedreven

wrijvingsring
bovendeel
remsnaar

spansnaar
met trekveer
kern waaromheen
snaar ligt

trekveer
verplaatsbaar
snaarhaakje

onderdeel
(slipschotel)

onderdeel
doorsnede A - B
Afb. 8.12 Constructie van de snaarkoppeling in de rechter spoelschotel (MC 3300 hifi, Telefunken).
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Afb. 8.13 Constructie van de
opwikkel- wrijvingskoppelmg met
het bijbehorende verende tussen wie! (MC 3300 hifi. Telefunken).
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De loopwerken worden over het algemeen met
drukknoppen bediend. Oudere modellen vereisen
nogal eens de nodige drukkracht op de knoppen. In
de nieuwe modellen is het mechanische gedeelte
over het algemeen zodanig verbeterd dat er niet
veel kracht meer voor nodig is om de knoppen te
bedienen. Verschillende topklasse-apparaten zijn
met een relaisgestuurd loopwerk uitgerust. De
knoppen behoeven daarbij alleen nog maar even
contact te maken (z.g. tiptoetsen). De cassettedecks GXC-570 D van Akai, 700 Tri-Tracer van
ELAC/Nacamichi en Elcaset-Deck EL-7 van Sony
zijn met sensortoetsen uitgerust.
Koppelingen
In een recorder worden verschillende soorten van
koppelingen toegepast. De slipkoppeling komt het
meest voor, maar men vindt ook wrijvings- en
frictiekoppelingen. In de wat goedkopere appara
ten zijn deze koppelingen tamelijk eenvoudig
uitgevoerd, maar in de topklasse-apparaten
vinden we zeer ingewikkeld geconstrueerde
koppelmechanismen. Een bepaald variant, de
snaarkoppeling, is in de rechter en de linker
spoelschotel van de Telefunken HiFi-recorder MC
3300 ingebouwd. Op afb. 8.12 zien we de rechter
spoelschotel in de opneem/weergeef-positie.
De werkwijze is als volgt: de aan het bovenste
gedeelte van de spoelschotel bevestigde snaar is
om de kern van het bijbehorende ondergedeelte
geslagen en wordt met een veer gespannen die
aan het bovenste gedeelte is vastgemaakt. Gaat
het aangedreven en tegelijkertijd aandrijvende
ondergedeelte van de rechter spoelschotel nu
linksom draaien (opwikkelen) en neemt het voor
het opwikkelen benodigde toerental van het
bovengedeelte af (door de steeds toenemende
diameter van de bandspoel) dan zal het kabeltje
steeds slapper rond de kern gaan zitten totdat het
vereiste draaimoment is bereikt (vergelijk afb.
7.14). In de linker spoelschotel treedt het
tegenovergestelde effect op. De ingebouwde
koppeling zorgt hier voor een extra rem (waar het
wrijvingsmoment van de linker spoelkern in de
cassette en de wrijving van de band langs de
koppen nog bij komt) zodat de band altijd met een
optimale druk langs de koppen wordt gevoerd. Om
de snaarkoppeling op de juiste waarde te kunnen
instellen, is het einde van de snaar verplaatsbaar
zodat de spanning van de trekveer kan worden
veranderd.
Op afb. 8.13 zien we de constructie van de
hiervoor genoemde slipkoppeling en kunnen we
zien hoe deze als elastische compensatiekoppeling werkt. In de doorsneetekening is de koppeling
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Afb. 8.14 Principe van de hysteresiskoppe/ing.
stalen band

permanente magneet
Afb. 8.15 Praktische uitvoering van de hysteresis
koppe/ing.

als onderdeel van het door de drijfmotor
aangedreven tussenwiel weergegeven. Deze
tekening is met name voor de technisch
geïnteresseerde lezer van belang.
De door Philips toegepast hysteresis-koppeling
werkt totaal anders, maar functioneert daarom
nog niet minder goed. Op afb. 8.14 zien we
volgens welk principe deze koppeling werkt:
enerzijds een permanente magneet en daaronder
een stalen band waar het magneetveld doorheen
loopt. Wordt de permanente magneet bewogen,
dan zal de stalen band in dezelfde richting worden
meebewogen, waarbij een zekere kracht wordt
overgedragen. Dit proces is ook omkeerbaar:
wanneer de stalen band wordt bewogen, zal de
permanente magneet in dezelfde richting gaan
meebewegen.
In de praktijk kunnen de magneet en de stalen
band alleen concentrisch als roterende lichamen
worden geconstrueerd (afb. 8.15). De ronde stalen
band volgt de magneet synchroon zolang de
eerste niet door een belasting, die groter dan de
overgedragen kracht is, wordt afgeremd. Deze
kracht wordt bepaald door de magnetische

ferS

opv/ikkelschotel
aandrijfas
kunststof schaaltje
Afb. 8.16 Constructie van de
hysteresiskoppeling.

motor

permanente magneet
o

stalen band
deksel

eigenschappen van de overdrachtslichamen, het
volume van de stalen band, de inductie van de
magneet, het aantal poolparen en het toerental
van de stalen band.
Bij een juiste constructie, kan het overgedragen
draaimoment gebruikt worden om de opwikkelspoel van een cassetterecorder aan te drijven. De
zich opwikkelende geluidsband fungeert dan als
belasting die de permanente magneet afremt.
Door het samenspel van het constante opwikkelmoment en de gelijkmatige remkracht, wordt de
geluidsband precies opgewikkeld. Dit resulteert
tegelijkertijd in een gelijkmatig bandtransport dat
de gelijkloopeigenschappen van de recorder zeer
ten goede komt.
Op afb. 8.16 zien we op welke wijze de
hysteresiskoppeling is geconstrueerd. In feite
bestaat deze uit een concentrische opstelling van
een stalen band rond een ferroxdure permanentmagneet. De stalen band heeft schuin afgesneden
einden en ligt in een plastic schaal waardoor er
slechts zeer geringe magnetische verliezen
optreden en de constructie ook tegen vocht wordt
beschermd. Zou de stalen band een gesloten
geheel vormen, dan zou er door de generatorwerking een kortsluitstroom in de band gaan lopen. De
kunststof schaal wordt via een snaar door de
motor aangedreven. Via de magnetische koppe
ling wordt de permanente magneet meegenomen,
waarvan de as aan het andere eind een aandrukrol
draagt die tegen de opwikkelschotel gedrukt wordt
en deze aandrijft.
Remmen
In het loopwerk van een cassette- zowel als een
spoelenrecorder bevinden zich verschillende
remmen. Deze worden in bedrijfs- en stopremmen
onderscheiden.
I

!

Een bedrijfsrem kunnen we b.v. op de afwikkelschotel aantreffen. Deze zorgt er hoofdzakelijk
voor dat de geluidsband in het opneem-/weergeefbedrijf een goed contact met de koppen behoudt.
De stopremmen moeten de band na het gewone
transport of na het snelle spoelen zo snel mogelijk,
maar zonder rukken tot stilstand brengen.
Wanneer men rechtstreeks van het spoelbedrijf
naar het opneem-/weergeef-bedrijf schakelt moet
de band een zekere vertraging ondergaan. Deze
vertraging wordt in een bepaalde tijdconstante
uitgedrukt en kan op elektronische weg worden
gerealiseerd. In al deze gevallen moet de
afwikkelspoel worden geremd, omdat er anders
veel te veel band wordt afgewikkeld.
Op afb. 8.17 zien we de constructie van een
stoprem in de Telefunken MC 3300 die zowel op
de linker als op de rechterspoelschotel werkt.
Doordat deze rem op het bovengedeelte van de
spoelschotel aangrijpt, is de hiervoor beschreven
snaarkoppeling in de spoelschotels niet werkzaam
tijdens het stoppen. De stoprem wordt door een
wig, die op de kopdragerplaat is bevestigd, in
werking gesteld. De bedrijfsrem grijpt op het
ondergedeelte van de spoelschotel aan. Tijdens
het spoelen worden de remmen door een
vooruitspoel- resp. achteruitspoelhefboom be
diend.
8.3 Elektronica
De elektronica in een cassetterecorder omvat
behalve de magneetkoppen, de gescheiden of
gecombineerd uitgevoerde opneem-/weergeefversterker met voor- en hoofdversterker, de
weergeefcorrectieschakeling, de HF-oscillator
voor de voormagnetisatie en het wissen, en ten
slotte de voedingsspanning. In recorders van de
111

linker spoelschotel

rechter spoelschotel

remschoen
rem-hefboom
spreidstuk
achteruit-hefboom

wig voor remhefbomen
onder kopdragerplaat
vooruit-hefboom

Afb. 8.17 Werkwijze van de stoprem
(MC 3300 hifi, Telefunken).

1
wat duurdere soort vindt men ook nog de volgende
elektronische functies: bandsoortomschakelaar,
verschillende filters voor de onderdrukking van
stoorfrequenties, DNL- en Dolby-schakeling,
sturing van de schakelfuncties en toerenregeling
van de aandrijfmotor, elektro-mechanische of
112

opto-elektronische bandloopbewaking en ten
slotte de eindafschakeling. 'Tape-decks' (zonder
eindversterker) zijn vaak met een hoofd- telefoon
versterker uitgerust.
In de nieuwere recorders uit de hoge prijsklasse
dringt de elektronica ook steeds meer en meer in

de van oudsher specifiek mechanische onderde
len door (b.v. in de schakelhefbomen voor de
functie start, weergeven, opnemen, vooruitspoe
len, achteruitspoelen, stop en pauze). De elektro
magnetische sturing, want daar gaat het hier om,
betekent een aanzienlijke vergemakkelijking van
de bediening omdat de vereiste druk op de
bedieningstoetsen tot een minimum is terugge
bracht.
We zullen nu wat dieper op de opneem-,
weergeef- en wiskoppen ingaan (vergelijk hoofd
stuk 7.2). De taak van de koppen is het registreren
(opnemen), afspelen en wissen van de informatie.
Dit geschiedt het meest optimaal wanneer er voor
elke functie een aparte kop beschikbaar is. Men
gebruikt dan een opneemkop met een relatief
brede luchtspleet (b.v. 4.. .6 jum),een weergeefkop met een zeer smalle luchtspleet (b.v. 0,8 pm)

en een wiskop. In de Akai-recorder GXC 760 D zijn
de opneem- en de weergeefkop weliswaar
gescheiden uitgevoerd, echter wél in één huis
geplaatst, zodat men een programma van een
fractie van een seconde nadat het is opgenomen
kan beluisteren (voor- en nabandcontrole).
In de meeste recorders, of het nu een spoelen- of
een cassette-uitvoering betreft, zijn de opneemen de weergeefkop echter op economische
gronden gecombineerd uitgevoerd (de opneem/weergeefkop). Deze oplossing vereist natuurlijk
wel een compromis waar het de breedte van de
luchtspleet betreft; de luchtspleet kan smal noch
breed zijn. Meestal echter hecht men een
doorslaggevend belang aan de optimale uitvoe
ring van de weergeeffunctie van de kop, hetgeen
resulteert in een spleetbreedte van 1.. .1,5 Mrn.
Voor stereoregistratie op spoor 1 en 2 (resp. 3 en 4

Afb. 8.18 Viersporen-opneem/weergeefkop. geflankeerd door twee wiskoppen, één voor elke speelrichtmg;
auto-reverse-bedrijf fDual C 939).

bandcontactzone

Afb. 8.19 Bandcontactzones van een mono- (a) en een
stereo- (b) magneetkop in een cassetterecorder.
na het omdraaien van de cassette) is de combikop
van twee boven elkaar geplaatste kopsystemen
voorzien (vergelijk afb. 7.18). Het Auto-Reversebedrijf (waarbij de cassette niet behoeft te worden
omgedraaid, zie ook afb. 8.7/8) vereist vier boven
elkaar geplaatste systemen in de kop (afb. 8.18).
De wiskop die telkens twee sporen bestrijkt is vaak
dubbelzijdig uitgevoerd om ook Cr02-banden
zonder veel problemen te kunnen wissen.
Aan de koppen worden hoge eisen gesteld
betreffende de frequentiekarakteristiek, de vervormingsvrijheid, de voormagnetiseringseigenschappen, het band/kop-contact en de slijtvast-

heid. De weergave van de hoge tonen en de
fasevervormingen zijn in hoge mate van de
breedte van de luchtspleet afhankelijk en ook van
de afwerking van de zijkanten van de spleet. De
mate waarin de kop aan slijtage onderhevig is,
wordt in de eerste plaats bepaald door de aard van
het bandoppervlak en door de dikte van de
geluidsband. Door het kiezen van de juiste band
kan men de kopslijtage dus verminderen. Er zijn
echter ook nog andere factoren in het spel, zoals
de hardheid van het magnetisch materiaal en de
gladheid van de kopspiegel (bandcontactzone, afb.
8.19 a/b).
Als dragers van het magnetisch systeem worden
meestal gelammelleerde of vaste kernen van
Permalloy-metaal, hard-Permalloy, ferriet-ijzeroxyde, Recovac of sinterbrons gebruikt. In de
advertenties worden deze koppen menigmaal met
de indrukwekkende benaming Long-Life-koppen
aangeduid. B.v. de GX-kristal-ferriet-kop van Akai
(afb. 8.20) is een speciaal geconstrueerde kop. De
diamantharde kern van deze kop is geheel met een
dubbelgeharde glasmantel omgeven. Deze mantel
is hyperbolisch geslepen en zeer goed gepolijst
aan de voorkant. Hierdoor is een minimale weer
stand tussen band en kop gerealiseerd, waardoor
de bandslijtage eveneens tot een minimum is
teruggebracht en de kop niettemin zeer goede
magnetische eigenschappen heeft. Het materiaal
van de kop maakt het bovendien mogelijk de
geluidssignalen met een sterk gebundeld magne
tisch veld op de band te zetten (Focused Field).
Omdat de slijtage van de kop ook na duizenden
speeluren nog minimaal is, geeft de fabrikant een
levenslange garantie op de kop.
Een andere bijzondere kop is de SEN-ALLOYmagneetkop van JVC (afb. 8.21). De hardheid van
de kop is vergelijkbaar met die van een ferrieten
kop en zijn magnetische eigenschappen zouden
beter zijn dan van Permalloy.
glasomhulling

stalen huis
GX - weergeefkop
kristal - ferrietkern
met glasomhulling

afscherming
van mu-metaal

i.

ferriet afscherming
weergeven rechter kanaal
weergeven linker kanaal

’.'JL
p

kophouder
GX - opneemkop
permalloy-huis
opnemen rechter kanaal
opnemen linker kanaal

2-sporen opnemen/weergeven - systeem
luchtspleet < 0.5 /<m
kopspleten
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Afb. 8.21 SEN-ALLOY magneetkop
van JVC.

"Sendust" inzetstukje
in de
bandcontactzone

^permalloy - (mu-metaal)
afschermhuis

gepolijste voorkant van het afschermhuis
afschermplaatje

gepolijst oppervlak van de
onderste kern van "Sendust"

Afb. 8.22 Reinigingsautomatisme van de ge/uidskop in een Grundig HiFi-cassetterecorder uit 1976.
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Tot slot van onze beschouwingen over koppen,
merken we op dat de opneem/weergeefkop van
verschillende Grundig cassette-recorders uit het
bouwjaar 1976 bij elk start/stop-proces opnieuw
automatisch wordt gereinigd. Dit gebeurt met een
op de kop gelagerde hefboom met een reinigingsviltje dat stofdeeltjes van de kopspiegel verwijderd
(afb. 8.22).
De beschrijving van de complete schakeling van
de eenvoudigste cassetterecorder, zou het bestek
van dit boek reeds verre te buiten gaan. Dit spreekt
te meer doordat de huidige cassetterecorders vaak
zijn uitgerust met geïntegreerde schakelingen en
andere gecompliceerde halfgeleiders. We zullen
dan in het volgende ook alleen de weg behandelen
die het signaal in het blokschema van een
recorder doorloopt.
Op afb. 8.23 zien we het blokschema van een
cassetterecorder die met een radiogedeelte is
gecombineerd. Het gaat hier om een monoapparaat van de gemiddelde prijsklasse dat met
een luidspreker is uitgerust. We beginnen met de
signaalbron in het opneembedrijf. Willen we het
signaal van een plaat of een cassetterecorder
opnemen, dan moeten we de platenspeler of de
tweede recorder op de bus Ta/Tb aansluiten.
Willen we een radioprogramma opnemen, dan
worden met een schakelaar de contacten 1 -2-3
met elkaar doorverbonden. Het signaal gaat dan
van de FM-detector of de AM-demodulator naar
de bus Ta/Tb. Een tweede ingangsbus, mikr.
genoemd, maakt het mogelijk een microfoon aan
te sluiten wanneer de Ta/Tb-bus niet wordt
gebruikt. De ingebouwde microfoon kan alleen
worden gebruikt wanneer er geen externe
microfoon is aangesloten.
Van de ingangsbus gaat het signaal via de in de
juiste stand geplaatste opneem/weergeef-schakelaar naar de getransistoriseerde ingangstrap.
Daar wordt het signaal versterkt. In de volgende
trap wordt het signaal eveneens versterkt en
wordt er tevens de weergeefcorrectie op toege
past. Daarna gaat het signaal weer via een
opneem/weergeef-schakelaar, een weerstand en
een sperkring naar de opneem/weergeefkop. In
een paralleltak van de blokschakeling vindt men
de wis-oscillator, die tegelijkertijd leverancier van
de voormagnetisatiestroom is. Bovendien is er
nog een tak in de schakeling opgenomen waarin
het uitsturings-automatisme en de Cr02-omschakeling is ondergebracht. Behalve deze scha
kelingen vinden we de schakeling die de voedings
spanning van de wis-oscillator en de aandrijfmotor stabiliseert. De voedingsspanning van de
radiocassetterecorder wordt naar keuze geleverd

door een 9-V-batterij of - zonder te moeten
omschakelen - door een nettransformator ge
combineerd met een gelijkrichter.
Bij de weergave van bespeelde cassettes wordt
het signaal van de weergeefkop via de ingangs
trap (4-5 gesloten) naar de correctieversterker
gevoed en daarna via de contacten 8-9 op het
geluidskanaal van het ontvanggedeelte gezet. Dit
geschiedt mits de contacten 1 -2 en de daarachter
geplaatste 'play'-schakelaar gesloten zijn.
Op afb. 8.24 zien we het blokschema van een
topklasse HiFi-apparaat. Natuurlijk is dit toestel in
stereo uitgevoerd en kan het als Tape Deck' op
een eindversterker van overeenkomstige kwaliteit
worden aangesloten. Daartoe wordt de vijfpolige
radiobus Bu 102 (afb. 8.25) met een verbindingskabeltje op de overeenkomstige bus van de
eindversterker aangesloten.
Vanzelfsprekend
dient men hiertoe een vijfpolige kabel te gebruiken
(diodekabel).
Via deze verbinding worden de signalen van een
radio-ontvanger aan de recorder doorgegeven
(contacten 1 en 4 en 0 (massa)), maar worden ook
de uitgangssignalen van de recorder aan de
eindversterker toegevoerd (contacten 3 en 5
+massa). In monobedrijf wordt naast de massaaansluiting slechts een van beide leidingen
gebruikt, in het stereobedrijf worden beide
leidingen gebruikt.
We zullen nu zien wat de werkwijze is, wanneer
we een FM-radioprogramma willen opnemen. De
informatie van het linker en het rechter kanaal
belandt nu via de contacten 1 en 4 van de radiobus
en de contacten 4a en 5a resp. 4b en 5b van de
multischakelaar S 104 in de opneem-voorversterkers I en II. Voor het verdere signaalverloop is het
voldoende de weg van slechts één kanaal te
volgen, aangezien de twee stereokanalen vol
strekt identiek zijn uitgevoerd. Voor wie niet
gewend is met dit soort schema's te werken is het
bovendien raadzaam alle bijkomstige - comfortverhogende - schakelingen te laten voor wat ze
zijn, en zich uitsluitend op de essentie te richten:
de opneenv/weergeefkop in zijn functie als
opneem-kop.
Van opneem-voorversterker I (een compleet
schema zou twee gelijkstroomtegengekoppelde
transistortrappen laten zien) gaat het signaal, al
naar gelang de uitsturingswijze, met de hand of
automatisch, öf naar schuifpotentiometer R 109
öf naar de elektronische spanningsdeler automatisme-trap I). In het eerste geval moeten in
S 103 de contacten 1a en 2a en in S 101 de
contacten 11b en 10b worden gesloten. In het
geval van de automatische uitsturing moeten in S
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Afb. 8.25 Vijfpotige diodebus en bijbehorende steker
(DIN).

103 de contacten 3a-2a worden verbonden. De
potentiometer R 109 werkt dan niet. Het met de
hand of automatisch uitgestuurde signaal bereikt
nu de voor de ruisonderdrukking gebruikte Dolby
trap (wordt hierna behandeld). Bij opnamen
zonder Dolby wordt het signaal in deze trap niet
beïnvloed en komt het in opneem-correctieversterker I terecht. Deze versterker levert ook de
spanning voor uitsturingsmeter 11 (VU-meter).
Verder loopt het signaal via een ontkoppel- en een
trimweerstand (R 147) die wordt gebruikt voor het
instellen van het opneemniveau. Daarna bereikt
het signaal opneem/weergeefkop 1. Zou men in
plaats van een radioprogramma een grammofoon
plaat of een bandopname willen overnemen, dan
behoeft men op bus Bu 102 slechts het betreffen1e apparaat aan te sluiten. Een microfoon moet

echter (om redenen van impedantie-aanpassing)
op bus Bu 101 worden aangesloten.
Tijdens de weergave doorloopt het signaal de
volgende weg. Van opneem/weergeefkop 1 gaat
het naar weergeef-correctieversterker I, de aanof uitgeschakelde Dolbytrap I, de contacten 7b-4b
van schakelaar S 101 en schakelaar S 11 naar de
universele in- en uitgangsbus Bu 102. Wanneer
we het blokschema nader bekijken onderscheiden
we de volgende schakelingen: de oscillator, de
hoofdtelefoonversterker I met volumeregelaar
R 811, de tiptoetsen-schakelelektronica met
daarbij aangegeven de gebruikelijke symbolen
voor de verschillende functies en de signaallampjes alsmede de symbolisch weergegeven bandeindafschakeling en de spanningsvoeding met de
gelijkrichter en de stabilisator.
Ruisonderdrukking
We zullen de Dolby-trap hier afzonderlijk behan
delen omdat deze een wezenlijk bestanddeel van
elke goede cassetterecorder vormt. Allereerst nu
enkele elementaire begrippen. De systeemruisdie
tijdens de weergave van cassettes hoorbaar is, en
met name de bandruis boven 4000 Hz, is zelfs bij
gebruik van ruisarme banden tijdens stille
passages dermate storend, dat men heeft
geprobeerd nog andere wegen te vinden om deze
ruis te verminderen of zelfs te elimineren. Met
eenvoudige bandfilters was en is dit probleem niet
op te lossen, omdat deze filters onvermijdelijk ook
het signaal beïnvloeden. Men kan de hogere
frequenties niet zo maar wegfilteren, omdat de
muziek in dat geval als dof en onnatuurlijk zal
worden ervaren. Daarom zijn de volgende, meer of
minder uitgebreide ruisonderdrukkingssystemen
ontwikkeld:
ANRS. (afkorting van Automatic Noise Reduction
System) - ontwikkeld door Nivico
Super-ANRS. (een meertrapsysteem; ruisonder
drukking als bij de ANRS, maar tegelijkertijd ver
betering van het klankbereik bij een sterk
geluidsniveau door vergroting van de uitstuurbaarheid bij hoge frequenties) - voor het eerst in
1975 in JVC cassettedecks ingebouwd
DLPF. (afkorting van Dynamic Low Pass Filter) vergelijkbaar met het DNL-systeem
DNL. (afkorting van Dynamic Noise Limiter) - door
Philips ontwikkeld
Dolby, (nauwkeuriger gezegd: Dolby-B ter onder119

□□

DOLBY SYSTEM *
Afb. 8.26 Het 'dubbel-D-systeem' en 'Dolby' zijn
geregistreerde merknamen van de firma Dolby
Laboratories Ine.

scheiding van het in de studio gebruikte Dolby-Asysteem). De naam is van de uitvinder afkomstig:
Ray M. Dolby. Het is een erkend handelsmerk van
de firma Dolby Laboratories Ine., USA, net zoals
het grafische symbool (afb. 8.26).
Van deze ruisonderdrukkingssystemen hebbende
laatste twee zich op de voorgrond geplaatst.
Het Dolby-procédé (een actief systeem) begint, in
tegenstelling tot de passieve systemen, al tijdens
de opname. De signalen in het midden- en hogetonengebied worden extra versterkt voordat ze
aan de opneemkop worden toegevoerd. Dit komt
overeen met de gebruikelijke opneemcorrectie die
ook wordt uitgevoerd om de invloed van de ruis te
verminderen. Een versterking zonder meer zou bij
hoge frequenties met grote amplitudes echter tot
oversturing kunnen leiden. Daarom worden de
midden- en hoge frequenties des te sterker
versterkt naarmate de amplitude kleiner is - maar
ook des te sterker naarmate de frequentie- en
niveau-afhankelijke regelversterker, die opnamesignalen met een hoge frequentie en een laag
niveau het meest versterkt. Het ruissignaal van de
band komt er pas bij de kop aan te pas. Het verschil
tussen het ruisniveau en het nuttige signaalniveau wordt door het Dolby-procédé tijdens de
opname dus groter.
Tijdens de weergave werkt de Dolby-schakeling
omgekeerd. De tijdens de opname extra versterkte
frequenties worden weer zodanig verzwakt dat
hun niveau met het oorspronkelijke niveau
overeenkomt. Het aandeel van de ruisspanning zal
nu echter veel zwakker zijn geworden dan het
oorspronkelijk was. De ruis wordt dus naar de
achtergrond gedrongen, - en daar ging hetoml De
ruisspanningsafstand van de opname
en
daarmee de dynamiek
wordt aanzienlijk
vergroot, in het hoge frequentiegebied wel met
10 dB. Sinds kort wordt het Dolby-systeem geïnte
greerd uitgevoerd.
Bij het gebruik van het Dolby-procédé gelden de
volgende regels:
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1. Eigen opnames die met Dolby zijn opgenomen,
moet men ook met Dolby afspelen.
2. Andere opnames (b.v. musicassettes met het
Dolby-symbool) moet men eveneens met Dolby
afspelen (anders klinken de opnames te schel,
zij het dat men dit met de toonregelaars
enigszins kan corrigeren).
3. Normale opnames (zonder Dolby) ook zonder
Dolby afspelen (anders klinken ze tijdens zach
te passages te dof).
Voor de optimale aanpassing van de Dolby-trap
aan de bandsoort hebben de betere apparaten de
beschikking over een regelinrichting met een
meettoongenerator. De beste waarde wordt dan
aan de hand van de uitslag van de uitsturingsmeter ingesteld.
De DNL-schakeling werkt alleen tijdens de
weergave (passief systeem). Met dit systeem kan
men een verbetering bereiken bij ijzer-oxydebanden en oudere banden die meer ruis zijn gaan
produceren. Ook wanneer er een oude plaat met
veel ruis wordt opgenomen, kan de DNLschakeling tijdens de weergave goede diensten
bewijzen; de weergave kan praktisch ruisvrij
worden gemaakt. Met het Dolby-systeem kan dit
door de principieel andere werking niet worden
gerealiseerd. Dit is de reden waarom sommige
HiFi-recorders met beide ruisonderdrukkingssystemen zijn uitgerust. Men kan dan met een
schakelaar kiezen van welk systeem men gebruik
wil maken.
8.4 Kwaliteitsbegrippen
Algemeen
Dat een recorder in technisch opzicht aan
bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen, kan uit
concurrentie-overwegingen wel als vanzelfspre
kend worden aangenomen. Ziet men niettemin af
van het fabriceren van een kwaliteitsrecorder dan
is dat uitsluitend om een goedkope recorder op de
markt te kunnen brengen.

Afb. 8.27 HiFi-symbo/en: a) algemeen, b) voor
DIN 45500.

Bepalend voor de beoordeling van de kwaliteit van
een recorder zijn natuurlijk de prestatiegegevens
die meetbaar zijn en in cijfers zijn uit te drukken.
Om een cassetterecorder met het predikaat HiFi te
mogen sieren, moet deze aan in DIN 45 500
vastgelegde normen voldoen. Men lette op het
verschil tussen de symbolen a) en b) van afb. 8.27.
In het linker symbool wordt niet naar DIN 45 500
verwezen, waardoor ook niet de garantie bestaat
dat het onderhavige apparaat aan de DIN-norm zal
voldoen. Symbool b) echter verplicht de fabrikant
zich precies aan de in DIN 45 500 gegeven
voorschriften te houden. Deze normen zijn
strenger dan de normen voor gewone cassette
recorders die in DIN 45 511 zijn vastgelegd en ook
strenger dan de NAB meetnormen (National
Association of Broadcasters = nationale organi
satie van televisie- en radio-omroepen) van
Amerikaanse en Japanse fabrikanten die op
sommige geïmporteerde apparaten van toepas
sing zijn. In hoofdstuk 4.2. zijn de NAB (ook wel
NARTB = National Association of Radio and
Television Broadcasters) normen voor platenspe
lers aan de orde geweest.
In het algemeen kan men stellen dat men de pres
tatie- en meetgegevens niet apart maar in hun
onderlinge samenhang moet bekijken. Eén topwaarde onder de gegevens, betekent nog niet dat
het apparaat als geheel even goed is als deze
waarde suggereert. Het evenwicht tussen de
kwaliteitsgegevens, en met name tussen recorder
en cassette, is van het grootste belang. HiFikwaliteit in de betekenis van DIN 45 500 kan
alleen met HiFi-cassettes in de betekenis van DIN
45 516 worden verwezenlijkt. We merken nog op
dat de hierboven genoemde DIN-normen door
topklasse-apparaten tegenwoordig ruimschoots
worden overschreden.
Een objectieve vergelijking van de gegevens die in
prospecti, handleidingen e.d. worden gegeven (er
van uit gaande dat de gegeven meetwaarden
betrouwbaar zijn) is alleen mogelijk wanneer er
steeds van hetzelfde referentiesysteem wordt
gebruik gemaakt. Wil men de DIN-waarden als
vergelijkingswaarden gebruiken - wat altijd is aan
te bevelen - dan moeten alle vergelijkingswaar
den daarop zijn afgestemd. Wordt er in de
technische tabellen geen gewag gemaakt van
DIN-normen, dan zullen de metingen meestal ook
volgens andere normen zijn uitgevoerd. De datum
waarop de specificaties zijn samengesteld is
eveneens van belang; de specificaties worden
regelmatig aan de toenemende ervaring en de
voortschrijdende techniek aangepast. Wat betreft

DIN 45 500, dient men op de datum april 1975 te
letten. DIN-normen met als uitgiftedatum mei
1974 of zelfs januari 1965 zijn verouderd.
Mechanische eigenschappen
Net zoals bij de platenspeler (hoofdstuk 4.2) zijn
ook bij de cassetterecorder de toerentalafwijking bij de cassetterecorder spreekt men van bandsnelheidsafwijking - en de gelijkloop van het grootste
belang.
Bandsnelheidsafwijking
De afwijking van de gemiddelde snelheid van de
vereiste bandsnelheid (4,75 cm/s) gemiddeld over
een tijd van 30 s, mag volgens DIN 45 500 niet
meer dan ± 1,5% bedragen. Dit vereist een
volkomen slipvrij transport van de geluidsband
door de toonas, overeenkomend metdeomwentelingssnelheid van de toonas. De snelheidsafwijkingen tussen bandeind en -begin en tussen
opname en weergave zijn representatief voor de
kwaliteit van een recorder.
Bij verschillende topklasserecorders bedraagt de
snelheidsafwijking maximaal 0,5 tot 1% en soms
wel minder.
Sne/heidsvariaties
De vereiste constante handloop (vergelijk hoofd
stuk 4.2) levert meestal meer problemen op. Het
gaat hier om kortdurende, periodieke bandsnelheidsvariaties, gedurende een seconde bijvoor
beeld, die tijdens het weergeven als langzame of
snelle toonhoogteveranderingen naar voren ko
men. Het tremolo bij het afspelen van een lang
zaam pianostuk geldt als de vuurproef voor de
recorder (men zegt wel: de recorder moet tegen
een piano bestand zijn). DIN 45 500 vereist voor
cassetterecorder een constante handloop met een
maximale afwijking van ± 0,2%, sommige
apparaten bereiken een waarde van 0,1%. In de
specificaties van Aiwa, ITT Schaub Lorenz Luxor,
Nakamichi, Sanyo, TEAC en Technics worden nog
lagere waarden genoemd. Hierbij moet men er
wel op letten of de opgegeven waarde geldt voor
het bandeinde of -begin of voor opname of
weergave.
Bepalend voor een goede constante handloop zijn:
een zwaar, exact uitgebalanceerd vliegwiel met
een grote bewegingsenergie, een precies rondge
draaide toonas die zuiver ronddraait (er mag geen
'slag' in zitten) en een storingsvrije aandrijving
van het vliegwiel. Het vliegwiel wordt doorgaand
met een elastische, gelijkmatig sterke snaar
aangedreven die van synthetisch rubber is
gemaakt. Deze snaar met een vlakke doorsnede
121
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Elektro-akoestische eigenschappen
De belangrijkste elektro-akoestische eigenschap
pen waar men bij HiFi-cassetterecorders op dient
te letten zijn:
a) de totale frequentiekarakteristiek(zogenoemde
'over-all-curve') bij opname en weergave op
hetzelfde apparaat met verschillende band
soorten (ijzer, chroom)
b) de weergeeffrequentiekarakteristiek bij het
afspelen van een meetcassette (zie afb. 8.30),
die dus niet met het eigen apparaat is
opgenomen
c) vervormingsfactor
d) stoorspanningsafstand
e) de rust-ruisspanningsafstand (ook dynamiek
genoemd)
f) de wisdemping
g) de overspraakdemping
Totale frequentiekarakteristiek en overdrachtsgebied
Onder een frequentiekarakteristiek verstaat men

=3®£=

4-JO

Afb. 8.28 Totale opneem/weergeef-karakteristiek van
de cassetterecorder 1000 TriTracer (ELAC/Nakamichi).

;}-

3-15

fjHHf - ;
2000

werkt als een filter (vergelijk hoofdstuk 4.2). Soms
ook gebruikt men een wiel zoals bij de dubbelasdirectaandrijving van Wollensak.
De mate waarin toonhoogtevariaties optreden is
echter ook afhankelijk van de cassette zelf en van
zijn positie in het cassettevak zowel als van de
bandgeleiding langs de koppen. Deze bandgeleidingen moeten zeer nauwkeurig zijn gefixeerd
teneinde te garanderen dat het slechts 0,6 mm
brede spoor zuiver wordt afgetast. Erg belangrijk is
voorts dat het bandtransport door toonas en
aandrukrol geen plastische vervorming van de
band veroorzaakt.
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een grafische voorstelling van een aantal achter
elkaar geplaatste meetgegevens, b.v. de span
ningswaarden aan de uitgang (output) van een
cassetterecorder, wanneer er op de ingang een
telkens even grote spanning met veranderende
frequentie (f) staat (de input, b.v. lopend van 20 Hz
tot 20 000 Hz). Men maakt daarbij gebruik van een
toongenerator en een niveauschrijver, en men
voert de meting bij verschillende bandsoorten uit.
De relatie U (f), opgetekend in een coördinatensy
steem uit de assen U en f in resp. de eenheden dB
en Hz, geeft een meer of minder rechtlijnige curve
met een stijg- en daalgebied. Deze curve kan men
nu vanuit verschillende gezichtspunten beoorde
len. Belangrijk is dat de curve binnen een in de
DIN-normen vastgelegd tolerantiegebied blijft.
Zoals we op afb. 8.29 kunnen zien, legt men de
bovengrens van het gebied door het hoogste punt
van de curve. Passeert de curve nu de ondergrens
van het tolerantiegebied (hetgeen het geval is
wanneer de afwijking van de hoogste waarde in
het gebied van 250 Hz tot 6,3 kHz meer dan 5 dB,
en voor de lagere en hogere frequenties meer dan
7 dB bedraagt) dan voldoet de frequentiekarakte-

mox.AOHz
7dB

u

fo

250 Hz

i
5 dB

T

6,3 kHz

12,5kHz min.
^ 7dB

JUfb

Afb. 8.29 Tolerantiegebied voor de totale frequentiekarakteristiek volgens DIN 45 500. met ingetekende
voorbeeldcurve en grensfrequenties.

t

ristiek niet aan de DIN-norm.
Zoals we op deze afbeelding kunnen zien, zijn het
begin en het einde van het tolerantieveld
trechtervormig. Waar de frequentiecurve de
onderste lijn van het tolerantieveld snijdt, legt
men de grensfrequenties; de hoogste (fb) aan het
rechtereind, de laagste if0) aan het linkereind. Aan
DIN-norm 45 500 wordt nu voldaan wanneer fb =
12 500 Hz (minimale waarde) en fQ = 40 Hz
(maximale waarde) bedraagt. Tussen deze gren
zen ligt het overdrachtsgebied. Goede cassette
recorders overschrijden de zojuist genoemde
waarden vrijwel altijd. Topklasse-apparaten ko
men tot een overdrachtsgebied dat loopt van 30 tot
16 000 Hz en soms zelfs van 20 tot 20 000 Hz (een
Nakamichi-recorder b.v.).
Bij de zojuist besproken methode wordt de
glijdende frequentie van de toongenerator op de
band opgenomen en daarna weergegeven, waar
bij men het weergaveniveau optekent. Er is echter
ook nog een andere methode die alleen betrekking
heeft op het weergavedeel van de recorder. Hierbij
maakt men gebruik van een DIN-meetcassette die
in het algemeen bij de opgave van bandeigenschappen als vergelijkingsband wordt gebruikt en
tevens wordt toegepast bij het instellen van
bandrecorders voor geluidsopnamen. Er zijn
verschillende soorten van vergelijkingsbanden, al
naar gelang de bandsoort (b.v. voor Fe en voor Cr),
de weergeefcorrectie-tijdconstante (zie hoofdstuk
7.2., b.v. 120 /Lts /3180 /Lts of 70 /Lts /1 590 /Lts) en
het frequentiebereik (10 kHz, 12,5 kHz, 18 kHz).

DIN - referentieband 4,75 (Fe)

Op afb. 8.30 zien we de signaalinhoud van een
DIN-vergelijkingsband voor Fe-banden.
Op een recorder met een goede frequentiekarakteristiek voor de weergave kunnen elders
opgenomen cassettes van goede kwaliteit goed
worden weergegeven.
Vervormingsfactor
De vervormingsfactor is - wanneer we het over
cassetterecorders hebben - een maat voor de
tussen in- en uitgang door de verschillende
componenten veroorzaakte harmonische (nietlineaire) vervorming. Elke component kan nieuwe
boventonen genereren die in het oorspronkelijke
signaal niet aanwezig waren en die de klankkleur
vervormen. De vervorming neemt de gedaante
van een hard en irriterend geratel aan wanneer de
ongewenste boventonen zich in het frequentiegebied van de grootste gehoorgevoeligheid
bevinden (afb. 2.2) of wanneer de vervorming
optreedt bij geluiden die zelf arm aan boventonen
zijn (b.v. fluit). Voorts treedt de vervorming - zoals
iedereen weleens gemerkt heeft - op bij een te
grote geluidssterkte. Het grootste aandeel in de
vervorming wordt geleverd door de boventonen
die de drievoudige frequentie van de grondtoon
hebben. In de DIN-normen wordt dan ook alleen
met deze boventonen rekening gehouden. Vol
gens DIN 45 500 mag de vervorming veroorzaakt
door de derde harmonische (k3) bij een meetfrequentie van 333 Hz en een volle uitsturing van het
apparaat, maximaal 3% bedragen. Door verschil-

3,81 mm correctie 120 + 3180 //s (DIN 45513/6) 0 dB = 250 nW b/m
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Afb. 8.30 Signaalinhoud van de DIN-referentieband 4,75 (Fe) volgens DIN 45513.
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lende fabrikanten worden verschillende vervormingsfactoren voor verschillende bandsoorten
opgegeven. Voor de Dual C 919 b.v.:
k3 bij Fe-band
1,7%
k3 bij Cr-band
2.8%
k3 bij Fe-Cr-band
1,2%
Vaak wordt i.p.v. de vervormingsfactor in % de
vervormingsdemping in dB aangegeven.
Stoorspanningsafstand
In het algemeen moet de weergave niet alleen
vervormingsvrij maar ook storingsvrij zijn. Een
maat voor de storingsvrijheid van de weergave is
de stoorspanningsafstand per kanaal, betrokken
op de volledige uitsturing. De stoorspanningsaf
stand is de in dB uitgedrukte verhouding tussen de
som van alle stoorspanningen (netbrom, brom,
ruis enz.) en de signaalspanning. Volgens DIN
45 500 moet deze verhouding, wanneer effectieve
waarden worden gemeten, minimaal 46 dB
bedragen.
Rust-ruisspanningsafstand
Onder dit gegeven verstaat men de 'gewogen'
stoorspanningsafstand, waarbij de meting van de
ruisspaning met het grootste deel van de
bandruis, via een genormaliseerd filter wordt
uitgevoerd. De karakteristiek van dit filter komt
overeen met de gevoeligheidskarakteristiek van
het oor. Zoals we al op afb. 2.2 hebben kunnen
zien is het menselijk oor voor de hogere en lagere
frequenties minder gevoelig dan voor de middenfrequenties. De ruis is echter een vermenging van
alle hoorbare frequenties.
In DIN 45 500 wordt voor de rust-ruisspanningsafstand per kanaal een minimale waarde van 56
dB voorgeschreven, bij volledige uitsturing. Het is
moeilijk deze waarde met Fe203-banden te
bereiken. Maakt men echter gebruik van de Dolbyschakeling dan wordt deze waarde door verschil
lende apparaten bereikt en zelf overtroffen. Met
Cr02-banden zonder Dolby-schakeling bereiken
slechts enkele apparaten de 56 dB-grens: mèt
Dolby-schakeling bereiken of overtreffen alle HiFirecorders de DIN-norm echter (b.v. Record 5000,
Tandberg TCD 310 MK II, Technics RS 9900 USD
en Uher CG 360 die een waarde van 65 dB
bereiken en het WEGA-Elcaset-Deck E 4950 met
een waarde van zelfs 70 dB).
Opmerking: de rust-ruisspanningsafstand wordt
vaak met de dynamiek vereenzelvigd. Dit kan tot
misverstanden leiden, omdat menigeen onder de
dynamiek in de eerste plaats het geluidssterktebe124

reik tussen de zachtste en de hardste passage
verstaat. Velen gebruiken de term dynamiek ook
voor de 'inwendige spanning' van een muziekstuk.
Wisdemping
De wisdemping is de in dB uitgedrukte verhouding
tussen de weergeefspanning bij de volledig
uitgestuurde geluidsdrager enerzijds en de
weergeefspanning van de gewiste geluidsdrager
anderzijds, voor zover deze laatste spanning van
de oorspronkelijke opname afkomstig is. Volgens
DIN 45 500 dient de wisdemping bij 1000 Hz
minimaal 60 dB te bedragen.
Overspraakdemping fcross-talkj
Onder overspraak verstaat men de beïnvloeding
tussen de verschillende sporen bij een meersporenopname. Deze storingen worden vooral in
de pauzes tussen de opnamen merkbaar, doordat
ze dan bij de band- en versterkerruis worden
opgeteld. Als maat voor de overspraak gebruikt
men de in dB uitgedrukte overspraakdemping. Dit
is de verhouding tussen de weergeefspanning van
een volledig uitgestuurd spoor enerzijds en de
weergeefspanning van een onbespeeld spoor
anderzijds waarbij alle verdere sporen volledig zijn
uitgestuurd. We maken een onderscheid tusen
overspraak in monobedrijf en in stereobedrijf.
(vergelijk afb. 7.18). Van een mono- naar een
monokanaal of van deze naar een stereokanaal
kan een grote beïnvloeding uit gaan. Tussen twee
bij elkaar behorende stereokanalen is de invloed
van de overspraak door een speciale constructie
veel geringer, ofschoon de afstand tussen deze
twee kanalen slechts 0,3 mm bedraagt.
Voor de overspraakdemping zijn in DIN 45 500 de
volgende normen vastgelegd:
van een mono- naar een monokanaal of van deze
op beide stereokanalen:
bij 1000 Hz
minstens 60 dB
tussen 500 en 6300 Hz minstens 45 dB
echter tussen twee bij elkaar behorende stereo
kanalen:
bij 1000 Hz
minstens 20 dB
tussen 500 en 6300 Hz minstens 15 dB.

8.5 Soorten cassetterecorders
Al snel na het verschijnen van de eerste cassette
recorders was het aanbod van verschillende
modellen zo groot, dat het voor de geïnteresseerde
moeilijk was een juiste keuze te maken. Inmiddels
is het aanbod nog groter en gedifferentieerder

Afb. 8.31
bandapparatuur

cassette-recorder

draagbare
mono, soms ook
stereo
batterijen (4- netvoeding)
vermogen 300 mW ...
3W
kwaliteit: eenvoudig
tot hoogwaardig
bandopnemer
radiobandopnemer
met ingeb.
microfoon
met
automatische
opnameregeling

toestellen voor gebruik
in huis
mono/stereo
netvoeding
kwaliteit: normaal
tot HiFi
tape deck
met luidspr.
met radiowisselaar
(draaier)
HiFigecombineerd met
platenspeler
HiFi-(studio)
-apparaten

geworden. Voor een nadere oriëntatie gebruiken
we het bovenstaande tabelletje aan de hand
waarvan we verschillende apparaten nader zullen
beschrijven (afb. 8.31). Ook zien we in deze tabel
de verdeling van bandrecorders in cassette- en
spoelenrecorders.
Draagbare cassetterecorders
Wanneer we ons een draagbare cassetterecorder
willen aanschaffen kunnen we uit een aanbod
kiezen dat loopt van minirecorders tot aan uitste
kende 'reporter'-recorders. In het algemeen zijn
draagbare recorders gemakkelijk te herkennen
aan de draagtas met het riempje of de schouder
band, dan wel aan het vaste of verzinkbare
handvat. Nu en dan hoort men ook wel de term
'zakrecorder' gebruiken. Daaruit mag echter niet
worden afgeleid dat deze recorders ook werkelijk
in een jas- of broekzak past zoals een minifototoestel of een zakradio. Ze kunnen echter wel
gemakkelijk in een aktentas worden gedaan, en
gemakkelijk aan het handvat of aan de schouder-

autocassetterecorders
mono en soms stereo
batterij/accu
kwaliteit: normaal tot
hoogwaardig
zonder radio
met radio
met decoder voor
verkeersomroep
met voorkeurtoetsen
met motorische
kiezer
met afstandsbediening

spoelen-recorder

toestellen voor gebruik
in huis
stereo ('tape deck’)
normale apparaten
HiFi-apparaten
apparatuur voor
kleine studio
studio-apparaten

riem worden meegenomen.
De gemakkelijke verplaatsbaarheid van deze
recorders vereist natuurlijk batterijvoeding. Een
aparte of misschien ingebouwde netvoeding voor
het gebruik thuis is daarnaast natuurlijk een
uitstekend verkoopargument. Voor de voeding
worden al naar gelang de grootte van het apparaat
batterijspanningen van 6, 7, 5 of 9 V gebruikt.
We zullen nu enkele voorbeelden geven van
Japanse minirecorders met een ingebouwde
condensator- (elektret-)microfoon die zo zorg
vuldig zijn geconstrueerd dat de wat hogere
aanschafprijs volkomen gerechtvaardigd is.
Van deze mini-recorders is de RQ 218 S de klein
ste. De voorganger van de TC-55 is indertijd
uitgekozen om op de maanreis te worden
meegenomen. Deze recorders zijn uitermate
geschikt voor reis- en studiedoeleinden alsook
voor het maken van reportages en notulen. De
TRQ-31 heeft nog het voordeel van een zelfstart/
stop-automatisme. Deze kan namelijk zo worden
ingesteld dat de band pas gaat lopen wanneer
125

fabrikant

type

afmetingen
HxBxD (cm)

Aiwa
Hitachi

TP-748 EE
TRQ-31

16,5x10x4.4 750 g
18x10x5
700 g

National

RQ-218S

14x9x4

550 g

15.5x9x4
15x10x4
15x10x4

650 g
800 g
790 g

TRC1100
Sanyo
TC-55
Sony
Super-scope C 108

gewicht
zndr. batt.

frequentiebereik (Hz)

100..10000
100... 8000
afb. 8.32
100... 8000
afb. 8.33
90... 10000
90... 10000
120... 8000
afb. 8.34

Afb. 8.32 Akoestisch gestuurde cassetterecorder, geschikt voor muziek en gesproken woord (Hitachi TRQ-31).
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Afb. 8.33 Veelzijdige cassetterecorder met minimale
afmetingen (National RQ-218 S).

geluidstrillingen de microfoon bereiken. Er gaat
dan eveneens een signaallampje branden. Blijft
het echter een tijdje stil, dan wordt de opname na
ongeveer 3 seconden gestopt.
Een draagbare HiFi-cassetterecorder, met een
frequentiebereik van 30 Hz... 16000 Hz is
bijvoorbeeld de Uher CR 210 (afb. 8.35).
Afmetingen: 18,5 cm x 18 cm x 5,7 cm; gewicht:

Afb. 8.34 Minibandopnemer. in het bijzonder geschikt
voor het dicteren en noteren. Bij afspelen veranderbare
afspee/sne/heid (Superscope C 108).
2000 g zonder batterijen. Bijzonderheden: inge
bouwde microfoon, automatische bandomschakeling voor Cr02-banden, opto-elektronische
bandloopcontrole, auto-reverse, DIN-aansluiting
voor impulsgestuurde synchrone smalfilmvertoning, stereo-eindtrap.
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Afb. 8.37 'Radiorecorder' met fade-in/out mogelijkheid voor microfoonopnamen, Luxemburgknop en batterijcontrole
(Telefunken bajazzo CR 2000).

In het aanbod van iets grotere 'portables' zijn er al
recorders van ƒ60,—. Deze zijn vooral bij
jongeren zeer in trek. Bij deze recorder ligt de
ondergrens van het frequentiebereik tussen 50 Hz
en 100 Hz en de bovengrens tussen 5000 Hz en
10000 Hz. Deze kwaliteitsverschillen zijn vooral
goed merkbaar wanneer men de recorder via een
externe luidspreker afspeelt. Maar voor vele doel
einden is een wat kleiner overdrachtsgebied

echter wel voldoende.
De goedkope N2208 van Philips (afb. 8.36) is een
draagbare monocassetterecorder die vrijwel ge
heel met behulp van nieuwe technieken is
geconstrueerd (loopwerk van gespoten kunststof
en elektronica vrijwel geheel met geïntegreerde
schakelingen). De recorder is uitgerust met een
condensator-(elektret)microfoon.
ingebouwde
een uitsturings-automatisme, een geluidsterkte-

Afb. 8.35 Hiernaast boven: Kleine, draagbare HiFi-stereo-cassetterecorder, universeel bruikbaar
(Uher CR 210 stereo).
Afb. 8.36 Hiernaast onder: Cassette-portab/e uitgevoerd in nieuwe technologie, met uitsturings-automatisme en
elektret-microfoon (Philips N 2208).
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Afb. 8.38 Autoradio 'Mainz CR’ met mini-cassettespe/er. Rechts naast het loopwerk zit het zendergeheugen
’servomat’ dat met zes toetsen die zich boven de schaal bevinden, kan worden bediend (Blaupunkt).
schuifregelaar, een ingebouwde netvoeding en
een automatische omschakeling van net- naar
batterijvoeding.
Ook andere fabrikanten gebruiken een kunststof
loopwerk, b.v. Telefunken voor de modellen
bajazzo CR 1000, CR 2000 en compact 3000.
Combinaties van radio en cassetterecorders
Wie naast microfoonopnamen ook gemakkelijk
radio-opnamen wil kunnen maken, zal een
cassetterecorder met een ingebouwde ontvanger
kiezen. Deze zogenoemde 'radiorecorders' (cas
sette + receiver) zijn in alle kwaliteitsklassen
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verkrijgbaar; van de gemakkelijk hanteerbare,
draagbare radiorecorder tot de van alle gemakken
voorziene HiFi-combinatie.
Van de eerste soort in de lagere prijsklassen kan
men in het algemeen geen hoge kwaliteit
verwachten.
Sommige uitvoeringen hebben de mogelijkheid
van stereoweergave wanneer men van een
koptelefoon gebruik maakt, of uitwendig een
stereoversterker aansluit. Er zijn echter ook
stereo-uitvoeringen met ingebouwde luidspre
kers. Tot het bedieningscomfort kunnen gerekend
worden: ingebouwde condensatormicrofoon, au-

Afb. 8.39 Loopwerkchassis met motor, vliegwiel, koppeling en bedieningstoetsen voor o.a. de automatische uitworp;
daaronder de mschuifruimte voor de cassette. Het oppervlak van het chassis is nauwelijks groter dan de cassette zelf
(Blaupunkt).

tomatische opnameregeling, automatische bandeindafschakeling, bandteller en eventueel ook een
aparte start/stop-microfoon. Het uitgangsvermogen van deze toestellen is niet hetzelfde bij net- en
batterijvoeding en ligt tussen 0,6 W en 5 W. Als
voedingsbron worden 4 tot 6 kleine batterijen
gebruikt of een droge-accu. Vaak is er een
ingebouwde netvoeding voorhanden. Een adaptor
voor een accu-aansluiting is voor sommige
modellen afzonderlijk leverbaar. Bij wijze van
voorbeeld voor deze groep apparaten beelden we
hierbij een radiorecorder van Telefunken af. (afb.
8.37).
A uto-(radio-)recorders
Naast een autoradio heeft de automobilist ook
graag de beschikking over een cassetterecorder
met frontbediening. Deze recorder kan in een
armatuur onder het dashboard (genormeerde

opening: 18,5 cm x 4,5 cm) resp. op de tunnel
tussen de chauffeur en de medepassagier worden
aangebracht. Deze apparaten, die de cassette
bandjes slechts behoeven weer te geven, zijn
meestal voorzien van automatische bandstop bij
het bandeinde en ook bij bandloopstoringen. Toe
stellen voor stereoweergave zijn eveneens ver
krijgbaar. Vaak geeft men de voorkeur aan een
autoradio waar in hetzelfde huis een recorder is
ingebouwd. De ontvanger kan uitgerust zijn met
handafstemming, met voorkeurtoetsen of met een
elektronisch of motorisch gestuurde zenderzoeker
(vaak ook met afstandsbediening).
Over de techniek van de auto-cassetterecorder
kunnen we nog zeggen dat het loopwerk tijdens de
rit sterk mechanisch en thermisch wordt belast.
De grotere tandloopafwijkingen die hierdoor
ontstaan compenseert men met een groter
vliegwiel en vooral m.b.v. een elektronisch regel131
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Afb. 8.40 Goed uitgeruste stereo-radio van topkwaliteit, met ingebouwde ‘Biphonic Processortwee meters en twee
paar luidsprekers voor hoge en lage tonen (JVC PC-828 L).
mechanisme. Enkele apparaten zijn zo geconstru
eerd dat de cassette automatisch uit het vak
springt wanneer het apparaat wordt uitgescha
keld of wanneer het bandeinde is bereikt. Vele
apparaten worden ook automatisch gestart
wanneer de cassette in het cassettevak wordt
geschoven. Zodra één bandzijde is afgespeeld
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schakelt het toestel automatisch op radioontvangst om, net zoals bij bandloopstoringen.
Cassette- en radiorecorders van betere kwaliteit
De toestellen die we hier zullen bespreken zijn
bedoeld voor gebruik in de huiskamer en
overtreffen in uitgangsvermogen en bedienings-

*5 «5 ■3?
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Afb. 8.41 Stereo-radio van goede kwaliteit met twee paar luidsprekers (Grundig C8800 automatic)

Afb. 8.42 Stereo-cassetterecorder met 2x5 W sinusvermogen, ook als radio- of microfoonversterker te gebrui
ken. Twee kogel/uidsprekers worden bijgeleverd (Philips N 2412).
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1
Afb. 8.43 HiFi cassetterecorder in vlakke uitvoering (bovenlader), geschikt voor drie bandsoorten. Uitgerust met korte
voor- en achteruitspoelmogelijkheid (cue). ALC. en Dolby ruisonderdrukking (BASF 8215).

Afb. 8-44 HiFi-recorder met elektronische bandteller met geheugen (schakel klok). De teller kan ook als digitale klok
gebruikt worden.
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Afb. 8.45 HiFi-cassetterecorder in bijzondere vormgeving, met LED piekwaarde-aanwijzing. snelheidsfijnrege/ing en naar keuze net-, batterij- of accuvoeding (Yamaha TC 800 D).

comfort de toestellen uit de middenklasse. Soms
worden ook HiFi-waarden bereikt maar nog niet
volgens de normen vastgelegd in DIN 45 500.
Bij de stereo-uitvoeringen - voor zover het hier
niet om 'tape-decks' gaat (zie hoofdstuk 8.5.) vindt men ingebouwde luidsprekers. Op de afb.
8.40 en 8.41 zien we twee vertegenwoordigers
van deze klasse. Het stereo-effect van de
ingebouwde luidsprekers is vanwege de geringe
onderlinge afstand natuurlijk minimaal. Men kan
echter ook twee externe boxen aansluiten
waarmee een optimaal stereo-effect kan worden
gerealiseerd. Op afb. 8.42 zien we bij wijze van
voorbeeld de Philips recorder N 2412 die is
verbonden met twee kogelluidsprekers. Heeft de
recorder geen ingebouwde eindtrappen, dan moet
deze met aparte versterker worden verbonden.

Veel van de voornoemde apparaten zijn van een
elektret-microfoon voorzien, de stereo-uitvoerin
gen doorgaans met twee. Ook kunnen er externe
microfoons en andere signaalbronnen worden
aangesloten. De DNL-schakeling wordt vaak voor
de ruisonderdrukking gebruikt. Verder behoren bij
de uitrusting: automatische opnameregeling,
grote VU-meter, telwerk, bandsoort-omschakelaar en automatische bandeindafschakeling.
HiFi-toestellen
In deze klasse vinden we talrijke tape-decks met
de meest verschillende accessoires. Indien
uitgerust met een Cr02-bandsoortomschakelaar,
of met een drievoudige bandomschakelaar,
alsmede met een DNL-schakeling en/of Dolby
voldoen deze toestellen aan de DIN-normen en
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Afb. 8.46 HiFi-cassetterecorder met drie koppen. Dolby-systeem voor ruisonderdrukking (Hitachi D-3500J.

Afb. 8.47 HiFi-cassetterecorder (voorlader) met geringe gelijkloopafwijkingen dankzij een 38-polige servomotor met
tachogenerator. aanwijzing van de nog resterende band. voor- en achteruitspoelen met stilteschake/ing en een
pauze-zoektoets (Aiwa AD-6550 EG).
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overschrijden deze normen zelfs een enkele keer.
Het gaat hier dus om cassetterecorders die in
het algemeen van goede kwaliteit zijn en waarvan
de geluidskwaliteit ook de veeleisende luisteraar
zal bevredigen, mits men van een goede
versterker en goede boxen gebruik maakt. De
technische uitrusting en het bedieningscomfort
nemen met de aankoopprijs toe. Een automa
tische bandeindafschakeling, elektronische gere
gelde aandrijving, telwerk zowel als verschillende
niveau-instellers behoren tot de standaarduitrus
ting, evenals verlichte niveau-meters, menigmaal
met LED-topwaardesignalering, een geheugentoets en een enkele keer zelfs tiptoetsen.
HiFi-toeste/len van de topklasse
Wanneer men hoge kwaliteitseisen stelt, zal men
in het algemeen een toestel kiezen dat semiprofessionele of zelfs studio-eigenschappen bezit.
Het zal in elk geval altijd een 'cassette-deck' zijn.
Getrouw de stelregel: 'een keten is zo sterk als de
zwakste schakel' dient het deck op een versterker
en boxen van overeenkomstige kwaliteit te
worden aangesloten.
Deze recorders zijn in representatief ogende
behuizingen ondergebracht met een matzilver of
antracietkleurig front (backline), ook wel onder de
benaming 'technical look' aangeprezen.

Naast de gebruikelijke technische uitrusting zijn
deze toestellen met de meest verschillende
snufjes uitgerust. We....zullen
er hier een aantal
.
noemen, die natuurlijk met alle in één enkel
apparaat zijn terug te vinden.
— aandrijving met twee (of drie) motoren
(dubbele toonas-aandrijving
— duidelijk afleesbaar telwerk met zwenkbare
loupe bij platte behuizing
— hoge spoelsnelheid zonder bandloopmoeilijkheden
— automatische afschakeling van de bandloop
door het afschakelen van de aandrijfmotor bij
het bandeinde of in het geval van vastlopen
van de band
— uitlezing met gekleurde LED's
— omschakel-automatisme voor Cr02-banden
met LED-aanduiding
— bandsoortschakelaar voor Fe203-, Cr02- of
Fe-Cr-banden
— afschakelbare uitsturingsbegrenzer (limiter)
— piekwaarde-uitlezing (met LED's)
— vlakke of draaipotentiometer voor gescheiden
uitsturing van beide kanalen ongeacht de signaalbron (microfoon, radio, platenspeler of
recorder)
— hoofdtelefoonversterker
— niveau-insteller met koptelefoon

Afb. 8.48 HiFi-cassetterecorder fvoorlader) met twee motoren en drie magneetkoppen (Fisher CR 5120).
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Afb. 8.49 Bijzonder uitgeruste HiFi-cassetterecorder met microprocessor voor een volautomatische programmaopzoekinrichting tot 20 verschillende muziekstukken, tijdteller. tijdsturing met kwarts-tijdbasis. vloeibaar-kristaluit/eeseenheid. enz. (Sharp Optonica RT-3838).

Afb. 8.50 Cassette-'machine' met vier motoren, snelheidsvariaties maximaal 0.06%. Drie GX-kristalferriet geluidskoppen. twee Dolby-systemen. aangevuld met een 400 Hz-generator. Frequentiegebied tot 19000 Hz. Voor- en
nabandcontrole, sensortoetsen. ook met afstandsbediening (Akai GXC-570 D).
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bandsoortkeuze
microfoonniveau-dempingsschakelaar
monitorschakelaar ~
(lape/source)

--------oscillatorschakelaar
Dolby- ruisonderdrukking
r— MPX-filler

Dolby-opneemniveau
kalibratie
Dolby-weergeelniveau
kalibratie
instelbaar/vast-schakelaar

opname-controlelampje
piekuitsturingssignalering

"MIC/AUX"-niveauregelaar

uitgangsniveauregelaar

instelling voormagnetisatiestroom

line-mgangsniveauregelaar
(links/rechts)

instelling correctieschakelingen
hooldteleloonniveauregelaar

snelheidsregelaar

hoofdtelefoonaansluiting
extra-ingangsaansluitingen

band tijd me ter

microfoonaansluitingen
bandioopfunctietoetsen

netscbakelaar (aan/uit)
tijdschakelaar (play/record) —
geheugenschakelaar (play/rew)
bandteller

Afb. 8.51 a HiFi cassette-installatie met drie motoren, twee toonassen. drie koppen en gescheiden opneem- resp.
weergeefversterker. Professionele cassette-in/eg (Technies/National RS 9900 USJ.
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Afb. 8.52 Plaatsing van de onderdelen van een stereo-installatie in een zogenoemd 'audio-rack'. Boven de platen
speler, daaronder de versterker, de ontvanger en de cassetterecorder. Helemaal onderaan de opbergruimte voor
cassettes en grammofoonplaten (Uher HiFi-pool).
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Afb. 8.53 Drievoudige combinatie met enigszins hellend bedieningspaneel. Ontvanger met vijf FM-voorkeurtoetsen.
Braun platenspeler en een nieuw ontwikkelde cassetterecorder met twee motoren, sensortoetsen voor de bediening
van het loopwerk. LED topwaarde aanwijzing (Braun audiosysteem PC 4000).

— telwerk met geheugentoets waarmee een
bepaald gedeelte van de geluidsband snel kan
worden teruggevonden (dit toegevoegd aan
een normaal telwerk)
— meeluistermogelijkheid bij het voorbereiden
van een opname
— monitor-weergeefkop voor nabandcontrole
— monitor-aansluiting voor voorbandcontrole
— tiptoetsen waarmee het loopwerk magnetisch
wordt gestuurd
— afstandsbediening van de start- en pauzefunctie
— ‘auto-reverse'-bedrijf, d.w.z.: automatische
omkering van de bandlooprichting aan het
einde van de band
— zoekknop bij voor- en achteruitspoelen, waar
mee men tijdens het snelle spoelen naar de
band kan luisteren
— automatische inwerkingstelling middels een
ingebouwde of extern aangesloten schakelklok

— fade in/out (langzaam laten opkomen en weg
gaan van het signaal op de band)
— truc-toets
— dolby-systeem met toongenerator
— verlicht cassettevak met spiegel waarmee de
bandwikkel in de gaten kan worden gehouden
— gedempt bewegende deksel van het cassette
vak en gedempt uitwerpen van de cassette
— gemakkelijke bereikbaarheid van de koppen
door een verwijderbaar deksel van het
cassettevak
— instelmogelijkheid van de opneemknop m.b.v.
instelknopjes en controlemogelijkheid van het
resultaat
— snelheidsaanpassing voor de weergave van
vreemd bespeelde cassettes
— ingebouwde impulskop voor dia- en filmver
toningen
— aktieve mengtrap met verschillende, bijv. vier
in willekeurige verhoudingen in te stellen in
gangen
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Afb. 8.54 Drievoudige combinatie. Ontvanger met digitale frequentie- en veldsterkte uitlezmg. evenals elektronischdigitaal geheugen voor acht FM- en acht MG-zenders. Dual 1236 platenspeler, cassetterecorder met Dolby-NRschakeling (Blaupunkt Digita 503).

Deze opsomming zouden we nog kunnen voortzet
ten, zoals we op de afb. 8.54/55 kunnen zien.
Maar omdat we hiermee al bij de recorders van
studiokwaliteit zijn aangeland, sluiten we het
hoofdstuk nu af. Cassetterecorders uit de
topklasse worden doorgaans met de andere
componenten van de stereo-installatie in een rek
of kast ondergebracht. Van deze rekken zijn de
meest verschillende uitvoeringen in de handel.
Deze zijn onder de benaming 'audio-reck', 'HiFitoren' of andere namen verkrijgbaar.
Twee- of driewegcombinaties
Wil men de problemen vermijden die kunnen
optreden bij het aanleggen van de verbindingen
tussen een platenspeler, een cassette en een
ontvanger-versterker (tuner-versterker) dan laat
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zich een combinatie in één behuizing van deze
apparaten aanbevelen. Al naar gelang het aantal
programmabronnen spreekt men hierbij van
twee- of driewegcombinaties, waarbij de ont
vanger en de versterker als één geheel worden
opgevat. De versterker vormt het centrum van de
installatie.
Vanzelfsprekend kunnen op de driewegcombina
ties ook nog externe signaalbronnen worden
aangesloten, zoals een microfoon of een spoelenrecorder.
Compact-installaties (zoals ze ook wel worden
genoemd) zijn in een rijke verscheidenheid op de
markt verkrijgbaar. Doorgaans - afhankelijk van
de samenstelling, het bedieningscomfort, de
kwaliteit en het uitgangsvermogen (sinus- resp.
muziekvermogen) - worden ze in de hogere

Afb. 8.55 Drievoudige combinatie op 'elegante voet’. Ontvanger met vijf FM-voorkeurtoetsen en elektronische
niveauregeling. Dual platenspeler, stereo-cassetterecorder met opneem-automatiek voor gesproken woordenmuziek
(Nordmende 8025 SCP).
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Afb. 8.56 Cassetterecorder voor dia- en smalfilmvertoningen met 'post-fading' (Philips N 2229 A V).

prijsklasse aangetroffen. Goede installaties zijn
samengesteld met componenten die ruimschoots
aan DIN-norm 45 500 voldoen. Bij een ontvanger
geldt dit laatste vanzelfsprekend alleen voor de
FM-kanalen.
De ruimtelijke indeling van de componenten kan
van installatie tot installatie verschillen. Soms zijn
de drie componenten (ontvanger-versterker, cas
setterecorder en platenspeler) naast elkaar
aangebracht, soms ook vinden we de ontvangerversterker in een wat uitgerekte vorm onder de
recorder en de platenspeler. Tweewegcombinaties bestaan uit een ontvanger versterker met óf
een platenspeler óf een cassetterecorder.
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Speciale uitvoeringen voor vertoningen en ge
bruik op school
Vaak is het gewenst dat men geluid en beeld, bijv.
van dia of film, synchroon vertoont. Het is niet zo
moeilijk een diaserie of een goed gemonteerde
smalfilm met muziek en commentaar te 'verluch
ten'. Men behoeft op de af te spelen band slechts
een zacht geluidssignaal aan te brengen (een
aanraking van de tafel of de microfoon bijv.) als
teken dat de volgende dia moet worden geprojec
teerd. Daarbij moet men wel rekening houden met
diawisseltijd van 1 tot 2 seconden. In het geval van
smalfilm moet men het gelijk lopen van beeld en
geluid voortdurend in de gaten houden. Wanneer
het geluid duidelijk voorloopt moet men even de

Afb. 8.57 Cassettebandopnemer voor onderwijsdoeleinden. LFD 2351 AV (Philips).

pauzetoets indrukken. Het synchrone verloop van
beeld en geluid vereist een speciale uitrusting van
de recorder in de vorm van een impulskop. In de
speciaal voor voorstellingen ontworpen recorder
van Philips, de N 2229 AV, is zo'n kop aangebracht
(afb. 8.56).
De impulskop registreert de door een externe
toongenerator opgewekte schakel- of synchronisatiepuls op de magneetband, en wel op een van
de twee het meest naar buiten gelegen sporen van
de band, b.v. spoor 4 op afb. 7.18. De sporen 1 + 2
worden dan voor het geluid gebruikt (halfspoor).
Bij voorstellingen kan de cassette dus slechts in
één richting worden gebruikt.
Bij het automatisch wisselen van een diaserie

neemt de pulsgever de taak van een klein
stuurapparaatje over, zoals het bekende model
N 6401 van Philips met drukknopbediening, dat
enerzijds op de recorder en anderzijds op een
gebruikelijke projector kan worden aangesloten.
Door de impulsen op de band behoeft men niet
meer de transportknop van de projector te
gebruiken; de beeldwisseling wordt nu geheel
door de recorder verzorgd.
Ten behoeve van filmvertoningen werd de
hiervoor genoemde Philips-recorder N 2229 AV
met het eenheidsgeluidssysteem uitgerust. Men
kan daardoor van elke filmcamera gebruik maken
die is uitgerust met een overeenkomstige
synchroom uitgang. Het vervoer van de recorder is
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Tabel 8-1. Toepassingsmogelijkheden voor band- en cassetterecorders

ononderbroken speeltijd
tot 1 uur
meer dan 1 uur
knippen en monteren
transportable opnemer
gebruik in de auto
dia- en filmvertoningen
notities, notulen enz.
professionele opnamen
hobby-opnamen
trucagemogelijkheden
taalonderwijs
verwisseltijd van de geluidsdrager
afmetingen en gewicht

geen probleem: de uitrusting is inclusief een
batterij/netvoeding, en een schoudertas. Het
gewicht bedraagt slechts 2,3 kg en de afmetingen
zijn 25 x 27,5 x 7,6 cm. De camera - tegenwoordig
kan men al uit 40 modellen van 12 verschillende
fabrikanten kiezen - levert d.m.v. een impulsfre
quentie van 1000 Hz de start- en stopbevelen aan
de recorder, waarbij aan elk filmbeeldje een
impuls is toegevoegd. Bij de vertoning van de film
wordt er tussen de recorder en de filmprojector
een synchronisatie-apparaat geschakeld (b.v. de
Voland Synton 8 T) dat de impulsen selecteert en
versterkt waarmee vervolgens de snelheid van de
projector wordt geregeld.
Er zijn verschillende tijdschriften verkrijgbaar
waarin men zich nader kan oriënteren op al het
bovenstaande. Ook bij de fotohandelaar kan men
altijd te rade gaan.
We wijzen hier nog op een apparaat dat eveneens
van een impulskop is voorzien maar dat speciaal
voor onderwijsdoeleinden is ontworpen, de school
cassetterecorder LFD 2351 AV (afb. 8.57). Het
voor een diavertoning vereiste stuursysteem - van
hetzelfde type als hiervoor beschreven (N 6401)is hier al in de recorder ondergebracht. Bovendien
is het apparaat van twee breedbandluidsprekers
voorzien. Het toestel is zeer solide in een koffer
geplaatst en is dus op alle denkbare schoolse
streken berekend. Verder zijn het opmerken
waard: een 15 watt muziekvermogen en een
microfooningang op de versterker.
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spoel

cassette

ja
ja
ja
soms
nee
(ja)
ja
ja
ja
relatief veel
ja
veel
handelingen
relatief groot

(ja)
nee
nee
ja
ja
(ja)
zeer goed
soms
(ja)
relatief weinig
ja
weinig
handelingen
relatief klein

8.6 Enkele opmerkingen over de vergelijking
tussen spoelen- en cassetterecorders
De vraag is nog steeds actueel of men in plaats van
een cassetterecorder niet beter een spoelenrecorder kan aanschaffen, omdat deze toch meer
toepassingsmogelijkheden heeft. Hierin kan tabel
8.1 misschien helderheid brengen. Daarin wor
den de eigenschappen van spoelen- en cassette
recorders vergeleken.
Komt men tot een juiste afweging van de
eigenschappen, dan kan de vraag 'spoelen of
cassette' eigenlijk niet meer stellen en moet men
zich afvragen: wanneer een spoelenrecorder en
wanneer een cassetterecorder? De eigenschap
pen van cassette- en bandrecorders kunnen
elkaar uitstekend aanvullen en het is dan ook
ideaal om van beiden een goed uitgerust
exemplaar te bezitten. We zullen dit aan de hand
van een praktijkvoorbeeld laten zien:
Voor reportages, beschrijvingen van landschap
pen of bijzondere gebeurtenissen, wellicht met
achtergrondgeluiden (vuurwerk, de dierentuin),
voor het opnemen van de kinderen (heel leuk als
dit met regelmatige tussenpauzes gebeurt),
voordrachten of voor het vastleggen van andere
bijzondere geluiden, bijvoorbeeld tijdens de
vakantie; voor dit alles leent zich het best de
kleine, gemakkelijk hanteerbare cassetterecor
der met net- en batterijvoeding die zelfs in de
vliegtuigbagage wel een plaatsje kan vinden.
Voor het weergeven van al deze geluiden echter.

1
nadat men met montage, post-fading en andere
middelen een compleet geluidsdocument heeft
samengesteld, leent zich het beste een spoelenrecorder uit de middenklasse.
Voor de weergave en de opname van de
gebruikelijke programma's van goede kwaliteit
kan men het beste een HiFi-cassettedeck gebrui
ken. Deze wordt dan op een versterker of een
tuner-versterker en een paar boxen aangesloten.
Stelt men hoge kwaliteitseisen (de liefhebber van
kamermuziek, symfonieën en opera zal dit in het
algemeen doen), dan wordt soms nog de voorkeur
gegeven aan een HiFi-spoelenrecorder met de
mogelijkheid van een bandsnelheid van 19 cm/s.
Met name wanneer men ook eigen opnamen

maakt en de beschikking wil hebben over
mogelijkheden als echo, dubbing, playback enz.
Bij spoelen met een doorsnede van 18 cm waarop
zich 730 m dubbelspeelband bevindt heeft men
bovendien een ononderbroken speelduur van 60
min (120 min bij 9,5 cm/s). Naar verhouding zijn
deze spoelendecks minder kostbaar dan cassettedecks van vergelijkbare kwaliteit omdat een
bandsnelheid van 4,75 cm/s nu eenmaal meer
maatregelen voor de handhaving van de kwaliteit
vereist. Goede cassetterecorders komen niette
min steeds meer in trek omdat men de voorkeur
geeft aan de gemakkelijk te hanteren cassette en
men bovendien de beschikking heeft over een
groot aanbod aan bespeelde cassettes (ook met
chroomdioxydeband en dolby).
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9. Verzorging en onderhoud
van de cassetterecorder

Zoals elk apparaat met bewegende delen,
platenspeler of recorder heeft ook de cassette
recorder regelmatig onderhoud nodig. Dit niet
alleen om een langere levensduur te garanderen
maar ook om al tijdens het eerste gebruik de
kwaliteit te waarborgen. Menige cassetterecorder
zal ook zonder onderhoud jarenlang zijn diensten
bewijzen zonder dat de gebruiker in de gaten heeft
dat de geluidskwaliteit langzaam maar zeker
afneemt. Hij went er aan en zal het pas opmerken
wanneer hij min of meer toevallig zijn apparaat
met een nieuw vergelijkt.
Het onderdeel dat in de eerste plaats verantwoor
delijk is voor dit klankverlies is geen bewegend
deel maar de geluidskop. De band zal wanneer
deze langs de kop wordt getransporteerd wrijving
ondervinden. Mede onder invloed van de lucht
vochtigheid zullen zich hierdoor minuscule
deeltjes van de gevoelige laag op het bandcontactgedeelte van de kop afzetten. Zonder de juiste
tegenmaatregelen (het regelmatig verwijderen
van de bandresten) zal er een polijsteffect gaan
optreden dat zowel op de kop als op de band zijn
sporen zal achterlaten. Is het eenmaal zo ver dat
men onder de microscoop krasjes op de kop kan
onderscheiden, of men ze zelfs al kan voelen, dan
is het te laat en dient men de kop te vervangen.
Wanneer de band niet meer dicht langs de kop
drager

stofkorreltje 6//m dik

gevoelige laag

Afb. 9.1 Een stofkorreltje tussen de kop en de band
bederft de geluidskwaliteit.
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wordt gevoerd treden er klankverliezen op en wel
voornamelijk in de hoge tonen. Een stofkorreltje
tussen de band en de kop (afb. 9-1) kan reeds tot
vervorming en geluidssterktefluctuaties leiden.
De bruine of zwarte bandresten en het van buiten
komende stof zetten zich echter niet alleen op de
magneetkoppen af, maar ook op de rubber
aandrukrol en de toonas. Deze onderdelen moeten
dus eveneens regelmatig worden schoonge
maakt. Het is het beste om de recorder ongeveer
na elke 30 gebruiksuren te reinigen en vóór een
belangrijke opname. Wordt de recorder gebruikt in
een ruimte waarin veel wordt gerookt of waar veel
stof aanwezig is. dan is het raadzaam de recorder
met kortere tussenpauzes schoon te maken.
Het schoonmaken gaat het gemakkelijkst door
nadat men de steker uit het stopcontact heeft
getrokken, de weergeef-toets in te drukken
waardoor de koppen naar voren komen. Daarna
drukt men - indien aanwezig - de pauzetoets in
teneinde de aandrukrol van de toonas los te laten
komen. Men neemt nu een in spiritus gedrenkt
doekje, dat geen losse haartjes of pluisjes heeft,
en verwijdert het stof van alle zojuist genoemde
onderdelen zonder er hard op te drukken. Andere
oplossingsmiddelen kunnen niet worden gebruikt,
omdat deze bepaalde kunststoffen kunnen aan
tasten. Bij de vakhandel kan men ook speciale
reinigingsmiddelen verkrijgen die over het alge
meen goed voldoen. Hebben zich zoveel bandres
ten en stofdeeltjes op de koppen afgezet dat men
deze niet meer met een doekje kan reinigen, dan
moet men het met een wattenstaafje proberen.
Men bevochtigt dit dan zonder druppelvormig met
isopropyl-alcohol. In geen geval mag men een
metalen voorwerp, zoals een mes of een
schroevendraaier, gebruiken om de koppen
schoon te maken. Dit kan gemakkelijk de
luchtspleet in de kop beschadigen. Elk krasje op de
kop zou bovendien een even fatale uitwerking op
de geluidskwaliteit hebben als een stofkorreltje
tussen band en magneetkop.
Magnetische
schroevedraaiers dient men trouwens
ook

vanwege de magneetwerking verre van de koppen
te houden. Bij magnetische beïnvloeding kan
gemakkelijk ruis en verlies van hoge tonen
ontstaan.
Heeft men dit niet kunnen voorkomen dan moet de
kop worden gedemagnetiseerd. Dit is ook aan te
bevelen wanneer de recorder langere tijd is
gebruikt. Het benodigde demagnetiseringsapparaat kan men in de winkel verkrijgen. Tijdens het
demagnetiseren moet men de kop met een doekje
bedekken om te voorkomen dat deze door het
materiaal van het demagnetisatie-apparaat wordt
beschadigd. Verder dient de recorder niet op het
lichtnet aangesloten te zijn. Bij de vakhandel zijn
tegenwoordig ook speciale reinigingscassettes
verkrijgbaar, die het reinigen van de koppen
aanzienlijk vergemakkelijken, mits de verontrei
niging van de koppen niet te ver heeft doorgezet.
Het is dringend af te raden een recorder uit te
schakelen door de verbinding met het lichtnet te
onderbreken wanneer de opname- of weergavetoets nog is ingedrukt. De aandrukrol zal in dat
geval namelijk op de plek waar deze de toonas
raakt, een zekere vervorming ondergaan die het

bandtransport ongunstig beïnvloedt.
Bij sommige recorders ondervindt men moeilijk
heden tijdens het gebruik van C 120 cassettes,
doordat de extreem dunne dragerfolie (0,006 mm)
zeer hoge eisen aan het bandtransportsysteem
stelt. Kleine onnauwkeurigheden, die niet opval
len wanneer men C90 of C60 cassettes ge
bruikt kunnen bij C120 cassettes al problemen
veroorzaken. Doet zich de gevreesde 'bandsla'
voor, waarbij zich met onvoorstelbaar hoge
snelheid enorme bandkluwen vormen, dan dient
men de recorder onmiddellijk stil te zetten. Heel
voorzichtig probeert men daarna de cassette uit
het cassettevak te verwijderen zonder dat de
bandkluwen ergens in of achter blijft steken. Door
nu een potlood of een balpen in de tandkrans van
de wikkelkern te steken, kan men de band weer
voorzichtig opwikkelen (afb. 9.2). Vouwen in de
band worden meestal na verloop van tijd weer
gladgestreken.
Een cassette met een geblokkeerde band kan
meestal wel weer worden gebruikt wanneer men
de cassette een paar keer met de platte kant
ergens tegenaan slaat.

de lus door het draaien
van het potlood
opwikkelen

Afb. 9.2 Op deze manier rekent men met
bandsla af.
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10. Reparatie, controle en bijstelling

Deze taken kan men maar beter aan de vakman
overlaten, want alleen hij heeft de vereiste
ervaring, apparatuur en vervangingsonderdelen.
Men bedenke dat alleen al voor het doorsmeren
een hoeveelheid zorgvuldig uitgekozen oliën,
vetten en siliconenvloeistoffen nodig is. De
eigenaar van het te controleren apparaat moet de
technicus natuurlijk wel goed duidelijk maken
welke de klachten zijn, waarbij we er van uit gaan
dat er geen bedieningsfouten, aansluitingsfouten
of andere mankementen zoals lege batterijen in
het spel zijn. Klachten kunnen ook wel eens het
gevolg zijn van ernstige nalatigheden van de
gebruiker, zoals het plaatsen van het apparaat in
de buurt van een kachel of onder een sterke lamp
of in het strooibereik van magnetische velden (b.v.
het voedingsgedeelte van een ander toestel).
Een van de belangrijkste taken van de technische
werkplaats is het juist instellen van de koppen.

van opzij gezien

Deze service omvat vijf belangrijke punten (afb.
10-1):
1. De spleetinstelling: het precies loodrecht
plaatsen van de luchtspleet op de bandlooprichting (bij afwijkingen ontstaan verliezen van hoge
frequenties).
2. De hoogte-instelling: het er voor zorgdragen
dat de luchtspleet exact de bandsporen overlapt
(bij een onjuiste instelling kunnen niveauverliezen ontstaan of kunnen de signalen van twee
sporen zelfs door elkaar raken).
3. Het richten van een gekantelde of hellende
magneetkop: de kopspiegel en de geluidsband
dienen exact parallel te staan (bij een foute stand
ontstaat er een sterke, eenzijdige slijtage).

van boven gezien
tangentiaalinstelling

spleet- j-----instelling $___*

iT
banddruk

hoogteinstelling

van boven gezien

hellen ot kantelen __
Afb. 10.1 Het instellen van de geluidskoppen.
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4. Tangentiaal-instelling: een loodrecht op de
luchtspleet staande lijn moet de symmetrielijn van
de band meetkundig 'raken' (bij foutieve instelling
ontstaat een slecht kop-bandcontact).

5. Banddruk: instelling van de juiste buighoek (bij
juiste instelling ontstaat er een slecht bandder en radio-ontvanger.
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11. Tabellen

Mono-opnameleiding

Mono-recorder.
Verbinding tussen recorder en recorder of recor
der en radio-ontvanger.
steker 1 = opname
2 = massa
3 = weergave

Y
Stereo-opnameleiding.

X

X

w

3

5
(>

1

X

2
4

X
V

Microfoon-verlengsnoer voor stereo en mono.

r\

■OiX
1 ^
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Verbinding tussen recorder en recorder, recorder
en radio of tunerversterker (vergelijk afb. 8-25).
steker 1 = opname links
4 = opname rechts
2 = massa
3 = weergave links
5 = weergave rechts

Steker en koppeling:
1 = geluid (mono resp. stereo rechts)
4 = geluid (stereo rechts)
2 = massa

Betrekkingen tussen de versterking /+dB) resp. demping (- dB, %) en overeenkomstige getalsverhoudin
gen van spannings-, stroom-, geluidssterkte- of geluidsdrukwaarden.

demping

versterking

+ dB
± 0
+
+
+
+
+
+
+

Het optellen van
Het aftrekken van

0,1
0,5
1
2
3
4
6

getals
verhouding

-dB

1
1,012
1,059
1,122
1,259
1,413
1,585
2 (1,995)

± o
0,1
0,5
1
2
3
4
6

getals
verhouding
1
1/1,012 = 0,988
1/1,059 = 0,944
0,891
0,794

procenten
°/o
100
98,8

0,631
1/2 = 0.5

94,4
89,1
79,4
70,8
63,1
50

0,708

+
+
+
+

10
12
14
20

3 (3,16)
4 (3,98)
5 (5,01)
10

— 10
— 12
— 14
— 20

0,316
0,251
0.2
1/10 = 0,1

31,6
25,1
20
10

+
+
+
+

26
30
34
40

20
31,6
50
100

— 26
— 30
— 34
— 40

0,05
0,0316
0,02
0,01

5
3,16
2
1

+
+
+
+
+
+

46
50
54
60
70
80

200
316
500
1000
3160
10 000

— 46
— 50
— 54
— 60
— 70
— 80

0,005
0,00316
0,002
0,001
0,0003
0,0001

0,5
0,316
0.2
0.1
0,03
0,01

6
10
12
6
10
12

dB — verdubbeling
dB — verdrievoudiging
dB — verviervoudiging
B«— halvering
dB — driedeling
dB — vierdeling

van de uit
gangswaarden
van de bere
kening
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In dit boek worden platenspelers, cassetterecorders en de bijbehorende
grammofoonplaten en cassettebandjes behandeld. Daarbij richten de
auteurs zich zowel tot de technisch geïnteresseerde geluidsliefhebber
als tot het verkoop- en servicepersoneel.
De ontwikkeling, de principiële werking en de functie van de
voornoemde apparaten komen uitgebreid aan de orde. Ook de
informatiedragers — plaat en cassette — worden in hun ontwikkeling
tot de huidige staat van perfectie gevolgd. Talrijke praktische tips
worden gegeven voor het onderhoud en het bewaren van platen en
cassettes.
De verhandelingen over de inwendige constructie van de toestellen zijn
voornamelijk voor de vakman bedoeld. Maar óók de niet-vakman die
meer wil weten over de mechanische en elektrische processen in de
apparaten, kan van de uitgebreide informatie profiteren.
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