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Woord vooraf

Toen het idee ontstond om een boek over Compact-Cassettes te gaan schrijven werden de
verschillende fabrikanten van cassettes en
cassettedecks benaderd om informatie te ver
strekken. De reacties waren overweldigend. Er
was materiaal genoeg om een zeer dik 'tech
nisch' boek te schrijven over alle aspecten van
de Compact-Cassette en het cassettedeck. Op
merkelijk en af en toe lachwekkend was het,
dat sommigefabrikanten elkaar lijnrechttegenspreken wat betreft bepaalde technieken Voor
al de koppen van een cassettedeck en de uitsturingsmeters vormen blijkbaar ook voor veel
fabrikanten een bron van verwarring
Uit al de informatie - waarvoor ik uiterst dank
baar ben - is een boek samengesteld dat be
doeld is voor de gebruiker van een cassette
recorder of een cassettedeck Dus speciaal voor
degenen die eens wat meer willen weten van
het produkt waarmee ze spelen
Het boek bevat geen diepgaande technische
beschouwingen, al was het soms niet te voor
komen om wat dieper op technische zaken in te
gaan

Bibliotheek
" N.v.h.r,

Behalve over cassettes en cassettedecks wordt
het een en ander verteld over de nieuwe tech
nieken die momenteel in cassette-apparatuur
worden toegepast, zoals bijvoorbeeld de micro
processor en de 'oplichtende’ uitsturingsmeters. Verder komen de verschillende ruisonderdrukkingssystemen aan de orde, terwijl de
nieuwste registratietechniek Puls Code Modu
latie (PCM) niet wordt vergeten.
Tenslotte wordt gesproken over het onderhoud
van cassette-apparaten om op die wijze de op
timale prestaties te bereiken.
Al degenen die hebben bijgedragen aan het tot
stand komen van dit boek wil ik hier hartelijk
bedanken. Dat geldt in het bijzonder voor colle
ga's Wim van Bussel, Hein ten Bosch en mijn
broer Wim. Hij heeft weer - zoals gebruikelijk op het nippertje een aantal foto's gemaakt.
Tenslotte gaat mijn dank uit naar Cor Does
burg, die zoals bij al mijn voorgaande boeken
het geval is geweest, het hele manuscript kri
tisch heeft gelezen en van opbouwende kritiek
heeft voorzien.
Hans Goddijn
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Afb. 1-1. Telegraphone van Poulsen uit 1899. (foto BASF)
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1. MagnetSsche geluüdsregüstratie

De geschiedenis

Wanneer we het gaan hebben over de Compact-Cassette, is het interessant te weten dat
deze pas in 1963 werd geïntroduceerd door
Philips Een Nederlands produkt dat over de
hele wereld als 'standaard' is geaccepteerd en
in 1 7 jaar tijd van een stukje speelgoed is uitge
groeid tot een volwaardig HiFi-medium. In 17
jaar van een eenvoudige cassette met ijzeroxydeband tot een cassette met hoogwaardige
ijzerpoederband (Metal-Tape).
Maar aan de ontwikkeling van de cassette is

wel het een en ander voorafgegaan, hoewel de
geschiedenis van de geluidsband op zich niet
erg oud is. We moeten, om die geschiedenis te
bekijken, terug naar het jaar 1 888. In dat jaar
publiceerde Oberlin Smith namelijk een artikel
in het Amerikaanse tijdschrift 'Electncal World'
met het voorstel om geluid vast te leggen door
middel van magnetisme. Zijn idee was om ge
bruik te maken van een katoenen band, voor
zien van zeer kleine ijzeren deeltjes of ijzerpoeder (!). Maar de gedachten van Smith heb
ben nooit geleid tot een werkend model Een
werkend geluidsregistratie-apparaat werdech-

Afb. 1 -2. Draagbare bandrecorder van AEG Deze 'K3‘ was een van de eerste draagbare recorders uit de jaren
1935/36 Bij het apparaat hoorde een kootmicrofoon en in twee losse koffers ondergebrachte versterker en
luidspreker (foto BASF)
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Afb. 1 -3. Het eerste concert ter wereld dat op geluidsband werd opgenomen de London Philharmonic onder
leiding van Sir Thomas Beecham speelt hier bij BASF in Ludwigshafen op 19 november 1936. (foto BASF)

ter wel een jaar later gemaakt door de Deen
Valdemar Poulsen. Hij construeerde de 'Telegraphone' en gebruikte in plaats van de door
Smith bedachte band, een stalen draad. Het ap
paraat van Poulsen bestond uit een messing
cilinder met aan de omtrek een spiraalvormige
groef. In deze groef bevond zich een dunne
staaldraad. Hij liet de cilinder draaien, waarbij
de staaldraad werd afgetast door een elektro
magneet.
Ondanks de zeer hoge snelheid - 210 cm/s was de geluidskwaliteit erg slecht; slechter dan
de toenmalige grammofoonplaat, die ook al niet
geweldig goed was. Zelfs de speelduur van ca.
30 minuten maakte het apparaat niet erg popu
lair.
Pas omstreeks 1907, zag Poulsen kans om de
geluidskwaliteit van zijn registratie-apparaat
te verbeteren, door zogenaamde gelijkstroomvoormagnetisatie toe te passen. De hoogfrequent-voormagnetisatie, die we ook nu nog
toepassen in onzecassetterecorders, werddoor
10

de Amerikanen Carpenter en Carlson ontdekt
In 1927 werd er patent verleend op deze uitvin
ding. Maar het systeem werd om de een of an
dere reden niet werkelijk toegepast. De ontwik
kelingen op recordergebied - voor een belang
rijk deel nu in Duitsland - hebben alle betrek
king op recorders met gelijkstroom-voormag
netisatie. Een voorbeeld daarvan zijn de recor
ders die bijvoorbeeld door Lorenz en Marconi
(Engeland) omstreeks 1935 op de markt wer
den gebracht. Deze werken met massief stalen
banden, hebben een bandsnelheid van 150
cm/s en een frequentiebereik tot ongeveer
6000 Hz. Voor een opname van 30 minuten is
een spoel met band nodig die een diameter
heeft van 70 cm. Een jaar later, in 1936, komt
AEG met een 'Magnetophon'; recorders die
voor de eerste maal gebruik maken van een
band zoals wij die kennen op spoelenrecorders.
Volgens de gegevens van BASF uit Duitsland,
werd op 19 november 1 936 het eerste concert
vastgelegd op geluidsband. Het was de Sym-
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Afb 1 -4. Schema van de magnetophon. De datum van deze tekening is 15 september 1935! (BASF)

phonie nr. 39 van Mozart, uitgevoerd door het
London Philharmonic Orchestra, o.l.v. Sir Tho
mas Beecham.
De opname werd gemaakt te Ludwigshafen, in
de ontspanningszaal van BASF Er werd gelijkstroom-voormagnetisatie toegepast! Ter gele
genheid van het 40-jarig bestaan van de ge
luidsband, heeft genoemde firma deze opname
in 1974 (deels) uitgebracht op een Compact
Cassette. Op deze opname is duidelijk te horen
welke matige geluidskwaliteit men bereikte
met deze techniek; er is bijvoorbeeld een hevige
ruis en een relatief sterke vervorming hoor
baar. De toenmalige grammofoonplaat was
beter van kwaliteit!
Pas tegen de jaren 40 werd de wisselstroomvoormagnetisatie weer uit de kast gehaald. Nu
door de heren Weber en von Braunmuhl van
Telefunken. In combinatiemeteenplasticband,
construeert men de uitstekend werkende 'Mag
netophon'.
Hoewel de ontwikkeling van de geluidsbandregistratie sinds die tijd niet heeft stilgelegen,

kwamen de eerste bandrecorders voor amateurgebruik pas in de jaren 50 op de markt.
Mono-recorders met een 6,25 mm brede band
en een bandsnelheid van 19 cm/s. In 1958
ontwikkelde Telefunken de beroemde 'Ultra
Tonkopf'; met een bandsnelheid van 9,5 cm/s
was hiermee een frequentiebereik mogelijk
van 40 tot 16000 Hz! Tot die tijd was vrijwel
alleen met een snelheid van 1 9 cm/s een rede
lijke geluidskwaliteit mogelijk. Rond 1 960deed
de kwartspoor-techniek zijn intrede Dat bete
kende opnieuw een verdubbeling van de speelduur bij gebruik van dezelfde band. Maar aan
gezien de stereo reeds haar intrede had gedaan
op grammofoonplaten, kwamen in de jaren
zestig, ook langzamerhand stereo-bandrecorders op de markt; stereo betekende natuurlijk
wel een halvering van de speelduur.
Overigens zijn de jaren zestig en zeventig van
enorm belang geweest voor de ontwikkeling
van de geluidsband zelf. Stonden de jaren ze
ventig in het teken van de Compact-Cassette,
de jaren zestig waren dé jaren voor wat betreft

11

de ontwikkeling van normale geluidsbanden
Aangezien deze ontwikkeling erg belangrijk is
geweest voor het niveau dat de cassette nu
heeft, zullen we wat nader in gaan op de ge
luidsband zelf in de afgelopen twintig jaar

Bandsoort en banddikte
De huidige bandsoorten bestaan allemaal uit
een zogenaamde drager en een magnetische
(magnetiseerbare) laag. Maar dat is niet altijd
het geval geweest. Er is ook band vervaardigd,
waarvan het dragermateriaal was vermengd
met het magnetische materiaal: de 'door en
door' banden. Dit bleek echter niet de juiste
oplossing te zijn. In de beginperiode werd
meestal acetaat als drager toegepast. Zelfs
heeft men - heel in het begin - nog papier als
drager gebruikt. Dit bleek vooral door zijn me
chanische zwakte ongeschikt. Acetaat heeft als
nadeel, dat het vrij stug is en verder is acetaat
vrij gevoelig voor vocht en temperatuursver
schillen.
Na de acetaat periode, werd PVC toegepast.
Maar ook dit materiaal vertoonde nare eigen
schappen, zij het in wat mindere mate. Tegen
woordig is Polyester het meest gebruikte dra
germateriaal. Het is veel soepeler dan voor
gaande materialen en blijft dat ook bij lage tem
peraturen. Verder kan het materiaal beter te
gen warmte.
Bij dit alles speelt de banddikte een belangrijke
rol. We zullen dat later nog verder zien bij be
handeling van de cassettebanden De oude
acetaat banden hadden aanvankelijk een dikte
van ca. 50pm; hiervan kwam 37pm voor reke
ning van de drager en 1 3 pm voor de magneetlaag. 1 micrometer (pim) is 1/1000 millimeter!
Banden met deze dikte zijn de zogenaamde
standaardbanden.
Al snel maakte men dunne bandsoorten: de
langspeelband. Helaas bleken langspeelbanden van acetaat erg breekbaar en daarin kwam
pas verandering toen men overging op PVC als
drager. Polyester heeft echter wel de moderne
dunne bandsoorten op zijn naam staan, want
na de introductie van de polyester langspeelbanden, kwamen er ook Polyester dubbellangspeelbanden in de handel. De langspeelbanden
hebben een totale dikte van ca. 32 pm, waarvan
1 2 ptm voor de gevoelige laag en 20 urn voor de
drager, terwijl dubbellangspeelbanden een dik
te hebben van 26 fim. De laagdikte is hierbij
eveneens 12 ptm en de drager nog slechts
14 pm. Voor bezitters van toenmalige kleine
draagbare bandrecorders, was het wat later ge-
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introduceerde 'triple' (drievoudig) band een
grote vooruitgang De totale dikte is nog maar
18
terwijl de magnetische laag en de dra
ger resp. 6 gm en 1 2 p. m zijn
Er is zelfs enige tijd een zogenaamde 'Quaddruple'-(viervoudig) band in de handel geweest:
fabrikant hiervan was Kodak. Totaal 1 2 /ixm dik
met een drager van 8
en een laagdikte van
4 pm! Succes heeft deze dunne en zeer kwets
bare band nooit gekend; aan de andere kant ge
bruikt men nu deze dunne bandsoort - en zelfs
zesvoudige banden - in onze huidige CompactCassettes.
Low-Noise High-Output
Parallel aan het dunner maken van de geluids
band, werkten de bandfabrikanten aan verbe
tering van de geluidskwaliteit. De introductie
van de low-noise high-output banden rond
1960, betekende dan ook een belangrijke stap

Afb. 1-7. Magnetische deeltjes of magneculen. Deze
zijn 35000 maal vergroot!

Afb 1 -5. De verschillende dikten van geluidsband. Het gearceerde deel geeft de dikte van de drager aan; het
gespikkelde deel is de magnetische laag
1) = Triple-band (3-voudig)
5) = Triple-band
2) — Quadruple-band (4-voudig)
6) = Dubbellangspeelband
3) = 6-voudig
7) = Langspeelband
4) = Standaardband (studiotoepassingen)
De typen 1, 2 en 3 zijn bandsoorten die in cassettes worden gebruikt; de overige typen zijn bedoeld voor
spoelenrecorders.

I

dynamiek

LH-dynamiek

V

A fb 1 -6 Het verschil tussen een normale bandsoort
en een LH-band
vooruit Die introductie was trouwens in Ame
rika; hier werd deze bandsoort pas in 1968 door
Agfa-Gevaert en BASF in de handel gebracht.
Eén van de belangrijke eigenschappen van deze
bandsoort is de hoorbaar lagere grondruis.
Hierdoor werd een grotere dynamiek - die af
hankelijk is van de signaal-ruisafstand - moge
lijk. En aangezien de low-noise band doorgaans
wordt gecombineerd met een hogere uitstuurbaarheid (high-output), betekent dat opnieuw

een dynamiekwinst. Bij deze technieken expe
rimenteerde men driftig met de afmetingen van
de magnetische deeltjes. Men trachtte - en
tracht nog - deze steeds kleiner te maken,
waardoor er steeds meer magnetische deeltjes
een plaats vinden op de geluidsband. Door deze
grotere 'magnetische dichtheid' is de band
beter uitstuurbaar. In vergelijking met twintig
jaar geleden, zouden we echter de banden van
nu 'volmaakt' kunnen noemen!
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Afb.

1-8. De Optaphon 51

WAP van Loewe Opta uit

1950; de eerste cassetterecorder ter wereld
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Afb. 1-9. De Compact-Cassette: leeg en voorbespeeld.
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Introductie van de Compact-Cassette
Het 'idee' van de 'Cassette' om het opleggen
van een band te vereenvoudigen, werd geboren
bij 'Loewe Opta'. In 1950 introduceerde men
daar de 'Optaphon 51 WAP' De omvang van
die cassette was nogal groot, zodat het idee
toen geen verdere verbreiding vond
In 1 963 introduceerde Philips- zonder het wel
licht zelf te beseffen - één van zijn grootste
'uitvindingen' in de geschiedenis van het con
cern de Compact-Cassette. Overigens was
Philips niet de enige fabrikant die een cassettesysteem had bedacht Ook andere fabrikanten
kwamen met allerlei cassettes, waarvan de '8track' wel de bekendste is. Nog steeds pro
beert men nieuwe cassettes te introduceren,
denk bijvoorbeeld maar aan de Elcaset die in
1976 het leven zag Maar ondanks al deze po
gingen, heeft Philips hel met de CompactCassette ‘gewonnen'. De Compact-Cassette is
over de gehele wereld te koop en past in alle
cassetterecorders. Ook zijn de normen zoalsde
spoorbreedte, opneem/weergeefcorrectie enz.
vastgelegd, waardoor de Compact-Cassette naast de grammofoonplaat - één van de weini
ge uitwisselbare media is in de wereld van het
geluidl

Magnetisme
Hoewel het niet in de bedoeling ligt om erg
technisch te worden in dit boek, zullen we toch
iets moeten vertellen over magnetisme. Uiteindelijk is de werking van een bandapparaat ge
baseerd op magnetisme.
Ferromagnetische materialen, zoals ijzer en
nikkel, bestaan uit een groot aantal zeer kleine
magneetjes - magneculen - die elk een noord
pool en een zuidpool hebben. Nu is de richting
van een magnecuul te beïnvloeden door middel
van een uitwendig magnetisch veld In de neu-

trale toestand van het materiaal, liggen alle
magneculen willekeurig door elkaar. Er bestaat
geen voorkeursrichting, maar wel zijn er steeds
twee magneculen te vinden die elkaar juist 'op
heffen' Afbeelding 1 -10a laat dat duidelijk zien
Wat meer overzichtelijk is de afb. 1-10b waar
de magneculen netjes zijn gerangschikt U ziet,
steeds heffen twee magneculen elkaar op
Maar zodra het materiaal in een sterk magne
tisch veld wordt geplaatst, zullen alle magne
culen zich gaan richten, overeenkomstig de
veldrichting van het magnetische veld. Dat veld
kan worden veroorzaakt door een magneet,
maar ook door een elektrische spoel waardoor
een stroom wordt gevoerd. Hoe sterker het veld
wordt, des te meer magneculen zich zullen
richten, tot het moment van verzadiging is be
reikt Op dat moment zijn alle deeltjes gericht
(afb. 1-11).
Het interessante van dit alles is nu, dat ons in
tern gerichte materiaal zelf magnetisch is ge
worden, maar alleen zo lang het uitwendige
veld in stand wordt gehouden. Zodra het veld
verdwijnt, is het afgelopen met de getekende
richting van de magneculen; op een enkeling
na, nemen ze allemaal weer een willekeurige
richting in.
Die paar 'eigenwijze' magneculen zijn toch erg
belangrijk. Door het overgebleven (remanent)
magnetisme, is het materiaal een heel zwakke
magneet geworden na het wegnemen van het
uitwendige magnetische veld Pas zodra een
tegengesteld uitwendig magnetisch veld in de
buurt van het materiaal wordt gebracht, kan de
remanentie worden opgeheven zodat we terug
zijn op het uitgangspunt. De tegengestelde
magnetische kracht die hiervoor nodig is noemt
men de 'coërcitiefkracht' De hier genoemde
begrippen 'coërcitiefkracht' en 'remanentie
zijn zeer belangrijk in het magnetisme en we
zullen deze uitdrukkingen dan ook geregeld
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Afb. 1-10a. Magneculen in een
ferromagnetisch materiaal Depijl
punten geven de noordpolen aan

Afb. 1 ■ 10b Idem als 1 10a. Duide
lijk is hier te zien dat er steeds weer
twee magneculen zijn die elkaar
opheffen. Het resulterend magne
tisme is nul.

Afb. 1-11 Een stukje ferromagnetisch materiaal dat is verzadigd.
AlIe noordpolen wijzen naar één
richting.
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tegenkomen als we het hebben over geluids
banden.

loopt de karakteristiek anders B is dan recht
evenredig met H. Dit wordt veroorzaakt door de
magnetische geleidbaarheid of 'permeabiliteit'
van ijzer, die belangrijk groter is dan die van
lucht. De permeabiliteit is trouwens niet con
stant, maar van punt tot punt in de grafiek ver
schillend De permeabiliteit - die wordt aange
geven met de factor ju - is voor lucht 1, maar
voor zeer speciale ijzersoorten (bijvoorbeeld
Mu-metaal) kan de factor oplopen tot 200000!
Wanneer we aan de hand van de karakteristiek
H weer terugbrengen tot nul, dan zou B even
eens tot nul moeten dalen, tenminste als er
geen remanent magnetisme zou zijn Maar
aangezien we daar wel mee te maken hebben,
moet de waarde van H belangrijk negatief wor
den gemaakt om B op de waarde nul te krijgen
Dit is de coërcitiefkracht die we reeds noem
den Als we H nu nog verder negatief maken,
wordt B ook negatiever tot ook hier de verzadi
ging wordt bereikt. Gaan we opnieuw terug
naar nul, dan blijkt weer dat B achter blijft tot
H een bepaalde positieve waarde heeft bereikt
Pas dan is B weer nul! Belangrijk is nog te we
ten, dat op het moment van verzadiging, een
verdere stroomtoename geen stijging meer
geeft van B.

Hysteresislus
Om een duidelijk inzicht te krijgen in het proces
van magnetisering, kunnen we een zogenaam
de hysteresislus uitzetten. Dit is een grafiek, die
het verband aangeeft tussen het opwekkend
magnetische veld H en de magnetisatie van de
band B. Het opwekkend veld H zetten we uit op
de horizontale as van de grafiek, terwijl het ge
ïnduceerde veld B op de verticale as wordt
uitgezet.
We gaan uit van een stukje materiaal, dat vol
komen neutraal is, dus vrij van magnetisme
Hierbij zijn de waarden H en B nul. Maar zodra
de veldsterkte op H wordt opgevoerd - bijvoor
beeld door een stroom te voeren door een spoel
die om ons materiaal is gewikkeld - dan zal de
waarde B eveneens toenemen. Deze toename
verloopt niet evenredig met de stroomtoename
door de spoel. Aanvankelijk neemt B heel lang
zaam toe, vervolgens heel snel en blijft uitein
delijk op hetzelfde niveau staan. Dit is het punt
van verzadiging!
Afbeelding 1-12 verduidelijkt dit. Wanneer we
een spoel gebruiken zonder ijzerkern, dan ver-

B

Br
verzadigings_ bereik_____

remanentiekarakteristiek

hysteresiskromme

+ HC

-Hc

+H

-H
AK

verzadigingsbereik
.X

Afb. 1-12. Links de hysteresiskromme met ’aanloopkromme' AK. Rechts daarvan de afgeleide remanentiekarakteristiek. Geheel rechts de constructie van de remanentiekarakteristiek.
De coërcitiefkracht +Hq of -Hc wordt weergegeven door de abscis van het snijpunt van de hysteresislus met
de horizontale as (x-as) van het assenkruis. In de kleine fig. rechts wordt aangegeven hoe de remanentie
karakteristiek uit de aanloopkromme te construeren is.
H = veldsterkte. Hc — coërcitiefkracht. B = magnetisatie: BR= remanente magnetisatie (remanentie). AK aanloopkromme. (bron: Agfa-Gevaert)
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Het opneemproces
Het zal duidelijk zijn dat we bij het opnemen van
een geluidsband of een cassette, de band gaan
magnetiseren en wel in het ritme van de wis
selstroom die afkomstig is van het toegevoerde
signaal. De genoemde wisselstroom veroor
zaakt in het metaal van de opneemkop een
wisselend magnetisch veld, waardoor er in de
luchtspleet van de opneemkop eveneens een
wisselend magnetisch veld ontstaat En onze
geluidsband loopt met een constante snelheid
langs de luchtspleet van de opneemkop
Afbeelding 1-13 laat zien hoe dit in zijn werk
gaat. Het magnetische veld van de luchtspleet
richt de oxydedeeltjes op de band zodanig, dat
de sterkte en de richting van de magnetisatie
voortdurend overeenkomen met de stroom die
op dat moment aan de kop wordt toegevoerd.
We zullen nu eerst gaan bekijken wat er precies
gebeurt als de band de luchtspleet passeert. De
diepte van de luchtspleet in de opneemkop, is
ongeveer dertig maal groter als de breedte (glo
baal, aangezien dat voor diverse soorten kop
pen wat anders is). Maar de spleetbreedte van
een opneemkop is in elk geval zeer klein; we
moeten hier denken in duizendste millimeters
of in /im. Hierdoor lopen er maar heel weinig
van de beschikbare krachtlijnen door de gevoe
lige laag van de passerende band Dat is overi
gens geen bezwaar, want de band is snel ge
magnetiseerd. Zoals uit het voorgaande duide
lijk is, vormt lucht een hoge weerstand voor
magnetische krachtlijnen en dat is de reden dat
de krachtlijnen gemakkelijker een 'omweg'
kunnen nemen via de gevoelige laag van de ge
luidsband. De magnetische weerstand hiervan
is veel kleiner!
Het gebied waarover de band wordt gemagne
tiseerd is groter dan de breedte van de kopspleet Afbeelding 1-14 toont dat aan Op de
punten a en c is de veldsterkte nul, maar daar
tussen wordt de veldsterkte steeds groter tot
het maximum wordt bereikt in het midden van
de luchtspleet. Wanneer we een band laten lo
pen langs de kop en door de spoel van de kop
een constante gelijkstroom laten vloeien, on
dervindt de band een magnetisatie die we reeds
kennen van de hysteresiskromme: van nul naar
maximum en weer terug waarbij we te maken
hebben met het remanent magnetisme Bij een
grotere stroom hoort ook een grotere topmagnetisatie (bij b) en ook een grotere remanentie
(bij het verlaten van de kop na punt c). Maken
we nu een grafiek van de topmagnetisatie en de
bijbehorende remanentie na het passeren van
de kopspleet, dan is dat niet - zoals de bedoe-
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Afb. 1-13. De geluidsband passeert de luchtspleet
van de opneemkop. De kop bestaat uit een magnetiseerbare kern en een spoel
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Afb. 1-14. Gebied waarover de geluidsband wordt
gemagnetiseerd.
B

remanentie-kromme

vervorming

toegevoerd
signaal

Afb. 1-15. Opname zonder voormagnetisatie gevolg
vervorming.
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b.br

UNF
UHF
remanentiokaraktenstiek

d

hysteresiskromme

a) Hysteresislus (dunne S-kromme) met remanentie
karakteristiek (uit de aanloopkromme afgeleid); b) De
stromen lNF(laagfrequente stroom) en Ipptvoormag
netisatiestroom) in de opnamekop; c) De spanningen
Unf en Uhf in de weergavekop; d) De spanning Ua
(uitgangsspanning) aan de uitgang van de weergave
versterker (Uhf wordt niet overdragen).
H = veldsterkte; B = magnetisatie. Bp remanente
magnetisatie (remanentie). (Bron Agfa-Gevaert)

Afb. 1-16. Grafische voorstelling van het voormagnetisatie-principe.
ling is - een rechte lijn. Afbeelding 1-15 laat
zien dat er een flinke vervorming isl

Voormag netisatie
Het woord 'voormagnetisatie' is in het voor
gaande al diverse malen genoemd. We komen
echter nu aan de bedoeling er van toe: het voor
komen van vervorming tijdens het opnemen.
De eveneens genoemde 'gelijkstroom-voormagnetisatie' wordt niet meer gebruikt; we zul
len er daarom niet op ingaan. Wel echter op de
hoogfrequent-voormagnetisatie. Het komt er
bij dit systeem op neer, dat aan de opneemkop
een hoogfrequente wisselstroom (meestal tus
sen 85 en 105 kHz) wordt toegevoerd, tegelijk
met het op te nemen geluidssignaal. Beide sig
nalen worden gewoon bij elkaar gevoegd. Men
noemt dat 'superponeren'. Door het superponeren komt het geluidssignaal als het ware op
het hoogfrequente signaal te liggen.
Zoals ook is te zien in afb. 1-16, ligt het geluids
signaal hierdoor niet meer symmetrisch ten op
zichte van de nullijn. En dat is ook de bedoeling:
zolang het geluidssignaal wél symmetrisch ligt
(zonder bijstroom) dan komt het terecht in het
kromme gedeelte van de remanentiekarakteristiek. Resultaat van een hevige vervorming. Door
het 'optillen' van het geluidssignaal door de
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hoogfrequente bijstroom (in het Engels Bias)
komt het geluidssignaal echter terecht in een
recht gedeelte van de remanentiekarakteristiek. Het resultaat zal ook hier duidelijk zijn
geen vervorming!
Een extra voordeel is, dat de hoogfrequente bij
stroom niet wordt geregistreerd op de geluids
band. Dergelijke hoge frequenties kunnen niet
worden vastgelegd Het signaal dient uitslui
tend om het geluidssignaal tijdens de opname
op de juiste plaats in de remanentiekarakteristiek te brengen! Met deze verklaring bent u re
delijk op de hoogte van het opneemproces in
een bandapparaat.
Het weergeven van hetgeen we hebben opge
nomen, is in wezen het omgekeerde proces van
het opnemen (er komt alleen geen hoogfre
quent signaal aan te pas). De band wordt langs
een weergeefkop gevoerd - in principe zijn op
neem- en weergeefkop hetzelfde - waarbij door
de magnetisatie van de band een wisselend
magnetisch veld ontstaat in de luchtspleet van
de weergeefkop. Aangezien we te maken heb
ben met het omgekeerde proces, ontstaat door
die wisselende magnetisatie van de kop een
wisselstroompje in de spoel van de weergeef
kop. Dat signaal wordt uiteindelijk via een ver
sterker aan de geluidsweergever toegevoerd.
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A fb 1-17 Deel van het voorfront van een cassettedeck Duidelijk zijn verschillende bedtemngsorganen te zien,
waaronder de 'bias' en 'EQ' schakelaars

Opneem- en weergeefcorrectie
We komen verderop in dit boek nog nader terug
op de instelling van de hoogfrequente bijstroom. Zoals wellicht bekend, hebben cassettedecks een schakelaar om de bias' in te
stellen. Sommige geavanceerde recorders stel
len zelf de bias automatisch optimaal in. Ook op
die systemen komen we nog terug. Maar naast
die 'bias-schakelaar', treffen we doorgaans ook
een 'equalizer-schakelaar' (EQ) aan. Dit is de
zogenaa mdeopneem-weergeef correctie-schakelaar. En daar zullen we het hier over hebben.
Waarom is er een opneem-weergeefcorrectie
noodzakelijk?

Wanneer we een opname hebben gemaakt,
waarvan het signaal normaal (met de HF-bijstroom) aan de opneemkop is toegevoerd, dan
valt het bij weergave op dat het signaal belang
rijk sterker is voor lage frequenties dan voor
hogere frequenties Ondanks alle voorzorgen
hebben we dus toch te maken met een soort
vervorming. De frequentiekarakteristiek loopt
als het ware met een boog, waarvan het hoog
ste punt rond de 2000 Hz ligt. We zullen in het
midden laten waardoor deze afwijking wordt
veroorzaakt, maar we hebben wel een rechte
karakteristiek nodig De rond lopende karakte
ristiek kan natuurlijk worden gecorrigeerd bij
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weergave, maar door het sterk ophalen van de
hoge frequenties zou ook de bandruis belang
rijk sterker worden en dat is niet gewenst. Om
die reden vindt het corrigeren gedeeltelijk
bij het opnemen en gedeeltelijk bij het weer
geven plaats.De correcties zijn zodanig, dat de
karakteristiek optimaal recht verloopt en de
ruis minimaal is.
Het corrigeren geschiedt met behulp van elek
tronische componenten, te weten weerstan(/?) en condensatoren (C). Het produkt van R en
C (RC) noemt men 'tijdconstante' en deze wordt
uitgedrukt in microseconde (/is). Ook bij de
Compact-Cassette hebben we te maken met
deze correcties. Voor ijzeroxydebanden en
chroomdioxydebanden zijn er verschillende
correcties: 1 20 ps voor ijzeroxyde en 70 ps voor
chroomdioxyde. Ook de nieuwe ijzerpoederbanden (Metal-Tape) hebben een opneemcorrectie van 70 ps.

Spoorindeling bij de Compact-Cassette
De band in een Compact-Cassette is 3,81 mm
breed. En op deze 3,81 mm bevinden zich twee
of vier geluidssporen.
Afbeelding 1-18 toont de twee mogelijkheden.
Bij een mono-recorder (veel draagbare appa
raten) worden twee sporen van elk 1,5 mm
breedte op de band aangebracht. Voor beide
looprichtingen (men kan een cassette 'twee
zijdig' bespelen) één spoor. Tussen beide spo
ren is een lege ruimte van 0,81 mm. Het onder
ste spoor (bij lege cassette) is spoor 1; zodra we
de cassette hebben omgedraaid, nemen we op
spoor 2 op. Bij stereo-cassettedecks worden
vier sporen op de cassette aangebracht; van
onder naar boven spoor 1, spoor 2, spoor 3 en
spoor 4. De sporen 1 en 2 nemen het eerste
stereosignaal (links en rechts) op, terwijl de
sporen 3 en 4 voor het tweede stereosignaal
(rechts en links) dienen. De sporen zijn elk 1
mm breed en hebben onderling een tussen
ruimte van 0,3 mm. Tussen de sporen 2 en 3 is
weer een ruimte van 0,81 mm.
Het is duidelijk te zien, dat de twee stereosporen evenveel ruimte in beslag nemen als het
ene monospoor. Hierdoor zijn mono- en stereo-opnamen en mono- en stereorecordersge
heel compatibel of uitwisselbaar. Het betekent,
dat een stereo-opname kan worden afge
speeld op een mono-recorder en omgekeerd.
Hierbij is er geen signaalverlies; alleen het stereo-effect is op een mono-recorder niet moge
lijk. Een mono-opname die wordt gespeeld op
een stereo-recorder geeft evenmin een stereo-effect! Maar het zal duidelijk zijn, dat Com-
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A fb 1-18. SpoorindeHng van een Compact-Cassette

pact-Cassettes zodanig zijn ontwikkeld, dat ze
op elke cassetterecorder ter wereld kunnen
worden afgespeeld of opgenomen
Wissen van de band
Alhoewel we voorlopig voldoende aan de 'recordertheorie' hebben gedaan, moeten we het
nog over één ding hebben: het wissen van de
band. In principe is het mogelijk om een band te
wissen met een permanente magneet, maar
ondermeer door de ruis die daarbij ontstaat,
wordt die methode nooit toegepast. Men wist
daarom hoogfrequent en om het gemakkelijk te
maken gebruikt men in principe hetzelfde sig
naal dat we bij opnemen gebruiken als hoog
frequente bijstroom! Dus met een frequentie
tussen de ca. 85 en 105 kHz (de frequentie is
trouwens niet zo erg belangrijk, als hij maar on
geveer vijf maal zo hoog is als de hoogst op te
nemen frequentie op de band).
Wanneer we de band langs de wiskop laten lo
pen - die vóór de opneemkop is geplaatst - dan
zal er in een zeer hoog tempo een afwisselend
positieve en negatieve verzadigingstoestand
ontstaan. Zodra de band dan uit het sterke veld
van de wiskop verdwijnt, is de band geheel neu
traal (schoon) en ruisvrij. De wisstroom moet
echter belangrijk sterker zijn dan de HF-bijstroom, aangezien zowel positief als negatief
ver in het verzadigingsgebied moet komen. Ge
beurt dat niet, dan blijven er resten op de band
staan, waardoor een nieuwe opname tevens is
voorzien van storende achtergrondgeluiden.
Men zegt dan, dat de wisdemping onvoldoende
is. Vooral voor het wissen van metaalpoederbanden, moet de wisdemping zeer groot zijn.
Men past voor recorders die geschikt zijn voor
deze bandsoortdan ookspecialewiskoppentoe.

Afb. 1-19 Het Beocord 8000 cassettedeck
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2. Fabricage van geluidsband
en cassettes

Overal ter wereld geschiedt de fabricage van
geluidsband op ongeveer dezelfde wijze aan
brengen van magnetisch gevoelig materiaal op
een polyester drager. We hebben ons daarvan
in talloze bandfabrieken in binnen- en buiten
land kunnen overtuigen. Voor een bezoeker van
zo'n bandfabriek is het jammer dat de fabrikant
zo voorzichtig is, dat de bezoeker niet of nauwe
lijks in de buurt mag komen van het produktieproces. Ondanks de overdruk die in de fabricageruimte heerst, is men erg bang voor ver
ontreiniging van de band door stof en vuil. In de

meeste gevallen mag de bezoeker de bandfa
briek zien door grote ramen van een 'loop
gang' die door of langs de produktieruimte
loopt. Een - voor ons - gunstige uitzondering
vormt Agfa-Gevaert in Duitsland. Men ziet daar
kans om én zo af en toe bezoekers 'alles' te la
ten zien én kwaliteitshanden te maken.

Vervaardigen van geluidsband
Het wordt een fabrikant van geluidsband de
laatste jaren niet gemakkelijk gemaakt. Vroe
ger - 15 jaar geleden - behoefde men alleen

Afb. 2-1. Getuidsbandfabriek anno 1938: een gecombineerde folietrek- en geluidsbandgietmachine. gebouwd
door de firma Koebig in Radebeu! bij Dresden. (foto BASF)
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ijzeroxydebanden (Fe2O3) te maken, waarvan
het 'recept' al jaren bekend was. En aangezien
geluidsband wordt gefabriceerd op grote 'Jumbo-rollen' van 60 tot 100 cm breed, kon de fa
brikant zijn banden zowel op 6,25 mm breed
als op 3,81 mm breedte snijden, om ze resp. op
spoelen te wikkelen of in cassettes te stoppen
Dat werd omstreeks 1970 anders, toen kwam
de chroomdioxydeband en daarna was er geen
houden meer aan wat de ontwikkeling van
nieuwe typen geluidsband betreft
Hoewel u in een volgend hoofdstuk uitvoeriger
kunt lezen over de verschillende bandsoorten,
kunnen we hier in het kort vertellen dat er de
afgelopen tien jaar vele tientallen soorten ijzer
oxydebanden zijn ontwikkeld Daarnaast de ge
noemde chroomdioxydebanden, de chroomsubstituut banden, de ferrichroombanden, de
superchroombanden en als (voorlopig?) besluit
de metaalpoederbanden.
Het is bij al die verschillende soorten en typen
niet alleen een kwestie van feilloos fabriceren
Het is eveneens een kwestie van ontwikkelen.

GRONDSTOF

MENGEN

experimenteren, metingen uitvoeren, proefprodukties maken, problemen overwinnen enz
Het belangrijkste materiaal bij de fabricage van
geluidsband zijn de oxydedeeltjes en sinds kort
de ijzerpoederdeeltjes. De laboratoria hebben
lang gezocht - en zoeken nog - naar procedé's
om zeer kleine oxydedeeltjes te kunnen maken
en naar mogelijkheden deze deeltjes nog te ver
kleinen. Hoe kleiner namelijk de deeltjes zijn,
hoe beter de eigenschappen van de band. Klei
ne deeltjes kunnen bijvoorbeeld regelmatiger
over het bandoppervlak worden verdeeld, ge
ven de band een lager ruisniveau en door de
verbeterde coercitiefkracht kunnen ondermeer
hoge frequenties beter worden geregistreerd.
Een ander belangrijk produkt bij de fabricage is
de dragerfolie. Zoals reeds vermeld, wordt
tegenwoordig uitsluitend gebruik gemaakt van
polyesterfolie (PE). Deze folie wordt aange
voerd op grote brede rollen van 50 a 100 cm; af
hankelijk van de machines waarop de band
wordt gemaakt. Sommige fabrikanten maken
die folie zelf, maar de meesten betrekken het
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Afb. 2-2 Schema van de fabrikage van geluidsband. (Agfa)
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u

Afb. 2-3. Kijkje in de getuidsbandfabriek van Philips.

van een speciaalbedrijf. Zelfs een fabrikant als
Agfa, die wel de folie maakt voor zijn film
materialen en dus alle kneepjes van het vak
kent, betrekt de geluidsbanddrager van derden!
We hebben nu de twee hoofdmaterialen, maar
de oxyden moeten op de een of andere manier
op de drager worden aangebracht, en .
zeer
nauwkeurig worden verdeeld! Om dit alles voor
elkaar te krijgen, wordt er gebruik gemaakt van
een soort lak, die dienst doet als bindmiddel
tussen magnetische deeltjes en drager Het
produktieproces bij elke geluidsbandfabrikant
begint dan ook met het intensief mengen van
oxydedeeltjes en lak. In elke fabriek staan grote
opslagtanks, gevuld met dit mengsel. Om een
absoluut homogene samenstelling te krijgen
worden lak en oxyde constant in beweging ge
houden in een draaiende trommel, die behalve
van de genoemde grondstoffen, ook is voorzien
van een grote hoeveelheid stalen kogeltjes. Het
mengproces neemt minimaal zo'n 20 uur in be
slag. Voor een nog betere verdeling, wordt het
mengsel hierna aan een soort 'maalproces'
onderworpen.
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Schoon en stofvrij
Nu heeft men alles wat er nodig is om geluids
band te maken. Alleen de magnetische laag
moet nog op de drager worden aangebracht.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zeer
grote machine die in een absoluut schone
ruimte is opgesteld. Dat schoon moet u heel
letterlijk nemen. Doordat er bijvoorbeeld een
kleine overdruk heerst, kan er geen stof bin
nendringen als de deuren worden geopend
Alle stof en vuil is een grote vijand voor de ge
luidsband, zeker bij de fabricage! Tevens wor
den in deze ruimte - en dat geld voor een groot
deel van de fabriek - temperatuur en vochtig
heidsgraad op een constante waarde gehou
den. Vervolgens moet de magnetische laag - de
vakman spreekt van dispersie - op de drager
worden aangebracht.
Hoewel het procédé in grote lijnen hetzelfde is,
heeft elke fabrikant een eigen specifieke me
thode om de dispersie op de drager aan te bren
gen. Veelal gebruikt men een gietprocedé dat
tot een goed resultaat leidt. Het is hierbij zeer
belangrijk dat de magnetische laag over de ge-
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Afb. 2-4. Een deel van de geluidsbandfabriek van Agfa-Gevaert.

hele oppervlakte verspreid wordt en dat de laag
een constante dikte heeft.
Men voert de transparante drager de machine
in en vóór het opbrengen van de dispersie
wordt de drager nogmaals gereinigd. Nu wordt
de dispersie in een dunne laag over de met
constante snelheid voortbewegende dragerfolie uitgegoten. We behoeven waarschijnlijk
niet te vertellen dat de machine geheel trillingvrij moet zijn en de folie ook zeer gelijkmatig
moet transporteren. Trillingen zouden namelijk
een onregelmatig oppervlak veroorzaken, ter
wijl een niet constante snelheid de laagdikte
zou beïnvloeden!
De laagdikte wordt overigens direct na het op
brengen van de dispersie gecontroleerd. Na het
opbrengen is de magnetische laag nat en moet
daarom worden gedroogd in een droogtunnel
Vóór het drogen moet echter de magnetische
laag worden 'gericht'. Hiertoe loopt de band
langs een sterke magneet, die alle ijzer- of
chroomdioxydedeeltjes zodanig richt, dat de
magneculen in de looprichting van de band
komen te liggen.

Precisiewerk
Na het richten kan de band worden gedroogd
in een speciale droogtunnel; daarna wordt de
band op een grote rol gewikkeld. Het resultaat
is een enorme geluidsband met een breedte
van 50 tot 1 00 cm en een lengte van soms dui
zenden meters.
Deze rollen worden naderhand versneden tot
banden van de bekende breedten. Op de ver
schillende afbeeldingen is het snijden duidelijk
te zien en het behoeft geen betoog dat het snij
den met de grootste precisie moet geschieden.
De breedte moet zeer nauwkeurig zijn anders
zou de band vastlopen in de band- of cassette
recorder. Vanzelfsprekend mag de band ook
geen rafels vertonen. Na het snijden worden de
normale geluidsbanden direct op de bekende
haspels gewikkeld, in lengten van bijvoorbeeld
270 meter, 540 meter en 1080 meter. De smal
lere cassetteband wordt op zeer grote haspels
gewikkeld en pas later bij het monteren van de
cassettes op de gewenste lengte afgesneden.
De spoelen met geluidsband worden automa
tisch voorzien van voorloop- en afloopstroken

25

Afb 2-5. Het belangrijkste bij de geluidsbandfabrikage: de machine waarmee de magnetische laag op de drager
wordt aangebracht. Hier een installatie bi/ BASF.

Hoewel de geluidsband tijdens de fabricage
streng wordt gecontroleerd, wordt de band ook
tijdens het opspoelen op de haspels gecontro
leerd. Mocht er een onregelmatigheid in zitten,
dan wordt deze er uit gesneden. De banden
worden echter na het wegnemen van een
'slechte plek' niet aan elkaar geplakt en verder
gespoeld. Dit om te voorkomen dat een koper
een band zou treffen met een las, die de ge
luidskwaliteit mogelijk nadelig kan beïnvloe
den. Een merkband of cassette, waarin zich
van fabriekswege toch een las zou bevinden,
kunt u daarom altijd terugbrengen en omruilen
voor een nieuw exemplaar.

Afb. 2-6. Na het doorlopen van een droogtunnel is de
magnetische laag vast verbonden met de drager. De
geluidsband wordt na het drogen opgerold tot grote
'Jumbo' rollen of 'blokken' zoals de vakman zegt.
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Cassettes worden automatisch samen
gesteld
Het is nog niet zo lang geleden, dat alle casset
tes 'met de hand' werden samengesteld. Dat
gebeurde door grote rijen 'handige' meisjes,
die de kleine cassette-haspeltjes met grote
snelheid 'vulden' van de grote bandhaspels, de
cassettebandjes van aanloopstrookjes voor
zagen en vervolgens de cassettes in elkaar zet
ten. Ondanks het enorme tempo waarmee dit
gebeurde, was het assembleren van cassettes
een tijdrovende en arbeidsintensieve zaak. En,
lijkt mij, een nogal geestdodend werk!
Nu hebben machines dit werk overgenomen
Deze machines doen hetzelfde werk, alleen
worden er nu 10 tot 12 cassettes tegelijk ge
maakt en nog veel sneller De machine assem
bleert tevens de cassettes tot een compleet
eindprodukt Ook het verpakken van de casset
te in de bekende doosjes geschiedt automa
tisch, hoewel dat reeds langer het geval is Aan
Afb. 2-7. De 'blokken' geluidsband, klaar voor het
snijden.

Afb. 2-8. Een fraai overzicht van het snijproces in een geluidsbandfabriek.

het assembleren van cassettes in de Sonyfabrieken in Japan bijvoorbeeld, komen geen
mensenhanden meer aan te pas. Het gehele
proces, vanaf het moment dat de gesneden
band op de haspels is gewikkeld tot de cassette
geseald in het doosje zit, geschiedt volledig
automatisch. Er zijn uitsluitend enkele 'toe
zichthouders' die ingrijpen zodra er iets fout
loopt.
En ook een fout wordt direct vastgesteld, aan
gezien de machine een signaal geeft dat er iets
mis is en waar het mis is! En dankzij deze auto
matisering, kunnen we nu voor een relatief
lage prijs een cassette kopen van uitstekende
kwaliteit!

Maak zelf uw geluidsband
BASF ontving enige tijd geleden een brief van
een lezer met ongeveer de volgende inhoud:
'Ik ben een enthousiaste geluidsamateur en
gebruik veel band. Geluidsbanden hebben het
grote nadeel, dat ze moeten worden gekocht.
Is er geen manier
zelf geluidsband te

maken?'
Het antwoord van BASF luidde. 'Die manier is
er zeker; hierbij een beschrijving voor het ma
ken van amateur-geluidsband'. Hoewel BASF
het zelf maken van geluidsband niet beslist kan
aanbevelen, drukken we hier toch het recept
af Maar ook wij staan niet in voor de resul
taten!

Benodigde grondstoffen: 300 a 400 gram ijzersulfaat; 75 gram Ammoniumoxalaat; 2 cm3 Zwavelzuur;
100 cm3 Aceton; 25 gram Celluloselak en een rol pa
pier van 60 mm breed en 40 m lang (zoals wordt ge
bruikt voor rekenmachines).
Het maken van de geluidsband dat hier is beschre
ven, berust er op, dat organische ijzerverbmdingen
(Carbonaat, Oxalaat en Citraat)bij verhitten een magnetiseerbaar ijzeroxyde opleveren. Om te beginnen
lost men het ijzersulfaat op in één liter water, waar
aan men eerst het zwavelzuur heeft toegevoegd Het
zwavelzuur moet zeer voorzichtig aan het water wor
den toegevoegd; het mag in geen geval in omgekeer
de volgorde gebeuren! De op deze wijze verkregen
oplossing, giet men zo vaak door een filter, tot deze
absoluut helder is. Daarna voegt men - het eveneens
H'

Afb. 2-9. Overzicht van de afdeling waar automatisch Compact-Cassettes worden gemaakt bij Agfa. Op de
voorgrond een geheel automatische cassette-assemblage machine.
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in water opgeloste - Ammoniumoxalaat toe. Ditdient
zodanig te gebeuren, tot een geel ijzeroxalaat ont
staat. Het geheel wordt opnieuw gefiltreerd en hier
door verkrijgt men ongeveer 100 gram ijzeroxalaat,
dat met gedestilleerd water moet worden gezuiverd
Het ijzeroxalaat wordt hierna gedroogd en vervolgens
in een ijzeren pan gedaan en verhit Deze verhitting
dient zeer voorzichtig te gebeuren, aangezien bij een
te sterke verhitting alle moeite tevergeefs kan zijn.
Tijdens de verhitting moet het vertrek waarin dit
plaatsvindt goed worden gelucht, om te voorkomen
dat u koolmonoxydevergiftiging oploopt!
Zodra de overgebleven massa is afgekoeld, heeft men
een bruin poeder: het ijzeroxyde Dit oxyde vermengt
men met ca. 25 gram Celluloselak en verdunt het met
Aceton Dit verdunnen moet zodanig gebeuren, tot
men een dikte heeft bereikt zoals we die kennen van
normale verf
Om deze dispersie echter volledig homogeen te ma
ken, moet men ze in een kogelmachine tenminste
enkele dagen 'malen' (doorroeren in een draaiende
trommel, waaraan stalen kogeltjes zijn toegevoegd).
Dit gaat het beste met een schudmachine, voor zover
men daar toevallig de beschikking over heeft De dis
persie tenslotte, wordt met een kwastje op de papierrol gesmeerd Dit moet zo snel mogelijk gebeuren,
aangezien de emulsie in ongeveer een halve minuut
droog is Hierna knipt men de rol papier met een
scherpe schaar in de lengte door, in stroken van pre
cies 6,25 mm breed, nadat men eerst links en rechts
een randje van 2 mm heeft afgeknipt. Wanneer men
cassetteband nodig heeft, dienen de stroken uiter
aard een breedte te hebben van precies 3,81 mm!
Vervolgens worden alle stroken aan elkaar geplakt met de normale plakset - waarna men over een ge
luidsband van 360 meter lengte beschikt Als er cas
setteband van 3,81 mm van is gemaakt, krijgt men
ca. 600 meter cassetteband, hetgeen voldoende is
voor het vullen van zes C60-cassettes en één C40cassettel Veel plezier

gen, waarvan de gevoelige laag niet is 'opge
goten' maar is 'opgedampt'. Het Japanse con
cern Matsushita Electric Industrial Co. (spreek
uit 'Matsjoesta') heeft als eerste ter wereld zo'n
geluidsband geïntroduceerd; in augustus 1 979!
Deze Angrom-band bestaat uit een normale
drager, waarop door middel van een vacuumopdampproces, een dun laagje kobaltpoeder is

Chemisch en technisch valt er op deze methode
niets aan te merken, maar toch mag men aan
de zelfgemaakte geluidsband geen eisen stel
len, ook niet de minste. Men kan de kwaliteit
echter nog verbeteren door in plaats van papier
een kunststoffolie als drager te gebruiken
Voor het maken hiervan behoeft u alleen maar
een precisie-pers aan te schaffen, die reeds te
koop is voor zo'n f 750000,-.

aangebracht. Het 'oplossend vermogen' van de
nieuwe band is daardoor ca 10 maal zo groot
als van een conventioneel vervaardigde band.
Voorlopig heeft men deze nieuwe band in
Japan op de markt gebracht in de vorm van
Micro-Cassettes (dikteerapparaten). Er wordt

Het opdampen van de magnetische laag
Uit het voorgaande heeft u begrepen, dat de ge
voelige magnetische laag van een geluidsband
bestaat uit een ijzeroxyde, een chroomdioxyde
of ijzerpoederlaag, die op de kunststof drager
wordt gegoten Het oxyde of de ijzerpoeder is
daarbij vermengd met een bindmiddel. Tot voor
enige tijd is het echter een 'droom' geweest van
geluidsbandfabrikanten, een band te vervaardi

Binder additive

3^m

Maxnetic powder

aC o

3“
6pm

9pm

Polyester film

Coated Cape

"Evaporated" magnetic film

I

Polyester film

7

0.2pm

Approx 6pm

l
"Evaporated" type tape

Afb 2-10 Het verschil tussen een conventionele
geluidsband en een band met opgedampte magne
tische laag

de eerste tijd nog niet gedacht aan export. De
Micro-Cassettes met deze band hebben een
speelduur van maximaal 3 uur bij een - voorde
micro-cassetterecorders gebruikelijke - bandsnelheid van 1,2 cm/s.
In de Angrom-band wordt een drager gebruikt
van ongeveer 6 micrometer dikte (zoals gebrui
kelijk) maar de magnetische laag is belangrijk
dunner dan normaal Deze is slechts 0,3/nm
dik, in plaats van de gebruikelijke 3
En wat
belangrijker is: de gevoelige laag bestaat voor
100% uit magnetisch materiaal, aangezien er
geen bindmiddelen worden gebruikt.
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Voor wat betreft de Micro-Cassettes biedt de
nieuwe bandsoort belangrijke voordelen in ver
gelijking met de conventionele Micro-Cassettes:
1. De bandlengte in een cassette is 50% groter
(van ongeveer 44 meter tot ongeveer 66 me
ter) waardoor 3 uur speelduur is verkregen.
Met een conventionele cassette ismaximaal
2 uur mogelijk (2 X 1 uur).
2. De frequentiekarakteristiek in het hooggebied is belangrijk verbeterd, aangezien door
de opgedampte laagkorteregolflengtenkunnen worden geregistreerd. Voor de diktaten
is de verstaanbaarheid dus beter.
3. Ondanks het feit dat de nieuwe band be
langrijk dunner is, is de mechanische sterk
te hetzelfde als van conventionele cassettes
aangezien de drager dezelfde dikte heeft.

Hoewel het momenteel nog niet in de bedoeling
ligt om de normale Compact-Cassettes te gaan
voorzien van deze opgedampte bandsoort, is
dat in de nabije toekomst toch een ontwikkeling
waarmee rekening moet worden gehouden
Men denkt dat omstreeks 1985 de opdampmethode algemeen zal worden toegepast. En
deze opdampmethode biedt uiteraard niet al
leen voordelen voor normale geluidsband en
cassetteband; ook videobanden krijgen door
middel van deze methode een langere speelduur, terwijl dit eveneens geldt voor Puls Code
Modulatie. Een techniek, waarop we in hoofd
stuk 10 nader ingaan!
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Afb. 2-11. Een conventionele en een Angrom MicroCassette. Duidelijk zijn hier de minimale afmetingen
te zien.

3. De cassetteband

Over geluidsband, en cassetteband in het bij
zonder, zijn boeken vol te schrijven, compleet
met talloze formules, karakteristieken enz.
Maar voor de gebruiker van cassettes is dat niet
interessant, zodat we u daar niet mee zullen
vermoeien. Wel is het interessant om te weten
welke soorten cassetteband er bestaan, wat zo
de verschillen zijn tussen de verschillende
soorten en typen en de problemen die aan de
cassettesoorten kleven.

Bij cassettes wordt niet de bandlengte maar de
totale speelduur opgegeven in minuten. Op een
C90-cassette kunt u dus 2 X 45 minuten op
nemen, d w z. één complete langspeelplaat per
cassettekant.
Vier soorten cassetteband
Zeer globaal kunnen we cassettebanden on
derverdelen in vier hoofdgroepen.
1. IJzeroxydeband (Fe2O3)
Type /
2. Chroomdioxydeband (CrO2)
Type //
3. Ferrichroomband (FeCr).
Type ///
4 Metaalpoederband (Metal-Tape). Type IV

Als nu deze vier soorten band door elke fabri
kant zouden worden gemaakt en exact dezelfde
eigenschappen zouden hebben, waren er maar
weinig problemen voor de gebruikers. Bij het
gebruik van een bepaald type cassette zouden
alleen de 'bias' en 'EO' schakelaars van de
cassetterecorder of het cassettedeck in de juis
te stand hoeven te worden gezet en men is
klaar voor opnemen. Zo eenvoudig is het helaas
niet, al probeert men nu internationaal tot een
normalisatie te komen, waarbij de bovenge
noemde vier bandsoorten worden aangegeven
met Type I t/m IV. We zullen hierop nog nader
ingaan.
Allereerst is het nuttig te weten hoe de 'in
dustrie' de ontwikkeling ziet van de magneet
band in de komende jaren.
Afbeelding 3-1 geeft een overzicht van de ont
wikkelingen vanaf ca. 1945 tot aan de ver
wachtingen omstreeks 1985. U ziet dat men
verwacht dat in 1 985 de cassettebanden zullen
worden vervaardigd volgens het reeds behan
delde vacuum-opdampsysteem, waardoor we
geen gebruik meer hoeven te maken van bind-

System
Afb. 3-1 Ontwikkeling geluids
band van 1945 tot ca. 1985
(Bron Matsushita Electric)
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Afb. 3-2. IJzeroxydenaaldjes van Philips-cassetteband. Van
links naar rechts ijzeroxyde (Ferro). super-ijzeroxyde (HiFerro) en Chroomdioxyde In deze volgorde zijn de naaldjes
steeds fijner en beter gedefinieerd.
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Afb. 3-3. Zichtbaar gemaakte sporen op een geluidsband. Van boven naar onder: volspoor, tweespoor en vier
spoor. U ziet daarbij steeds de registratie van een enkele toon en de registratie van een stuk muziek. (BASF)

middelen om de gevoelige laag op de drager te
'lijmen'. Dat betekent dus een magnetische
laag, die voor 100 % uit magnetisch materiaal
bestaat; het ligt in de lijn der verwachting, dat
voor het magnetische materiaal ijzerpoeder zal
worden gebruikt (dus geen ijzeroxyde). Een en
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ander houdt ook in, dat deze banden een enorm
hoge coërcitiefkracht en een grote remanentie
zullen hebben. Zover is het echter nog niet, al
betekent de medio 1979 geïntroduceerde Metal-Tape (een band met een gevoelige laag van
ijzerpoeder) een enorme stap vooruit wat be-

treft de coërcitiefkracht en de remanentie (zie
voor deze begrippen o.a. hoofdstuk 1)

De eerste generaties
Sinds de introductie in 1963 is de CompactCassette steeds verbeterd, zowel wat betreft de
geluidsband zelf als de cassettebehuizing Op
de behuizing en alles wat daar mee heeft te
maken, komen we in een volgend hoofdstuk te
rug. In 1963 waren alle cassettes 'ijzeroxydecassettes'; met gebruikte geluidsband zoals dat
ook werd gebruikt voor de spoelenrecorders
Maar al zeer spoedig kwamen de verschillende
fabrikanten met verbeterde versies; de verbe
teringen bestonden voornamelijk uit fijnere
magnetische deeltjes De verbeteringen waren
trouwens hard nodig om de cassette tot een
internationaal gebruiksartikel te maken. Want
in vergelijking met de goed ingevoerde spoelenrecorder waren de resultaten nogal matig
Zeer logisch, want wat moet je met een bandsnelheid van maar 4,75 cm/s en sporen van
0,6 mm breed? Hoe groot het verschil is met
een spoelenrecorder laat afb 3-3 zien Van
boven naar beneden zien we hier de sporen bij
een volspoor-opname, een halfspoor-opname
en een viersporen-opname De volspoor-op
name heeft een spoorbreedte van 6,3 mm, de
halfspoor (stereo)-opname heeft een spoor
breedte van 2 mm en de onderste sporen zijn
1 mm breed En dan zijn cassettesporen nog
smaller.
Afgezien van een slechte frequentiekarakteristiek, leverde de cassette toen ook vrij veel ruis;
voor de amateur waren er nog geen ruisonderdrukkingssystemen. Low Noise ijzeroxydes wa
ren een eerste stap op weg naar kwaliteitsver
betering. Met de parallel verlopende ontwikke
lingen in de apparatuursector, werd al spoedig
een uitbreiding van het frequentiebereik hét
doel van de ontwikkelingsafdelingen Maar
toch leek het er op, dat HiFi-kwaliteit nooit
mogelijk zou zijn met ijzeroxydecassettes.
Begin 1970 deden geruchten de ronde, dat er
een nieuwe generatie cassettes op de markt
zou komen: de chroomdioxydeband. Medio
1970 kregen we de eerste gegevens binnen
van Agfa-Gevaert. Men toonde de nieuwe cas
settes op Hi-Fi '70 te Düsseldorf. Er werd toen
o.a. verteld, dat het in verband met de minimale
dikte van de ba nd(1 2 pim) vooralsnog niet mogelijk was verder te gaan dan de C90 cassettes.
Als voordelen ten opzichte van de ijzeroxyde
cassettes, noemde men bij chroomdioxyde de
ca. 50 % hogere coërcitiefkracht, hetgeen
mogelijk was geworden doordat de 'zwarte'

kristalnaaldjes (Agfa kondigde de chroomdi
oxydeband aan als 'Dieschwarzen Chromdioxid
Compact Cassette') van het dioxyde veel lan
ger zijn dan de bruine in ijzeroxyde band, zich
dichter opeen laten stapelen en zich beter laten
magnetiseren. Als voorlopig nadeel noemde
men de hogere wisstroom die nodig is om de
chroomdioxydeband te wissen
Door de hogere coërcitiefkracht wordt de band
namelijk sterker gemagnetiseerd, zodat het
meer energie kost die magnetisatie er uit te
halen. Dat speelt nog veel sterker - om even
vooruit te lopen - bij Metal-Tape. Hiervan is de
coërcitiefkracht nog veel hoger dan die van
chroomdioxyde, zodat opnemen en wissen van
een Metal-Tape niet mogelijk is met een 'nor
maal' cassettedeck! Chroomdioxyde is overi
gens zo populair geworden, dat nu vrijwel elke
fabrikant deze bandsoort in het leveringspro
gramma heeft Met de invoering van chroom
dioxyde, bereikte het Compact-Cassette sy
steem voor de eerste keer HiFi-kwaliteit
De uitstekende opneemeigenschappen bij ho
ge frequenties, waren er de oorzaak van dat al
gauw de meeste cassette-apparaten werden
ingeregeld op chroomdioxyde; over het alge
meen volgens de DIN referentieband BASF TP
18 CrO2, 'Leerteil C 401 R
Al vrij snel na de introductie van chroomdi
oxyde, verschenen op de markt zogenaamde
'Kobalt-gedoteerde' ijzeroxydecassettes. Deze
vertoonden weliswaar een goede uitstuurbaarheid in de lage frequenties - chroomdioxyde
heeft wat minder goede eigenschappen in het
lage frequentiegebied - maar in de voor HiFi
juist zo belangrijke hogere frequenties, bleven
ze merkbaar achter bij chroomdioxyde
Tegelijk met het op de markt brengen van deze
Kobalt-gedoteerde cassettes werden antichroomdioxyde campagnes gestart, waarin on
dermeer werd gesteld dat chroomdioxyde een
hogere kopslijtage zou veroorzaken! Deze be
wering bleek volkomen uit de lucht gegrepen.
Het blad Stereo HiFi Test heeft in die periode
eveneens een onderzoek naar deze bewe
ringen gedaan en aan de hand van elektronen
microscoop foto's (vergrotingen van
5500
maal, 11000 maal en 22000 maalljkon worden
vastgesteld dat genoemde beweringen inder
daad onzin waren.
Het blad (1e jaargang nr.4) concludeerde onder
andere 'Als conclusie kunnen we stellen, dat
alle chroomdioxydebanden gladder waren dan
de gladste HiFi-band die we hebben gevonden
Chroomdioxyde mag dan wat harder zijn, maar
er is geen enkele reden om aan te nemen dat
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Afb. 3-4a.
Rasterelektronenmicroscoopfoto Agfa
Chroomdioxyde. Vergroting
5500 maal.

Afb. 3-4b. Idem, vergroting
11000 maal.

Afb. 3-4c. Idem, vergroting
22000 maal.
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Afb. 3-5 a
Rasterelektronenmicroscoopfoto TDK
Chroomdioxyde (Krom. 02).
Vergroting 5500 maal

Afb 3-5b. Idem, vergroting
11000 maat.

Afb. 3-5c. Idem, vergroting
22000 maal.

(De foto's 3-4a/b/c en
3-5a/b/c zijn gemaakt door
het Centraal Laboratorium
T.N.O. Delft)
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Afb. 3-6. Het cassette-programma van Agfa-Gevaert
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Afb. 3-7. Dwarsdoorsnede van een Ferrichroomband (in de lengterichting van de band) vergroting 4000 maal.
(foto Sony)
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CrOi

"

7-FeiO.t

X4.000

Afb. 3-8. Dwarsdoorsnede van een Fernchroomband (loodrecht op een doorgeknipte band). Vergroting 4000
maal, (foto Sony)

chroomdioxyde ten aanzien van band in de
Low-Noise of HiFi-klasse als "schuurpapier” is
te kwalificeren!'.
Op grond van het feit dat, uitgaande van de
toenmalige cassette-apparatuur, chroomdi
oxyde de beste basis vormde voor optimale HiFikwaliteit, introduceerde BASF een 'Chroom
dioxyde Super'-band. Bij de introductie stelde
de fabrikant, dat de dynamiekwaarden van dit
nieuwe bandtype laten zien dat in de lage fre
quenties de dynamiek van een studioband met
een bandsnelheid van 38 cm/s zelfs wordt
overtroffen Bij het ontwikkelen van de 'super'band is men uitgegaan van de zwakke punten
van het cassettesysteem, zoals bijvoorbeeld de
uitstuurbaarheid voor hoge frequenties Hier
kon worden bereikt, dat de uitstuurbaarheid
van deze cassette in het bereik van 10000 tot
20000 Hz 6 dB boven de waarde van het 'nor
male' chroomdioxyde ligt. Bovendien werd de
uitstuurbaarheid bij de lage frequenties ten op
zichte van chroomdioxyde met ongeveer 2 dB
verbeterd, terwijl de ruis met 1,5 dB werd ver-

minderd
Behalve BASF, heeft ook Agfa-Gevaert een
superchroomcassette in het leveringsprogram
ma Opmerkelijk van deze superchroombanden
is, dat het geen zuivere chroomdioxyde banden
zijn. Het zijn namelijk tweelaags banden, even
als de ferri- of ferrochroombanden dat zijn. De
superchroombanden bevatten op de drager
allereerst een dun laagje Fe2O3 (ijzeroxyde)
met daarop een laag chroomdioxyde. Maar on
danks dat, kunnen ze worden gebruikt als 'normale'chroomdioxydebanden, zodat de recorder
bij gebruik er van in de stand 'CrO2' moet
worden gezet!

De derde generatie: Ferrichroom of Ferrochroom
Als derde generatie werd enkele jaren geleden
de Ferrichroom-cassette geïntroduceerd Deze
bandsoort heeft in plaats van een drager met
een magnetische laag, een drager met twee
gevoelige lagen! Dat zijn weer een laagje ijzeroxyde en een laagje chroomdioxyde. Maar men
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mag deze bandsoort niet verwarren met boven
genoemde Superchroombanden; de ferrichroombanden hebben een speciale instelling
van de recorder nodig en op vrijwel alle mo
derne cassettedecks treffen we de stand 'FeCr'
aan. De resultaten van deze 'dual-layer' (dubbellaag)banden zijn doorgaans erg goed. Bij ge
bruik van een goed cassettedeck is een frequentiebereik tot 1 8 a 20 kHz haalbaar. Er doen
hardnekkige geruchten de ronde, dat deze
bandsoort binnen vrij korte tijd weer van de
markt wordt genomen. Als reden wordt onder
meer opgegeven, dat de superchroom banden
even goed zijn en dat men voor 'topprestaties'
dan Metal-Tape kan gebruiken. De toekomst zal
ons leren of dit werkelijk het geval is.
Een opmerking is hier tenslotte op zijn plaats.
Agfa-Gevaert heeft een 'Ferrocolor'-cassetteband in de handel, hetgeen de indruk zou kun
nen wekken dat het daarbij gaat om een Ferriof Ferrochroomband. Dat is niet het geval. Agfa
brengt de Ferri- of Ferrochroombanden in de
handel onder de aanduiding 'Carad', terwijl de
genoemde Ferrocolorcassette een normale
'High Dynamic I' ijzeroxydeband is.
Chroomsubstituutbanden
Een groter probleem vormen de 'chroomsubstituut'-banden. Deze bandsoort is enkele jaren
geleden geïntroduceerd en wordt door veel fa
brikanten aangeduid als 'chroom' of als Type II
De gebruiker dient deze bandsoort dan ook te
beschouwen als chroomdioxydeband en moet
zijn cassettedeck ook instellen op chroomdioxydel Maar wat het probleem betreft het
volgende: de meeste chroomsubstituutbanden
zijn onderling lang niet vergelijkbaar, waardoor
heel verschillende resultaten worden bereikt.
Die resultaten zijn afhankelijk van het ge
bruikte merk band en het cassettedeck. Voor de
gebruiker betekent het dat hij de resultaten die
de verschillende chroomsubstituutbanden zul
len geven op zijn cassettedeck, alleen experi
menteel kan vaststellen. Het is dus een kwestie
van verschillende merken cassettes kopen en
vervolgens op het gehoor vaststellen welke
cassette de beste resultaten geeft. Een situatie
die bepaald niet ideaal kan worden genoemd.

IJzerpoeder band (Metal-Tape)
In de laboratoria van de verschillende geluidsbandfabrikanten, werd al jaren gezocht naar
een verbetering, die de 'gewone' cassette in
één klap 'ouderwets' zou kunnen maken. De
oplossing was echter al lang bekend. In plaats
van een gevoelige laag van ijzeroxyde, chroom-
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Afb. 3-9. Ferrichroomband van Sony.

5h-B1T3 60

MEMOREX h.&h-öFas 90

A fb. 3-10. Memorex High Bias cassette; een chroom
substituutband.
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Afb. 3-11. Metal-Tape van Philips.

Afb. 3-12 Scotch Metal-Tape
('Metafine').

Ijzeroxyde

Chroomdiox yde
Meta! Tape

A fb. 3-13. Hysteresiskromme van een ijzeroxyde band, chroomdioxyde band en een metaatpoeder band(MetalTape).

dioxyde of een combinatie van beide, wilde
men een laagje zuiver ijzerpoeder aanbrengen.
Het probleem was echter dit praktisch te verwezelijken. 3M (Scotch) en Philips kwamen on
geveer gelijktijdig met een ijzerpoeder-band op
de markt; eind 1978 kwamen beide met bruik
bare monsters
Electro-akoustische eigenschappen van ijzerpoederband
De uitstekende eigenschappen van een ijzerpoederband zijn toe te schrijven aan de mag
netische eigenschappen, die ondermeer tot
uiting komen in de hysteresiskromme (afb.
3-13).
We vergelijken hier de magnetische eigen
schappen van ijzerpoederband met die van een
gemiddelde ijzeroxydeband en een chroomdioxydeband. In de hysteresiskrommen is de
magnetische veldsterkte H uitgezet tegen de
magnetisatie B van de band. Dit is dus de sterk
te van het in de band geïntroduceerde mag
netisme. Voor elke bandsoort zijn hierbij twee
parameters erg belangrijk:

De coercitiefkracht Hc (dit is het negatieve
magnetische veld dat nodig is om de magne
tisatie weer terug te brengen tot nul).
2 Het remanent magnetisme Br (dit is het res
tant magnetismedatoverblijftalsde magne
tische veldsterkte tot nul is teruggebracht
Voor het gemak zouden we kunnen stellen, dat
om tot een goed resultaat te komen Hc en Br zo
groot mogelijk moeten zijn Hierdoor kan de
band over het gehele frequentiebereik een
groot signaal opnemen en vasthouden. Het fre
quentiebereik dat een band kan opnemen en de
gelijkmatigheid van de frequentiekarakteristiek
worden ondermeer bepaald door de verhouding
Hc en Br. De zeer hoge Hc en Br waarden van
ijzerpoeder band zijn te zien in de afgebeelde
hysteresiskromme. Terwijl normale ijzeroxyde
banden een Hc hebben van hooguit 350 Oersted (Oe), bereiken de ijzerpoederbanden een
waarde van 950 a 1000 Oe. Bij chroomdioxyde
is de coërcitiefkracht tussen de 500 en 5500e
Over het algemeen is de oppervlakte van de
hysteresiskromme evenredig aan de mogelijk
heden van de band. De belangrijk betere kwali1
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A tb. 3-14. MOL (Maximum Output Level) van een Metal- Tape en een chroomdioxyde band (Philips bandsoorten)

LEVEL
dB

teit van de poederband is in de hysteresiskromme duidelijk te zien
Verder gegevens die de hoge kwaliteit van de
metaalband aangeven, vinden we in afb 3-14

I I I I I

MOL 315 Hz

en afb. 3-1 5
Afbeelding 3-14 laat de MOL (Maximum Out
put Level of maximaal uitgangsniveau) zien
Deze is 4 en 7 dB beter dan de DIN-referentie
band voor chroomdioxydecassettes, gemeten
bij 10 kHz en afgezet tegen de opneemsterkte
Duidelijk ziet men hier de veel hogere spanningsafgifte van de ijzerpoederband (Philips
Metal).
Afbeelding 3-15 toont de afgegeven spanning
en de vervormingskarakteristieken bij 315 Hz
Speciaal in het hogere frequentiegebied is de
uitstuurbaarheid van metaalband beter dan
van andere bandsoorten. Dit resulteert in een
grotere hoogdynamiek en een bijbehorende
betere signaal-ruisafstand.
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S 315 Hz

i i i r
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Afb. 3-15. Spannings- en vervormingskarakteris
tieken bij 315 Hz van Philips chroomdioxyde en
Philips Metal- Tape.

Philips heeft naast dit alles meegedeeld dat bij
gebruik van metaalpoederbanden de kopslij
tage nog lager is dan bij gebruik van andere
bandsoorten Volgens deze fabrikant is het be
wezen dat na testen van honderden uren met
deze banden de kopslijtage zo gering is, dat die
nauwelijks kan worden gemeten

Speciale 'Metal' indicatie
Zoals velen bekend zal zijn, hebben chroomdioxydecassettes aan de achterzijde een spe
ciale opening, waardoor de meeste cassettedecks automatisch kunnen instellen op chroom dioxydeband. Philips - de ontwerper van de
Compact-Cassette - heeft zijn Metaalpoedercassettes nu voorzien van speciale indicatie
openingen, om in de toekomst decassettedecks
automatisch te laten overschakelen op 'Metal'
zodra een metaalcassette wordt gebruikt. Ook
bij andere metaalcassettes hebben we deze
opening reeds aangetroffen (o a. Technics), zo
dat dit waarschijnlijk een norm zal worden
Afbeelding 3-16 laat de achterzijde zien van
een Philips Metal-Cassette.

CrO2 Identification hole
ME TAL Identification holes

----1

- <-

rTrf
11.5*0,3

fmm

18,8tO,3

mm

66,2 ?0,3

mm

Afb 3-16 Afmetingen en identificatiegaten van de
Philips 'Metal'-cassette.

Normalisatieproblemen bij CompactCassettes
Het IEC (International Electronic Committee)
werkt momenteel aan een nieuwe ordening
van de steeds gecompliceerder wordende situ
atie op gebied van Compact-Cassettes Bij deze
organisatie zijn onder meer de landen aange
sloten die produktief zijn op cassettegebied,
zoals Japan, Nederland en Duitsland. Voorop
bij dit streven naar een uniforme aanduiding
van cassettes en cassette-apparaten staat de
volgende concreet mogelijke oplossing:
Fe2O3 ijzeroxydecassettes, lEC-type I.
CrO2 of CrO2 substituten (chroomdioxyde), lECtype II.

SMcóf^e^-- '

$?4cö«cïfo

Afb. 3-17. Enkele typen LH-super cassettes van
BASF.

FeCr ferrichroomcassettes, lEC-type III
Metaalpoeder- of -pigmentcassettes, lEC-type
IV
Een dergelijke uniforme aanduiding heeft na
tuurlijk alleen zin als deze berust op een inter
nationaal overeengekomen systeem van referentiebanden per cassette-klasse. Deze moet
tevens een basis vormen voor de instelling van
de cassette-apparaten en de bandcompatibiliteit (uitwisselbaarheid). De aanduiding is dus
pas zinvol wanneer alle apparatuur is inge
steld met dezelfde referentieband voor 'bias'
(voormagnetisatie), gevoeligheid, uitgangs
signaal en opneem/weergeef frequentiekarakteristiek (overall-karakteristiek).
We hebben eerder in dit hoofdstuk reeds ge
zien, dat in het cassettesysteem de afgelopen
jaren binnen elke bandcategone (Fe2O3; CrO2,
FeCr) aanzienlijke varianten en afwijkingen zijn
ontstaan, zodat het zelfs nu voor de vakman
vrijwel onmogelijk is een optimale cassette
voor een bepaald type cassettedeck aan te be
velen. Maar één ding is zeker vanwege de ver
schillende instellingen van de apparaten zal
het technisch onmogelijk blijven een cassette
te fabriceren die op alle apparatuur optimaal
functioneert.
De verschillende bandeigenschappen binnen
elke categorie hebben buiten Europa (het vas
teland) en vooral binnen het 'DIN-gebied’ er toe
geleid dat de apparatuurinstelling voor wat be
treft 'bias' en frequentiekarakteristiekeensoort
'chef-kok' instelling is geworden. Zo worden
weliswaar binnen het DIN-gebied alle appara
ten met de DIN-referentieband TP 18, charge
T308 S, FSLH (BASF) ingesteld, maar ook hier
zijn al 'smaakcorrecties' vast te stellen. In het
Verre Oosten wordt nog weer heel anders ge
meten.
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Deze laatste fabrikanten baseren zich door
gaans op de oude DIN-referentieband QP12,
charge C521, LH (BASF), maar houden daarbij
rekening met de onderling sterk verschillende
banden van Japanse fabrikanten. Dit leidt uiter
aard tot zeer verschillende 'oplossingen', te
meer omdat ook daar sprake is van de 'smaakfactor'.
Zoals sommigen bekend is, heeft de Duitse fa
brikant BASF getracht een hopelijk voorlopige
oplossing te geven door twee parallelle bandsoorten op de markt te brengen FSLH voor ap
paraten uit het DIN-gebied en FSLH I voor appa
raten uit het Verre Oosten Hierbij komt FSLH
in gemiddelde waarde overeen met de huidige
referentieband charge T308 S met een relatief
lage coërcitiefkracht van ca. 230 a 240 Oe
FSLH I functioneert optimaal bij apparaten uit
het Verre Oosten en heeft een coërcitiefkracht
van ca. 290 Oe. Het kan echter gebeuren dat
sommige apparaten uit het Oosten beter wer
ken met de FSLH dan met FSLH I en omgekeerd
Dit alles onderstreept nogmaals de noodzaak
om het gehele samenspel van cassette en cassette-apparatuur opnieuwte organiseren zodat
de gebruiker in de toekomst zonder enig pro
bleem cassettes kan kopen; tenminste van fa
brikanten van merkcassettes, want dit laatste
vormt een probleem apart!
Doorslaggevend voor dit alles is de normalisa
tie van de internationale referentiebanden voor
een uniforme apparatuur-afregeling Hieron
der enkele overwegingen van het IEC

SA-C60Ö

Afb. 3-18. Dne verschillende ijzeroxydecassettes 'Dynamic'. Acoustic Dynamic' en ‘Optimum Dynamie' - van TDK plus een chroomsubstituutcassette
'Super Avilyn'. Deze zijn eind 1979 door TDK ge
ïntroduceerd.
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Afb. 3-19. De bekende UD/XL / ijzeroxydecassette
van Maxell.
a. IEC type / Fe2O3
Voor de internationaal uniforme apparaat-instelling wordt een referentieband 'Type I' ver
eist. Deze dient een coërcitiefkracht te hebben
van ongeveer 280 Oe met de volgende afwij
kingen ten opzichte van het FSLH I bandtype
een gevoeligheid voor hoge frequenties, die
tussen die van moderne, kwalitatief zeer goede
LH banden ligt en met een 0,5 tot 0,75dB lagere
voormagnetisatie. Met het oog op de veel ver
kochte, goedkope Low-Noise en LH-cassettes
is het niet mogelijk om een kwalitatief goede
band onveranderd te gebruiken voor de unifor
me apparatuurinstelling. LN- en LH-cassettes
- die bijvoorbeeld in Japan meer dan 80% uit
maken van het totale cassetteverbruik-zouden
dan ongunstiger resultaten opleveren (vooral
verlies van hoge tonen).

b. IEC type // CrO2
Momenteel worden alle Europese en Japanse
apparaten afgeregeld met de DIN-referentie
band blanco TP18, charge C 401 R. Een ander
deel van de apparaten wordt afgeregeld op
allerlei chroomsubstituten. In deze categorie
zijn echter de verschillen tussen de diverse
cassettes niet zo groot als bij de ijzeroxyde cas
settes. Een probleem is echter, dat het gebruik
van echte chroomdioxydebanden sterk ver
schilt. Terwijl in Europa in deze categorie over
het algemeen chroomdioxyde domineert, wordt
in Japan maar weinig chroomdioxyde verkocht;
daar is de vraag naar chroom substituten erg
groot. Hierbij komt nog, dat bijna alle apparatuurfabrikanten in het Verre Oosten deze cate
gorie als 'Chroom', 'CrO2' of 'Cr' aanduiden,
ook wanneer zij feitelijk hun apparaten hebben
afgeregeld met een chroomdioxydesubstituut!

Afb 3-20 Scotch Master■! gzeroxydecassette

in

Scotch
A4ASTER II1~

L < 90

Afb. 3-21. De 'topreeks' van Scotch Master-I
(ijzeroxyde). Master-H (chroomsubstituut) en
Master-lll (Fernchroom).

In alle andere landen zijn beide groepen te vin
den. Het concept, dat de deelnemende IECleden hier voorstellen is een vervanging van de
huidige referentieband (TP 18) door een refe
rentieband 'Type II' met een vrijwel gelijke
voormagnetisatie maar met een verhoogde ge
voeligheid van ca. 1 dB voor hoge en lage fre
quenties. Hiermee hoopt men dat de uitwissel
baarheid van de chroom- en chroom-substituutbanden - ook met het oog op het kritieke
Dolby-systeem - wordt verbeterd
c. IEC type III FeCr
Hier worden geen problemen verwacht Alle
momenteel op de markt zijnde FeCr-banden althans van Duitse en Japanse herkomst - zijn
vrijwel uitwisselbaar. De referentieband 'Type
II' zou wel eens de reeds vastgelegde DIN-referentieband van deze categorie kunnen zijn (of
door Japan (Sony) geleverd worden).

Afb. 3-22 De Agfa Ferrichroomcassette
(Ferrum + Chrom) wordt in de handel gebracht
onder de naam Agfa 'Carad'.
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Afb. 2-23. De 'topreeks' van Sony:
De FeCr cassette (ferrichroom).
CD-a(chroomsubstituut) en Metallic (Metal).

d. IEC type IV Metaal-pigment (ijzerpoederbanden)
Bij dit nieuwe bandtype dient zoveel mogelijk
vanaf het begin te worden vermeden dat dezelf
de problemen ontstaan als bij de andere band
soorten. Internationaal overleg omtrent een
normalisatiecommissie is reeds op gang geko
men. Er worden monsters en meetresultaten
uitgewisseld met het doel de metaalbanden
voor wat betreft 'bias' en gevoeligheid voor
hoge en lage frequenties vast te leggen. Ook
dit op basis van een referentieband. De referentiebanden dienen niet meer - zoals tot dusverre
bij DIN - het privilege te zijn van een enkele
fabrikant maar er moeten voorwaarden komen
die het elke fabrikant mogelijk maakt eveneens
referentiebanden te vervaardigen. Hierbij is
echter een onafhankelijke keuring noodzakelijk
om te verzekeren dat deze banden in elke cate
gorie binnen nauwe toleranties gelijk zijn voor
wat betreft coërcitiefkracht; dus voormagnetisatie en gevoeligheid voor hoge en lage fre
quenties. Dit ook bij een gevarieerde voormagnetisatiestroom!
Natuurlijk zijn vooral fabrikanten van cassetteapparaten geïnteresseerd in een uniformering
van het systeem door middel van referentie
banden. Want tenslotte dienen zo veel mogelijk
merkbanden uitwisselbaar te zijn met hun ap
paratuur. De bereidheid om een overeenkom
stige aanpassing van de (nieuwe) apparaten
door te voeren, is dan ook zeer groot. Ook de
aanpassing van bestaande apparatuur aan de
nieuwe voorwaarden in de service-werkplaatsen is geen groot probleem, omdat de afregelmogelijkheden voor alle belangrijke parame-
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ters in vrijwel alle apparaten voorhanden zijn.
Het is verder verheugend, dat ook de meeste
geluidsbandfabrikanten in Japan en Europa
bereid zijn eventuele correcties uit te voeren
bij de fabricage van lopende, kwalitatief goede,
bandsoorten ten behoeve van een aanpassing
aan de uniforme apparaatafstelling.
De compatibiliteit wordt in feite slechts door
secundaire eigenschappen (coërcitiefkracht en
gevoeligheid bij een bepaalde voormagnetisatie) bepaald. Primaire eigenschappen, zoals
hoog-laag dynamiek, ruis, modulatieruis, uitstuurbaarheid enz. blijven voor individuele ver
beteringen en derhalve voor concurrentie en
reclame beschikbaar.

Enkele belangrijke begrippen
We willen nu enkele veel voorkomende en be
langrijke uitdrukkingen wat nader uitleggen.
Een bandopname moet een zo laag mogelijke
ruis hebben (grote signaal-ruisafstand) maar
mag aan de andere kant niet vervormd zijn
Beide grootheden, signaal-ruisafstand en ver
vorming, hebben sterk met elkaar te maken. Bij
een grotere signaal-ruisafstand is de vervor
ming ook groter en omgekeerd. Om die reden
wordt de signaal-ruisafstand vaak opgegeven
bij een vervorming van 3%. In veel gevallen
echter wordt de signaal-ruisafstand ookgespecificeerd voor een uitsturing van 0 VU of 0 dB
op de meters van het cassette-apparaat ten op
zichte van een frequentie van 1 kHz of 333 Hz.
Voor hogere frequenties liggen de zaken echter
anders; zo u weet, is de uitstuurbaarheid van
een band in het hoog minder goed dan in het
laag.
Vooral in dit opzicht is de Metal Tape belang
rijk in het voordeel ten opzichte van alle andere
bandsoorten! Het meten van deze eigenschap
- de uitstuurbaarheid bij 10 kHz - meet men
door deze te vergelijken met de uitstuurbaar
heid bij 333 Hz. Men meet dan hoeveel dB min
der uitsturing er nodig is om bij 10 kHz tot een
zelfde vervorming te komen als bij 333 Hz. Deze
hooguitsturing wordt aangegeven met'dB'
aangezien de uitstuurbaarheid bij 10 kHz altijd
lager is dan bij 333 Hz. Vanzelfsprekend moet
deze waarde zo laag mogelijk zijn; een waarde
van -3 dB is hier beter dan een waarde van
-8 dB.
Ook kent men de 'hoogdynamiek'. Dit is de fac
tor die de spanning van een 10 kHz signaal
groter is dan de grondruis. Er is dan ook een
samenhang tussen signaal-ruisafstand (SR),
hooguitstuurbaarheid en hoogdynamiek te
weten:

Signaal-ruisafstand - hooguitstuurbaarheid =
hoogdynamiek.
Globaal overzicht van de verschillende bandsoorten
Het is niet verwonderlijk als u door het boven
staande niet meer weet waar u aan toe bent en
niet weet welk type cassette te kiezen voor een
bepaalde opname. Maarom u op weg tehelpen,
hebben we als besluit van dit hoofdstuk een

tabel opgenomen van de hoofdsoorten casset
tes die in de handel zijn met daarbij de vermel
ding van enkele specifieke eigenschappen en
- heel globaal - de toepassingsmogelijkheden.
Het zal duidelijk zijn, dat het onmogelijk is om
alle merken en typen cassettes tabellarisch te
rangschikken; alleen al uit Japan kwamen in
1979 al meer dan 20 verschillende nieuwe
typen! Voornamelijk van de fabrikanten Sony,
TDK, Maxell en Fuji.
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4. De behuizing van de
Compact-Cassette

Compact-Cassettes zijn volgens de meeste ge
bruikers allemaal hetzelfde. Men weet welis
waar dat er verschillende bandsoorten in kun
nen zitten, maar daarmee houdt het verschil
op. Dat is echter maar voor een klein gedeelte
waar. Qua uiterlijk en afmetingen is elke Compact-cassette hetzelfde Ze moeten vanwege
de Philips-licentie allemaal streng voldoen aan
de maatvoering, om daarmee de cassette over
de hele wereld uitwisselbaar te houden. Aan de
binnenkant is het met de normalisatie anders
gesteld Een fabrikant kan het binnenwerk van
een Compact-Cassette perfect uitvoeren, maar
ook kan hij er letterlijk een 'troep' van maken.
En dat laatste komt geregeld voor bij cassettes
van onbekende merken die voor een fancy-prijs
in de handel worden gebracht. We zullen daar
om de binnenkant van de cassette eens nader
gaan bekijken.

De binnenkant van de Compact-Cassette
Er zijn cassettes waarvan de deksels door mid
del van schroeven aan elkaar vast zitten. Ook
zijn er cassettes, waarvan de deksels aan el
kaar zijn 'gelast' De geschroefde cassettes
kunnen worden geopend en bij een eventuele
mechanische storing - mogelijk - worden gere
pareerd. Dichtgelaste cassettes kunnen niet
worden geopend en kunnen daarom bij een
eventueel defect de vuilnisbak in Dergelijke
cassettes treffen we voornamelijk aan in de

Afb. 4-1. Samenstelling van een Compact-Cassette
(Sony):
1. Bovendeksel.
2. Zelftapper.
3. G lijfo!ie (liner).
4 Wikke/kerntje.
5 Geleiderolletje.
6. Afschermplaat.
7. Wikkelkerntje met bandvoorraad.
8. Aandrukveertje met viltje.
9. Band.

10. Glijfolie (Hner).
11. Uitbreeknokje (wisbeveiliging).
12. OnderdekseL
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'goedkope' sector. Maar er zijn ook kwaliteitscassettes die zijn dichtgelast. De fabrikant van
Memorex bijvoorbeeld tekent aan bij zijn dicht
gelaste cassettes, dat uit ervaring is gebleken
dat een gelaste cassette mechanisch stabieler
is dan een geschroefde cassette!
Aangezien het met de mechanische stabiliteit
van geschroefde cassettes nogal meevalt, pre
fereer ik persoonlijk de geschroefde cassettes
Bij voorbespeelde Musicassettes komt nog wel
eens een 'kliksysteem' voor, waarmee de twee
cassettedeksels in elkaar grijpen. Na enig pro
beren is de methode om deze cassettes uit el
kaar te halen gemakkelijk te vinden Overigens
is het af te raden een cassette uit elkaar te
halen; alleen bij een defect (gebroken band,
vastgelopen band) kan men proberen het man
kement te verhelpen door tot demontage over
te gaan!
beveiliging

venster

©CF“ ’
I

wikkelkern

*x

bandwikke

magneetband
afscherming

geleidingssblt

geleidmgsrol /

\ veer met aandnjkvilt

Afb. 4-2. Bandloop in een cassette met een aandui
ding van de voornaamste onderdelen.
Bij het openen van een cassette treffen we al
tijd een afschermplaatje aan. Dit plaatje dient
om de opneem/weergeefkop af te schermen
tegen magnetische velden. Aangezien materi
aal met een goede afschermende werking (Mumetaal; metaal met een grote magnetische ge
leidbaarheid) nogal duur is, worden bij goed
kope cassettes vaak ijzeren afschermplaatjes
gebruikt en zelfs - wat veel erger is - vernik
kelde plastic plaatjes! Het zal duidelijk zijn dat
er dan van 'afschermen' niet veel meer terecht
komt.
Dan bevat elke cassette een aandrukviltje. Deze
drukt de band tijdens opnemen en weergeven
tegen de kop aan, om een zo goed mogelijk
kontakt tussen kop en band te waarborgen.
Oorspronkelijk gebruikte elke fabrikant een
apart veertje met een stukje vilt er op, maar
tegenwoordig wordt ook vaak een stukje
schuimrubber o.i.d. gebruikt, dat rechtstreeks
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Foutieve
vorm van
aandrukveertjes

Scheef
geplaatst
aandruk
viltje

Goed
aandruk
viltje

Afb 4-3 Het aandrukviltje en wat er fout kan zitten.

op het afschermplaatje is gelijmd. Een pro
bleem is, dat schuimrubber of -plastic kan uit
drogen en dan hard wordt. De aandrukkracht
kan in zo'n geval te hoog of te laag worden:
resultaat storing in de handloop!
Zoals in afb 4-1 is aangegeven bezit elke cas
sette een wisbeveiliging Wanneer het nokje(II)
wordt uitgebroken zorgt het mechaniek van de
recorder ervoor dat de band niet gewist kan
worden. Wilt u de band toch wissen en een
nieuwe opname maken, dan kunt u de blokke
ring ongedaan maken door een stukje plakband
over de opening te plakken.
Van groot belang in een cassette is de voorloop
band. Het stukje voorloopband bevindt zich aan
het begin en het einde van de eigenlijke cas
setteband. De voorloopband heeft verschillen
de functies: zo dient het bandje in de eerste
plaats om te voorkomen dat de geluidsband af
breekt van het voorraadspoeltje of het opwikkelspoeltje'tijdens snelspoelen. De dunne cas
setteband is niet zo sterk en kan vaak de grote
kracht - die optreedt als de cassette plotseling
stopt - niet verwerken. De voorloopband neemt
deze kracht op. Een probleem is dat er nog al
wat Musicassettes (een 'voorbespeelde' Compact-Cassette) zijn zonder voorloopband (goed
koper), waardoor deze bij snelspoelen vaak bre
ken.
Let er dus op of een Musicassette die u koopt
is voorzien van voorloopband; ontbreekt deze,
dan mag de cassette nooit snel tot het eind
worden doorgespeeld!
Verder beschermt de voorloopband de eigen
lijke cassetteband tegen beschadigingendiede
wikkelkerntjes kunnen veroorzaken.
Er zijn enkele fabrikanten, die in plaats van nor
male voorloopband, stukjes 'reinigingsband'
gebruiken. Reinigingsband heeft een licht
schurende werking en maakt de koppen in een
recorder schoon. Hoewel er speciale reinigingscassettes in de handel zijn, is een reinigings-voorloopbandje erg handig voor degenen
die vergeten om de koppen regelmatig schoon
te maken.
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Afb. 4 4 Ook de juiste druk van het viltje tegen de
band is uiterst belangrijk. De druk moet 0,5 tot 1,5
g/mm2 bedragen Wanneer de druk niet juist is. kan
dit leiden tot een vermindering van het uitgangs
niveau, extra wow en flutter en niveauverschillen
tussen de twee kanalen.
1. Wiskop.
2. Opneem/weergeefkop.
3. Aandrukro!
De handloop in een cassette
Aan de handloop van een cassette worden zeer
hoge eisen gesteld; veel hogere eisen dan men
bij de introductie van de Compact-Cassette had
verwacht Tussen 1 964 en nu zijn de cassettes
dan ook mechanisch sterk verbeterd en past
men allerlei systemen en methoden toe om tot
een optimale handloop te komen. Ook daarom
is het van groot belang om cassettes van een
goed fabrikaat te kopen In de zeer 'voordelige'
cassettes is doorgaans niet al te veel aandacht
besteed aan een optimale handloop.
Enkele belangrijke eisen waaraan een Com
pact-Cassette moet voldoen zijn de volgende
a. De bandsnelheid moet bij het passeren van
de koppen zo constant mogelijk zijn Afwij
kingen van de juiste bandsnelheid veroorza
ken wow en flutter (jank).
b. Het kontakt tussen geluidsband en koppen
moet om signaalverlies - vooral van hoge
frequenties - te voorkomen over de gehele
spoorbreedte zo groot mogelijk zijn
c. Het oppervlak van de band - de gevoelige
kant van een cassetteband ligt naar de bui
tenkant - moet loodrecht op de koppen
staan. Er kunnen bij afwijkingen ernstige
verliezen in de hogere frequenties ontstaan.
d. De bandhoogte moet zeer constant blijven.
Wanneer de bandhoogte varieert, kunnen
geluidssterkteveranderingen optreden bij
het afspelen van de cassette.
Om aan deze eisen te kunnen voldoen, heeft
een cassette diverse bandgeleidingen; onder
meer wieltjes om de band soepel om een hoek
te kunnen geleiden. Overigens heeft een cassettedeck of een cassetterecorder ook bandgeleiders, bijvoorbeeld aan de opneem/weergeefkoppen. Deze geleiding zorgt er voor dat de

band op een juiste hoogte de koppen passeert.
Ook de wiskop heeft doorgaans een bandgeleider Wanneer een cassette in een recorder
wordt gelegd of gestoken, komt de dunne capstanas (aandrijfas) van de recorder door de
daarvoor bestemde opening in de cassette ste
ken. Deze as bevindt zich daardoor achter de
band. Het rubber aandrukrolletje zit aan de
voorzijde van de band en zodra het apparaat op
opname of weergave wordt geschakeld, komt
de rubber rol tegen de capstan-as te drukken.
Hierdoor wordt de band getransporteerd. De
band wordt daarbij afgenomen van een voorraadkerntje en opgespoeld op een opwikkelkerntje
Zoals gezegd, passeert de band tijdens het
transport twee kleine wieltjes, die op de hoe
ken van de cassette zijn geplaatst. Deze wiel
tjes hebben een zeer grote invloed opeengoede
handloop. Wanneer de wieltjes niet soepel en
zonder schokjes draaien, kunnen ze wow en
flutter veroorzaken. Bij goede fabrikaten is
aan de wieltjes zelf en de lagering grote aan
dacht besteed. Wanneer de wieltjes niet exact
rond zijn, ontstaat er jank (wow of een lang
zame snelheidsverandering), terwijl bij een
minder goede lagering meestal flutter (vlugge
snelheidsverandering) ontstaat. Goede casset
tes hebben zorgvuldig afgewerkte wieltjes, ter
wijl heel vaak uitstekend afgewerkte stalen
asjes worden toegepast. Eveneens een garan
tie voor een goede handloop!

Op- en afwikkelproblemen
Vooral bij oudere cassettes kunnen nogal eens
wikkelproblemen optreden, vooral in C1 20 cas
settes, die een extreem dunne bandsoort heb
ben. Het is namelijk zo, dat de wikkelkerntjes
geen flenzen hebben en de band dus 'los' opde
kerntjes wordt gespoeld. Om het wikkelen zo

Afb. 4-5. Binnenwerk van een Compact-Cassette.
Hier de Maxell UD/XL / cassette.
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vlak mogelijk te laten verlopen, heeft elke cas
sette aan de binnenkant van de deksels een g lijfolie, meestal bestaande uit een materiaal dat
met grafiet is geïmpregneerd Goedkopere cas
settes hebben in plaats hiervan vaak een stukje
plastic glijfolie. Wanneer nu echter de band
niet regelmatig wordt opgewikkeld (bij normaal
spelen of bij snelspoelen), dan kan de band
gaan klemmen of zelfs vastlopen tussen boven
en onderdeksel van de cassette Wanneer de
band in extreme gevallen helemaal vastloopt,
kan men de cassette doorgaans weggooien
Deze storing ontstaat als volgt
De hoogte van de magneetband bedraagt 3,81
mm en de binnenafstand tussen bodem en dek
sel van de cassette 4,8 mm Dit laatste is dus
de hoogte van de ruimte waarin de band wordt
opgewikkeld Theoretisch zou de hoogte van de
bandwikkelruimte 3,81 mm kunnen bedragen,
maar praktisch is dat onmogelijk Bij een goede
band varieert de hoogte meestal tussen de 4,2
en 4,6 mm. De factoren die hierbij een rol spe
len zijn de snijkanten van de band, de banddikte
en verder enkele grootheden die worden be
paald door de kwaliteit en constructie van de
gebruikte recorder, zoals ondermeer de hand
loop, het opwikkelkoppel en de opwikkelsnelheid. Wordt nu de wikkelhoogte op de spoel
groter dan 4,8 mm, dan loopt de band klem tus
sen bodem en deksel en ontstaat het zoge
naamde lussen omdat de opwikkelfrictie niet
meer in staat is de band verder op te wikke
len. Er wordt echter steeds weer nieuwe band
aangevoerd door de capstan-as en de drukrol.
Het groter maken van de ruimte tussen bodem
en deksel levert geen resultaat op, erger nog,
nu treedt er een nieuwe mogelijkheid tot sto
ring op, namelijk het 'tussenschieten' Hierbij
kan de band tussen de spoel en bodem of deksel
van de cassette terechtkomen!
De Compact-Cassette is echter genormali
seerd, zodat er zelfs niet eens zou kunnen wor
den gedacht aan een vergroten van de wikkelruimte!
Loopt een cassetteband onverhoopt klem, dan
kan men nog proberen - voor het weggooien om de cassette enkele malen snel door te spoe
len. Soms krijgt men de zaak dan nog voor
elkaar.
Blijft het bij - licht - klemmen, dan kan men
een en ander nog wel verhelpen door de cas
sette enkele malen plat op tafel te slaan. De
band gaat dan wel weer op zijn plaats zitten.
Met moderne - goede - cassettes heeft men
echter doorgaans weinig problemen, niet in het
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minst te danken aan de voorzieningen die door
de fabrikanten zijn getroffen

SM-Mechaniek van BASF
BASF was één der eerste fabrikanten, die een
oplossing heeft bedacht om bovengenoemde
problemen te voorkomen. Reeds jaren geleden
kwam men met het 'Spezial-Mechanik', bekend
onder de aanduiding 'SM'. Het mechaniek be
staat uit twee bewegende bandgeleiders - ook
wel olifantstanden genoemd - die er voor zor
gen dat de band gelijkmatig wordt opgewikkeld.
Aan de buitenkant van de tanden waar de band
langs loopt, zit een groef die de band op exact
de juiste hoogte houdt. Dit gepatenteerde SMsysteem van BASF wordt door nog enkele fabri
kanten toegepast, ondermeer door Agfa-Gevaert. BASF past verder een speciaal geïmpreg
neerde vlakke glijfolie toe

Afb 4-6. Het bekende SM-mechaniek van BASF. De
speciale bandgeleiders lijken sterk op olifantstanden

Jamproof mechanisme van Audio Magnetics
Aangezien het SM-systeem van BASF is gepa
tenteerd, heeft de fabrikant van Audio Magne
tics cassettes - één van de grote fabrikanten een ander systeem bedacht, dat echter hetzelf
de goede resultaat oplevert. Men gebruikt 'Paraflo'-geleiders, die in tegenstelling tot het SMsysteem geen vast draaipunt hebben De Paraflo-geleiders kunnen vrij bewegen tussen een
soort rail in de cassettedeksels en worden door
de band tegen de bandkernen aangetrokken.
Daar doen ze precies hetzelfde als de tanden
van het SM-mechaniek.

Floating Foil Security van Philips
Begin 1975 achtte Philips de tijd gekomen om
zelf met een verbeterde versie van de CompactCassette te komen. Naast een aantal verbete
ringen van de band zelf, hebben alle cassettes

Afb 4-7 Ook Agfa
past het SMmechamek van
BASF toe. Hier de
buiten- en binnen
zijde van een Super
Ferro Fynamic /
(tjzeroxyde) cas
sette

Afb. 4-8 Audio
Magnetics gebruikt
'Paraflo' geleiders.
Op deze afbeelding
zijn ze duidelijk te
zien.

A fb. 4-9. Een Philips
cassette met
Floating Foil.
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nu een Floating Foil Security. Deze beveiliging
sluit het lussen en vastlopen van de cassette
band in principe geheel uit. Het Philips-systeem
bestaat uit een speciale verende glijfolie, die de
vrije ruimte tussen cassetteband en cassettedeksels opvult Door een constant lichte druk
op de band, wordt een vlakkere bandwikkel ver
kregen. De stijfheid van de verende folie is dan
ook zodanig gekozen dat de folie door het ge
wicht van de band met wordt ingedrukt Indien
echter de band een grotere hoogte wil innemen
moet de verende folie kunnen worden inge
drukt, zonder dat de wrijving te groot wordt,
zodat de recorder de band kan blijven opwikke
len.
Het gebruik van de verende folie heeft - volgens
Philips - ook nog enkele bijkomende voordelen.
Gebleken is dat een lichte vergroting van de
inwendige wrijving van een cassette - binnen
de standaardisatie-eisen - ook nog een verbe
tering van het lussen meebrengt. Vroeger werd
wel een grotere wrijving verkregen door het
gebruik van zogenaamde 'Wrijvingspalen'. De
verende folie zorgt echter voor een lichte toe
name van de inwendige wrijving die ten op
zichte van de wrijvingspalen nog het voordeel
heeft ongeveer evenredig te zijn met de opper
vlakte van de bandwikkel zodat de wrijvingskracht meer constant is van begin tot eind
Doordat de afwikkelspoel op het einde van de
speeltijd van de cassette een lagere wrijving
heeft, wordt ook de neiging tot wow en flutter
tot een minimum gereduceerd.

Cassette mechanismen van TDK
TDK heeft in de loop van 1979 enkele nieuwe
cassettemechanismen geïntroduceerd Afhan
kelijk van de 'klasse' van de cassette, spreekt
men van een 'Precision Cassette Mechanism'

of een 'Super Precision Cassette Mechanism'.
Volgens TDK zijn de nieuwe systemen ontwik
keld met behulp van speciale computertechnie
ken (het 'cassette mechanism simulation Sys
tem') waardoor de bandloop nu altijd optimaal
is. Het Precision Cassette Mechanism bestaat
uit twee glijfolies die van noppen en verhogin
gen zijn voorzien, waardoor een soort luchtkussen-effect wordt verkregen en de band onder absoluut juiste veerdruk - op zijn plaats
blijft Nieuw ontwikkelde, tonvormige geleidewieltjes met zuiver ronde en roestvrij stalen
asjes, dragen tevens bij tot een goede band
loop. Voor afscherming gebruikt men een Permalloy afschermplaat De voorloopband heeft
bij deze cassetteserie een reinigende werking!
Het 'Super' mechanisme, dat TDK ondermeer
heeft in de SA- en OD cassettes, werkt op de
zelfde wijze; alleen heeft men hier nog een
extra mechanisme toegepast, dat ook de klein
ste horizontale bandverschuivingen tegengaat,
waardoor wow en flutter nogmaals worden ge
reduceerd
Geheel nieuw bij TDK is de cassette ’MA-R'
(Metal-Tape) die volledig verschilt van conven
tionele cassettes. Om de voordelen van het
ijzerpoeder band volledig tot hun recht te laten
komen, heeft men voor deze cassette een
geheel nieuw mechaniek ontwikkeld, het
'RS-mechaniek' (Reference Standard Cassette
Mechanism) Het geheel bestaat uit een fraaie
drielaags constructie met een kern van precisie
gietwerk. Dit geheel is binnen micrometertoleranties vervaardigd en gemonteerd in een
eveneens nieuw ontwikkelde cassettebehuizing.
TDK garandeert met deze cassette - die qua af
metingen uiteraard voldoet aan de eisen van
Philips - een onvoorwaardelijke stabiliteit en

Afb. 4-10. Super
Precision Cassette
Mechanism van TDK.
De glijfolie heeft
noppen, waardoor
een 'luchtkusseneffect' wordt
verkregen.

Afb. 4-11. De allernieuwste TDK cassette met het 'Reference Standard Cassette Mechanism'. Waarschijnlijk
mede door de in deze cassette gebruikte Metal-Tape - de duurste cassette ter wereld!

Verhoogde
bandkern

Parallel "ribben"

Band

Olijfolie

Binnenrail
Buitenrail
Afb. 4-12. Detailtekening van het Sony SPmechanisme.

kanaalgelijkheid en een zowel aan de A- als Bzijde absoluut gelijkwaardig bandtransport!
Deze cassettes kosten echter belangrijk meer
dan de 'normale' cassettes met Metal-Tape.

SP-Mechanisme van Sony
Ook Sony heeft zich gebogen over het 'pro
bleem' van de cassettebehuizmg. Medio 1979
kwam men met een nieuwe reeks cassettes,
voorzien van het SP-mechanisme. SP is een af
korting voor Super Performance. In plaats van
de conventionele glijfolie (liner) past Sony

Vlak deel van de
glijfolie
'Parallel-Ribbed' glijfolies toe, die een beetje
doen denken aan de FF-folies van Philips. Daar
bij heeft men echter gebruik gemaakt van een
nieuw type wikkelkernen met een soort gelei
ders en samen zorgen deze er voor dat de band
perfect wordt op en afgewikkeld en dat de wow
en flutter zeer laag is.
Behalve aan het mechanisme, heeft Sony ook
extra aandacht besteed aan het aandrukviltjevooral wat betreft de druk - en aan het mate
riaal van de veer. Volgens de voorschriften
moet deze druk 0,5 tot 1,5 g/mm2 bedragen.
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Doorsnede van het 5P-mechani§me

band
speciale
wikkelkern

L- cassettehuis
parallel-ribbed
glijfolie
Doorsnede van een conventionele cassette

Rn

♦ l(D O 01

glijfolie in

band —

1 cassettehuis
wikkelkern

Afb. 4-13. Het verschil tussen een cassette met SP-mechanisme en een cassette met een conventioneel
mechanisme.

Parallelribbed Liner
Stepped Hub

Parallel ribbed Liner

Afb. 4-14. Doorsnede foto van een cassette met SP-mechaniek. De speciale g!ijfolies (liner) en de speciale
wikkelkernen (stepped hub) zijn duidelijk te onderscheiden.
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Tenslotte zijn de nieuwe cassettes zeer stabiel
en vlak, waardoor er geen verschil is tussen
de A en B-kant. Men garandeert dat de even
tuele afwijkingen niet groter zijn dan 0,2 mm.
Overigens claimt Sony nog, dat het nieuwe
mechanisme de wow en fluiter vooral laag
houdt na langere gebruiksduur; na vele malen
spoelen loopt namelijk de torsie bij een 'gewo
ne' cassette soms behoorlijk op Met het SPmechanisme zou dit - volgens onderzoekingen
van de fabrikant - tot het verleden behoren.
Luxman cassettes
Bij de introductie in 1 979 van de eerste Luxman
cassettedecks, heeft deze fabrikant ook een
'eigen' Compact-Cassette op de markt gebracht.
Volgens de fabrikant is dit een cassette waar
aan meer aandacht is besteed qua handloop
dan in welke andere cassette ook Men claimt
ondermeer de volgende voordelen
a. Met deze cassette is de wrijving van het
bandtransport lager, terwijl ook de slijtage
van het bandtransportmechanisme vermin
dert. Het gevolg is dat de eigenschappen
van de cassette lange tijd behouden blijven.
b. De cassettes zijn voorzien van een extra
breed aandrukviltje, dat de huidige vrij brede
gecombineerde opneem-weergeef koppen
totaal bedekt Een speciale aandrukveer ga
randeert een constante druk tegen de band,
ook bij een herhaaldelijke bediening van de
stop- en weergeeftoetsen van de recorder.
c. In de Luxman cassettes worden vier (!) ge-

KM

o

KKM»

leiderolletjes toegepast. Hierdoor vermin
dert de wrijving eveneens.
d. De cassettes zijn uitgerust met een voorzie
ning (skew adjustment) waarmee de Azimuth-instelling van de band kan worden
veranderd (Azimuth-instelling is het lood
recht instellen van de luchtspleet van de
koppen op de lengterichting van de band).
Deze instelmogelijkheid is alleen van be
lang bij recorders die drie koppen hebben
(gescheiden wiskop, opneemkop en weergeefkop) en waarbij de Azimuth van de
weergeefkop niet kan worden ingesteld.
Aangezien de juiste instelling echter zonder
meetapparatuur vrij moeilijk is, adviseert de
fabrikant de instelschroefjes in de neutrale
(klikstop) positie te laten staan. Momenteel
worden deze cassettes geleverd met ijzeroxydeband (XM-I) en met chroomdioxydeband (XM-II), zowel in de uitvoering C60 als
C90. In de toekomst komt men eveneens
met Metal-Tape's.
Zoals uit bovenstaande blijkt, trachten diverse
fabrikanten de kwaliteit van Compact-Cassettes op allerlei manieren te verbeteren, hetgeen
onderhand heeft geleid tot extreem goede cas
settes Hoewel de toegepaste methodes ver
schillend zijn en soms zelfs tegenstrijdig lijken,
beogen allen hetzelfde: een Compact-Cassette
met een loopwerk dat uiterst stabiel bandtransport garandeert met een minimale wow
en flutter.

CD

9

■■

©

Afb. 4-15. Luxman K-10 cassettedeck. In het cassettevak bevindt zich de speciale en geheel instelbare Luxman
cassette XM-H.
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5. Van draagbare cassetterecorder
tot HiFi-cassettedeck

Nu u iets weet van de geluidsband zelf, is het
logisch dat we ook het een en ander gaan ver
tellen over de casasetterecorder of het cassettedeck. Maar ook hier moeten we de zaken be
perken tot de belangrijkste aspecten. Met on
derwerpen als aandrijfmotoren, dubbel-capstan systemen, uitsturingsmeters, koppen enz
zouden opnieuw hele boeken kunnen worden
gevuld. Alleen al het ontwikkelen van koppen
voor cassetterecorders is een wetenschap op
zich! Kijkt u maar eens in de verschillende
brochures, vrijwel iedere fabrikant heeft een
'speciale superkop' ontwikkeld, die beter isdan
alle andere. Op zich is dat geen onzin, want
elke fabrikant heeft wel een eigen filosofie,
maar een feit is het dat met de moderne recorderkoppen uitstekende resultaten zijn te berei
ken. En die resultaten liggen bij de verschillen
de apparaten heus niet zo ver uit elkaar

Het begin: de draagbare cassetterecorder
Na de introductie van de Compact-Cassette be
stonden er vrijwel geen recorders voor deze

cassettes. En het publiek scheen er aanvanke
lijk ook niet zo veel belangstelling voor te heb
ben. Degenen die aan 'bandrecording' deden,
gebruikten een spoelenrecorder en wilden
niets weten van het speelgoedwerk met cas
settes Het was daarom een zeer verstandige
zet van enkele fabrikanten - onder andere
Philips zelf - om met een draagbare cassette
recorder op de markt te komen. Over geweldige
geluidskwaliteit kon je namelijk niet praten,
maar wel over het gemak van een klein en licht
apparaat, waarmee je overal opnamen kon ma
ken. Gewoon het apparaat aan een riem om je
nek hangen, microfoon aansluiten en opnemen
Dat opnemen ging in eerste instantie niet auto
matisch, dat wil zeggen, men moest zelf het opneemniveau instellen. Ingebouwde elektretcondensatormicrofoons waren er toen ook nog
niet. Die draagbare recorders van toen zagen er
bijna allemaal hetzelfde uit: een langwerpig
model met vooraan de mechanisch werkende
druktoetsen en geheel achteraan de ingebouw
de luidspreker Daartussen het vakje om de

Afb. 5-1. Een ‘echte draagbare cassetterecorder' van
ongeveer 10 jaar geleden. Deze BASF-recorder9101
was al geschikt voor chroomdioxydeband.

Afb. 5-2. Moderne radiorecorder met twee luidspre
kers. uitgebreide automatische mengmogelijkheid.
'sleeptimer', memorystop en een uitgangsvermogen
van 6 W. De elektret-condensator-microfoon bevindt
zich rechts naast de knoppen aan de voorzijde.
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Afb 5-3 Draagbare radiorecorder van Sharp. Ondermeer voorzien van digitale frequentie-aanwijzing en een
APLD-programmazoeksysteem en een ingebouwde microprocessor

cassette in te stoppen. Langzamerhand werden
de recorders meer geperfectioneerd en dat be
gon pas goed na de introductie van de chroomdioxydeband Net zoals we nu lezen 'geschikt
voor Metal', kon men toen lezen ‘geschikt voor
CrO?' De draagbare recorders werden steeds
populairder. Velen gingen het gemak ontdek
ken van 'overal' opnemen; vooral de film- en
dia-geluids-enthousiasten! Maar de grootste
categorie kopers gebruikte de draagbare recor
der niet om zelf op te nemen: leuk voor één
keer. Maar men nam - en neemt - de recorder
mee om thuis, in de auto, op vakantie, enz. cas
settes af te spelen.
Al spoedig kwamen draagbare radio's in de
handel, gecompleteerd met een cassetterecor
der. Het ei van Columbus Want nu kon men
overal de radioprogramma's beluisteren, cas

settes beluisteren en eventueel radioprogram
ma's opnemen. Veelal werd een losse micro
foon meegeleverd; nu is die vervangen door de
ingebouwde elektret-microfoon, al is er mees
tal wel een aansluitmogelijkheid voor een losse
microfoon. En het instellen van het opneemniveau behoeft ook al niet meer: dat gebeurt
volkomen automatisch. De draagbare radiorecorder van tegenwoordig is dan ook een won
der van vernuft en (stereo) techniek, al is het
gewicht soms zodanig, dat aan 'overal mee
naar toe nemen' geen sprake meer is!
Het huidige cassettedeck
Het moderne cassettedeckzoals wedat nu ken
nen is nog niet zo oud. Het is in de afgelopen
tien jaar heel geleidelijk 'ontstaan'. In wezen is
de ontwikkeling er van meegegroeid met de
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Afb. 5-4. Eén van de mooiste en kleinste draagbare stereo cassetterecorders van dit moment: de TC-D5 van
Sony. De afmetingen zijn 237 X 48 X 7 68 mm en het totale gewicht is 1 700 gram. Zelfs tijdens het lopen met
deze recorder kunnen opnamen worden gemaakt, zonder dat er hoorbare wow en ftutter is Voor 'professionele'
geluidsjagers is er het type TC-D5 PRO. Deze heeft symmetrische microfooningangen van 600 Q, (Cannon XRL
3-32).

_
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Afb. 5-5. Modern cassettedeck CX-650 R van Teac. Het apparaat heeft 'reverse' handloop en is geschikt voor
Metal-Tape.
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Afb. 5-6 Driekops cassettedeck van Philips met twee aandri/fmotoren, d/rect-drive en geschikt voor Metal-Tape.

ontwikkeling van de geluidsinstallatie van de
huiskamer. Tegelijk met het verschijnen van de
huiskamer-geluidsinstallatie zagen we diverse
apparaten verdwijnen
Radiotoestellen' bij
voorbeeld, zijn bijna niet meer te koop. Tot grote
spijt van veel ouderen trouwens, die niets wil
len weten van een 'installatie met boxen'
De grote doorbraak op cassettedeck-gebied
kwam eigenlijk pas na de introductie van het
Dolby-B systeem Pas toen was een behoorlijke
geluidskwaliteit met een cassette mogelijk Om
dat er niets anders was, werd Dolby vrijwel
direct geaccepteerd door de industrie. Niet al
leen door de fabrikanten van recorders, maar
ook door fabrikanten van Musicassettes (voor
bespeelde cassettes). Omstreeks 1972 was
vrijwel alle aandacht gericht op Dolby; alleen
JVC paste het eigen ANRS-systeem toe en doet
dat tegenwoordig nog! Hoewel Dolby daar niets
van wil weten, is ANRS trouwens voor de ge
bruiker geheel compatibel met Dolby!
De eerste cassettedecks waren zeer eenvoudig.
Afhankelijk van de prijs waren ze voorzien van
Dolby (in die tijd nogal duur) en doorgaans wa
ren ze geschikt voor ijzeroxydebandenchroomdioxyde band. Langzamerhand zijn de cassette
decks geavanceerder geworden. De mecha

nische druktoetsen zijn voor een deel verdron
gen door elektronische tiptoetsen, er zijn sinds
enkele jaren cassettedecks met een aparte op
neem- en weergeefkop, er zijn cassettedecks
waarmee men de 'bias' optimaal kan instellen
voor elke bandsoort en er zijn cassettedecks
met ingebouwde microprocessor.
Aparte opneem- en weergeefkop
De aparte opneem- en weergeefkoppen ken
nen we al jaren van de spoelenrecorders. De
voordelen, zoals nabandcontrole, zijn bij velen
bekend, zeker bij degenen die vaak met een
spoelenrecorder hebben gewerkt. Het heeft
echter vrij lang geduurd voor de eerste casset
tedecks kwamen die ook aparte opneem- en
weergeefkoppen hadden. Technisch was het
namelijk erg moeilijk aparte koppen op te stel
len in een cassette-apparaat omdat er maar
weinig beschikbare ruimte is. De eerste casset
tedecks met aparte koppen hadden ook werke
lijk gescheiden koppen, dat wil zeggen een los
se opneemkop en een losse weergeefkop.
Die decks met aparte koppen bestaan nog
steeds, maar als nadeel kan worden genoemd,
dat deze apparaten een azimuth instelling be
hoeven. Zoals bekend, moet de luchtspleet van
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Afb. 5-7. Het driekops-systeem zoals Eumig dat toepast in het Metropolitan cassettedeck Hier zijn gecombi
neerd de wiskop en de opneemkop De weergeefkop (rechts) is enkelvoudig uitgevoerd

een recorderkop loodrecht staan op de lengte
richting van de band Precies onder een hoek
van 90° Dat geldt zowel voor de opneemkop
als de weergeefkop Aangezien bij gebruik van
een cassette, die hoek nog wel eens iets kan
veranderen - elke cassette heeft enigszins an
dere mechanische eigenschappen - moet vóór
een opname de 90° hoek worden gecontroleerd
en eventueel worden gecorrigeerd. Dat gebeurt
bij die apparaten met behulp van een inge
bouwd generatortje die een testtoon afgeeft en
een mstelknop of -schroef Niet moeilijk of in
gewikkeld, maar wel wat bewerkelijk. De laat
ste tijd treffen we daarom steeds meer recor
ders aan met afzonderlijke opneem- en weergeefkoppen, die echter in één huis zijn samen
gebouwd. Het probleem van de azimuth-instelling vervalt daarmee. Men is nu in staat tech
nisch goede 'gescheiden-combikoppen' te ma
ken.
De reeds genoemde nabandcontrole-mogelijkheid is niet de enige reden om aparte koppen
toe te passen. Want hoewel een opneemkop in
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principe gelijk is aan een weergeefkop, hebben
ze beide een specifieke functie waaraan ze op
timaal moeten worden aangepast. De veel ge
bruikte combinatiekop - die voor opnemen en
weergeven wordt gebruikt - vormt dan ook een
soort compromis waarmee men een relatief
goede opneem- en weergeefkwaliteit bereikt
Eén van de verschillen tussen een opneem
kop en een weergeefkop is de breedte van de
luchtspleet Bij een opneemkop dient deze gro
ter te zijn dan bij een weergeefkop. Wanneer
bijvoorbeeld de spleetbreedte voor een op
neemkop 10 micrometer bedraagt, isdespleet
breedte voor de weergeefkop maar ca 3 micro
meter Het compromis bij een combinatiekop is
dan, dat een spleetbreedte van eveneens 3 mi
crometer moet worden toegepast, aangezien er
anders bij weergeven geen hoge frequenties
kunnen worden gereproduceerd. Bovenge
noemde maten zijn slechts voorbeelden; de af
metingen van de luchtspleet variëren perfabrikant en is mede afhankelijk van de constructie
en het gebruikte kopmateriaal.

Afb 5-8. De gecombineerde opneem/weergeefkop van de N2552 (Philips).

De toepassing van een aparte opneem- en
weergeefkop in een cassettedeck heeft overi
gens wel een nadeel Zoals bekend uit hoofd
stuk 4 heeft een cassette een aandrukviltje die
er voor zorgt dat de band goed tegen de kop - en
wel tegen de luchtspleet - wordt gedrukt. Zodra
er nu of aparte koppen of een opneem/weergeefkop in één huis wordt toegepast, liggen de
twee luchtspleten daarvan niet meer tegenover
het aandrukviltje, waardoor het aandrukken
van de band niet meer 100% optimaal is Men
heeft dit wel weer voor een belangrijk deel
kunnen oplossen met de vorm van de koppen,
maar in principe heeft men metaparteopneemen weergeefkoppen sneller last van 'drop-outs'
dan met een combinatiekop!
Kopmaterialen en kopconstructies
Om u een indruk te geven welke ontwikkelin
gen zich hebben voorgedaan op recorderkoppengebied, gaan we er in het kort wat nader op

Afb. 5-9. De luchtspleet van een recorderkop heeft
niet eens de breedte van een menselijke haar. Deze
micro-foto laat een luchtspleet zien. De dikke don
kere balk is een menselijke haar, die ter vergelijking
op de kop is gelegd. (BASF)
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ES
Afb. 5-10. Verschillende recorderkoppen. Van links naar rechts: kwartspoor wiskop, mono-halfspoor combinatiekop en stereo ha/fspoorkop. (Bron Agfa-Gevaert)

in. De vroegere recorderkoppen waren alle ge
maakt van Permalloy. Dit Permalloy is een uit
stekend koppenmateriaal - men kan bijvoor
beeld de kopspleet zeer nauwkeurig maken maar heeft als grootste nadeel de vrij grote
slijtage. Het materiaal is relatief zacht. Normale
Permalloykoppen komen - voor zover bekend op cassettedecks niet meer voor. Wel koppen
van 'Hard Permalloy'; een identiek materiaal,
dat een belangrijk hogere slijtvastheid heeft
dan 'Permalloy'.
Om de slijtvastheid te verbeteren, zochten de
fabrikanten naar andere materialen voor de
koppen. Dat werd het Ferriet. Ferriet (Ferrite) is
een uiterst hard materiaal, dat echter vrij moei
lijk te bewerken is en vandaar dat we om aller
lei praktische redenen vele variaties aantreffen
op ferriet-gebied. Een fabrikant die zeer veel
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Afb. 5-11. Schematische voorstelling van een recorderkop. (Bron: Agfa-Gevaert)
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heeft gedaan op het gebied van de ferrietkoppen is Akai Reeds in 1969 kwam men met de
zeer bekende 'GX-kop
Een combinatie van
'crystal ferrite' en gehard glas.
Een geheel nieuwe ontwikkeling was ongeveer
vijf jaar geleden de 'Sendust'-kop van JVC. Het
Sendustmateriaal (Sen-Alloy) was op zich geen
nieuwe legering, maar reeds bekend van voor
1 940. Reeds toen was het materiaal reeds be
kend in Japan, maar vanwege de enorme hard
heid ongeschikt voor praktische toepassingen.
JVC heeft het gebruik er van echter mogelijk
gemaakt en Sendust wordt nu door zeer veel
fabrikanten toegepast. Zo is bijvoorbeeld de
levensduur zeer groot en magnetisch gezien
ligt de verzadigingsgrens zeer hoog.
De introductie van Metal Cassettes introdu
ceerde tevens een aantal nieuwe problemen
voor de fabrikanten van cassettedecks. De con
ventionele Permalloy- en Ferrietkoppen zijn
voor deze nieuwe bandsoorten onbruikbaar.
Reeds lang voor een Metal-band magnetisch
verzadigd is, raakt een conventionele kop ver
zadigd met als resultaat een enorme vervor
ming. Wel bruikbaar is de Sendustkop; de verzadigingsgraad hiervan ligt belangrijk hoger
dan die van de Metal-band
Een fabrikant als Pioneer past zelfs verschillen
de kopmaterialen toe in de cassettedecks, af
hankelijk van de prijsklasse. In de duurdere
decks worden koppen (aparte opneem/weergeefkoppen in één huis) toegepast van 'UniX'Tal Ferriet'. Ook dit materiaal heeft een zeer
goede elektrische en mechanische eigenschap
(veel beter dan van conventioneel ferriet) en
het kan de hoge voormagnetisatiestroom (bias)
gemakkelijk verwerken zonder kans op verzadi
ging of oververhitting. Pioneer past Sendustkoppen toe (Sendust is een legering van ijzer,
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Afb 5-12. Doorsnedetekening van de Akai GX-kop.
aluminium en silicium) in enkele andere cassettedecks, die eveneens geschikt zijn voor
Metal-Tape.
Akai heeft zich nooit laten verleiden om Sendust te gebruiken. Voor de nieuwe Metal-cassettedecks heeft men de GX-kop opnieuw ver
beterd en met een uitstekend resultaat. Men
noemt de nieuwe kop de 'Super GX-kop'. Men
maakt deze in eerste instantie in de bekende
uitvoering: opneem- en weergeefkop in één
huis. De spleetbreedte van de opneemkop is
daarbij 4 micrometer en de spleetbreedte van
de weergeefkop is 1 micrometer. Aangezien
een dergelijke gecombineerde kop duurder is
dan een conventionele opneem/weergeefkop,
heeft Akai tevens een 'Twin Field Super GXkop' ontwikkeld. Dit is een opmerkelijk concept.
De twin-field kop bevat eveneens twee aparte

koppen (met dezelfde spleetbreedten als de
eerder genoemde kop, maar is zodanig gecon
strueerd, dat de weergeefkop vóór de opneemkop ligt. Nabandcontrole is daardoor niet moge
lijk. Wel heeft men de andere voordelen verkre
gen die normale gescheiden koppen bieden.
Afbeelding 5-13 verduidelijkt de werking van
deze twin-field kop. De opbouw van de kop is in
principe hetzelfde als van de conventionele
combinatie kop, maar hier heeft men als het
ware twee koppen in één gemaakt. Zoals is te
zien heeft de kop twee luchtspleten en drie on
afhankelijk gewikkelde spoelen. Bij opname
wordt alleen spoel C gebruikt, waardoor via de
luchtspleet van 4 micrometer wordt opgeno
men. Bij weergave worden de spoelen A en B
gebruikt en doet de 1 micrometer luchtspleet
dienst voor weergave. 'Heel eenvoudig', zegt de
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fabrikant, 'tenminste als je zeer nauwkeurig
kunt produceren'. De twin-field kop kost bij dit
alles echter niet meer dan een conventionele
combinatie kop, zodat de consument ook bij
goedkopere cassettedecks het voordeel heeft
die aparte koppen bieden; alleen de nabandcontrole mist men.

Opneemspleet 4^um
Weergeefspleet 1/um/

matie wil vasthouden Om een Metal-band te
wissen, is een magnetische energie nodig van
ongeveer 5000 Gauss en dat is zeer veel. Een
conventionele wiskop kan dat wisvermogen
beslist niet leveren. Reeds lang voor ze vol
doende energie kunnen leveren, zijn ze verza
digd en produceren daarbij een enorme
warmte!
De meest praktische oplossing, die algemeen
wordt toegepast, is de dubbelspleet wiskop. Af
beelding 5-14 laat de dubbelspleet wiskop van

Coil Bobbin

Terminals

Doublé Gap

Rosin Case

Kern
Spoel A

Spoel B

Spoel C

<11

Cores
(HiB Ferrite)/;
Installation Base Combines Heat Sink

Afb. 5-13. Principe van de Akai Twin Field Super GXkop.

Het is om deze paragraaf te besluiten nuttig te
weten, dat koppen vaak worden gemaakt van
materiaalcombinaties Men past bijvoorbeeld
koppen toe met een kern van Permalloy, waar
bij alleen aan de voorzijde van de kop dunne
plaatjes Sendust zijn aangebracht. Maar ook de
comdinatie ferriet en Sendust wordt vaak ge
bruikt, ondermeer door Sony. Men past daarbij
een kern toe van ferriet, terwijl aan de voor
zijde van de kop plaatjes Sendust zijn aange
bracht. Sony noemt dit de 'ideale' kop voor cassettedecks, mede vanwege het grote frequentiebereik en de lage harmonische vervorming.

Wiskoppen
De wiskop in een cassettedeck heeft maar één
taak: hij moet de band vóór een opname geheel
schoonmaken. Dit lijkt simpel, maar voor de fa
brikant vormt de wiskop wel een probleem.
Men had rond 1970 de wisproblemen van de
chroomdioxydeband opgelost, maar met de
Metal-band kwamen er opnieuw wisproble
men om de hoek kijken. Als we al van een na
deel mogen spreken, is het nadeel van een
Metal-band dat hij erg moeilijk is te wissen.
De coërcitiefkracht en het remanent magnetis
me liggen zo hoog, dat deze bandsoort zeer veel
informatie kan bevatten en tevens deze infor-
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Afb. 5-14 Tekening van de dubbelspleet ferriet wis
kop van Pioneer.
Term ina1s

Coil

Case

Gaps

SEN-ALLOY

Ferrite

Afb. 5-15. Doorsnedetekening van een JVC-Sendust
wiskop met twee luchtspleten. De 'Gaps' zijn de
luchtspleten; 'coil' is spoel en 'Case' betekent behui
zing.

Pioneer zien Door de twee luchtspleten wordt
de band in feite tweemaal gewist, waardoor
deze volkomen schoon is voor een nieuwe op
name Pioneer past als kopmateriaal ferriet toe
(HiB) dat wordt ingegoten in een omhulling van
kunststof, terwijl het geheel is gemonteerd op
een zware koelplaat (Heat Sink) die de overtol
lige warmte afvoert
JVC past ook een dergelijke wiskop toe (afb
5-15), maar dan van Sendust. Voor degenen
die dit niet weten: Sendust is een samenvat
ting van de naam 'Sendai' - de plaats waar het
materiaal werd ontwikkeld; Sendai ligt onge
veer 400 km ten noorden van Tokyo in Japan en het woord 'dust' (stof of poeder). Het mate
riaal wordt namelijk verkregen door persen on
der zeer hoge druk en temperatuur van poeder
vormige grondstoffen
Een apart probleem vormen nog de cassettedecks met een speciale 'dual-capstan' of dubbel-capstan bandaandrijving. Men heeft daar
namelijk door de twee capstanassen en de twee
aandrukrollen geen ruimte voor een normale
wiskop Men heeft dan slechts een opening in
de cassette beschikbaar van 4 mm breed! Men
heeft hiervoor speciale wiskoppen ontwikkeld,
zoals bijvoorbeeld de 'Small-Window' wiskop
van Pioneer. Deze wiskop, die ook geschikt is

Afb. 5-16. Doorsnedefoto van dezelfde kop.

voor het wissen van Metal-band, is ongeveer
de helft kleiner dan een conventionele wiskop
maar levert toch zeer grote prestaties. De ach
terzijde van de kern bestaat hier uit ferriet en is

verder normaal van constructie. De voorzijde
van de kop heeft echter een zeer effectieve
dubbelspleet constructie die bestaat uit Sen
dust Deze kernconstructie is opgebouwd uit
21 lamellen van elk 0,1 mm dikte. De magne
tische verzadiging ligt bij ca. 7500 Gauss, het
geen ongeveer 50% meer is dan nodig om
Metal-banden te wissen!

Ferrite Rear Core

Coil

Terminals

Special Alloy \
Front Core
(21 Laminations)

Dual-Gap

Aluminum Case

Afb. 5-17. De speciale 'Small-Window' dubbelspleet
wiskop van Pioneer.

Aandrijving van de cassetteband
De cassetteband moet met een constante snel
heid van 4,75 cm/s langs de koppen worden
voortbewogen. Elke afwijking van die 4,75
cm/s is een soort vervorming en moet dus wor
den voorkomen. We hebben verschillende soor
ten afwijkingen: de band kan continu te lang
zaam of te snel langs de koppen gaan. Men
noemt dat doorgaans 'banddrift' of 'bandslip'.
Een afwijking tot ongeveer + of —0,5% is ove
rigens nog aanvaardbaar en op het gehoor niet
vast te stellen!
De afwijking van de bandsnelheid kan verder
ook kortstondig zijn. Afwijkingen tot ongeveer
10 maal per seconde noemt men 'wow' (jank)
en afwijkingen boven de 10 maal per seconde
noemt men 'flutter' (bibber). Een goed cassettedeck heeft doorgaans een 'wow en flutter' (ge
meten volgens DIN 45.511) van 0,06 tot 0.1 5%.
De eerstgenoemde meetwaarde is heel goed;
de tweede meetwaarde is matig. Een dergelijke
wow en flutter behoeft echter niet aan het cassettedeck te liggen. Vaak wordt het veroorzaakt
door de cassette zelf. Een voorwaarde om deze
nare bijverschijnselen te voorkomen is het uit
sluitend kopen van goede merk-cassettes. Bij
gebruik van cassettes uit een aanbieding '10
cassettes voor f 10,—' vraagt u om moeilijk
heden! In hoofdstuk 4 heeft u kunnen lezen wat
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Afb. 5-18. Detailfoto van de koppenset en het bandtransportmechanisme van het Philips cassettedeck N2552.
Rechts op de foto de wiskop, in het midden de opneem- en weergeefkop in één huis en links de capstan as met
daarachter de rubber aandrukroL
Afb. 5-19. Opengewerkt model van de Philips direct-drive. zoals die in de nieuwe recorders wordt toegepast
Rechts de capstanas. in het midden het vliegwiel en links de tacho-meter. De motor zelf bevat een ijzerloze rotor
met 125 poolparen. De tacho-meter snelheidscontrole zorgt voor een minimale wow en flutter
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Afb. 5-20. Doorsnede van de
Technics Direct Drive motor

er komt kijken om een goede cassette te maken
Het is overigens moeilijk voor een fabrikant om
de wow en flutter van een cassettedeck laag te
houden. Op de eerste plaats heeft de capstanas een zeer kleine diameter. Vergelijkt u maar
eens de diameter met die van een spoelenrecorder. Een grotere diameter is niet mogelijk,
vanwege het kleine gat in de cassette waardoor
de capstan-as moet bij opnemen of weergeven.
En fabncage-technisch is het veel eenvoudiger
om een as met een diameter van bijvoorbeeld
6 mm nauwkeurig rond te slijpen, dan een as
met een diameter van nauwelijks 2 mm.
Om de bandsnelheid te stabiliseren, heeft elk
bandapparaat een vliegwiel Het vliegwiel is
vast verbonden met de capstan-as. De aandrij
ving van capstan-as en vliegwiel geschiedt
doorgaans door middel van een snaar, die op
zijn beurt wordt aangedreven door de poelie op
de motoras. Bij cassettedecks is stabilisatie
door middel van een vliegwiel niet voldoende.
Elk cassettedeck heeft dan ook een elektro
nische toerentalstabilisatie om de wow en flut
ter zo laag mogelijk te houden.
Ondanks alle voorzorgen kan ook de snaarover-

brenging tussen motorpoelie en vliegwiel een
bepaalde mate wow en flutter introduceren.
Om dat te voorkomen zijn er cassettedecks met
een direct-dnve systeem (directe aandrijving).
Een voorbeeld daarvan is het M88 cassettedeck
van Technics. Technics is de uitvinder van
'direct-drive' Behalve de speciaal voor dit deck
ontwikkelde motor, wordt gebruik gemaakt van
een 'Quartz-locked servo-systeem' Door deze
elektronische - en zeer nauwkeurige - toeren
talstabilisatie, is de wow en flutter terugge
bracht tot ongeveer 0,065% (DIN) en de afwij
king van het toerental tot ongeveer 0,3% maxi
maal. Behalve Technics passen ook enkele
andere fabrikanten direct-drive toe in cassette
decks.
Sony past het systeem toe in combinatie met
de 'Linear BSL Tri-duty Motor' (BSL betekent
'brushless en slotless' oftewel een motor zon
der koolborstels en een rotor met spoel). Deze '
motor wordt gebruikt in combinatie met het
'Quartz-crystal Lock Magnedisc Servo-Control
System'. Een hele mond vol voor een kwartsgestuurd elektronisch systeem, dat de motor op
exact het juiste toerental houdt. Sony claimt
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Afb 5-21 Inwendige van een
Sony BSL-motor.
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Afb. 5-22. Het verschil tussen de loopeigenschappen van een conventionele 24-potige DC-motor en de Sony
BSL-motor. De grafiek toont één omwenteling.

echter verder, dat zijn BSL-motor belangrijk
rustiger draait dan eenconventionele24-polige
gelijkstroom (DC) motor. Afbeelding 5-22 laat
het verschil duidelijk zien. Overigens is het zo,
dat zeer veel fabrikanten een specifiek eigen
aandrijfsysteem hebben ontwikkeld en de wow
en flutter tot een heel laag niveau hebben
kunnen terugdringen.
Een heel bijzonder systeem heeft Eumig in zijn
cassettedecks. Men is namelijk afgestapt van
het conventionele vliegwiel (men past deze nog
wel toe in filmprojectoren) en in plaats daarvan
is de capstan-as gekoppeld met een kleine
schijf van ongeveer 4 cm doorsnede. Hierop
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zijn 2500 streepjes aangebracht (zie afb. 5-23).
Stelt u zich dat eens voor: 2500 streepjes op
zo'n kleine schijf! De schijf zelf weegt vrijwel
niets en heeft als zodanig geen enkele vliegwielwerking. Maar daardoor kan de schijf juist
wel zeer snel reageren op elke snelheidsverandering. Nu worden die 2500 streepjes gebruikt
in een opto-elektronisch controle-systeem,
waarbij de snelheid van de schijf 1 5000 maal
per seconde wordt gecontroleerd en eventueel
gecorrigeerd. De fabrikant claimde bij de intro
ductie van dit systeem in 1 978, dat de wow en
flutter door het opto-elektronische systeem
minstens even laag is als van een spoelendeck

met 1 9 cm/s bandsnelheid. Uit onze metingen
bleek indertijd, dat de wowen flutter(over band
gemeten) volgens DIN 45.511 slechts 0,045%
is en maximale piekwaarden worden bereikt
(DIN-piek) van 0,05%. Dit is extreem laag voor
een cassettedeck!

Eén, twee of drie motoren
Spoelenrecorders werken al jaren met drie
motoren (de betere typen althans): één voor
aandrijving van capstan en vliegwiel en twee
voor het realiseren van de spoelfuncties. Bij
casesettedecks is deze situatie anders. Zeer
veel decks, zeker in de goedkopere sector, heb
ben één aandrijfmotor, die behalve de capstan
met vliegwiel aandrijft, ook de spoelfuncties
verzorgt Tijdens opnemen en weergeven moet
de ontwikkelhaspel van de cassette 'slippend'
draaien, om de band op te spoelen. Het aan
drijven van deze haspel (men zegt vaak opwikkelkern) geschiedt meestal door middel van
rubber tussenwielen; rechtstreeksopdemotorAfb. 5-23. Opto-elektronische capstan regeling Deze
schijf met 2500 deelstrepen controleert en corrigeert
de wow en ftutter 15000 maal per seconde. Links
boven een uitvergroting van de 'filmschijf'.

Afb
lips.
met
met

5-24. Het twee-motor aandrijfsysteem van Phi
Op de voorgrond de motor voor de spoelfuncties
meer op de achtergrond de direct-drive motor
tacho-regeling.
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as of op het vliegwiel. De genoemde slipkoppeling werkt veelal mechanisch
Een uitzondering hierop vormt bijvoorbeeld
Philips, die een wrijvingsloze slipkoppeling
heeft ontwikkeld Een en ander volgens het
principe van de wervelstroom rem Hierbij laat
men een koperen schijf draaien in een magne
tisch veld en door de wervelstromen die via de
koperen schijf lopen, wordt deze laatste afge
remd. De mate van afremming is afhankelijk
van de sterkte van het magnetische veld. Men
kan de schijf zelfs geheel stop zetten door het
magnetische veld zeer sterk te maken. Op deze
manier heeft men een slipkoppeling ontwik
keld, die geen mechanische of draaiende delen
bevat die aan slijtage onderhevig zijn. Bij snel
spoelen wordt het magnetische veld vergroot,
waardoor het systeem niet meer slipt maar de
band snel doorspoelt (Hysteresiskoppeling).
In feite veroorzaakt elke belasting van de motor
en/of het vliegwiel een toenemende wow en
flutter, zodat men in de duurdere cassettedecks
steeds vaker twee aandrijfmotoren toepast. De
tweede motor verzorgt dan de spoelfuncties.

Aangezien beide motoren geheel onafhankelijk
van elkaar werken, kunnen ze elkaar niet be
ïnvloeden en kan men de wow en flutter zo laag
mogelijk houden. Een twee-motor systeem
heeft ongetwijfeld voordelen boven een éénmotor systeem, maar is wel duurder!
Een drie-motor systeem komt nog slechts wei
nig voor Men treft bij een aantal zeer geavan
ceerde - en dure - cassettedecks wel drie moto
ren aan. Dergelijke decks zijn wat dat betreft
vergelijkbaar met drie-motor spoelendecks
Een voorbeeld hiervan is de Sony TC-K88B
recorder; hierin past men drie BSL-motoren
toe. Een drie-motordeck is in principe niet
beter dan een twee-motor deck, maar de me
chanische constructie kan door het ontbreken
van allerlei overbrengingen eenvoudiger zijn.
Aangezien men de verschillende functies ge
heel elektronisch kan sturen, is het toepassen
van allerlei extra bedieningscomfort - bijvoor
beeld een microprocessor, afstandsbediening
enz. - vrij eenvoudig te verwezenlijken! Op die
facetten komen we terug in een volgend hoofd
stuk.

Afb. 5-25. Gegoten chassis van een Philips cassettedeck.
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Closed-Loop Dual Capstan-aandrijving
Het idee achter het Closed-Loop systeem met
twee capstan-assen is zeer goed isoleer de
band die langs de koppen loopt door hem strak
te houden tussen twee even snel draaiende
capstan-assen en twee aandrukrollen. Bij een
goed werkend systeem wordt de band inder
daad uiterst strak gehouden en goed tegen de
kop(pen) gedrukt Theoretisch is de wow en
flutter bij toepassing van zo'n systeem lager en
ook moet de modulatieruis lager zijn Dat laat
ste, omdat de band regelmatiger langs de kop
pen loopt Ondanks al die ogenschijnlijke voor
delen zijn er niet zo geweldig veel cassettedecks met een dubbel-capstan systeem. Een
voudig omdat de theorie prima is, maar de prak
tijk minder eenvoudig Het valt niet mee om een
goed werkend 'Closed-Loop'(gesloten lusjaandnjfsysteem te maken Er dient nog veel nauw
keuriger te worden gewerkt bij de fabricage dan
bij het fabriceren van een conventioneel aan
drijfsysteem. Er zijn verschillende fabrikanten
die het systeem een aantal jaren 'juichend'
hebben geïntroduceerd en wat later stilzwij-

kan geven en tevens een vermindering van de
modulatieruis, maar dat veel dubbel-capstan
systemen een aantal nieuwe problemen intro
duceren, die niet voorkomen bij één-capstan
aandrijfsystemen! De fabrikant zegt hierover
ondermeer Elk draaiend deel vormt een resonantiesysteem, waarbij de resonantiefrequentie wordt bepaald door factoren als massa en
draaisnelheid. In de conventionele systemen
zijn de twee capstans, aandrukrollen en vlieg
wielen hetzelfde (of vrijwel hetzelfde), zowel
wat betreft de afmetingen, massa en - het erg
ste van alles - qua draaisnelheid. Dat betekent
ondermeer, dat wanneer één van de delen een
resonantie veroorzaakt, het andere identieke
deel die resonantie zal versterken.
Het dubbel-capstan systeem van Nakamichi
heeft daarom twee vliegwielen die verschillend
van diameter zijn. Ook hun massa is daardoor
verschillend en tevens hebben beide vliegwie
len een andere draaisnelheid. Om die reden
hebben ook de twee capstan-assen een ver
schillende diameter; ze moeten namelijk de
band wel met exact dezelfde snelheid transpor
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gend hebben afgevoerd.
Degenen die zijn overgebleven hebben door
gaans de problemen en kinderziekten geheel
onder de knie gekregen!
Een voorbeeld hiervan is het Nakamichi 580
cassettedeck, waarvan de aandrijving is gete
kend in afb. 5-26 Men past hier - in tegenstel
ling tot conventionele dubbel-capstan aandrij
vingen - twee vliegwielen toe, die een verschil
lende diameter hebben. Nakamichi gaat er na
melijk van uit, dat een goed dubbel-capstan
systeem inderdaad een lagere wow en flutter
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Afb. 5-26 Schematische voorstel
ling van het dubbel-capstan systeem
van Nakamichi.
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Vliegwielen
teren. Het resultaat van dit alles is - volgens
Nakamichi - dat de resonantiepieken die karak
teristiek zijn voor sommige conventionele dub
bel-capstan systemen, hier niet voorkomen.

Cassettedecks met 'Reverse'
In cassettedecks die een zogenaamde 'reverse'
mogelijkheid hebben, komen we doorgaansook
twee capstan-assen tegen. Dit zijn cassette
decks die in twee richtingen kunnen weer
geven en (soms) in twee richtingen kunnen op
nemen. Het gaat hierbij meer om een kwestie
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Afb. 5-27. Stereo cassettedeck N580 met dubbe/capstan aandrijving van Nakamicht

Afb. 5-28. Het RS-M88 cassettedeck van Technics met Direct Drive
van gemak dan van praktisch nut. Wanneer de
cassette aan het einde is, schakelt een systeem
in de recorder het bandaandrijfsysteem om, zo
dat de cassette in de andere richting gaat lopen.
Veelal hebben deze recorders een keuzeschakelaar, waarmee men kan kiezen tussen nor
maal één cassettekant afspelen, beide kanten
automatisch afspelen en continu afspelen van
de cassette. Het systeem vraagt echter wel een
speciale weergeefkop met vier systemen of
twee aparte weergeefkoppen: één voor elke
looprichting van de band. Wanneer het appa
raat ook in de 'reverse' stand kan opnemen,
wordt een gecombineerde opneem/weergeef-
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kop toegepast.
Hoewel er diverse cassettedecks in de handel
zijn met een 'reverse' systeem, treffen we het
vaker aan in cassettespelers voor de auto.
Daar heeft reverse ook meer nut, omdat de be
stuurder dan niet steeds een cassette hoeft om
te draaien en zijn aandacht niet wordt afgeleid
Tot hij de recorder uitschakelt blijft de ingeleg
de cassette spelen
Tenzij u een cassettedeck nodig heeft dat con
stant één bepaalde cassette afspeelt (bijvoor
beeld voor achtergrondmuziek) zijn er geen
redenen om een deck met 'reverse' te kopen.
Het kost alleen meer geld!

6. Extra mogelijkheden op het
cassettedeck

Het cassettedeck zoals we dat hebben behan
deld is 'standaard'. Dat wil zeggen: het is voor
zien van een loopwerk, de bedieningsorganen,
de koppen, de elektronica en een kast Maar
vrijwel elk cassettedeck heeft een aantal
'extra's', die worden aangegeven als 'feature'
en die extra's hebben doorgaans te maken met
het bedieningscomfort. De vorm van een cas
settedeck heeft minder te maken met hetbedieningscomfort Dat is een kwestie van eigen
smaak Sinds de 'hifi-toren' populair is, worden
voornamelijk 'frontladers' in de handel ge
bracht omdat zo'n 'frontloading' cassettedeck
in een audiorek past.
Er bestaan echter nog conventionele 'boven
laders'; kwalitatief is er geen verschil tussen
front- en bovenladers
Bandteller
Een bekend 'feature' is de bandteller of de 'tape
counter' Zo'n bandteller is meestal gekoppeld

met de opwikkelhaspel van de cassette en zegt
niets over de speelduur van een cassette. De
teller-aanwijzing komt bij verschillende typen
en merken cassettedecks ook niet overeen. De
teller kunt u alleen gebruiken om aan te geven
waar een bepaald muziekstuk op de cassette
begint als de opname wordt gespeeld op het
betreffende deck.
Een 'feature' waar steeds meer decks mee wor
den uitgerust is het 'memory' (geheugen). Zo'n
memory-schakeling werkt op de nuldoorgang
van de bandteller en heeft weinig of niets met
een geheugen te maken. Maar het werkt als
volgt: bij het begin van een opname zet u de
bandteller op stand '000' door het 'reset'-knopje in te drukken. Aan het eind van de opname
drukt u de memory-kop in en spoelt terug. Wan
neer de bandteller dan op de stand '000' komt
stopt de recorder automatisch. U heeft daar
mee het begin van de opname bereikt. Door op
de 'play'-toets te drukken kunt u de opname
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Afb. 6-1. Bedieningspaneel van de Sony TCK 65.
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Afb. 6-2. Het Dua! cassettedeck C 830 De vele mogelijkheden zijn duidelijk zichtbaar
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Afb. 6-3. Frontpaneel van het Aurex Toshiba cassettedeck PC-D10 (Micro Component). Goed zichtbaar zijnde
bandkeuzeschakelaars voor 'Norm'. CrO2 en 'Metal'.
beluisteren. Sommige recorders gaan op dat
moment automatisch weergeven, als er bij het
terugspoelen tegelijk op de toetsen 'rewind'
(snel terug) en 'play' (weergeven) is gedrukt.

Bandloop-indicator
Er zijn een aantal cassettedecks die zijn uitge
rust met een bandloop-indicator (Travel Pilot).
Dit is een indicatortje - soms een draaiend
lampje of een knipperlampje - dat aangeeft dat
de band in beweging is. Zo'n indicator is han
dig, omdat men vaak niet goed door het cassettedeurtje kan zien of de cassette echt loopt.
Bandkeuze-selector
Elk modern cassettedeck heeft een bandkeuzeselector (Tape Selector). Hiermee stelt men de
recorder in op de bandsoort die in de gebruikte
cassette zit. Het is van groot belang dat dit
steeds gebeurt. Sommige cassetterecorders
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stellen zich automatisch in op een chroomdioxyde band door middel van de speciale 'kenopening' aan de achterzijde van een chroomdioxyde cassette. Controleer echter wel of ook
uw recorder deze automatische omschakeling
heeft.
Sommige cassettedecks hebben één schake
laar voor het kiezen van de bandsoort Meestal
is er een keuze uit drie of vier bandsoorten: bij
de oudere apparaten 'Standard' of ijzeroxyde/
Fe2O3, 'chroom' of chroomdioxyde/Cr02 en
Ferrichroom/FeCr. De nieuwere recorders
hebben doorgaans een extra stand voor 'Metal'
Er zijn cassettedecks die twee standen hebben
voor Fe2O3 bandsoorten; onderverdeeld in 'LN'
(low-noise) en 'LH' (low-noise high-output).
Welke stand u kiest is afhankelijk van de ge
bruikte bandsoort.
Er zijn veel cassettedecks die twee schakelaars
hebben voor het kiezen van de bandsoort. Dit
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Afb 6 4 Bedieningsorganen op een willekeurig cassettedeck. Speciaal aangegeven zijn hier de 'extra's'.
18 'Mute' schakelaar voor 'stille passages' tijdens
12 Bandteller (counter) met terugstelknop.
13 Uilsturingsmeters (LED'sj.
een opname.
14. Dolby aan/uit schakelaar.
19 Microfooningangen.
15 Aansluiting voor hoofdtelefoon.
20 Bandkeuzeschakelaars
16 Regelaar voor het uitgangsniveau (output).
17 Regelaar voor het ingangsniveau (input).
systeem werkt hetzelfde als de methode met
één schakelaar, alleen worden nu de opneem/
weergeefcorrectie (EQ) en de voormagnetisatie
(Bias) afzonderlijk ingesteld De gebruikte aan
duidingen blijven verder ook hetzelfde. Soms is
bij deze schakelaars ook al hel type band met
cijfers vermeld, bijvoorbeeld T, 'II', 'lil' en 'IV'.
Deze cijfers corresponderen resp met ijzeroxyde, chroomdioxyde, ferrichroom en Metal
Deze manier van aanduiden is uitvoerig behan
deld in hoofdstuk 3.

drukt en storingen in de opname kunnen ver
oorzaken Bij het opnemen van andere signaalbronnen zoals microfoon en platenspeler moet
de stand 'Dolby-MPX' niet worden gebruikt,
aangezien het frequentiebereik van de recorder
wal wordt beperkt.
Er zijn recorders met een aparte Dolby aan/uit
schakelaar en een aparte MPX-schakelaar;
soms ontbreekt deze laatste Hel is dan te ho
pen dat u een goede ontvanger heeft die alle
19 (en 38 kHz) signalen goed onderdrukt!

Ruisonderdrukking
De schakelaar waarmee een ruisbnderdrukkingssysteem wordt ingeschakeld behoort
eveneens tot de 'features'. In vrijwel alle geval
len gaat het hier om Dolby Er zijn recordersdie
tevens DNL hebben of een ander ruisonderdrukkingssysteem (zie het hoofdstuk over ruis
onderdrukking). Vaak - en we houden het hier
op Dolby - heeft de schakelaar twee standen:
Dolby-on en Dolby-off. Deze aanduidingen
spreken voor zich. Soms is er echter een derde
schakelstand: Dolby-on MPX. In dat geval werkt
het Dolby systeem, maar wordt tevens een zo
genaamd Multiplex filter ingeschakeld. Deze
behoeft u alleen te gebruiken bij het maken van
opnamen via de FM-stereo ontvanger. Het
MPX-filter onderdrukt dan eventuele 19 kHz
frequenties die bij stereo-ontvangst ontstaan
en door de ontvanger niet voldoende zijn onder-

Instellen Dolby-niveau
In het hoofdstuk over ruisonderdrukking kunt u
lezen waarom het juiste Dolby-niveau van be
lang is. Alleen bij een juist ingesteld niveau
kunt u een optimale frequentiekarakteristiek
verwachten. Helaas hebben de meeste een
voudige decks geen instelmogelijkheid. De
duurdere decks hebben vaak wel een 'Dolby
Calibration' Het instellen hiervan gaat als
volgt: bij het inzetten van een cassetteband
(waarvan u de instelling niet kent uit eigen er
varing) zet u de recorder op opname en drukt
de knop 'Cal.tone' in. Hierdoor activeert u een
testsignaalgeneratortje. De ‘Monitor' schake
laar wordt in de stand 'tape' gezet, dus u heeft
nabandcontrole. Nu draait u aan de calibratieregelaars (soms met een schroevedraaiertje)
tol de twee uilsturingsmeters het aangegeven
Dolby-niveau aanwijzen. Daarna spoelt u de
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Cassettedecks met microprocessor
De afgelopen jaren zijn er een aantal cassette
decks uitgebracht, waarin een microprocessor
is ingebouwd Deze microprocessors dienen
voornamelijk ter verhoging van het bedieningscomfort aangezien ze de gebruiker een aantal
handelingen uit handen nemen. Op een enkele
uitzondering na - als de microprocessor bij
voorbeeld de bias instelt - geven de micro
processors echter geen verbetering van de ge
luidskwaliteit! Op het automatisch instellen
van de bias komen we nog terug. De meeste
microcomputers doen dienst om de gebruiker
te helpen een bepaald programma snel op te
zoeken Sommige zijn heel eenvoudig; andere
vrij gecompliceerd
Aangezien het te ver zou gaan alle microproces
sor c.q. microcomputersystemen te behande
len, zullen we ons beperken tot enkele 'stan
daard' uitvoeringen De meeste systemen zijn
hier op gebaseerd, hoewel elke fabrikant er
natuurlijk een 'eigen' naam aan geeft en zijn
systeem 'uniek' noemt

Afb. 6-5. Op de fabriek worden cassettedecks inge
regeld op enkele bepaalde typen cassetteband
(foto Eumig)
band terug, zet de 'Cal.tone' schakelaar af en u
kunt opnemen. Deze instelmogelijkheid vindt
men voornamelijk bij cassettedecks met aparte
opneem- en weergeefkoppen, vandaar de ge
noemde monitorstand 'tape'. Heeft men een
recorder met gecombineerde opneem/weergeefkop die een mogelijkheid heeft om het
Dolby-niveau in te stellen, dan is de werkwijze
iets anders. De handleiding geeft daarover uit
sluitsel.

Timer-schakelaar
Er zijn cassettedecks met een 'timer' schake
laar. Dat betekent echter niet, dat deze appara
ten een ingebouwde tijdklok of -schakelaar
hebben. Het wil alleen zeggen dat ze zijn 'voor
bereid' op het gebruik van een timer die apart
moet worden gekocht. Een timer heeft nut als u
opnamen (van radio) wilt maken op tijden dat u
niet thuis bent.
Hoe de timer wordt gebruikt staat in de hand
leiding van het betreffende cassettedeck; de
HiFi-handelaar kan u helpen aan een geschikte
timer voor uw cassettedeck.

76

Computer Coded Search systeem van Philips
Met bovengenoemd systeem heeft Philips
medio 1 979 enkele cassettedecks uitgebracht,
die geheel automatisch een gewenst program
ma opzoeken en in elke gewenste volgorde. Het
CCS systeem biedt daarnaast mogelijkheden
om bepaalde muziekstukken automatisch te
herhalen. Het bereik is tien willekeurige muziekpassages op één cassettekant. Het systeem
werkt als volgt: op elke plaats van de cassette
band die later moet worden teruggevonden
wordt voorzien van een 'magnetisch getal'
Dit getal wordt door een speciale leeskop om
gezet in elektrische impulsen die worden toe
gevoerd aan een microprocessor. Deze stelt op
zijn beurt de desbetreffende loopwerkfuncties
en elektronica in werking. De ingebrachte be
velen worden tegelijk aangegeven op een LEDdisplay (een indicator met lichtgevende dioden).
De genoemde magnetische getallen worden
geschreven op de geluidssporen als een reeks
sinusvormige impulsen van 5 Hz (5 trillingen
per seconde). Elk getal wordt in het tweetallig
stelsel (computertaal) geschreven waarbij ma
ximaal zeven achtereenvolgende impulsen be
schikbaar staan. Men heeft met opzet de im
pulsfrequentie van 5 Hz gekozen, omdat het
geluidssignaal niet mag worden beïnvloed en
buiten ons hoorgebied moeten liggen. Ook
moeten de impulsen bij weergave én snelspoe
len herkenbaar zijn.
Het schrijven van de getalimpulsen is voor de
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Afb 6-6 Een programmeringsvoorbeeld die bij de
CCS-microprocessor m het Philips cassettedeck be
hoort.

14
gebruiker zeer eenvoudig. Moet bijvoorbeeld
een '7' worden geschreven, dan wordt als volgt
gehandeld: intoetsen 'CCS'-'Clear'-'7'-'Enter'.
Demicroprocessorstuurtautomatischhet loop
werk en de desbetreffende elektronica tot het
volgende plaatsvindt, pauze (1 seconde)- CCSimpulsen voor '7' (voorafgegaan door 3 inlei
dende impulsen) - pauze (2 seconden). De pau

Afb. 6-7. Het geheugen van dit Philips cassettedeck.

zes zijn noodzakelijk om een tijdig stoppen aan
het begin van een muziekstuk bij snelspoelen
te verzekeren. Om het de gebruiker gemakke
lijk te maken en hem zo snel mogelijk met de
werking van het apparaat vertrouwd te maken,
wordt een speciale 'coderingskaart' meegele
verd, waarmee men alle mogelijke functies kan
oefenen.

Automatic Programmabte Music Selector
Onder bovenstaande naam, afgekort als APMS
systeem, heeft Sharp (Optonica) een programma-zoeksysteem ontwikkeld APMS is een ver
dere ontwikkeling van APLD (Automatic Pro
gram Locate Device) en APSS (Automatic Pro
gram Search System). Deze beide systemen
reageren op de lege stukjes (pauzes) tussen
twee muziekpassages op de cassette.
Die 'pauze-zoek' systemen worden ook door
verschillende andere fabrikanten in cassettedecks gebouwd, onder de meest fantastische
namen. Sony noemt het bijvoorbeeld 'RMSsysteem’ (Random Memory Music System) en
Akai 'IPSS-systeem' (Instant Program Searching System). In de cassettedecks RT-7100 H en
RT-9100 H van Sharp, die van een micropro
cessor zijn voorzien, worden de genoemde
APMS en APSS gecombineerd toegepast Nor
maal gesproken functioneert een zoeksysteem
dat op pauzes reageert prima, maar het kan
voorkomen dat het systeem ook reageert opeen
zeer zachte passage en daardoor tijdens het
spelen al een volgend nummer gaat opzoeken.
Bij APMS is dat niet mogelijk, aangezien er
daarbij - evenals bij Philips CCS - impulsen op
de band worden gezet. Ook Sharp heeft daartoe
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een aparte leeskop aangebracht. Met APMS
kunnen maximaal 15 verschillende passages
op een cassettekant worden opgezocht en nor
maal gesproken is dat ruim voldoende Met
APSS kan men snel een volgende of een voor
gaande passage opzoeken. Daarvoor behoeft
men niets te programmeren, maar alleen de
toets 'APSS rev ' (terugspoelen) of 'APSS fwd'
(vooruit) in te drukken
Pauze-zoek systemen
Diverse cassettedecks zijn uitgerust met een
eenvoudig zoeksysteem, dat zoals reeds gezegd
reageert op een leeg stuk tussen twee opna
men Sony heeft bijvoorbeeld het Random
Memory System waarmee maximaal 15 ver
schillende nummers kunnen worden opge
zocht. Om het de gebruiker zo eenvoudig moge
lijk te maken, werkt men veelal met een tweecijferig display (o.a Sony en Akai) die de getal
len 1 t/m 15 kunnen aangeven. Bij het Sony
systeem geeft het display tevens de letters 'P',
'C', 'E' en 'A' aan Ze betekenen resp. 'program
ma start', 'clear' (geheugen is leeg), 'error'
(fout) en 'again' (opnieuw beginnen). Alhoewel
het systeem goed werkt, bestaat zoals gezegd
het gevaar dat er wordt gereageerd op een
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Afb. 6-8. Een Sharp-Optonica cassettedeck met APSS-zoeksysteem.
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Afb 6-9 Bedieningspaneel van de Sony TC-K55. U
kunt hier de belangrijkste bedieningsorganen gemakkelijk herkennen.

zachte passage in de muziek. Systemen waar
bij men zelf een computercode moet intoetsen
kennen dit probleem niet!
Cassettedecks met een 'pauze-zoek' systeem
hebben ook meestal een toets 'mute' (stilte),
waarmee men zelf een korte pauze tussen twee
programma's kan maken Met deze toets kan
men echter ook bepaalde ongewenste stukken
(bijvoorbeeld aankondigingen of reclame) uit
een opname halen.

Post-fading
Post-fading is een methode om ongewenste
stukken in een opname te wissen met vloeien
de overgangen Alleen Philips - en mogelijk
Philips produkten onder andere merknamen passen dit zeer handige systeem toe. U gebruikt
Post-fading tijdens weergeven. Op het moment
dat u de opname wilt afbreken kunt u met de
post-fading-knop het signaal langzaam weg
draaien. Er zijn ook systemen die dit automa
tisch doen na het omzetten van een schakelaar

SONY

REMOTE CONTROL UNIT

RM-50

Off —----------------- MC UUTC

II

O

r
!__ *

Afb. 6-10. Er zijn cassettedecks met afstandsbedie
ning; sommige draadloos met infrarood licht (IR) en
sommige met een kabel zoals dit type RM-50 van
Sony.
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Afb. 6-11. Postfading Boven Postfading met een uit- en infade-tijd van ca 4 seconden Onder de kortste in-en
uitfade-tijd: ongeveer 0.5 seconde. Met regelaar 28 wordt de Postfading tijd ingesteld, terwijl met schakelaar
11 het systeem in werking wordt gesteld

(afb. 6-1 1). Het post-fading systeem is dus be
stemd voor reeds gemaakte opnamen
U zult er vooral veel plezier van hebben als u
bij het afluisteren van een opname merkt dat
het programma net niet meer op de band kon.
Cue en Review
Veel cassettedecks hebben een cue en/of review mogelijkheid. Het betekent, dat u tijdens
snelspoelen de band kunt beluisteren. Welis
waar zeer snel, maar het begin of het eind van
een opname kunt u gemakkelijk waarnemen.
Hoewel Cue en Review op een recorder heel
praktisch is, is een waarschuwing opzijnplaats.
Door het snelle weergeven zijn de weergege
ven frequenties veel hogerdan normaalendoor
hun geluidsniveau kunnen ze de geluidsweergevers beschadigen. Sommige fabrikanten
waarschuwen hiervoor in de betreffende hand
leiding. Hoewel er cassettedecks zijn die auto
matisch op een lager geluidsniveau schakelen
tijdens Cue en Review, is het een goede ge-
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woonte tijdens deze handelingen de sterkteregelaar zachter te draaien!
Instellen van de voormagnetisatie (Bias)
We hebben reeds in hoofdstuk 1 verteld wat
hoogfrequent-voormagnetisatie (bias) is en
doet Nu is het zo, dat de bias bij een bepaalde
bandsoort (en opneemkop) een bepaalde instel
ling moet hebben. Bij die instelling geeft de
gebruikte band optimale resultaten, ondermeer
in de vorm van een zo recht mogelijke frequentiekarakteristiek. Omdat de eigenschappen van
vrijwel elk type cassetteband anders zijn, is het
moeilijk de bias optimaal in te stellen en daar
om stelt een fabrikant zijn cassettedecks in op
een bepaald type band. Hij geeft daarbij veelal
op voor welke bandsoorten het deck is ingere
geld Bijvoorbeeld Fe2O3 stand 'TDK-AD', CrO2
stand 'BASF chroomdioxyde', FeCr stand 'Agfa
Carad' en Metal 'Scotch Metafine'. Dit zijn wil
lekeurige voorbeelden. U kunt echter voor het
bereiken van de beste resultaten het beste de

in de gebruiksaanwijzing genoemde bandsoorten gebruiken.
Een cassettedeck kan echter ook worden inge
regeld op een gewenste bandsoort; de regelorganen daarvoor zitten in het cassettedeck en
de instelling kan alleen geschieden door een
deskundige die over meetapparatuur beschikt
Mocht u dus een cassettedeck willen instellen
op een bepaald type cassetteband, dan kan de
handelaar of de importeur/fabrikant het deck
voor u (laten) inregelen
Om het de gebruiker makkelijk te maken, heb
ben een aantal (duurdere) cassettedecks de
mogelijkheid om zelf de bias optimaal in te stel
len op elke gewenste bandsoort. De instelregelaars zitten dan aan de voorzijde van de recor-

Afb 6-12. Assemblage van een cassettedeck.
(Eumig)

Afb 6-13. Inregelen op een bepaalde cassette kan
alleen door een deskundige met meetapparatuur ge
beuren. (foto Dua!)

Afb. 6-14 Dit Denon cassettedeck heeft een fijninstelling voor de bias (beide kanalen gelijk). De regelaar wordt
aangegeven met 'Bias fine adj.
der. De recorder bevat in zo'n geval twee inge
bouwde testgeneratoren; deze geven respec
tievelijk een hoge en een lage frequentie af na
inschakeling Bijvoorbeeld de frequenties 400
Hz en 12 kHz
De fijninstelling van de bias is een eenvoudige
zaak. Ten eerste wordt de recorder in stand op
name gezet, met de band in het apparaat waar
op moet worden afgeregeld. De monitor scha
kelaar staat daarbij in stand 'tape' De normale
'bias' en 'EQ' schakelaars worden ingesteld op
de betreffende bandsoort. Nu wordt tenslotte
de testgenerator ingesteld (eerst de lage fre
quentie) en gaat men opnemen De uitsturingsmeter op de recorder geeft daarbij (nabandcontrole) een bepaalde aanwijzing. Afhankelijk
van de werkwijze voor het gebruikte cassettedeck, moet u deze aanwijzing even onthouden
(bijvoorbeeld —2 dB) of met de fijnregelaar
'400 Hz' de wijzer van de meter op 0 dB zetten.
Nu wordt omgeschakeld naar testgenerator 1 2
kHz en weer de meteruitslag bekeken. De aan
wijzing van de meter moet gelijk zijn aan de
voorgaande aanwijzing; dit is mogelijk met de
fijnregelaar 12 kHz (of soms een andere fre
quentie). Nu is de recorder afgeregeld op de be
treffende bandsoort en kunt u de band terug
spoelen voor een opname. De testgenerator
moet worden uitgeschakeld. Er zijn verschil-
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lende cassetterecorders met bovengenoemde
instelmogelijkheid; de wijze van instellen ver
schilt zoals gezegd van apparaat tot apparaat,
maar de handleidingen bij de recorders geven
gedetailleerde informatie!
Om te laten zien hoe belangrijk een goed inge
stelde bias is, hebben we in afb. 6-1 5 een gra
fiek opgenomen waarin een karakteristiek is
getekend met een te lage bias, een optimale
bias en een te hoge bias. Deze karakteristieken
spreken voor zichzelf.

BEST. Tuning systeem van JVC
De Japanse fabrikant JVC had midden 1979
een primeur met het BEST-Tuning systeem
(Bias, Equalization and Sensivity of tape
Tuning). Voor zover bekend was JVC daarmee
de eerste fabrikant die een microprocessor toe
paste om diverse functies, waaronder biasinstelling, automatisch in te stellen Overigens,
Sharp was de eerste fabrikant ter wereld die
een microprocessor toepaste in een cassette
deck (type RT3838).
De BEST-microprocessor heeft de volgende
eigenschappen:
1. Het automatisch instellen op verschillende
bandsoorten, zoals chroomdioxyde, ijzeroxyde enz. Voor de nog niet gestandaardi-
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Afb. 6-15. Karakteristiek met verschillende instellingen van de bias: a. te lage bias.
b. normale bias.
c. te hoge bias.

Afb. 6-16. Het JVC-cassettedeck met de BEST-microcomputer.
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Afb. 6-17 Het bedienings- en indicatiepaneeltje van het JVC-deck
seerde Metal-Tape moet men zelf de 'band
soort' op de recorder instellen
2. Na het kiezen van de bandsoort (of indruk
ken van de toets 'Metal') stelt de recorder
zich met behulp van de micrprocessor auto
matisch in op de juiste bias
3. De instelling van bias en gevoeligheid ge
schieden zodanig, dat de frequentiekarakteristiek bij 10 kHz een verschil heeft van
maximaal 4- of — 1 dB met de lage meetfrequentie.
4. Aangezien JVC het ANRS ruisonderdrukkingssysteem toepast, dat net als Dolby
moet worden afgeregeld op bandgevoeligheid, wordt ook dit automatisch uitgevoerd.
De niveauverschillen met ANRS en zonder
ANRS zijn daardoor niet groter dan 4- of —
0,5 dB.
5. De microprocessor regelt het opneem niveau
voor het geval u niet thuis bent tijdens op
nemen en een timer de recorder inschakelt.
De werkwijze van het systeem, dat geheel auto
matisch is, gaat als volgt: na inzetten van een
cassette en eventueel instellen van de band
soort wordt op de toets start gedrukt, waarna
de microprocessor het werk overneemt. De
cassette begint met snelspoelen waarna een
testopname wordt gemaakt. De meting die
wordt gemaakt van deze opname - na het op
nemen wordt snel teruggespoeld - wordt aan
gegeven op een LED-indicator. Dit wil zeggen
dat de bias wordt ingesteld. Vervolgens wordt
een nieuwe opname gemaakt: Equalization en
gevoelig heids-instellingen. Na de opname hier
voor wordt snel teruggespoeld waarna de op
name weer wordt gemeten en de juiste equalizing en gevoeligheid worden ingesteld. Wan
neer de juiste instelling bekend is, spoelt de
recorder de cassette geheel terug en gaat er
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een indicator branden met de tekst 'ready'
(klaar).
Klopt er iets niet, bijvoorbeeld een zeer slechte
bandsoort, dan gaat een indicator met het
woord 'error'(fout) branden. Er wordt eveneens
aangegeven wat er fout is Bij gebruik van een
bandsoort die geregeld wordt gebruikt en reeds
is gebruikt bij het inregelen, hoeft u niet elke
keer opnieuw de hele testprocedure op gang
te brengen. U drukt dan alleen op de knop
'preset' waarna de zaak geheel op de bekende
bandsoort is ingesteld. De gehele meet- en
regelprocedure duurt ongeveer 25 seconden;
een zeer korte tijd voor het verkrijgen van een
optimale instelling van een recorder, waardoor
tevens uw resultaten optimaal zullen zijnl
Geheel computergestuurde cassettedecks
Het zal niet zo lang meer duren voor de geheel
microcomputergestuurde cassettedecks een
feit zijn. Boven aangehaalde voorbeelden wat
nu reeds mogelijk is zijn daarvan een bewijs
De nieuwe trend wordt trouwens ook al aange
geven door bijvoorbeeld Bang & Olufsen (B&O)
die half 1 980 een vrijwel geheel microprocessorgestuurd cassettedeck introduceerde: de
Beocord 8000. Opmerkelijk in dit apparaat isde
'real time' bandteller. Bij deze recorder wordt
de bandpositie aangegeven in minuten en
seconden in plaats van in betekenisloze cijfers,
zoals het bij alle conventionele decks het geval
is.
Het 'ijken' van de band doet de recorder weer
zelf, cassette inleggen, eventueel 'Metal'-toets
indrukken, toets '0' indrukken en daarna toets
'GO'. Hierna meet de recorder de ingelegde
cassette, eveneens door enkele malen op te
nemen en snel voor- en achteruit te spoelen.
Hierna is de cassette beschikbaar en de band-

Timing Chart of Computer B.E.S.T. Tuning System
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Afb. 6 18 De Timing Chart' van het BEST-microprocessor programma.
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Afb. 6-19. Het Marantz SD 3000 cassette deck.
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(16 steps

teller geijkt in minuten en seconden Hierdoor
is het mogelijk om de cassette naar elke wille
keurige positie op de band te sturen en wel tot
op de seconde nauwkeurig. Tevens is het ap
paraat voorzien van een programmeerbare
elektronische timer, zoals we die kennen van
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de videorecorder Hierdoor kunnen opnamen
worden gemaakt en gestopt op een vóóringestelde tijd. Om de bandruis tenslotte minimaal
te houden, wordt de opneemkop na elke op
name gedemagnetiseerd!

7. Ruisonderdrukking

Bij analoge geluidsregistratie op magneetband
hoort ruis. Iedereen kent die ruis in meer of
mindere mate van de grammofoonplaat - die
doorgaans is gemaakt via een bandopname en van het spoelen- of cassettedeck De ana-.
loge techniek waarover we het hebben is een
vorm van elektronische registratie, waarbij de
informatie in de vorm van een continu ver
anderende elektrische grootheid (amplitude,
fase of frequentie) wordt verwerkt.
Bij een bandapparaat hebben we te maken met
verschillende soorten ruis, zoals bandruis, mo
dulatieruis, gelijkveldruis en ruis van de elek
tronica in het apparaat. De belangrijkste twee
soorten ruis zijn modulatieruis en bandruis;
over de eigen ruis van een elektronische scha
keling hoeven we ons tegenwoordig niet zo
druk meer te maken. Een goede elektronische
schakeling is zeer ruisarm De gelijkveldruis
ontstaat ondermeer door magnetisatie van de
koppen en bandgeleiders in een recorder, bij
voorbeeld doordat er een magnetisch veld in de
buurt is geweest. Dit verschijnsel kan worden
verholpen door de recorder te demagnetiseren
(zie hoofdstuk over onderhoud). Modulatieruis
en bandruis komen overigens niet voor bij digi
tale registratie op de magneetband (PCM). Voor
deze techniek verwijzen we naar hoofdstuk 10.

Bandruis
Elke magneetband heeft een bepaalde eigen
ruis. Zoals in hoofdstuk 1 reeds is verteld, be
staat een band uit een drager met daarop een
laagje ijzeroxydekristallen, vastgehecht met
behulp van een bindmiddel. In plaats van ijzeroxyde mag u ook chroomdioxyde, een combina
tie van beide of ijzerpoeder lezen. Nu vormen al
die oxyde- of ijzerdeeltjes kleine magneetjes
met een bepaalde magnetisering. En al die
kleine magneetjes vormen strooivelden die een
ruisspanning induceren in de weergeefkop.
Aangezien die bandruis bij zachte passageserg
irritant is, heeft men allerlei methoden om die
bandruis te verminderen. Dat gebeurt met
zogenaamderuisonderdrukkingssystemen. Be
langrijk is echter, dat deze ruisonderdrukkings
systemen uitsluitend de bandruis verminde
ren; andere vormen van ruis (bijvoorbeeld van
een ruisende microfoon) worden er niet door
verzwakt! Het is daarom van groot belang, dat
een zo ruisarm mogelijk signaal aan de recor
der wordt toegevoerd.

Modulatieruis
Modulatieruis ontstaat doordat de magnetisering van een ferromagnetisch materiaal (zie
hoofdstuk 1) niet geleidelijk verloopt met de
sterkte van een uitwendig magnetisch veld,
maar met sprongen. Wanneer er dan ook een
signaal aan de band wordt toegevoerd (de
band wordt gemoduleerd) dan zal het remanente magnetisme met kleine sprongen gaan
verlopen en deze - zeer kleine - spannings
veranderingen nemen we waar als ruis. Maar
uitsluitend als er signaal wordt toegevoerd;
vandaar het woord modulatieruis! Maar er zijn
nog twee andere oorzaken van modulatieruis al
worden deze door de verbeteringen van de ge
luidsband steeds minder van invloed: de niet
konstante dikte van de band en ruwheid van het

Ruisonderdrukkingssystemen
We kennen een aantal ruisonderdrukkingssy
stemen, die deels als losse eenheden en deels
compleet ingebouwd in een cassettedeck be
schikbaar zijn voor de amateurgebruiker. De
belangrijkste systemen zijn: DNL (Dynamic
Noise Limiter), Dolby-B, ANRS (Automatic
Noise Reduction System), DBX, ADRES en
Highcom.
Het eerste systeem DNL is van Philips en werkt
alleen bij weergave. De andere systemen zijn
alle 'dubbele' systemen en werken zowel bij
opname als weergave. Het Dolby-B systeem is
een speciale 'amateurversie' van het profes
sionele Dolby-A systeem; dat laatste is voor de
amateur niet beschikbaar.
ANRS en Super ANRS is een ontwikkeling van

bandoppervlak. Door deze twee eigenschappen
van de band is het kontakt tussen band en kop
pen nooit geheel gelijk en ook dat veroorzaakt
ruis.
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Afb 7-1. Bandoppervlak van
een
Sony chroomdioxyde
band Vergroting 5500 maal.
(Opname Centraal Lab T NO.
Delft)

Afb. 7-2. Bandopperlak van
een Scotch chroomdioxydeband. Vergroting 5500 maal.
(Opname Centr. Lab. T N O.
Delft)

Afb 7-3. Bandoppervlak van
een BASF chroomdioxyde
band Vergroting 5500 maal.
(Opname Centr. Lab. T N.0.
Delft)

de JVC (Japan Victor Company) DBX is een
Amerikaans ruisonderdrukkingssysteem dat in
professionele en amateur uitvoering wordt ge
leverd. De eigenschappen van beide uitvoe
ringen zijn vrijwel identiek. De belangrijkste
verschillen zijn te vinden in de aanpassingsmogelijkheden.
ADRES is een vrij recent ontwikkeld ruisonder
drukkingssysteem van de Japanse fabrikant
Toshiba, die het systeem in enkele recorders en
losse eenheden op de markt brengt
Highcom tenslotte is een systeem van AEG/
Telefunken en is een amateurversie van het
professionele Telcom De Highcom-versie is
wat betreft weergave compatibel met Dolby.
Om volledig te zijn, noemen we hier ook het Dynamic Noise Filter (DNF) van Burwen. Hoewel
dit systeem op dit moment niet in ons land
wordt gevoerd, zullen we verder in dit hoofd
stuk in gaan op dit filter.

DNL
Philips heeft bij de ontwikkeling van DNL ge
dacht aan een volledig compatibel ruisonder
drukkingssysteem. Aan de opname wordt hier
bij niets veranderd, aangezien alle correcties
aan de weergeefzijde worden verwezenlijkt.
Men is hierbij van de volgende overweging uit
gegaan: als muziekinstrumenten zacht worden
bespeeld, hoort men vrijwel alleen de grond
tonen uit de lage- en middenfrequentiegebieden. Harmonischen (boventonen) zullen haast
met optreden Dit komt, doordat slechts weinig
muziekinstrumenten tonen produceren waar
van de grondtonen boven 4500 Hz liggen. De
ruis manifesteert zich voornamelijk in de ho
gere frequentie gebieden en natuurlijk bij zach
te passages. Bij het luid bespelen van muziek
instrumenten klinken behalve de genoemde
grondtonen ook een groot aantal harmo
nischen, hetgeen de klankkleur bepaalt.
Evenals Dolby, acht Philips ruisonderdrukking
bij sterke passages overbodig en zelfs onge
wenst De ruisonderdrukking bij DNL komt dan
ook uitsluitend tot stand bij zwakke passages
en in pauzes. Het DNL-systeem bestaat uit een
scherp laagdoorlatend filter, dat pas in werking
komt bij afwezigheid van hoge signaalfrequenties. Bij de aanwezigheid van hogere signaalfrequenties wordt het filter - boven een be
paald geluidsniveau - progressief uitgescha
keld. Het ingangssignaal wordt in twee delen
gesplitst, die gelijk zijn aan elkaar en alle ele
menten van de muziek bevatten; ook de ruis.
Eén deel van het signaal gaat naar een filter dat
alles doorlaat en alleen de fase met 180° ver-

draait Het andere deel gaat naar een filter dat
de hoge- en middenfrequenties van het signaal
elimineert. Wanneer de muziek zachter wordt,
worden de hogere frequenties en de ruis door
gelaten en opgeteld bij het oorspronkelijke sig
naal. Omdat deze echter een tegengestelde
fase bezitten, zullen de 'niet behandelde' hoge
frequenties wegvallen tegen het tweede sig
naal. De midden en lage frequenties blijven
hierdoor onveranderd, onafhankelijk van de ge
luidssterkte. Bij de hogere frequenties wordt
de ruis naar behoefte onderdrukt. Hoe lager het
geluidsniveau, hoe meer de hoge frequenties
worden gereduceerd en daarmee de ruis. Het
resultaat is een weergave waarin alle ruis die
bij zachte passages hoorbaar zou zijn geweest,
is onderdrukt. Bij sterkere passages blijft de
ruis bestaan, omdat deze hier toch niet hoor
baar is.
Metingen hebben aangetoond dat de signaalruisafstand bij 6 kHz met meerdan 10dB wordt
verbeterd Bij 10 kHz kan deze verbetering op
lopen tot 18 dB, hoewel dit natuurlijk wel ge
paard gaat met een merkbaar verlies aan hoge
re frequenties, afhankelijk van de muzikale in
houd van het programma. Bij een opname van
bijvoorbeeld een elektronisch orgel - dat geen
hogere frequenties heeft dan maximaal 8 kHzis van het verlies aan hoog vrijwel niets te mer
ken, terwijl dat wel het geval is bij een opname
van een bekken van een slagwerk, vooral tij
dens het uitsterven van de klank. DNL wordt
niet meer geleverd als losse eenheid; wel zijn
vrijwel alle Philips cassettedecks er mee uitge
rust. Meestal in combinatie met Dolby. In
tegenstelling tot de andere ruisonderdrukkingssystemen, onderdrukt DNL vrijwel elke vorm
van ruis, dus ook de ruis die aan een recorder
wordt toegevoerd. Het gebruik van DNL kan
daardoor onder bepaalde omstandigheden zeer
effectief zijn.

Dolby-B
Zoals gezegd is voor de amateur of consument
uitsluitend het afgeleide Dolby-B systeem be
schikbaar. Bij het A-systeem werkt men met
vier verschillende frequentiebanden, om de
bandruis zo effectief mogelijk te onderdrukken:
20 tot 80 Hz, 80 tot 3000 Hz, 3 kHz tot 9000 Hz
en 9 kHz tot 1 5 kHz.
Bij het B-systeem werkt men met één frequentieband, maar in beide gevallen gaat men uit
van de volgende overweging: bij een sterk ge
luidssignaal is de aanwezige ruis onhoorbaar
omdat deze als het ware wordt weggedrukt
door het geluid. Hoe zwakker het signaal echter
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Afb. 7-4. Eenvoudige verklaring van het Dolby systeem.

wordt, hoe sterker de ruis naar de voorgrond
komt. Bij een heel zwak signaal kan de ruis het
signaal zelfs volledig overstemmen. Dolby
werkt nu als volgt: wanneer een signaal onder
een bepaald geluidsniveau komt, dan wordt dit
signaal met een bepaald aantal dB's versterkt.
De bandruis heeft een vaste waarde en wordt
hierdoor dus niet versterkt. De ruis wordt dus
minder sterk in verhouding tot het geluidssig
naal. Dit versterken heeft plaats tijdens het op
nemen. Wanneer een aldus behandelde opna
me wordt weergegeven, dan zullen bepaalde
frequenties te sterk klinken, maar door bij
weergave ook het Dolby-systeem in te schake
len, worden de versterkte signalen echter weer
even veel verzwakt als ze eerst zijn versterkt
bij de opname. Hierdoor is het geluid weer iden
tiek aan het origineel, maar tevens is door de
laatste verzwakking ook de ruis verzwakt.
Uit het bovenstaande blijkt dus, dat Dolby al
leen goed functioneert als het zowel bij opname
als weergave wordt gebruikt. Dit geldt voor elk
Compander-systeem
(COMpressor/exPAN-
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DER). De compressor zit hierbij in de opneemversterker en de expander in de weergeefversterker.
Voor het geval u wat vreemd aankijkt tegen de
begrippen compressor (comprimeren) en ex
pander (expanderen) het volgende: bij opnemen
wordt het signaal bij een bepaaldgeluidsniveau
extra versterkt. Dus zwakke passages worden
harder en harde passages blijven hetzelfde Dit
betekent dus een vermindering van de dyna
miek (het verschil tussen zachte en harde pas
sages). En die dynamiekvermindering is com
primeren. Tijdens de weergave wordt de ver
minderde dynamiek weer teruggebracht tot de
oorspronkelijke dynamiek; expansie!
In het Dolby-B systeem worden alle frequenties
boven de 600 Hz en tot 1 200 Hz versterkt met
3 dB. Frequenties tussen 1200 Hz en 5 kHz
worden 6 dB opgehaald terwijl alle frequenties
daarboven (tot ca. 1 5 kHz) met maximaal 10 dB
worden versterkt. De ruis is voor deze frequen
ties dus een evenredig aantal dB's lager.
Nu is Dolby - theoretisch - ideaal, maar het
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Afb 7-5 Een cassettedeck met ingebouwde Dolby ruisonderdrukking.

systeem heeft wat betreft de consumentenuit
voering toch bepaalde bezwaren Zo is Dolby
zeer gevoelig voor een nauwkeurig signaalniveau. Om die reden dient Dolby te worden in
geregeld op een bepaald type geluidsband of
cassette Voor elk ander bandtype dat wordt
gebruikt moet Dolby opnieuw worden inge
steld. Hiertoe hebben sommige cassettedecks
regelaars om het Dolby-niveau in te stellen.
Is het Dolby-niveau niet juist, dan merkt men
dat aan een - soms ernstig - verlies aan hoge
tonen of een teveel aan hoge tonen. Dolbyfunctioneert daarbij alleen perfect, als ook de frequentiekarakteristiek van het cassettedeck
(zonder gebruik van Dolby) geheel recht is. Elke
afwijking van deze rechte karakteristiek wordt
door Dolby onmiddellijk 'afgestraft' door een
accentuering van deze afwijking!
Deze en nog enkele andere bezwaren van het
Dolby-B systeem komen nog nader ter sprake
bij Highcom in dit hoofdstuk. Aangezien echter
Dolby de eerste was die een goed werkend en
betaalbaar ruisonderdrukkingssysteem voorde
consumentenmarkt kon aanbieden, wordt Dol
by-B door vrijwel alle fabrikanten van cassette
decks toegepast, terwijl ook vele MusiCassettes zijn gedolbyseerd.

ANRS en Super ANRS
Hoewel technisch heel verschillend, zijn Dolby
en ANRS qua filosofie vergelijkbaar. Wanneer
er een zwak signaal aan de recorder wordt toe
gevoerd, wordt dat extra versterkt (gecompri
meerd) en bij weergave worden deze signalen
weer verzwakt tot de oorspronkelijke waarde
(geëxpandeerd). De tekening (afb. 7-7) maakt
dit nog duidelijker.
Het water stelt het geluidsniveau voor; het be
zinksel onderin is de ruis. Gaan we het signaal
versterken, dan stijgt het waterpeil, maar de
hoeveelheid bezinksel blijft hetzelfde. De signaal-ruisafstand (water-bezinkselafstand) is
groter geworden. Bij deopname worden 'water*
en 'bezinksel' samen opgenomen (door elkaar
geschud). Gaan we de opname nu af spelen dan
moet het signaalniveau weer worden terugge
bracht naar de oorspronkelijke normen. Er
wordt dus water uit de kan gegoten tot de oor
spronkelijke inhoud is bereikt. Maar met het
water verdwijnt er ook een deel van het bezink
sel (hetzelfde signaal met minder ruis!). Qua
werkingskarakteristiek komen ANRS en Dolby
vrijwel overeen: boven ca. 5 kHz isde maximale
ruisonderdrukking ongeveer 10 dB.
De technische verschillen tussen beide syste-
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Afb. 7-6. Nogmaals de werking van het Dolby sy
steem, met daar onder een grafische voorstelling van
de bandru/s met en zonder Dolby (bron Teac)

Fortissimo
(ruis met merkbaar)

ovu

---------------I
I

Pianissimo
(ruis merkbaar)

men zijn hier niet van belang. Wel is het nuttig
te weten dat een ANRS opname met goed re
sultaat via een recorder met Dolby kan worden
afgespeeld en omgekeerd. In het onderstaande
tabelletje hebben we het principiële verschil
aangegeven tussen Dolby en ANRS We zijn er
hierbij van uit gegaan dat het toegevoerde sig
naal een sterkte heeft van '4' Zoals is te zien
wordt de versterking bij ANRS verkregen door
vermenigvuldiging, terwijl dat bij Dolby door
optelling geschiedt. De verzwakking wordt bij
ANRS bereikt door deling en bij Dolby door af
trekking Maar de uiteindelijke resultaten zijn
gelijk!
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Het Super ANRS-systeem is een verbetering
van het normale ANRS-systeem en werd in
1 975 gelanceerd. Het super-systeem heeft een
betere lineariteit van de frequentiekaraktenstiek in het hooggebied. Hierdoor wordt tevens
de hoogdynamiek verbeterd. De totale ruis
onderdrukking ligt voor Super ANRS op ca. 12
dB boven de 5 kHz. Het systeem is niet meer
helemaal compatibel met Dolby, hetgebruikervan dient te worden beperkt voor eigen opna
men. Vrijwel elk JVC cassettedeck heeft een
keuzeschakelaar voor ANRS of Super ANRS.

Ruisniveau
Ruisniveau vermindert
in precies dezelfde
mate als signaal

Systeem

20k Hz

DBX
Ook DBX is een compander-systeem en wordt
gebruikt bij opnemen en weergeven. Behalve
ruis onderdrukken, herstelt het systeem ook de
oorspronkelijke dynamiek van een opname. Als
een orkest bijvoorbeeld - we spreken nu van
registratie opeen normale recorder of cassette
recorder zonder een of ander ruisonderdrukkingssysteem - een dynamiek heeft van 80 dB,
dan kan die grote dynamiek normaal niet wor
den geregistreerd. Pianissimo's worden be
perkt door het niveau van de bandruis en fortis
simo's door het niveau van bandverzadiging.

UUfc
signaal voor
opname

versterking
van het
signaal

opname

weergave

resultaat

Afb. 7-7. Vereenvoudigde voorstelling van de werking van ANRS.

Afb. 7-8. Een cassettedeck van JVC met ANRS en Super-ANRS.

Een goede recorder heeft een dynamiek van
ongeveer 70 dB
Aan de hand van afb. 7-9 zullen we de werking
van DBX verklaren. Bij opnemen wordt het ge
hele signaal sterk gecomprimeerd, dat wil dus
zeggen dat het van bijvoorbeeld 80 dB wordt
teruggebracht tot maar 40 dB. Er is daardoor
'extra ruimte' beschikbaar op de band pianissimo's zitten niet in de ruis en fortissimo's niet in
de verzadiging. Men zegt wat dit laatste betreft
dat de 'headroom' met ongeveer 10 dB wordt
vergroot Dit betekent dat men - theoretisch ca. 10 dB sterker kan opnemen, maar dat ge
beurt normaal gesproken niet. Bij normale uitsturing is echter de vervorming belangrijk la
ger, omdat de verzadigingsgrens niet zo dicht
wordt benaderd en tevens is de uitsturing van
de hoge frequenties beter doordat men ver on
der de bandverzadiging blijft. Eventuele pieken
boven 0 dB zullen daarbij niet snel tot vervor
ming door oversturing leiden. Belangrijke voor
delen dus. Bij weergave wordt het signaal ge

ëxpandeerd Hierdoor blijven de pianissimo's
boven het ruisniveau liggen (net als bij Dolby)
en komen fortissimo's terug op het juiste ni
veau. Een en ander betekent dat een maximale
ruisonderdrukking mogelijk is van 30 tot 40 dB
bij normale uitsturing 30 dB. In tegenstelling
tot Dolby is DBX breedbandig en werkt dus ook
voor lage frequenties; wel dient ook bij DBX de
frequentiekarakteristiek zo vlak mogelijk te ver
lopen (zonder DBX) om beïnvloeding van de fre
quentiekarakteristiek te voorkomen.
DBX is verkrijgbaar in alle mogelijke losse een
heden, zowel voor professioneel als amateur
gebruik. Verder wordt DBX gebruikt als ruisonderdrukkingssysteem in enkele Teac-bandapparaten. Als 'extra' eenheid voor spoelenrecorders en compleet ingebouwd in een cas
settedeck. Het cassettedeck met DBX bevat
trouwens ook Dolby. Hoewel ook voor de amateurgebruiker de ruisonderdrukking en de dynamiekverbetering van DBX voordelen biedt,
zal het waarschijnlijk duidelijk zijn dat de opti93

Effect van het dbxsysteem voor opname

(dB)

dbx codeer

(dB)

20

Fortissimo

0

Tijd

20

S Verzadigingspunt —

o

-20

-20

-40

-40 t

-60

Dynamisch
bereik van
band-deck

-20

Fortissimo neemt toe
tot ver boven het oor
spronkelijke bandgeruis
weergaven iveau en
verzadigingspunt

-40

-60

-80 [-

Oorspronkelijk signaal

pz

20 [Equivalenty /
Iverzadi- // t
[gingspunt / f

o

Pianissimo

-80

dbx decodeer

Opname

Cï

-60

-80

Pianissimo blijft
boven het oor
spronkelijke
bandgeru isn ■ veau.
Weergave

Normaal opnemen zonder dbx systeem

(dB)
20

Fortissimo

0

Tijd

(dB)
20-

(dB)^_
20 "

Band verzadi<
gingspunt

o

o
Dynamisch
bereik van
band-deck

-20

-20

-40

-40

-40

—60

-60

-80

-80

-60

Pianissimo

-20

Fortissimo die
het verzadigingspunt
van de band over
schrijdt is vervormd.

Pianissimo is verloren
in het bandgeruis

-80

Oorspronkelijk signaal

Opname

Weergave

Afb 7-9 Het DBX-systeem. Boven opname en weergave met DBX en onder opname en weergave zonder ruisonderdrukkingssysteem. (bron: Teac)

male prestaties alleen kunnen worden bereikt
als er 'live' opnamen met microfoons worden
gemaakt. Grammofoonplaten, radioprogram
ma's e.d. zijn vaak sterk gecomprimeerd en aan
die compressie kan ook DBX niets meer doen.
Dus er kunnen uitsluitend DBX-gecodeerde op
namen via DBX worden weergegeven. Het
systeem is niet compatibel met andere ruisonderdrukkingssystemen.
ADRES
Het ADRES ruisonderdrukkingssysteem van
Toshiba (Automatic Dynamic Range Expansion
System) is evenals het DBX-systeem een ruis-
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onderdrukkingssysteem en een dynamiekherstel systeem. De eigenschappen voor de ge
bruiker komen dan ook ongeveer overeen: een
dynamiekomvang van ca. 100 dB en een verbe
tering van de signaal-ruisafstand met ca. 30dB
Ook hier is er een vergroting van de 'Headroom' bereikt, waardoor er in principe sterker
kan worden opgenomen. Praktisch betekent
dit een vermindering van de harmonische
vervorming, aangezien men niet zo dicht tot
de verzadigingsgrens van de band zal uitsturen.
Dit geldt eveneens voor DBX.
Aangezien ADRES en DBX technisch eenander
systeem volgen zijn beide systemen niet com-

patibel Bij ADRES kan echter - evenals bij
DBX - alleen het maximum worden bereikt als
men zelf opnamen maakt van een 'live' uitvoe
ring Het overspelen van platen of radio-programma's gaat gepaard met een goede ruis
onderdrukking, maar van dynamiekvergroting
is geen sprake Hooguit kan men het verschil
vaststellen bij opname van direct gesneden
grammofoonplaten, die soms een groteredynamiek hebben dan het cassetedeck.
Behalve in enkele cassettedecks brengt Toshi
ba het ADRES systeem in de vorm van enkele
losse eenheden, die kunnen worden gebruikt
bij een willekeurig cassette- of spoelendeck.
Als tweede fabrikant is Akai geïnteresseerd in
het ADRES systeem. Men heeft een cassettedeck met ADRES in de handel gebracht.
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Highcom
Highcom van AEG-Telefunken werd medio
1978 geïntroduceerd en is een amateurversie
van het professionele Telcom-systeem Ook
hier hebben we te maken met een Compander-systeem. Afbeelding 7-12 geeft het blok
schema van een Compander.
Het is duidelijk te zien, dat bij deze Highcomcompander de sterke signalen onveranderd
worden doorgelaten en dat alleen de zwakkere
signalen worden versterkt om ze boven het
ruisniveau te brengen. In tegenstelling tot Dol-

by gebeurt dat hier echter over het gehele frequentiebereik. Bij Dolby vanaf ongeveer 1000
Hz! Aangezien Highcom zich momenteel mag
verheugen in een groeiende populariteit is het
zinvol te weten waardoor deze compander zich
onderscheidt van andere companders. In prin
cipe zijn er twee criteria die bepalend zijn voor
het effect en de kwaliteit van een compander
1 De stooronderdrukking die kan worden be
reikt; dat is de verbetering in signaal-ruisaf stand
2 De natuurgetrouwe overdracht. Deze dient
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Afb. 7-12. Blokschema van een Compander (COMpressor-exPANDER).
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Afb. 7-13. Oscilloscoopfoto van een sinusvormige toon zonder Highcom (links) en met Highcom (rechts).
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onder alle omstandigheden zo goed moge
lijk te zijn, zelfs wanneer door afregel- en
onderdelentoleranties een complementaire
instelling van compressor en expander (ze
moeten in principe eikaars spiegelbeeld
zijn) niet geheel mogelijk is.

De stooronderdrukking die mogelijk is met
Highcom wordt getoond in de scoopfoto's van
afb 7-13. De linker foto toont, gemeten over
cassette, het oscillogram van een sinusvormige
toon De scoopfoto rechts laat hetzelfde signaal
zien, nu echter na bewerking door Highcom.
De totale storingsonderdrukking bedraagt on
geveer 20 dB Dit komt overeen met een factor
100, zodat het stoorsignaal is teruggebracht
tot 1% van het oorspronkelijke stoorsignaal.
Een nog betere indruk krijgt men aan de hand
van afb 7-14 Hierin is het verloop getekend
van de 'rust-ruis' Deze treedt op als er geen
signaal aan de band wordt toegevoerd, bijvoor
beeld in een pauze en er dus geen 'camouflage'
mogelijk is door geluid.
Het is van groot belang dat een ruis- of storingsonderdrukkingssysteem ook in die gevallen
goed functioneert. De afbeelding laatdriekrommen zien Kromme 1 toont het ruisverloop van
een cassette zonder gebruik van een compander-systeem. Kromme 2 toont het ruisverloop
bij gebruik van Dolby en kromme 3 het ruisver
loop bij gebruik van Highcom. Wanneer we de
krommen 2 en 3 nader bekijken vallen twee be
langrijke zaken op. Ten eerste is er een duide
lijke winst in de signaal-ruisafstand van ca. 10
dB en ten tweede werkt Highcom over het totale
hoorbare frequentiegebied Hierdoor worden
ook de nooit helemaal te voorkomen bromstoringen e d. gereduceerd! Vanwege het camouflage-effect is de ruisonderdrukking bij uitsturing van de band uiteraard wat kleiner, maar
zelfs bij volledige uitsturing van de band is de
onderdrukking nog altijd zo'n 10 dB.
De beste storingsonderdrukker is natuurlijk
waardeloos als de compander het geluidssig
naal verandert (vervorming). We moeten daar
bij verschil maken tussen veranderingen die
voornamelijk optreden door toleranties in toe
gepaste componenten en veranderingen die
ontstaan door een niet juiste complementaire
instelling van de compressor en de expander.
Snelle stijgingen stellen hoge eisen aan een
compander Bijzonder kritisch bijvoorbeeld is
de aanslag van een triangel. De stijgtijd hiervan
is zeer snel en het signaal bevat erg hoge fre
quenties. Afbeelding 7-1 5 laat een fotozien van
een triangelaanslag. Het bovenste signaal is

niet gecompandeerd, terwijl het onderste sig
naal is gecompandeerd door Highcom. De twee
signalen verschillen slechts van elkaar gedu
rende de eerste tiende milliseconde. Het gecompandeerde signaal heeft een iets langza
mer inslingertijd dan het niet gecompandeerde
signaal
Beide signalen zijn gemeten over cassetteband
en bij volle uitsturing. De hier zichtbare ver
schillen blijven echter ver onder de waarnemingsgrens. Er mag worden gesteld dat deze
resultaten goed zijn en dat Highcom wat betreft
de inslingertijd zelfs sommige professionele
companders overtreft!
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Afb 7-14. Stoorspectra gemeten over een FeCr cas
setteband.
1. Zonder Compander.
2. Met Dolby.
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Afb. 7-15. Oscilloscoopfoto van een triangelaanslag.
1. Zonder Compander.
2. Met Highcom.
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Afb. 7-16. Frequentiekarakteristieken bij niveaufouten (bijvoorbeeld door verschillen in bandgevoeligheid). a = met Dolby; b = met Highcom.
1. Normaal niveau
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3. Te laag niveau -6 dB

0.05

0.1

0.2

0.5

1

2

5

10
kHz
--------- I

A fb. 7-17. Frequentiekarakteristieken bij fouten m de
overdrachtsketen. a = met Dolby; b = met Highcom.
1. Zonder Compander.
2 Met Compander

A fb. 7-18. Te/efunken HC-3000 cassettedeck met ingebouwde Highcom. Op de voorgrond het printplaatje met
het complete ruisonderdrukkingssysteem. De belangrijkste componenten zijn ondergebracht in het IC (geïnte
greerde schakeling).
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Afb. 7-19. Dynamic Noise Filter DNF 1201A van Burwen Research

Een zeer belangrijke eis die moet worden ge
steld aan consumentenapparatuur is de onge
voeligheid voor toleranties. Deze ongevoelig
heid is bij Highcom in dubbel opzicht verwezen
lijkt In de eerste plaats is Highcom gebaseerd
op een schakelingsprincipe waarbij het slechts
gaat om de verhouding van gebruikte compo
nenten onderling. Toleranties van absolute
waarden hebben geen enkele invloed. Daar
door is deze schakeling uiterst geschikt voor
integratie in een IC (geïntegreerde schakeling).
Op de tweede plaats is Highcom ook ongevoelig
voor toleranties in het overdrachtskanaal; dit
in tegenstelling tot allerlei andere companders.
De volgende afbeeldingen verduidelijken dit.
In afb. 7-16 is te zien wat er gebeurt als men
aan de expander (weergave) een signaal toe
voert met een verkeerd niveau. Dit kan bijvoor
beeld het geval zijn bij cassetterecorders omdat
cassettebanden afhankelijk van fabrikaat en
'bandcharge', verschillende uitgangsniveaus
kunnen hebben. Ook wanneer de uitsturing
hetzelfde is. Zoals gezegd hebben sommige

cassettedecks een mogelijkheid het 'Dolbyniveau' voor elke bandsoort in te stellen. De ge
noemde afbeelding laat zien hoe de karakteris
tieken kunnen worden beïnvloed. Boven zien
we de krommen van een Dolby-compander en
onder die van een Highcom-compander. Wan
neer het ingangssignaal niet juist is, dan komt
het in het eerste geval tot een 'vervalsing' van
het klankbeeld, te weten een extra versterking
van het hoog of een verzwakking van het hoog.
Bij Highcom zijn de verschillen nauwelijks van
invloed, zelfs niet bij veranderingen van + en
—6 dB Er blijft hier alleen een dynamiekfout
ontstaan, die echter alleen merkbaar is aan ver
schil in geluidssterkte. Afbeelding 7-1 7 laat de
gevolgen zien van frequentiekarakteristiekfouten in het overdrachtskanaal. Het gaat hier om
een waarde van —3 dB bij 10 kHz. Deze fout
leidt bij een Dolby-compander tot een extra fout
in de frequentiekarakteristiek. Zoals uit krom
me 2 blijkt begint de hoogafval reeds veel eer
der dan oorspronkelijk het geval is. Bij de High
com-compander zijn beide karakteristieken ge-
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lijk; er treedt alleen weer een klein dynamiek
verschil op We hebben hier enkele vergelijkin
gen gemaakt tussen het zeer veel toegepaste
Dolby systeem en het nieuwe Highcom sy
steem, aangezien beide systemen alleen ruis
(en storing) onderdrukken en niet - zoals DBX
en ADRES - tevens de dynamiek herstellen
Daarbij is Highcom wat betreft weergave Dolbycompatibel. Cassettedecks die met Highcom
zijn uitgerust hebben een keuzeschakelaar
'Highcom-'off'-'NR'. In deze laatste stand
(Noise Reduction)kunnen gedolbyseerdeopna
men op de normale wijze worden afgespeeld.
Burwen DNF 1201 Dynamic Noise Filter
Om dit hoofdstuk te besluiten nog het een en
ander over het in Amerika bekende Burwen
DNF-systeem. Qua werking is het systeem ver
gelijkbaar met DNL van Philips, dat eveneens
alleen bij weergave wordt gebruikt. Het Burwen
filter is dus geen compander-systeem DNF

heeft dan ook geen preventieve werking zoals
Dolby en Highcom Het Burwen-filter is een
variabel laagdoorlaatfilter, waarvan de afsnijfrequentie varieert tussen 500 en 30000 Hz,
afhankelijk van de eigenschappen van de ge
bruikte programmabron
De signaal-ruisafstand kan daarbij met 5 tot 14 dB worden
verbeterd. Wanneer het apparaat bijvoorbeeld
wordt opgenomen in de monitorschakeling van
een voorversterker, kunnen alle aangesloten
geluidsbronnen via dit ruisonderdrukkingssysteem lopen. Het filter komt daarbij alleen in
actie als de ruis hoorbaar zou worden, zoals bij
muzieksignalen met een laag geluidsniveau
Bij hogere frequenties wordt weer gebruik ge
maakt van het camouflage-effect. In dit geval
passeert een signaal het filter zonder enige be
ïnvloeding Bij optreding van ruis is de afval
9 dB/oktaaf tussen 10 Hz en 20 kHz ± 0,3 dB
Zonder ingangssignaal wordt de ruis met 38 dB
10 kHz onderdrukt

Afb. 7-20. Richard Burwen bij de bedieningsknoppen van zijn geluidsinstallatie: het vermogen is 20000 Watt.
(foto Burwen Research Ine.)
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8. Opnemen en weergeven met
het cassettedeck

Zodra u een cassetedeck heeft aangeschaft, is
het de bedoeling dat er mee wordt opgenomen
en mee wordt weergegeven Nu is het opne
men van bijvoorbeeld een grammofoonplaat of
een radioprogramma niet zo moeilijk terwijl het
weergeven er van zo mogelijk nog eenvoudiger
is In het vorige hoofdstuk heeft u al enkele
afbeeldingen kunnen vinden waarop de be
langrijkste bedieningsorganen van een casset
terecorder staan. Bij uw eigen cassette-apparaat zit trouwens een handleiding - hopelijk in
het Nederlands - waarin ook afbeeldingen
staan van een cassetterecorder of -deck. Het
uwe! Lees voor u gaat beginnen het hele boek
werkje eens rustig door en oefen eens 'droog'.
Dat wil zeggen: zonder de steker in de kontaktdoos te stoppen en zonder een cassette in te
leggen U merkt dan bijvoorbeeld ook, dat de
opneemtoets niet kan worden ingedrukt omdat
er geen cassette in het cassettevak zit En na
het lezen volgt het aansluiten
Aansluiten van het cassettedeck op de
geluidsinstallatie
We gaan er van uit dat u een geluidsinstallatie
heeft; die is namelijk noodzakelijk om een cas
settedeck aan te sluiten. Een versterker en
twee geluidsweergevers (luidsprekerboxen)
zijn voldoende Er zijn twee mogelijkheden om
een cassettedeck aan te sluiten op een verster
ker met één zogenaamde DIN-kabel of met
twee kabels met Cinch-stekers. Afbeelding 8-1
laat deze twee aansluitmogelijkheden zien. Het
is afhankelijk van de omstandigheden welke
aansluitmogelijkheid u gebruikt: Europese fa-

brikanten leveren vaak een DIN-kabel mee en
niet-Europese fabrikanten leveren doorgaans
twee Cinch-kabels mee
Heeft u een tweetal Cinch-kabels bij uw recor
der en heeft de versterker Cinch-aansluitingen,
dan gebruiken we die kabels. De ene kabel komt
in de aansluiting 'out' (uitgang) van het casset
tedeck en gaat naar de aansluiting 'tape-in' of
'tape-play' van de versterker. De tweede kabel
gaat vanaf de aansluiting 'input' (ingang) van
het cassettedeck naar de 'taperecord'(opname)
aansluiting van de versterker.
Heeft u een DIN-kabel bij het cassettedeck en
heeft de versterker ook een DIN-ingang voor
bandapparaat, dan wordt de vijfpolige DINkabel verbonden met cassettedeck en verster
ker. Wanneer uw situatie anders is dan wehebben verteld - hetgeen zelden het geval is vraag dan uw leverancier even om advies en
een verloopkabeltje En lees ook nogmaals het
hoofdstukje 'aansluiten' in uw handleiding.
Hierna is het cassettedeck klaar om op te ne
men of weer te geven. Het beste is om met
weergeven te beginnen. Veelal wordt eenzogenaamde demonstratiecassette meegeleverd
waarop een aantal muziekvoorbeelden en soms
instructies staan. Speelt u eerst die cassette
maar eens af Let daarbij op de juiste instelling
van de bandkeuzeschakelaar(s) en het al of niet
inschakelen van het bij uw deck behorende
ruisonderdrukkingssysteem. Als uw cassette
deck 3 koppen heeft, moet de monitorschakelaar bij weergave in de stand 'tape' staan.
Nadat een bandje is weergegeven, kunt u een
proefopname maken. Zet daartoe een grammo-

massakontakt
kontakthuls

centraal
massa- geïsoleerde
kontakt
kontakt
huls

Afb. 8-1. Links de steker en chassisdee! volgens de DIN-norm (5-polig). Rechts de Cinch-steker en -chassisdeeL
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Afb. 8-2. Het weergeven van een Compact Cassette op een willekeurig cassettedeck.
1. Netschakelaar op 'on'.
2 Cassette inleggen en deksel sluiten.
3. Bandteller op 'O' zetten met de 'counter reset' toets
4. Bandkeuzeschakelaar in de goede stand zetten, bijvoorbeeld op standaard (S TD).
5. Desgewenst Dolby ruisonderdrukking inschakelen
6. Op de weergeeftoets (play) drukken.
7. Om te stoppen op 'stop/eject' drukken. Eén keer drukken is meestal stop en tweemaal drukken meestal
'eject' (cassette uitwerpen).
foonplaat op of een radioprogramma aan en zet
de versterker daarbij zoals u gewend bent. Op
het cassettedeck drukt u de pauzetoets in en
gaat vervolgens met de knop 'input level' het
opneemniveau instellen. Dit is echter pas mo
gelijk nadat u de toetsen ‘record' en 'play'tege
lijk hebt ingedrukt om de recorder in de stand
'opname' te zetten. De uitsturingsmeters slaan
al naar gelang de instelling van de input-regelaar meer of minder naar rechts uit. U draait zo
danig aan de regelaar, dat de sterkste passages
van de muziek een aanwijzing geven van ca.
0 dB of 0 VU op de meters. Bij een deck met drie
koppen moet de monitor schakelaar in de stand
'source' (geluidsbron) staan.
Is de uitslag van de wijzers in orde, dan wordt
de pauzetoets nogmaals ingedrukt (bij sommi
ge cassettedecks dient u voor het opheffen van
de pauze de 'play' toets in te drukken) waarna
het cassettedeck een opname maakt. Bij dit
alles heeft u natuurlijk de overige bedieningsorganen in de juiste stand gezet (bandkeuzeschakelaar, ruisonderdrukking, bandteller enz.)
Het is nog mogelijk dat u geen meteruitslag
hebt kunnen krijgen ondanks alle pogingen.
Waarschijnlijk heeft uw deck dan een 'input
select' schakelaar, waarmee kan worden geko
zen tussen microfoon- en lijningangen. Bij ge
bruik van Cinch-aansluitingen tussen deck en
versterker moet deze schakelaar op 'line in'
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staan en bij gebruik van een DIN-kabel op
'microfoon/DIN' Controleer dit eventueel ten
overvloede in de handleiding.

De uitsturingsmeters
Bij het opnemen hebben we te maken met de
reeds eerder genoemde uitsturingsmeters.
Hierop kunnen we zien of een opname al of niet
wordt uitgestuurd. Sinds lange tijd kennen we
de conventionele aanwijsinstrumenten met
een naald en een schaalverdeling in dB of VU
en in %. De laatste tijd worden we echter steeds
meer geconfronteerd met oplichtende meet
instrumenten, die kunnen worden onderver
deeld in zogenaamde LED (lichtgevoelige dio
den) meters, Fluorescent (FL) meters en Liquid
Crystal (LCD) meters.
De LED-meters en de LCD-meters (vloeibare
kristallen) kent u van de zakrekenmachientjes;
LED's zijn daarin meestal rood, gebruiken veel
stroom en kunnen het beste in het donker wor
den afgelezen, terwijl LCD's groen of blauw
zijn, weinig stroom gebruiken maar alleen in
het licht kunnen worden afgelezen!
De conventionele meters wijzen vaak uitslui
tend de VU-waarde (Vol urne-Unit) aan, hetgeen
een redelijk gemiddelde waarde betekent. Zeer
snelle pieken worden echter niet aangegeven
en kunnen tot oversturing van de casetteband
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Afb. 8 3. Conventionele uitsturingsmeters met dB-aanwijzing.
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Afb. 8-4. Conventionele uitsturingsmeters met VU-aanwijzing.
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Afb. 8-5 Cassettedeck met oplichtende uitsturingsmeters

leiden! De oplichtende meters geven behalve
VU-waarden, ook de zogenaamde piekwaarden
(Peak-reading) aaan. Nu wordt tegenwoordig
vaak gesteld dat conventionele meters geen
piekaanwijzingen kunnen geven. Dat is echter
persé niet waar; een piekaanwijzing en de snel
heid van een meetinstrument zijn twee ver
schillende zaken. Wel heeft men gelijk als
wordt gesteld dat een conventionele meter re
latief traag is. Door zijn constructie heeft hij
namelijk een mechanische traagheid vanwege
lagerwrijving en massa. Deze traagheid be
draagt voor moderne meetinstrumenten onge
veer 150 milliseconden (150 ms). Dit betekent
dat als men een blokvormig signaal op de meter
aansluit, de wijzer na ca. 1 50 ms de topwaarde
aangeeft.
Nu zijn er op het gebied van piekaanwijzing
nog slechts weinig gegevens en normen be
schikbaar. Men gaat nog wel eens uit van een
'norm' waarbij de meter na 17 ms de top van
een signaalspanning moet hebben bereikt.
Wordt het signaal weggenomen, dan moet de
meter weer na 1,7 seconde op nul staan. Een
conventioneel meetinstrument kan uiteraard
niet de topwaarde van een signaal aanwijzen
als de tijdsduur er van korter is dan 150 ms.
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En die signalen (pieken) zijn er geregeld in de
muziek. Men heeft echter dankzij de elektro
nica een oplossing gevonden om dergelijke
kortdurende waarden toch door een conventio
nele meter te laten aanwijzen, namelijk door
de tijdsduur van de piek - voor wat betreft de
meter - te vergroten Dat kan omdat de terug
loop van de aanwijzing relatief erg langzaam is
en we nog altijd praten in tijden van een aantal
milliseconden. 150 ms is voor het oog uiterst
snel!
In de elektronische industrie heerst nog steeds
vrij veel verwarring over de uitsturingsmeters
op band- en cassetterecorders. Om die reden
treffen we dan ook de eerder genoemde drie
typen oplichtende meters en de conventionele
meter aan Overigens is het voor een deel ook
een prijzenkwestie: de LED-meter is goedkoper
dan een LCD-meter, terwijl de FL-meter ook
niet erg goedkoop is. De industrie is het trou
wens onderling ook niet eens over het type 'op
lichtende' meter dat het beste is. Momenteel
heeft iedere fabrikant de voorkeur voor een be
paalde meter en weet daarvan de voordelen te
noemen plus de nadelen van andere soorten.
Wel is het handig als een meter zoveel moge
lijk aanwijssegmenten heeft omdat men met

Afb. 8-6. Cassettedeck met conventionele meters en met extra LED's voor piekaanwijzing bij +3 en +7 dB.
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Afb. 8 7. Cassettedeck met LED-piekaanwijzing.
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Afb. 8-8. Topklasse cassettedeck van Pioneer CT-F1250. Dit deck heeft FL-meters, een digitale elektronische
bandteller, fijninstellingen voor 'bias'. 'EQ' en 'Dolby' plus de mogelijkheid om de uitsturingsmeter 'piekwaar
den'. 'gemiddelde waarden' of 'peak hold' te laten aangeven.

veel segmenten nauwkeuriger kan aflezen dan
met weinig segmenten. Voor zover bekend is
wat betreft het aantal segmenten de LCD
meter de winnaar. Deze zijn er met 32 en 64
segmenten (elementen noemt men ze vaak)
terwijl de LED's meters het met 1 2 tot 16 seg
menten moeten doen. De FL-meters ken ik al
leen in een uitvoering met 20 tot 42 segmen
ten. Bij voorbaat mijn verontschuldigingen als
dit, terwijl u dit leest, al weer achterhaald is!
We kunnen ondanks alle verwarring echter wel
enige specifieke punten noemen waaraan een
uitsturingsmeter op een cassettedeck moet
voldoen:
a. Het menselijke oog moet de aanwijzing kun
nen volgen.
b. De aanwijzing moet frequentie-onafhankelijk zijn.
Het is noodzakelijk dat de topwaarde van
een signaal wordt aangegeven, om zodoen
de oversturing (verzadiging van de band) te
voorkomen.
d. De aanwijzing moet lineair verlopen met de
amplitude (grootte) van het signaal.
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Conventionele uitsturmgsmeters
In de goedkopere cassettedecks zullen we voor
lopig nog de conventionele meters aantreffen.
Ze zijn nu eenmaal goedkoop! Aangezien men
echter wel het nut van piekindicatie heeft inge
zien, hebben deze recorders vaak één of meer
LED's die een eventuele piek aangeven De LED
is vrijwel traagheidsloos en kan binnen 1 ms
reageren Zijn er nu in bovengenoemde appa
raten die alleen VU-waarden aangeven piek
waarden aan te geven, dan licht de 'piek-LED'
op bij bijvoorbeeld +3 dB. Soms zijn er twee of
drie LED's die dan oplichten bij resp 0 dB, +3
of 4 dB en +7 dB. Zorg er dan voor, dat die laat
ste twee LED's tijdens een opname niet gaan
branden. Hooguit mag de 4-3 of +4 dB LED af
en toe even kort oplichten.
Er zijn ook cassettedecks die conventionele uitsturingsmeters hebben, die echter toch piek
waarden aangeven. Door middel van de moder
ne elektronica kunt u rustig op de uitslag van
deze instrumenten afgaan. Een opmerking die
voor alle typen meters geldt: bij gebruik van
Metal-cassettes, mag u rustig tot ongeveer 4-6

Afb. 8-9 Mini-cassettedeck van Korting. Uitgevoerd met conventionele uitsturingsmeters maar geschikt voor
Metal Tape en voorzien van Highcom ruisonderdrukking.

srtRto
CASSETTE OEC*

SC-5330

Afb. 8-10. Zeer geavanceerd cassettedeck van Sansui.

dB uitsturen, zonder het risico te lopen dat de
band wordt verzadigd Maar er zijn - leve de
normalisatie - ook cassettedecks die de meters
omschakelen zodra de bandkeuzeschakelaar in
de stand 'Metal' wordt gezet. In zo'n geval mag
u maar tot 0 dB uitsturen; de band wordt echter
in werkelijkheid verder uitgestuurd. Lees dit
voor alle zekerheid na in de handleiding van uw
cassettedeck!

Oplichtende uitsturingsmeters
We bedoelen met deze meters alle niet mecha
nische aanwijsinstrumenten, zelfs al isdeLCDmeter niet bepaald een 'oplichtende' meter
aangezien hij alleen in het licht kan worden
afgelezen! We zullen deze typen meters in de
toekomst steeds meer gaan aantreffen op cas
setterecorders; deels om mee te doen aan een
trend, maar anderzijds ook vanwege de voor-
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Afb. 8-11. Dua! cassettedeck met LED-uitsturingsindicatie Hier zijn losse LED's toegepast
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Afb. 8-12. FL-uitsturingsmeter van Technics.
delen die deze meters bieden. Deze 'elektro
nische' meters werken vrijwel zonder vertra
ging en kunnen daardoor zondermeer piek
waarden aangeven. Verder is het nauwkeurig
aflezen van een elektronische meter eenvoudi
ger dan het aflezen van een mechanische me
ter (parallax). Daarbij komt, dat er geen nul-
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instelling van een elektronische meter nodig is,
in tegenstelling tot een mechanische meter.
Tenslotte slijten elektronische meters niet of
nauwelijks, terwijl de mechanische meterswel
degelijk aan slijtage onderhevig zijn hetgeende
nauwkeurigheid uiteraard niet ten goede komt
(slijtage in de lagers van de aanwijsnaald).

1

LED-uitsturingsmeters
Dit is de goedkoopste uitsturingsmeter. De LED
(lichtgevende diode) is een zeer goedkoop ele
ment en heeft daarbij een levensduurdie- voor
zover nu bekend - vrijwel oneindig is! De reac
tietijd van een LED is ongeveer 1 ms. Helaas
heeft de LED-meter verhoudingsgewijs weinig
aanwijssegmenten, waardoor de meter relatief
onnauwkeurig is. Zolang men echter geen pro
fessionele aanwijzing verlangt en de '0' aan
wijzing juist is, is de LED-meter een zeer bruik
baar uitsturingsinstrument!
LCD-uitsturingsmeters
De LCD-meter is duurder dan de LED-meter. De
levensduur is zeer groot; men schat deze op
ongeveer 50000 uur. Het aantal segmenten is
groter dan bij andere meters; momenteel zijn er
LCD-meters op cassettedecks met 64 segmen
ten per kanaal. De reactietijd ligt rond de 1 ms.
Men vindt deze uitsturingsmeters voornamelijk
op de wat duurdere cassettedeck; zeker wat be
treft de 64 segments-typen.

Fluorescent uitsturingsmeters
Fabrikanten die geen FL-meters gebruiken,
noemen als nadelen van de FL-meter onder
meer de beperkte levensduur van ca. 10000
uur, de reactietijd van ongeveer 8 ms en de
relatief kleine helderheid De gebruikers van de
FL-meter - ondermeer Technics - zeggen dat
de FL-meter veel sneller is dan een LCD-meter:
20000 maal sneller! Voor de levensduur geeft

men op ca. 100000 uur. De FL-meter lijkt qua
constructie wat op een oude radiobuis. De me
ter is vacuum gepompt (luchtledig) en bevat een
gloeidraad die tevens dienst doet als kathode
(negatief). Deze kathode zendt elektronen uit
naar de anode die positief is. In de FL-meter zit
ten evenveel anodes als er oplichtende seg
menten zijn. De elektronenstroom in de vacuum-ruimte wordt geregeld door een rooster,
zoals we die ook kennen van de elektronenbuis.
Alle anode segmenten zijn bestreken met een
fluorescerend materiaal dat licht geeft zodra
aan de anode een positieve spanning wordt
toegevoerd. Deze regelspanning wordt verkre
gen door een analoog-digitaal-omzetter in
overeenstemming met het opneemsignaaL
Afbeelding 8-13 laat een doorsnedetekening
zien van de FL-meter.
'Peak-hold‘ en 'Peak-auto'
Bovengenoemde zaken zijn twee 'features' die
we vaak tegenkomen op cassettedecks met 'op
lichtende' meters. Wanneer we de meter in
stand 'peak-hold' zetten, hetgeen betekent
piek vasthouden', geeft de meter constant de
maximale piekwaarde aan die in het betreffen
de programma is voorgekomen Is dat bijvoor
beeld 4-2 dB, dan blijft het segment van 4-2 dB
branden. Lagere waarden worden in dat geval
niet vastgehouden. Komt er nu tijdens de op
name een keer een piekwaarde voor van 4-4 dB
dan gaat het 4-2 dB segment uit en gaat het 4-4
dB segment branden. U kunt dus bij het opne-

Afb. 8-13. Doorsnede van de
Technics FL-meter
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Afb. 8-14 Microprocessor gestuurd cassettedeck van Eumig met FL-meters en 'peak hold' mogehikheid

Afb. 8-15. Opname in Studio / van Bovema.
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men van bijvoorbeeld een grammofoonplaat
zien, wat de hoogste piekwaarde is geweest
Recorders met een 'auto-peak' mogelijkheid
houden automatisch de hoogste piek van het
betreffende moment vast tot er een hogere
piek aan de meter wordt toegevoerd. Wanneer
die niet komt loopt de meter na ca. 1,7 seconde
terug naar een lagere momentele piekwaarde
Wanneer er dus een piek komt van bijvoorbeeld
+ 2 dB en direct daarachter een piek van +3 dB,
dan schakelt de meter direct door van +2 naar
+3 dB. Komt er direct achter de +2 dB piek die
wordt aangewezen een piek vanOdB,danduurt
het 1,7 seconden tot die kan worden aangewe
zen. 'Auto-peak' geeft dus een langzame en
rustige aflezing van de meter, terwijl toch alle
piekwaarden direct worden aangegeven.
Zoals gezegd, zijn er (nog) weinig gegevens be
kend over de toegepaste LCD, LED en FLmeters. Het is daarom niet te zeggen met wel
ke snelheid de verschillende typen meters van
de diverse fabrikanten reageren Technics
claimt echter dat zijn FL-meters 'compatible'
zijn met de 'standaard meterkaraktenstieken'
en zijn ingesteld voor de volgende reactietijden:
In de stand Piek 10 ms voor een —1 dB uitslag
In de stand VU: 300 ms voor een —1 dB uitslag

Zelf opnemen: de microfoon
In feite is het opnemen van geluid iets heel een
voudigs, theoretisch althans! Het komt er na
melijk op neer dat muziek of spraak moet wor
den opgevangen met één of meer microfoons
en wordt vastgelegd door een cassettedeck of
spoelenrecorder
Dit klinkt erg eenvoudig, maar in werkelijkheid
vereist het maken van opnamen zeer veel - mu
zikale - kennis We kunnen hier natuurlijk geen
cursus geven in opneemtechniek; wel willen
we enkele aspecten er van belichten. Degenen
die veel meer willen weten van opnemen met
microfoons, kunnen we verder verwijzen naar
de boeken 'Microfoonopnametechniek' van G.
Praetzel en E.F Warnke (uitg Kluwer Tech
nische Boeken) en het boek 'Electronica in de
popmuziek' van Hans Goddijn (2e druk). Ook
dit boek is bij Kluwer verschenen. Degenen die
een Duits boek geen bezwaar vinden wijzen
we nog op 'Musikaufnahmen' van Jürg Jecklin.
Uitgave Franzis Verlag, Munchen.
Microfoons die in een studio worden gebruikt
zijn van zeer hoge kwaliteit en voldoen aan de
hoogste eisen die tegenwoordig mogen worden
gesteld. Maar ook voor de amateur zijn ver
schillende goede microfoons te koop.dieenerzijds betaalbaar zijn en anderzijds zeer goed

van kwaliteit zijn. De belangrijkste typen zijn de
dynamische microfoon (werking is gebaseerd
op die van een dynamische luidspreker) en de
condensator-elektret microfoon (werking is ge
baseerd op het principe van een condensator,
dus een capaciteitsverandering). Momenteel
ontlopen beide typen microfoons elkaar niet zo
veel (als u tenminste microfoons van een be
trouwbaar fabrikaat koopt) en het is meer een
kwestie van persoonlijke smaak of u een dyna
mische microfoon of een elektret microfoon
koopt.

270°

900

180°
900

2700

180°
Afb. 8-16. a) Polair diagram van een rondomgevoelige microfoon.
b) Polair diagram van een microfoon met een acht
vorm ige richtingskarakteristiek.

Heel belangrijk bij een microfoon is de rich
tingskarakteristiek, ook wel het 'polaire dia
gram' genoemd. Deze karakteristiek (afb. 8-16)
laat zien in welke richting de microfoon gevoe
lig is en in welke richting niet.
Zeer bekend is de rondom gevoelige micro
foon. Deze neemt het geluid uit elke richting
even sterk op. Helaas is deze microfoon wat
minder geschikt voor het maken van muziek
opnamen. Dit type microfoon neemt namelijk
niet alleen de gewenste signalen op, maar ook
alle andere geluiden die storend zijn voor de

111

A fb. 8-17. Dynamische micro
foon AT-812 van Audio Technica. Daaronder de frequentiekaraktenstiek en geheel
onder het Polaire diagram.
Deze heeft een cardioïde
vorm.
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opname De rondom gevoelige microfoon is
echter heel geschikt als 'reportagemicrofoon'
Maakt u reportages, dan een rondom gevoelige
microfoon gebruiken en van dichtbij bespreken.
Een extra voordeel is dat deze microfoon vrij
ongevoelig is voor kontaktgeluiden. En dat kan
men van andere typen microfoons bepaald niet
zeggen Afgezien van stoorgeluiden uit de om
geving neemt de rondom gevoelige microfoon
nog meer op, namelijk galm. Galm kan op een
zekere afstand van de geluidsbron namelijk
gaan overheersen en een rondomgevoelige
microfoon neemt die galm met zijn 'achterzijde'
op Vandaar het vaak 'smoezelige' geluidsbeeld
van veel amateuropnamen! Het is daarom ge
wenst richtingsgevoelige microfoons te gebrui
ken, zoals microfoons met een cardioïde of
niervormige karakteristiek. Deze microfoons
nemen geluiden aan de voorzijde veel sterker
op dan geluiden die van achteren komen Er is
dus een gunstiger vóór-achter verhouding.
Voor professionele toepassingen zijn er micro
foons met een nog scherpere bundeling, maar
de amateur moet het meestal doen met de ge
noemde cardioïde microfoons.
Zoals we reeds opmerkten, zijn nchtingsgevoelige microfoons vrij gevoelig voor kontaktgelui
den (aanraakgeluiden) waarmee rekening moet
worden gehouden bij het gebruik er van. In
studio's worden dergelijke microfoons vaak
verend opgesteld om stoorgeluiden te voorko
men. Ook wind- en blaasgeluiden worden vrij
gemakkelijk opgenomen Om dat te voorkomen
past men een zogenaamde 'plopkap' toe; een
schuimplastic kap die is gemaakt van een spe
ciaal soort schuimplastic met open cellen!
Meestal levert een microfoonfabrikant zo'n
plopkap mee.
Het opnemen zelf
Na deze korte inleiding over microfoons het een
en ander over opnemen met microfoons. Ook
hier moeten we kort zijn, want 'opnemen' is
zo'n gespecialiseerd vak dat we een zeer dik
boek zouden moeten schrijven om enigszins
volledig te zijn. Het is nu eenmaal zo dat er
voor het opnemen van alle mogelijke muziek
instrumenten bepaalde microfoonopstellingen
bestaan, die een geluidstechnicus door zijn
lange ervaring kent en die u alleen kunt leren
door een jarenlange praktijkervaring. Er zijn in
strumenten diewedirect- in het front - moeten
opnemen, maar er zijn ook instrumenten die
we indirect moeten opnemen. Een hoorn bij
voorbeeld wordt 'indirect' opgenomen. Als we
recht voor een hoorn een microfoon zouden

plaatsen zou de hoorn klinken als een soort
trompet. Bij een goede opname wordt de hoorn
gericht op een soort akoestisch scherm en de
reflecties van dat scherm worden opgenomen
door de microfoon.
Zo behoeft elk instrument een eigen bena
dering, zeker als er veel verschillende instru
menten tegelijk moeten worden opgenomen.
Een heel aparte techniek is het opnemen van
koren. Zo'n koor beslaat een hele oppervlakte
en men kan niet volstaan met het 'klakkeloos'
opstellen van twee microfoons vóór zo'n koor.
De hele balans zou dan worden verstoord.
Bij kooropnamen worden de microfoons dan
ook boven de zangers en zangeressen opge
hangen waarbij overigens nog met diverse
andere factoren rekening moet worden ge
houden. We doelen bijvoorbeeld op de galm
en/of echo in een bepaalde ruimte.
Iedereen die muziek of spraak opneemt, heeft
te maken met de akoestische eigenschappen
van de ruimte waarin wordt opgenomen. Het
geluid wordt namelijk door de muren, het pla
fond en de vloer gereflecteerd. De mate van
reflectie is afhankelijk van het materiaal waar
uit wanden e.d. bestaan Een wand van glas
reflecteert het geluid bijvoorbeeld veel sterker
dan een met tapijt beklede wand. Wanneer er
geluid wordt gemaakt in een bepaalde ruimte,
ontstaat er een geluidsbeeld dat een mengsel
is van 'direct' geluid en van 'indirect' geluid.
Dat laatste wordt veroorzaakt door de reflec
ties. Dicht bij de geluidsbron overheerst het
directe geluid, waardoor de eigenschappen van
de ruimte een beperkte rol spelen, maar hoe
verder we met de microfoon van de geluids
bron af gaan, hoe sterker de verhouding tussen
direct en indirect geluid verandert.
Er is een plaats in de opnameruimte waar een
soort 'evenwicht' is tussen direct en indirect
geluid. Dat punt noemt men de 'galmstraal';
vóór de galmstraal overheerst het directe ge
luid en achter de galmstraal overheerst het in
directe geluid. Voor degenen die geluid gaan
opnemen is het van belang te weten waar de
galmstraal zich bevindt. Op die wijze kan hij het
geluidsbeeld voor een belangrijkdeel zelf bepa
len. Waar zich de galmstraal bevindt kan alleen
worden vastgesteld door luisteren. Door de op
nameruimte lopen en goed luisteren. Oefening
baart ook in dit geval kunst!
Wanneer alleen spraak moet worden opgeno
men, is het voor een goede verstaanbaarheid
nodig dat het geluid 'droog' is. Dus vrij dicht
bij de spreker of sprekers gaan staan met de
microfoon. In zo'n geval is het nuttig om de
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Afb 8 19. Geluidsbron met enkele di
recte en indirecte trillingen (reflecties).

/
geluidsbron

directe geluidsgolven
spraak-muziek schakelaar - die veel goede mi
crofoons hebben - op 'spraak’ te zetten. Hier
door wordt het laag extra verzwakt Bij dichtbij
bespreken van richtingsgevoelige microfoons
worden de lage tonen namelijk extra versterkt,
hetgeen de verstaanbaarheid nadelig beïn
vloedt Vandaar de speciale 'spraakcorrectie'.
Rondom gevoelige microfoons hebben geen
last van extra laag bij dichtbij bespreking!
Enkele microfoontechnieken
We gaan er hier van uit, dat alle opnamen in
stereo worden gemaakt. Men kan hierbij op
twee manieren te werk gaan: het toepassen
van zogenaamde multimicrofoontechniek of
het toepassen van een eenvoudige opneemtechniek waarbij in principe slechts twee mi
crofoons worden gebruikt. De multimicrofoon
techniek is zodanig gecompliceerd en vereist zo
veel apparatuur (veel microfoons, een meng
paneel, méérsporen recorder enz.) dat hij niet
in aanmerking komt voor de meeste amateurs.
Het beste kan de 'gelegenheids-opnametechnicus' zich daarom bedienen van een techniek
waarbij hij twee microfoons gebruikt.
Een bekende methode is de zogenaamde A-B
techniek. Er worden daarbij twee microfoons
opgesteld met een onderlinge afstand van 3 tot

5 meter van elkaar. De twee microfoons moe
ten identiek zijn. Deze methode wordt - vaak
onbewust - veel toegepast door geluidsband
amateurs, maar deze opstelling heeft enkele
grote nadelen. Door de onderlinge afstand van
de microfoons treden zogenaamde intensiteitsen looptijdverschillen op, waardoor later bij
weergave een echte ruimte-orientatie soms
onmogelijk is. Ook is de richting van bepaalde
muziekinstrumenten moeilijk of in het geheel
niet vast te stellen. Voor de amateur is de A-B
techniek overigens wel uitstekend geschikt
voor het opnemen van een orgel in de kerk. Bij
een goede microfoonopstelling, waarbij er
vooral op moet worden gelet dat de galm het
met wint van het directe geluid, kan een per
fecte opname worden gemaakt. Maar er is nog
een ander nadeel aan de A-B techniek - die op
zich een zeer ruimtelijk geluidsbeeld geeft verbonden: de gemaakte opname is niet monocompatible! Dat betekent, dat de op die wijze
gemaakte opname wél in stereo kan worden
weergegeven maar niet in mono. Bij mono
hoort men dan alleen het signaal van één van
beide microfoons.
Een in veel gevallen betere methode voor de
amateur is de X-Y techniek. Hierbij wordt even-
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hoofdrichting geluid

afstand 5 a 5 meter

"cardioïde"
microfoon

Afb 8-20. Microfoonopstelling bij het A-B
systeem

hoek tussen 90° en 120°

hoofdrichting
geluid

Afb. 8-21. Microfoonopstelling
bij het X- Y systeem.

"cardioïde"
microfoon
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"cardioïde"
microfoon

"cardioïde"
microfoon

microfoons. Alle cassettedecks hebben asym
metrische ingangen. Dat betekent dat de middenader van de microfoonkabel het signaal
transporteert en de afschermmantel van de
kabel aan massa ligt. Het aansluiten geschiedt
doorgaans met 'klinkstekers'. DIN-stekers wor
den voor dit doel vrijwel niet meer gebruikt.
Let er bij aankoop op dat uw microfoons ook
asymmetrisch zijn of althans omschakelbaar
zijn voor symmetrisch/asymmetrisch.
Bi] asymmetrische aansluiting kan de micro
foonkabel niet onbeperkt worden verlengd. Dat
kan enorme storingen opleveren. 10 meter is
doorgaans het maximum, hetgeen echter niet
wil zeggen dat onder gunstige omstandigheden
geen 20 meter of méér kan worden gebruikt.
Daarnaast moet bij aankoop ook worden gelet
op de impedantie van de microfoon. Deze moet
aangepast zijn aan de impedantie van de microfooningangen van uw cassettedeck. De ingangsimpedantie van de recorder moet mini
maal vijf maal zo hoog zijn als de impedantie
van de microfoon! Bij een microfoon van bij
voorbeeld 200 0 moet de ingangsimpedantie
van de recorder minimaal 1000 O (1 kfl) zijn.
Hoger mag natuurlijk ook. Een goede handelaar
kan u echter ook op gebied van microfoons en
de aanpassingen uitstekend adviseren.

eens gebruik gemaakt van twee microfoons,
die nu echter vlak bij elkaar worden opgesteld.
De microfoons vormen hierbij een onderlinge
hoek van 90 a 120° Deze hoek is afhankelijk
van de richtingskarakteristiek van de toegepas
te microfoons. Bij microfoons met een supercardioïde of supernier karakteristiek neemt
men een hoek van ongeveer 90° en een hoek
van ca. 1 20° voor microfoons met een cardioïde
of niervormige karakteristiek. Bij de X-Y tech
niek moeten per se cardioïde of super cardioïde
microfoons worden gebruikt Bij de A-B tech
niek kan men ook uitstekend rondom gevoelige
microfoons toepassen, alleen moeten deze
dichter bij de geluidsbron worden geplaatst
dan de cardioïde microfoons.
Wanneer u zich houdt aan de bovengenoemde
aanwijzingen, kunt u onder gunstige omstan
digheden heel goede opnamen maken, mits u
zich ver houdt van het opnemen van 'ingewik
kelde' zaken zoals combo's e.d. met verschil
lende solo-instrumenten en/of zangers en zan
geressen. Dit zijn situaties waarbij steunmicrofoons onmisbaar zijn en dan komen we terecht
bij de multimicrofoontechniek Belangstellen
den verwijzen we nogmaals naar de eerder
genoemde boeken.
Tenslotte nog iets over het aansluiten van de

ring
I__

Afb. 8-22. Klinkaansluiting zoals die op cassettedecks wordt gebruikt voor het aansluiten
van microfoons.
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9. Onderhoud van cassettebanden
en cassettedeck

Elk cassettedeck heeft af en toe een onder
houdsbeurt nodig. Hoewel er maar weinig aan
hoeft te gebeuren, mag het per se niet worden
vergeten. Wanneer u het deck - bij geregeld ge
bruik- elk jaar naarde handelaar brengt hoeft u
verder niets te doen Hij reinigt, smeert zonodig
en demagnetiseert de koppen.
Met een beetje handigheid doet u het echter
allemaal zelf. Wanneer u toe bent (althans het
deck) aan een grote beurt is het nuttig om de
handleiding even te pakken en onder de para
graaf 'onderhoud' even na te gaan of er speciale
zaken moeten gebeuren. Een heel enkele maal
staat er dat bepaalde punten in het apparaat
moeten worden gesmeerd met een dunne of
speciale olie. Die punten zijn dan door middel
van tekeningen en/of foto's aangegeven. Volg
die aanwijzingen nauwkeurig op en gebruik
niet te veel olie. Laat er in elk geval geen olie
komen op de koppen, bandgeleiders, capstanas en rubber aandrukrol! Gebeurt dat toch, dan
onmiddellijk weghalen met een beetje spiritus
op een zachte doek.
Wanneer u de behuizing van het cassettedeck
bekijkt zal het opvallen dat het ding erg vuil is
geworden. Tenzij u het nooit gebruikt komen er
vingerafdrukken e.d. op, zijn de knoppen een
beetje vuil en vooral om de knoppen zit vaak
een vieze rand. Haal die weg met spiritus en
een zachte doek (of papieren zakdoekje). In
plaats van spiritus, zijn er speciale reinigings
middelen in de handel. In geen geval mag er
gebruik worden gemaakt van agressieve mid
delen zoals benzine (vuurgevaarlijk), tetra, thin
ner, verfoplosser of iets dergelijks. Er bestaat
dan alle kans dat plastic delen van de recorder
oplossen met alle gevolgen van dien.
De koppen en de draaiende delen
Om de hoeveel tijd een kop precies moet wor
den schoongemaakt is afhankelijk van verschil
lende factoren. Zo is de afwerking van een kop
erg belangrijk. Hoe gladder het oppervlak is ge
polijst des te minder bandslijpsel er op zal blij
ven zitten. Ook is het van belang welke band-
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soort er wordt gebruikt. Wanneer er goede
bandsoorten van bekende fabrikanten worden
gebruikt valt het allemaal erg mee, maar er zijn
ook minder goede bandsoorten in de handel

Afb 9-1. Onderhoudsset voor cassette en cassette
recorder.
Bij sommige cassettedecks kan men vrij moei
lijk bij de koppen komen omdat ze achter een
deurtje zitten en vaak ergens in de diepte. Hier
is het gemakkelijk om gebruik te maken van een
reinigingscassette. Deze reinigingscassettes
zijn er in verschillende uitvoeringen. Er zijn er
die de koppen heel licht polijsten maar er zijn
er ook die alleen het vuil van de koppen en
bandgeleiders meenemen. Nu moet dat polijs
ten niet al te letterlijk worden opgevat; er wordt
heus geen deel van de kopspiegel afgeslepen.
Hooguit worden minuscule beschadigingen
weggewerkt. De niet polijstende banden be
staan uit een soort weefsel die het vuil weg
neemt terwijl er ook reinigingscassettes be
staan met een bandje vaneen soort 'Vlieseline'.
Ook deze nemen alleen maar vuil weg. Met alle
typen reinigingscassettes hebben we goede
resultaten bereikt en nog nooit is er een kopje

A fb 9-2 Bij een cassettedeck als deze kan men gemakkelijk bij de koppen en de andere delen van de recorder
komen voor een schoonmaakbeurt.

voortijdig overleden door geregeld schoonma
ken. Vergeet tenslotte niet dat ook een casset
tebandje langs de koppen slijpt! Natuurlijk isde
slijpende werking gering, maar hoeveel meters
band gaan er elk jaar langs de koppen!
In normale gevallen is het aan te bevelen om
elke tien gebruiksuren de reinigingscassette
even langs de koppen te laten draaien. Maak
daar een gewoonte van!
Bij cassettedecks waar de koppen gemakkelijk
bereikbaar zijn (de decks waarbij de band aan
de buitenzijde van het apparaat loopt zonder
cassettedeksel) is het schoonmaken uiteraard
heel gemakkelijk. Want bij een 'grote beurt'
moet het schoonmaken van de koppen zo mo
gelijk heel grondig gebeuren en niet met een
reinigingsbandje. Bij decks met een deksel is
het schoonmaken ook mogelijk; het deksel kan
meestal gemakkelijk worden verwijderd. De
handleiding vertelt doorgaans hoe.
Natuurlijk mag het vuil dat zich eventueel op
de koppen of bandgeleiders bevindt nooit met
een hard of metalen voorwerp worden wegge
haald. Een kras of andere beschadiging is zo
gemaakt. Het vuil kan het beste worden weg
gehaald met een lucifer of tandestoker met een
stukje watten er omheen gedraaid. Uiteraard
zijn wattenstokjes ook uitstekend. Als 'oplos
middel' daarbij wordt gebruik gemaakt van spi
ritus of een speciaal reinigingsmiddel voor kop-

pen. Zeer hardnekkig vuil dat niet loslaat, kan
eventueel worden losgemaakt met een houten
stokje (lucifer). Er zijn voor dit doel overigens
heel handige schoonmaaksets in de handel die
alle mogelijke hulpmiddelen bevatten om kop
pen en bandgeleiders schoon te maken. Hierbij
wordt doorgaans ook een vloeistof geleverd.
Bij het schoonmaken moet er op worden gelet
dat ook de capstan-as goed schoon is en geen
aangekoekte stukjes vuil bevat. Hetzelfde geldt
voor de rubber aandrukrol. Wanneer deze vuil
zijn, kan dat jank veroorzaken.

Afb. 9-3. Bij veel cassettedecks kan het cassettedekse! gemakkelijk worden weggenomen.
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Afb. 9-4. De koppen (A, B. C) worden schoonge
maakt met een wattenstaafje en spiritus.

Demagnetiseren
Een kop van een bandapparaat kan na
enige tijd magnetisch worden. Dat kan door
verschillende oorzaken gebeuren. Alleen al
door het omschakelen van opnemen naar
weergeven kan een kop een beetje magnetisch
worden. Overigens hebben sommige recorders
een ingebouwde 'demagnetisatieschakeling'
die de kop steeds demagnetiseert. Maar lang
niet alle recorders hebben zo'n voorziening
Een magnetische kop is heel vervelend omdat
deze kop ook de band zal magnetiseren. En een
gemagnetiseerde band geeft ruis; ruis die nooit
meer uit een opname is te krijgen! We kunnen
dit voorkomen door af en toe gebruik te maken
van een demagnetiseur. Dit is een accessoire
waarmee de koppen en andere 'ijzeren' delen
binnen enkele minuten weer geheel vrij zijn
van magnetisme. Er zijn verschillende van die
demagnetiseurs in de handel en ze zijn niet al
te kostbaar.
Een voorbeeld van een demagnetiseur is te zien
in afb. 9-6. Deze apparaten werken uitstekend
en zijn voor iedereen eenvoudig te gebruiken.
De demagnetiseur wordt op een afstand van ca
50 cm van de recorder ingeschakeld en lang
zaam naar de recorder bewogen. Dan worden
de 'poolschoenen' langs de koppen en andere
metalen delen gehaald en vervolgens wordt het
apparaat weer langzaam van de recorder af be
wogen. Pas uitschakelen op een afstand van
minimaal 50 cm!
Nog praktischer - maar alleen voor cassette
decks en -recorders - zijn de elektronische demagnetiserings-cassettes. Deze worden door
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A fb. 9-5 Ook de capstanas moet vrij zijn van vuil en
'aankoeksel' maar het beste kan het schoonmaken
er van 'droog' gebeuren, omdat sommige capstanassen zijn voorzien van een beschermingstaagje die
niet tegen diverse vloeistoffen kunnen. Dat is bijvoor
beeld het geval bij Philips cassettedecks. Lees er de
handleiding op na'

verschillende firma's in de handel gebracht
Ze zien er uit als een normale Compact-Cassette en wordt ook als een normale cassette in de
recorder geplaatst. Als de weergeeftoets wordt
ingedrukt gaat een signaallampje branden als
bewijs dat het apparaat in werking is. Het demagnetiseringsproces duurt slechts enkele
seconden en kan door iedereen worden uitge
voerd. Dit soort apparaten kosten doorgaans
minder dan vijftig gulden.

Instellen van de koppen
Het is beslist niet de bedoeling u nu te gaan ver
tellen dat u bij de 'grote beurt' ook de koppen
van het cassettedeck moet gaan 'instellen'. In
tegendeel: blijf er af! Maar het is wel nuttig dat
u weet hoe de kop moet staan. Afwijkingen van
de juiste stand kunnen alleen door een deskun
dige met een testcassette en met meetappa
ratuur worden gecorrigeerd.

Afb. 9-6. Koppen demagnetiseur van Akai.
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Afb 9 8. De elektronischedemagnetiseringscassette
(hier van TDK) wordt op de normale wijze m de recor
der gestopt.

Afb 9-7. Elektronische demagnetiseringscassette
van AM (Deens).

hoogteinstelling

tangentiale
instelling

nijginginstelhng

bandaandruk

spleetmstelling

Afb. 9-9. De instellingen van een recorderkop zijn zeer kritisch en mogen niet zelf worden uitgevoerd.
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A fb. 9 -10 Het accessoire pro
gramma van AM bevat onder
meer een cassette-onderhoudsset en diverse reinigingsmaterialen voor de re
corderkoppen.

De kop van elke recorder moet loodrecht op de
bandrichting staan. Dus precies onder een
hoek van 90°. Wanneer de kop op uw eigen re
corder een afwijking vertoont merkt u daar wei
nig of niets van, maar zodra u een cassette af
speelt op een ander cassettedeck hoort u het:
de hoge tonen zijn weg!
Verder moet de kop vlak tegen de band liggen;
zo niet, kunnen er geluidsniveauverschillen
ontstaan tussen linker en rechter kanaal. Ook
moet de kop op de juiste hoogte staan. Afwij
kingen kunnen weer verschillen in niveau tus
sen beide kanalen geven en in extreme ontregelingsgevallen kunnen de kanalen door elkaar
gaan lopen! Afbeelding 9-9 laat zien wat er
allemaal fout kan zijn en hoe de juiste stand van
de kop is. Maar nogmaals, draai nooit zelf aan
de instelling van de recorderkoppen. Het is
werk voor een deskundige. Na het instellen van
de koppen moeten deze worden gedemagne
tiseerd!
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Onderhoud van de cassettebanden
In principe vraagt de cassette met band vrijwel
geen onderhoud De band is stofvrij opgesloten
in de cassette en kan bij normaal gebruik vrij
wel niet beschadigen. Gebeurt dit toch (bijvoor
beeld doordat de band om de capstan-as en
aandrukrol wordt gewikkeld) dan is dat meestal
te wijten aan een vervuilde recorder. Vuil op
capstan-as en aandrukrol plakt en kan de band
'meenemen' met alle gevolgen van dien! Zo'n
band (cassette) kunt u doorgaans weggooien.
Als u heel handig bent kunt u het verkreukelde
stuk er tussen uit halen en de goede stukken
aan elkaar zetten met een 'montageset'. Deze
zijn ook in de handel voor cassettebanden.
Maar maak eerst de recorder schoon voor u een
andere cassette afspeelt!
Cassettes moeten zo mogelijk worden bewaard
in een ruimte met normale luchtvochtigheid
(50 tot 70%) en bij een temperatuur die niet
hoger is dan ca. 25 °C. Laat een cassette na ge-

bruik nooit in een cassetterecorder of -deck zit
ten en leg cassettes nooit in de buurt van mag
netische materialen (luidsprekers)! De moge
lijkheid bestaat dat ze dan worden gewist of
worden voorzien van een hevige ruis. En na ge
bruik moet een cassette worden opgeborgen in
het doosje Hierdoor is de cassette beschermd
tegen stof en vuil.

Afb 9-11 Berg cassettes ook in de auto goed op
(Maxell Autobox).
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10. Puls Code ModuBatóe

We hebben ons in dit boek tot nu toe bezig ge
houden met de zogenaamde analoge registratietechniek maar het is de vraag hoe lang deze
analoge techniek nog zal worden gebruikt. De
eerste tien jaar zullen we vrijwel allemaal nog
werken met onze normale spoelen- en cassettedecks, maar daarna gaan we toch op digitale
registratie over. De reden daarvoor is eenvou
dig: met de moderne geluidsband, het cassettedeck, de ruisonderdrukkingssystemen enz. zijn
we er. We kunnen niet meer verder. Alle 'ver
nieuwingen' die we op een nieuw apparaat
aantreffen zijn doorgaans alleen maar verbete
ringen in het bedieningscomfort.
Parallel aan de ontwikkeling van digitale ge
luidsregistratie op magneetband, loopt de ont
wikkeling van de digitale grammofoonplaat. De
digitale grammofoonplaat zoals Philips die bin
nen enkele jaren denkt uit te brengen, is afge
leid van de zeer succesvolle digitale beeldplaat,
die Philips al enkele jaren geleden op de markt
heeft gebracht. Een digitale grammofoonplaat
heeft belangrijk betere eigenschappen dan de
tot nu toe gebruikte conventionele plaat. Zo is
de 'Compact Disc' ongevoelig voor stof, vuil,
vingerafdrukken en beschadigingen Maar ook
zuiver technisch heeft deze plaat veel meer te
bieden, bijvoorbeeld een zeer goede frequentiekarakteristiek, een zeer grote signaal-ruisafstand en de daarbij behorende grote dyna
miek! Rekent u voor deze twee laatste specifi
caties van ca. 90 dB! En die waarden zijn niet
meer haalbaar met een conventioneel band
apparaat, zodat men moet overgaan op digitale
registratie.
De Japanse Columbia (Nippon Columbia)
brengt al enige jaren onder de merknaam
Denon grammofoonplaten op de markt, die
digitaal - met PCM - zijn opgenomen. Uiteraard
zijn de platen zelf op de normale wijze gesne
den, maar toch hebben deze platen al bepaalde
geluidstechnische voordelen boven conventio
neel opgenomen plaatprodukties. In Europa
was Decca de eerste die PCM-registraties
maakte; begin 1979 bracht men als eerste het
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beroemde Nieuwjaarsconcert uit, opgenomen
met een PCM-recorder. Eind maart 1 980 werd
de eerste Nederlandse PCM-opname gemaakt
door
de
grammofoonplatenmaatschappij
'Harlekijn' Men maakte bij deze eerste opname
gebruik van Sony PCM-apparatuur en men is
beslist van plan om in de toekomst verder te
gaan op de digitale weg. Een en ander betekent,
dat de grote studio's en grammofoonplaten
maatschappijen al vast aan het 'oefenen' zijn
met deze nieuwe techniek, om wanneer het
echt nodig is helemaal ingeschoten te zijn.

7
SONY

11

i: : i

Afb 10-1 Professionele PCM-processor PCM-1600
van Sony Deze processor is bedoeld om te worden
gebruikt in combinatie met een professionele video
recorder zoals bijvoorbeeld de U-Matic.

PCM-registratie voor de amateur
De professionele PCM-apparatuur is uiteraard
zeer kostbaar en onbetaalbaar voor deamateur.
Maar diverse (Japanse) fabrikanten hebben
vanaf het begin reeds rekening gehouden met
PCM voor de huiskamer. En men heeft een wel
zeer handige oplossing gevonden voor het pro
bleem 'PCM-recorder'. Er wordt gebruik ge
maakt van de normale videorecorder, die velen
reeds in gebruik hebben! Bij PCM moeten de
normale analoge signalen (bijvoorbeeld van de

! o

Afb 10-2. Combinatie van Betamax/PCM-1. waarmee PCM-opnamen kunnen worden gemaakt.

3
3, 7, 8, 4, 0. -5, -8, — 4

Afb. 10-3 Het omzetten van analoog
naar digitaal.
1. Sampling
2 Quantization
3 Decimale uitgangscode
4 Binaire uitgangscode

microfoon) worden omgezet in een digitale
(computer) code. Maar om deze op magneet
band te kunnen vastleggen, hebben we een
recorder nodig die een zeer groot frequentiegebied kan registreren. Evenals dat het geval
is met video-registratie. En wat is dan logischer
om gebruik te maken van de videorecorder die
men toch al heeft. Sony was de eerste die enke
le jaren geleden op de markt kwam met een
PCM-omvormer of 'processor'. Met deze pro
cessor, de PCM-1, heb ik enige praktische erva
ring opgedaan met PCM-geluidsregistratie. Nu
zijn er reeds meerdere fabrikanten die een pro
cessor voor PCM hebben uitgebracht, waar
onder Akai, Technics, Kenwood en Sharp.
Sommige hiervan zijn alleen nog maar voor de

5 £

00011 00111 01000 00100 00000 10101 x

NTSC-TV-norm verkrijgbaar (videorecorders
zijn geschikt voor een bepaalde TV-norm; in
Japan en Amerika is dat NTSC en in de meeste
Europese landen is dat PAL. De PCM-adapters
dienen daarom ook geschikt te zijn voor dezelf
de norm), maar ondermeer Sharp heeft reeds
een PCM-processor uitgebracht voor het PALsysteem.

Principe van PCM
Zoals reeds gezegd, wordt het geluidssignaal
bij PCM digitaal op een magneetband gezet.
Dat betekent dat het analoge ingangssignaal
moet worden omgezet in een digitaal signaal.
Hiervoor gebruikt men een zogenaamde digitaal/analoog omzetter. Na dit omzetten is er
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Afb. 10-4
1. Oorspronkelijk analoog signaal
2. Omzetting in een digitaal signaal door middel
van een 'Sampling en Quantization' proces
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DATA
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een zuiver digitaal signaal met uitsluitend de
coderingen '1' en '0'. In de afbeelding wordt dit
verduidelijkt. Links zien we een sinusvormig
ingangssignaal, dat digitaal moet worden ge
codeerd. Boven elke digitale code is de signaal
sterkte aangegeven en deze decimale getallen
kunnen nu decimaal worden aangegeven zoals
in deze afbeelding is te zien. Om de gang van
zaken duidelijk te maken, hebben we een omzettingstabel - decimaal naar binair - opgeno
men. Hierin kunt u zien, dat bijvoorbeeld het
decimale getal '4-2' binair '00010' is en het
decimale getal '—5' '10101'. Nu zijn in ons
voorbeeld maar een paar digitale impulsen ge
tekend. In werkelijkheid wordt een analoog sig
naal met een zeer grote snelheid (frequentie)
afgetast: bij de gebruikelijke PCM-amateursystemen is dat 44100 maal per seconde. Men
noemt dat de 'Sampling Frequency'. Nukunnen
we precies gaan voorrekenen hoe alles in zijn
werk gaat, maar het is eenvoudiger om van ons

DATA

1

13

De verkregen binaire code
Omzetting PCM-signaal in TV-code signaal
Opname van het signaal op de videocassette
Weergave met behulp van een videorecorder
Omzetting TV-signaal in een PCM-signaal
Ongecorrigeerd PCM-signaal
Foutdetectie en foutcorrectie door middel van
een geheugen
Het nu foutloze signaal gaat naar een digi
taal/ analoog omzetter
Pulsvormig analoog signaal
In het laagdoorlaatfilter wordt het pulsvormige signaal omgezet in het oorspronkelijk ana
loog signaal
Het oorspronkelijke signaal

aan te nemen, dat in combinatie met het aantal
beschikbare bit's (bit is een samenvoeging van
Blnary en digiT en wordt gebruikt voor het aan
geven van cijfers in het tweetallige of binaire
stelsel) méér dan 2500000 gegevens per
seconde worden vastgelegd, om nauwkeurig te
zijn 2625000. Dit aantal bits komt overeen met

Tabel
Decimaal

Binair

Decimaal

0
4-1
4-2

00000
00001
00010
00011
00100
00101
00110
001 11
01000

—1
—2
—3
—4
—5
—6
—7
—8

+3
4-4
4-5
4-6

4-8

o

Binair

00000
10001
10010
10011
10100
10101
10110
10111
11000

de vastgelegde Japanse PCM-norm voor huiskamertoepassingen en tot nu toe maken alleen
Japanse fabrikanten PCM-processors
Deze informatie met een frequentie van ruim
2,5 MHz kan gemakkelijk door een videorecor
der worden vastgelegd, omdat deze geschikt
is voor signalen van 4a 5 MHz bij video. Na
tuurlijk moet het PCM-gecodeerde signaal voor
optekening wel worden omgezet in een tele
visiesignaal, omdat een videorecorder nu een
maal televisiesignalen behoort op te nemen.
Maar dat omzetten is technisch een vrij een
voudige stap. Bij zuiver professionele systemen
is dit natuurlijk niet nodig; de daar gebruikte
recorders zijn uitsluitend bedoeld voor PCMregistratie.
Afbeelding 10-4 laat zien hoe dit allemaal in
zijn werk gaat In stap 8 hebben we een 'onge
corrigeerd' signaal, dat fouten kan bevatten.
Door middel van een speciale techniek en een
geheugen worden eventuele fouten gecorri
geerd Ook deze correctiemethode is in een
norm vastgelegd en gezien het enorme belang
van deze correctie komen we er nog op terug.
De stappen 2 tot 4 en 7 tot 1 3 hebben plaats in
de PCM-processor. De stappen 5, 6 en 7 heb
ben betrekking op het opnemen en weergeven
via de videorecorder. In stap 11 wordt het digi
tale signaal opnieuw omgezet in een analoog
signaal (impulsvormig) en met behulp van laagdoorlaatfilter 12 krijgen we uiteindelijk weer
het oorspronkelijke signaal.
Nu kunt u de indruk hebben dat alle bewerkin
gen die het geluid ondergaat een nadelige in
vloed hebben op de geluidskwaliteit. Maar hier
is dat zeker niet het geval. Door de digitale ver
werking van het signaal zijn de normale verlie
zen zoals we die kennen van de analoge recor
der niet ter zake Met de PCM-techniek kunnen
zelfs steeds weer nieuwe generatie-opnamen
worden gemaakt, zonder dat de geluidskwali
teit daarvan heeft te lijden!

Standaardisatie
Toen de PCM-techniek in Japan al enkele jaren
geleden van de grond kwam, bleek het al snel
nodig te zijn tot een standaardisatie te komen.
Om deze reden zijn de fabrikanten Sony, Matsushita, Hitachi, Mitsubishi, Akai, JVC, Sharp,
Toshiba, Sanyo, Pioneer, Teac en Nippon
Columbia samen gaan overleggen om zodoen
de tot een ElAJ-norm (Japans Normalisatie
Instituut) te komen. Dit instituut is in februari
1979 begonnen met de bestudering van de
voorstellen die betrekking hebben op - huiska
mer - PCM en reeds eind 1979 konden het

Normale
Ie geluids
band (1/4
(
inch)

\

Magnetische
-- laag
(0,01 mm)

— Polyester drager
(0,02...0,038 mm)
Video band
(1/2 inch)

0
(0,016 mm)

Magnetische
laag
(0,004 mm)
Polyester drager

Afb 10-5. De normale geluidsband en de videoband
verschillen nogal van elkaar. Deze afbeelding laat de
verschillen zien.

PCM-subcomité en de PCM-werkgroepen
berichten, dat in principe was besloten tot een
normalisatie De (voorlopige) Japanse norm is
gebaseerd op de NTSC-televisienorm, dus voor
een netfrequentie van 60 Hz en 525 beeldlij
nen. De PAL-uitvoering (die ondermeer door
Sharp is uitgebracht) is gebaseerd op dezelfde
normen met een aanpassing voor PAL (50 Hz
en 625 beeldlijnen). Daarbij, en dat geldt voor
alle processors, zijn als kwaliteitsuitgangsnormen genomen een bandbreedte van 0 Hz
tot 20 kHz en een signaal-ruisafstand van mini
maal 85 dB (zonder deemfasis en preëmfasis).
Voorlopig heeft men afgezien van meer dan
twee registratiekanalen. De mogelijkheid er toe
is echter wel open gelaten. Voor PCM geldt ver
der dat de kanaalscheiding bij 1 kHz en 10 kHz
beter is dan 60 dB, terwijl de wow en flutter
onder de meetbare grens moet liggen. De har
monische vervorming hierbij bedraagt ca.
0,03% bij 1 kHz; de dynamiekomvang (met deen preëmfasis) 90 dB. De foutcorrectiecapaciteit ligt op 99,995%.
Foutcorrectie: één der belangrijkste factoren
bij PCM
Omdat bij elke vorm van magnetische registra
tie de kans bestaat op korte onderbrekingen
(drop-outs), moet worden nagegaan wat de in-
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De foto's 10-6 t/m 10-8 geven een in
druk van de bandruis bij resp een cas
settedeck. spoelendeck en een PCM
systeem
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Afb 10-6. Cassettedeck

BUHIU
Afb 10-7. Spoelendeck

Afb. 10-8 PCM-systeem.
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De foto's 10-9 t/m 10-11 laten de wow
en flutter zien van resp. een cassette
deck, spoelendeck en een PCM-systeem
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Afb. 10-9. Cassettedeck.
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Afb. 10-10. Spoelendeck.
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Afb. 10-11. PCM-systeem.
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vloed daarvan is Bij beeldregistratie op video
recorders is proefondervindelijk vastgesteld,
dat het verlies van een derde deel van de beeld
lijn nog net niet onaanvaardbaar is (één beeld
bestaat uit 625 lijnen). Gaan we echter datzelf
de videomedium gebruiken voor vastlegging
van digitale geluidsregistratie, dan betekent
het verlies van slechts ’/i68 deel van een
beeldlijn de kans op zeer storende en onvoor
spelbare verminking van een 'monster' (infor
matiedeel). Hoe kort een mogelijke 'knal' ook is,
het oor ervaart zo'n storing als onacceptabel.
Gelukkig is het mogelijk om dergelijke kort
durende fouten te detecteren en met behulp
van een aantal extra gegevens te corrigeren.
Op het medium dienen daartoe naast de feite
lijke informatie extra controlegegevens te wor
den vastgelegd. In eerste instantie wordt daar
mee de weergave op mogelijke fouten getest.
Bij aanwezigheid van afwijkingen wordt uit de
controlegegevens - in combinatie met de over
gebleven informatie - het ontbrekende afgeleid
en tot op zekere hoogte gereconstrueerd

Drop-outs en het handhaven van de betrouw
baarheid
Het PCM-registratiesysteem kan muzieksignalen alleen maar verwerken met behulp van cor
recties. Er bestaan diverse beschrijvingen van
experimenten die aangeven dat een enkel
voudige storing in een toon tussen 1 en 3 kHz
met het gehoor kan worden waargenomen.
De gestandaardiseerde processor wordt om die
reden voorzien van een nauwkeurige correctie
mogelijkheid om daarmee een goede geluids
kwaliteit te handhaven, ook bij de aanwezig
heid van fouten in het registratiesysteem zoals
die in de praktijk kunnen voorkomen. Het correctiesysteem is gebaseerd op twee pariteitscontroles, P en Q genaamd. Hiermee kan een
vergaande correctie worden verkregen.
Optreden en oorzaken van codeerfouten
Zoals gezegd, zijn de condities voor het vastleg
gen van digitale geluidssignalen op een video
recorder veel moeilijker dan die voor beeld
registratie De aanvaardbare drop-out voor
beeld is V3 beeldlijn. Maar een drop-out van
V168 beeldlijn is voor geluid al niet meer toe
laatbaar. Om die reden is een uitgebreide stu
die gemaakt van de frequenties en omstandig
heden die voor drop-outs gelden. De hier opge
nomen tabel geeft een overzicht van de meet
resultaten van de foutpercentages die optreden
bij verschillende banden, geregistreerd in
beeldlijnformaat (televisie-code).
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Bandloopri ch t i ng

A

o

A)
B)
C)
D)
E)

=)
bandbreedte 12,65 mm (1/2 inch)
videospoorbreedte (Betamax) 32,8/um
videobandbreedte 10,62 mm
breedte controlespoor 0,6 mm
breedte geluidsspoor 1,05 mm

Afb 10-12. De sporen op een videoband worden 'dia
gonaal' geregistreerd Bij gebruik voor video bevat
elk spoor een half beeld; samen 625 beeldlijnen.

A fb. 10-13. Zichtbaar gemaakte registratie op een
Betamax videoband. De vergroting is een factor twee.

Drop-outs in PCM-opnamen gemaakt op video
recorders

Transmission
Rate (Mbps)

Goed

Redelijk

Slecht

1 76
2.04

7.10-5
9.10- s
1.2.10-4
7.10- 4

1.5 10-4
2.10-4
3.10’4
3 1O-3

4.10-4
5.10’4
1.5.10-4

2.64
3.58

Ln

Rn-50 Ln+1
-60

Foutdetectie
Foutdetectie geschiedt in elke lijn met behulp
van CRC (Cyclic Redundancy Check). Het foutdetectie-woord is 1 6 bit, hetgeen wordt ver
kregen als rest van een deling van het woordblok - totaal 11 2 bits - door de volgende veel
term:

2.10- 2

Rn+1
-90

Ln+2
-120

(D

Rn+2
-150

G(X) = X’6 + X’2 + X* + 1

Pn
-180

Qn
-210

CRC

x 8 + 16 = 128 bit
163 bit

Afb 10-14 Samenstelling van een gegevensblok. (Datab/ock)

In het voorgestelde Japanse systeem wordt de
ruimte van één beeldlijn opgedeeld in 168 bits,
waarvan 1 28 bits worden toegewezen aan één
gegevensblok (datablock). In dit gegevensblok
worden bij zes geluidsmonsters - afwisselend
links en rechts - de correctiewoorden P en Q en
het 1 6-bit CRC-woord ondergebracht.

Vervolgens worden enkele nabewerkingen uit
gevoerd om een presentatie te verkrijgen vol
gens de CCITT aanbeveling De kans op niet
ontdekte fouten met de CRC-algoritme is ge
schat op:
(2)

1
216 — 1

Het verspreiden van gegevensblokken over
meerdere sporen of 'interleaving'
Zoals gezegd, bevat een beeldlijnspoor zes
monsters, de P en Q correctiewoorden en het
CRC-woord Deze woorden onderverdeeld over
16 opeenvolgende beeldlijnen (een soort 'risicospreiding') Bij PCM op videoband zullen de
drop-outs meestal willekeurig voorkomen.
Daarbij moet, door de fysieke eigenschappen
van de band, rekening worden gehouden met
wat langduriger onderbrekingen. Dergelijke
onderbrekingen resulteren in een scherp klik
ken en betekenen een ernstige degradatie van
de geluidskwaliteit. Om dit te vermijden is het
nodig om een langdurige afwezigheid van de
signalen te voorkomen, hetgeen kan worden
bereikt door de gegevens fysiek over de band
te verspreiden. Op basis van de hiervoor be
schreven oorzaken en aangevuld met experi
mentele gegevens, heeft men besloten om
deze verspreiding te baseren op een veld van
16 beeldlijnen. Op deze manier kunnen dropouts, korter dan 32 beeldlijnen, worden gecor
rigeerd.

Het principe van foutcorrectie
Het foutcorrectiesysteem is gebaseerd op zes
monsters, met daaraan toegevoegd de twee
correctie-codewoorden P en Q. P en O worden
verkregen door logische optelling van de linker
en rechter monsters. Wordt nu één van de zes
woorden gemist als gevolg van een drop-out,
dan kan met behulp van de CRC het ontbreken
de woord worden gelocaliseerd en van uit de
P-waarde worden gereconstrueerd. Als in een
veld van zeven woorden twee woorden ver
loren gaan, inclusief het P-woord, kunnen die
twee woorden worden gereconstrueerd met
behulp van het Q-woord. Het verlies van meer
dan drie woorden is niet meer te corrigeren en
derhalve onherstelbaar!
Metingen van Sharp brachten aan het licht, dat
gedurende 1 5 minuten PCM-registratie zonder
correctie, een relatief groot aantal fouten ont
stonden. Per beeldlijn varieerde dat van 6,7-4
fouten per beeldlijn in de eerste minuut tot
1,2~4 fouten per beeldlijn in de 15e minuut.
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Afb. 10-15. Digitale PCM-processor RX-1 van Sharp Dit is de eerste PCM-adapter die naast NTSC. in PAL-norm
op de markt is gebracht

Gemiddeld 1,6~4 fouten. Bij correctie bleek
het aantal fouten te zijn teruggebracht tot 0,00
over 1 5 minuten!

PCM heeft de toekomst
Op dit moment staan de winkels nog niet vol
met PCM-processors, maar in Japan liggen de
zaken nu al anders Daar zijn (medio 1980) al
vier of vijf verschillende PCM-processors te
koop. Deze zijn alle geschikt voor het daargangbare NTSC-TV-systeem. Zoals gezegd is Sharp
de eerste die ook een PAL-uitvoering heeft ge
maakt en in Europa heeft geïntroduceerd.
Andere fabrikanten zullen in de komende jaren
zeker volgen. Het is hierbij zeker dat het niet
gaat om een 'nieuw' systeem dat het niet zal
overleven. PCM is een logische technische ont
wikkeling waar we niet omheen kunnen Pret
tig is het te weten, dat alle PCM-processors
zijn gefabriceerd volgens één norm; wanneer
nu ook andere - niet Japanse - fabrikanten
dergelijke apparaten gaan maken, moeten ze
wel deze norm aanhouden om compatibele
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apparaten te kunnen aanbieden. En dan is het
- zo werd ons reeds door Japanse fabrikanten
verzekerd - een vaststaand feit, dat over een
aantal jaren complete PCM-recorders op de
markt komen, zodat men de videorecorder niet
meer nodig heeft voor het maken van zeer
hoogwaardige geluidsopnamen.
Als bewijs daarvan noemen we tenslotte de
speciale PCM-recorder van Technics met vaste
kop! Dit apparaat maakt gebruik van een nor
male - 6,25 mm brede - geluidsband en heeft
een bandsnelheid van 38 cm/s. De maximale
speelduur bedraagt 1 uur. Het bandaandrijvingssysteem is hetzelfde (Isolated Loop) zoals
Technics die toepast in zijn spoelenrecorders.
Het 'geheim' van deze recorder wordt gevormd
door de speciale 'Multitrack thin film magnetic
head with 30 tiny electromagnets lined up on a
single base'. Hierdoor is het mogelijk om 60
parallelsporen van elk 90 um breedte onder te
brengen op een normale geluidsband. Ook deze
recorder heeft een foutcorrectiesysteem, over
eenkomstig het bovenbeschreven systeem.

/

Afb 10-16. PCM-recorder van Technics met vaste kop!
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Uit al de informatie waarover de bekende audioauteur Hans Goddijn beschikt is een boek samenge
steld dat bedoeld is voor de gebruiker van een cas
setterecorder of een cassettedeck. Dus speciaal voor
degenen die eens wat meer willen weten van het
produkt waar ze mee spelen. Het boek bevat geen
diepgaande technische beschouwingen al was het
soms niet te voorkomen om wat dieper op technische
zaken in te gaan.
Behalve over cassettes en cassettedecks wordt het
een en ander verteld over de nieuwe technieken die
momenteel in cassette-apparatuur worden toegepast,
zoals bijvoorbeeld de microprocessor en de ’oplichtende’ uitsturingsmeters. Verder komen de verschil
lende ruisonderdrukkingssystemen aan de orde, ter
wijl de nieuwste registratietechniek Puls Code Modu
latie (PGM) niet wordt vergeten.
Tenslotte wordt gesproken over het onderhoud van
cassetteapparaten om optimale prestaties te kunnen
handhaven.
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