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Voorwoord

De grammofoonplaat is één van de oudste ge
luidsdragers die, op een technisch eenvoudige manier, wordt uitgelezen
door met een naald de plaatgroef af te tasten. Maar waarom zou men
tegenwoordig nog een boek over platenspelers schrijven? Kan in een tijd
van computertechnologie, waar geluid digitaal wordt vastgelegd, een pri
mitief analoog systeem waarbij een naald door een groef wordt gesleept,
nog wel als actueel worden beschouwd?
Deze vraag kan ook vandaag nog volmondig met ja worden beantwoord,
gezien het feit dat de platenspeler nog steeds bij een kleine groep men
sen in de belangstelling staat. Bovendien heeft een nieuwe groep gebrui
kers sinds kort de grammofoonplaat (her)ontdekt. En zij zijn op zoek naar
meer gedetailleerde (achtergrond) informatie over de platenspeler en de
grammofoonplaat.

Daarom voelde ik mij, als audio-ingenieur met een voorliefde voor de
analoge grammofoonplaat, geroepen tot het schrijven van dit boek om
daarmee te trachten in deze behoefte te voorzien. Het was mijn bedoe
ling om vooral de (technische) basiskennis met betrekking tot grammofoonsystemen op begrijpelijke wijze te beschrijven. Het was echter niet
mijn intentie om in dit boek de ontwikkeling van het grammofoonsysteem door de geschiedenis heen te behandelen.
Na de inleiding (hoofdstuk 1), waarin in het kort de geschiedenis van de
grammofoon wordt beschreven, worden in de daaropvolgende hoofd
stukken de volgende onderwerpen behandeld:

in* in hoofdstuk 2 wordt het basisprincipe beschreven van het vastleggen
van geluid in een plaatgroef. De technische eigenschappen van de
plaatgroef, de toegepaste opnamekarakteristieken alsmede het pro
ductieproces komen in dit hoofdstuk aan bod. Ook wordt in dit hoofd
stuk aandacht besteed aan het onderhouden en het schoonmaken van
grammofoonplaten;
9
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het pick-up-element is een zeer belangrijk onderdeel van de platen
speler. Dit zorgt ervoor dat het in de plaatgroef vastgelegde geluid
wordt uitgelezen en wordt omgezet in een elektrische spanning.
In hoofdstuk 3 wordt beschreven welke methodes op welke manier
worden toegepast om de afgetaste geluidstrillingen om te zetten in
elektrische spanningen.
Ook wordt in dit hoofdstuk uitgebreid ingegaan op het dynamisch ge
drag van de pick-up-naald en op de invloeden waaraan de naald tijdens
het aftasten van de groef is blootgesteld:
hoofdstuk 4 is gewijd aan de drie basisonderdelen van de platenspe
ler: de toonarm, het draaiplateau en het chassis. Het monteren van het
pick-up-element in de toonarm en het op de juiste manier afregelen
van die toonarm komen in dit hoofdstuk ruimschoots aan bod. Verder
wordt in dit hoofdstuk een methode beschreven om de demping van
platenspelers te onderzoeken en te verbeteren;
in hoofdstuk 5 worden de belangrijkste aspecten van de ontwerpeisen
voor een phono-voorversterker behandeld. Onderwerpen die in dit
hoofdstuk aan de orde komen zijn: de invloed van de afsluitimpedantie op de overdrachtskarakteristiek, het ontwerpen van een ruisarme
versterkerschakeling, de eisen waaraan de RIAA- of RIAA/lEC-correctie
moet voldoen en het realiseren van diverse correctienetwerken. Voor
al de RIAA-correctie beslaat een groot deel van hoofdstuk 5. Zo wordt
stap voor stap het ontwerpen van een aantal veelgebruikte RIAA- en
RIAA/IEC-correctietechnieken beschreven. Hierdoor is het voor een
ontwerper betrekkelijk eenvoudig om een passend correctienetwerk
te dimensioneren.
Hoofdstuk 5 behandelt daarom ook een aantal ontwerpoverwegingen
en -regels om tot een goed eindresultaat te komen. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met de beschrijving van een zelfbouw-phono-voorversterker. Deze voorversterker is zodanig opgezet dat deze zowel
door ervaren als door minder ervaren elektronica-hobbyisten zonder
problemen kan worden nagebouwd. Wanneer u geen ervaring met de
soldeerbout hebt maar toch de phono-voorversterker wilt bouwen,
dan raad ik u aan om iemand met elektronica- en soldeerervaring te
zoeken die u kan helpen bij het bouwen van de schakeling.

In principe is dit boek bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in de
grammofoon. Dat neemt niet weg dat een aantal thema’s in dit boek tech
nisch vrij diepgaand worden behandeld. Bovendien worden deze thema’s
onderbouwd met wiskundige formules.
Ik kan mij voorstellen dat niet iedere lezer even goed bekend is met de
terminologie en de technische en wiskundige achtergronden, of gechar
meerd is van wiskundige formules. Daarom zijn de uitkomsten van een
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aantal formules ‘vertaald’ in grafieken en figuren. Hiermee hoop ik de
technische en wiskundige achtergrond op een voor iedereen begrijpelijke
wijze te hebben vereenvoudigd.
Richard de Gruyl
Culemborg, augustus 20 / 0
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In 1888 zag de eerste grammofoonplaat het licht.
Dat ‘technisch wonder’ van toen, met een diameter van slechts 12,5 cm, is
langzaam maar zeker verbeterd en uitgegroeid tot de huidige compact disc
van 12 cm.
In 1877 lanceerde Thomas Alva Edison zijn spreekmachine met als opslagme
dium de wasrol. Maar de naam zegt het al: Edison dacht helemaal niet aan
het opnemen van muziek. Zijn doel was het vastleggen van de menselijke
stem, zodat zijn spreekmachine dienst zou kunnen doen als dicteerapparaat.

Figuur /
Edison met zijn eerste
‘spreekmachine'. Zijn
grote concurrentuitvinder Berliner koos niet
voor het vastleggen van
geluid op een rol, maar
op een schijf.

De in Amerika wonende Duitser
Emil Berliner dacht daar echter an
ders over. Ook hij was geïnte
resseerd in het vastleggen van
geluid, maar dan speciaal van mu
ziek. Zijn gedachte was: ‘door mu
ziek van beroemde artiesten vast
te legen zou iedereen daar thuis
naar kunnen luisteren’.

Ook had hij zo zijn gedachten over
de manier om muziek vast te leg
gen, waarbij hij de wasrol van Edi
son bepaald niet zag zitten. Na
talloze experimenten, waarbij hij
onder meer gebruik maakte van
onderzoeken van de Fransman
Charles Cros, kwam hij tot de con
clusie dat geluid niet op rollen maar op schijven moest worden vastgelegd.
Echter niet alleen uit geluidstechnisch oogpunt. Het leek Berliner tech
nisch veel eenvoudiger om een groot aantal ‘afdrukken’ te maken van een
schijf dan van een rol. Ook daarin bleek hij gelijk te hebben, want waar
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Figuur2 (links)
De ‘Gramophone’ zoals
Berliner die in 1888
introduceerde.
Figuur 3 (rechts)
Zeldzaam exemplaar
van Edison’s ‘spreek
machine' met wasrol.
Aan het vastleggen van
muziek dacht de uitvin
der toen nog niet.

het vermenigvuldigen van wasrollen vrijwel onmogelijk was, ontwikkelde
Berliner een galvanische methode om matrijzen te maken, waarmee zijn
platen konden worden geperst. Het principe daarvan is in grote lijnen ver
gelijkbaar met de methode die ook nu nog wordt toegepast bij het maken
van persmatrijzen voor grammofoonplaten en compact discs (CD’s).
Aanvankelijk gebruikte Berliner eboniet als grondstof voor zijn platen,
maar al vrij snel stapte hij over op schellak, dat betere eigenschappen ver
toonde (waaronder een geringere ruis). Ook die stap had Berliner goed
ingezien, want schellak werd bijna zestig jaar lang gebruikt als grondstof
voor grammofoonplaten.
De eerste ‘platenspelers’ van Berliner werden gefabriceerd door de Duitse
speelgoedfabrikant Kammerer 8 Reinhardt. Iedere koper kreeg bij de spe
ler enkele plaatjes cadeau met liedjes als ‘Twinkle, Twinkle, Little Star’ en
het ‘Onze Vader’. Overigens had de plaat van Berliner een speelduur van
nauwelijks 1 minuut.
Vanzelfsprekend was Edison niet bepaald blij met deze ontwikkeling en
het succes van de grammofoonplaat. Ook Edison kwam daarom met
grammofoonplaten, die echter in tegenstelling tot de platen van Berliner
een verticale registratie hadden (de verschillende registratiemethodes
voor grammofoonplaten worden uitgebreid beschreven in paragraaf 2.2,
‘Groefmodulatie’).
Beide soorten platen waren zodoende niet onderling uitwisselbaar. Er
ontstond dan ook een enorme strijd tussen beide systemen, die uiteinde
lijk werd gewonnen door de schellakplaat van Berliner.

Edison wilde bovendien niets weten van elektrische opnames, die vanaf
1925 mogelijk waren. Desondanks zag hij kans tegen het eind van zijn
‘platencarrière’ 30-cm-langspeelplaten te maken met een speelduur van
ongeveer 20 minuten, die met een diamantnaald werden afgespeeld. En
ondanks de primitieve akoestische opnamemethode was de geluidskwali
teit van die platen opmerkelijk goed. Maar Edison had ook hiermee geen
succes. Het publiek koos voor 78-toeren schellakplaten die een speelduur
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Figuur 4
Een door een laser
afgetaste platenspeler
(foto: ELP Corporation).

No Needle, No Wear.“

van nauwelijks 3 minuten per kant hadden en die moesten worden afge
speeld met de (fameuze) stalen naalden.

Het zou te ver voeren om hier uitgebreid in te gaan op de verdere geschie
denis van de grammofoonplaat. In feite komt het er op neer dat na de
tweede wereldoorlog de ‘huidige’ (mono) langspeelplaat werd geïntro
duceerd; in de jaren ’60 werd overgegaan op stereo. Nauwelijks tien jaar
daarna werd quadrafonie (vierkanaals weergave) geïntroduceerd, dat ech
ter geen commercieel succes werd. En op 1 maart 1983 was de compact
disc, ontwikkeld door Philips en Sony, een feit.
Er zijn muziekliefhebbers die de komst van de compact disc nog altijd be
treuren. Zij zijn van mening dat een conventionele grammofoonplaat, af
gespeeld via een perfecte geluidsinstallatie, veel beter en muzikaler
klinkt dan zo’n digitaal schijfje. Dat is natuurlijk hun goed recht, maar
voor de meerderheid is de compact disc inmiddels de ideale geluidsdra
ger.

Ondanks de grote voordelen en het succes van de CD bestaat er ook nu
nog steeds een grote belangstelling voor de grammofoonplaat. Deze be
langstelling komt voornamelijk vanuit de dans-‘scene’, waar DJ’s nog
steeds grammofoonplaten gebruiken voor het mixen van de dansmuziek,
en van audiofielen en muziekliefhebbers. Deze laatste groep beschikt
vaak over een indrukwekkende verzameling grammofoonplaten. Zij wil
len hun kostbare bezit met uiterst zorg en met zo hoog mogelijke kwali
teit afspelen. Voor hen worden nog steeds platenspelers gefabriceerd en
Figuur 5 (links)
De Sondec LP 12 van
Linn, al sinds 1972 op
de markt (foto: Linn).
Figuur 6 (rechts)
De Technics SL-1200
platenspeler, al zins
19S0 een begrip bij
DJ’s (foto: Technics).
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zelfs nieuwe modellen ontwikkeld. De Japanse firma ELP Corporation heeft
bijvoorbeeld een platenspeler ontwikkeld waarbij de groef optisch (met
behulp van een laser) wordt afgetast.
Dat de platenspeler nog volop in belangstelling staat, blijkt wel uit het feit
dat Linn al sinds 1972 de befaamde Sondec LP 12 produceert en dat Technics nog steeds voor de (semi)professionele DJ’s de SL-1200 te koop
aanbiedt. Op dit moment heeft nog geen enkele CD-speler het zo lang
volgehouden op de markt!
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De grammofoonplaat

De grammofoonplaat is, in de vorm van de beken
de zwarte schijf, de oudste voor de consument beschikbare (analoge)
geluidsdrager. Het afspeelprincipe van de grammofoonplaat is sinds de
uitvinding van het principe door Thomas Alva Edison in 1877 niet veran
derd. Het geluid is in de grammofoonplaat vastgelegd in een spiraalvor
mige groef, die met een naald wordt afgetast.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het opgenomen geluid wordt vast
gelegd in de groef van een grammofoonplaat. Ook wordt aandacht be
steed aan het onderhoud en de reiniging van grammofoonplaten.

2.1

Definitie van geluid

Een trilling is een verandering van de toestand van een bepaalde groot
heid in de tijd. De verandering ten opzichte van de evenwichtstoestand,
de toestand van het niet-trillende voorwerp, wordt aangeduid met de uit
wijking. De tijd die nodig is om één volledige trilling uit te voeren, wordt
de trillingstijd of periode (T) genoemd. De trillingstijd hangt af van de fre
quentie van de trilling. De frequentie is het aantal trillingen per seconde;
deze grootheid wordt meestal uitgedrukt in de eenheid hertz (Hz).
Als de trilling een sinusvormig verloop heeft, dan noemt men die bewe
ging een harmonische trilling, ledere willekeurige trilling is wiskundig (met

Figuur 7

4
A
I '

I
I
I

T=l/f

Grafische voorstelling
(u-t diagram) van een
harmonische trilling.

t(s)

I
I
I
I
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behulp van de zogenaamde Fourier-analyse) te ontleden in een aantal har
monische trillingen. In figuur 7 is een grafische voorstelling weergegeven
van een harmonische trilling. Hier is de uitwijking (u) uitgezet tegen de
tijd (t). De maximale uitwijking wordt de amplitude (A) genoemd. De am
plitude van een trilling is een maat voor de hoeveelheid energie, die de
trilling bezit.
Elk voorwerp dat geluid maakt is in trilling. Een geluidsbron brengt de
omringende lucht in trilling. In lucht verspreidt geluid zich als een golfbe
weging: er ontstaan verdichtingen en verdunningen. Deze golven worden
longitudinale golven genoemd en worden door de mens via het gehooror
gaan waargenomen als geluid.
De afstand waarover de trilling zich in de trillingstijd (T) voortplant, wordt
de golflengte (A) genoemd (uitgedrukt in meter). De golflengte is gerela
teerd aan de voortplantingssnelheid (v): A = v • T. In lucht bedraagt de voort
plantingssnelheid van geluidsgolven (ook wel geluidssnelheid genoemd)
ongeveer 340 m/s.

verdunningen

fiffliiiiilliliK
t t r r *
l„„

verdichtingen

(

Elk geluid heeft een bepaalde toon
hoogte. Deze hangt af van de fre
quentie van de geluidstrilling. Hoe
hoger de frequentie, hoe hoger de
toon klinkt. Een gemiddeld mense
lijk oor kan trillingen waarnemen
met een frequentie tussen 20 Hz
en 20 kHz.

De geluidssterkte hangt af van de hoeveelheid energie die een trilling bezit.
Is er weinig energie, dan is de amplitude klein en wordt het geluid als
zacht waargenomen. Bij veel energie is de amplitude groot en is het ge
luid sterk. De geluidssterkte wordt uitgedrukt in decibel (dB). De decibel is
een logaritmische (pseudo)eenheid die is gekozen omdat ons gehoor de
geluidssterkte op logaritmische wijze waarneemt.
Het geluidssterkteverschil tussen de minimale en de maximale amplitude
van een geluidsbron wordt dynamiek genoemd. Een muziekstuk waarin
grote verschillen in geluidssterkte voorkomen, heeft zodoende een groot
dynamisch bereik; het is één van de zware opgaven van geluidsapparatuur
de grote dynamiek zo goed mogelijk weer te geven, zonder ruis in de
zachte passages en zonder vervorming van de luide gedeelten. Ons ge
hoor is in staat om een verandering in geluidssterkte waar te nemen ter
grootte van l dB.
De overgang van kleine naar grote amplitude en omgekeerd kan ook zeer
plotseling plaatsvinden (in tegenstelling tot een geleidelijke verandering).
Deze plotselinge (sprongsgewijze) verandering in geluidssterkte noemt
men een transiënt of impuls (transiënt betekent zoveel als voorbijgaand of
kortstondig).
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2.2

2.2

Groefmodulatie

We kunnen de trilling van een
voorwerp dat in (trillende) bewe
ging is op eenvoudige wijze zicht
baar maken - bijvoorbeeld het
trillen van een stemvork. Hiervoor
gebruiken we een stemvork waar
aan een stift is bevestigd. Als we de
stemvork aanslaan en de stift over
een beroet glasplaatje bewegen,
dan ontstaat er een golflijn op het
plaatje - een grafische voorstelling
van de trilling. Deze golflijn kun
nen we (gesimplificeerd) beschou
wen als de groef van een grammofoonplaat. De groef is niets anders dan
een vastgelegde trilling.

In de praktijk wordt een geluidsgolf met behulp van een microfoon omge
zet in een elektrisch signaal. Deze elektrische signalen worden gebruikt
om een ‘schrijf-element aan te sturen (zie paragraaf 2.4). De geregistreer
de geluidsgolf wordt door het schrijfelement in de groef van de plaat ge
moduleerd.
Dit moduleren kan bij een éénkanaals (mono-) opname zowel in verticale
als in horizontale richting plaatsvinden (zie figuur 8a/b). Horizontale mo
dulatie van de groef heeft betere eigenschappen dan verticale modulatie.
Het nadeel van verticale groefmodulatie is een grotere vervorming en een
beperkte amplitude. Om deze reden wordt voor mono-grammofoonplaten alleen horizontale groefmodulatie gebruikt.

Figuur S
(a) Verticale groefmo
dulatie;
(b) horizontale groef
modulatie:
(c) 45/45
groefmodulatie.

horizontaal
◄------------------verticaal

links

rechts

C

Bij stereo-opnames worden beide kanalen onder een hoek van 45 graden
ten opzichte van het oppervlak van de plaat in de zijkanten van de groef
gemoduleerd. Dit staat bekent als 45/45-groefmoduiatie en is in figuur 8c.
aanschouwelijk gemaakt
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De 45/45-groefmodulatie die wordt toegepast voor de huidige grammo
foonplaten, is in 1931 uitgevonden door Alan Blumlein (die werkzaam
was bij EMI) en is in hetzelfde jaar ook is gepatenteerd. De eerste com
merciële stereo-grammofoonplaten met 45/45-groefmodulatie kwamen
echter pas rond 1950 op de markt.
Bij het afspelen van stereo-grammofoonplaten beweegt de naald zowel in
horizontale (zijdelingse) als in verticale richting. Op deze manier zijn bei
de kanalen gecombineerd in termen van een som- en een verschilvector.
Horizontale bewegingen van de naald bevatten het somsignaal (L+R) hierdoor is 45/45-groefmodulatie compatibel met mono-afspeelsystemen
- terwijl verticale naaldbewegingen het verschilsignaal (L-R) represen
teren. Beide bewegingsvectoren staan loodrecht (onder een hoek van 90°)
op elkaar. Door deze vectoren te ontbinden, kunnen we het oorspron
kelijke linker en rechter geluidskanaal terugwinnen.
Met 45/45 groefmodulatie is het mogelijk om een kanaalscheiding (linksrechts-overspraak) van ongeveer-27 dB te halen.
Figuur 9
Een vergroting van de
plaatgroef van een LP
met behulp van een
QX5-microscoop.

faJJOO» «crErohni;

/b> 200» »crj;roling

Quadrafonie werd in 1971 geïntroduceerd. Quadrafonische grammofoon
platen bevatten vier onafhankelijke geluidskanalen, die zijn vastgelegd in
de beide stereokanalen door gebruik te maken van een elektronische ma
trixmethode. Hierbij worden de twee aanvullende kanalen gecombineerd
met het oorspronkelijke stereosignaal en met behulp van 45/45-groefmodulatie methode in de groef geschreven. Op deze manier konden quadra
fonische grammofoonplaten ook op stereo-afspeelsystemen worden
afgespeeld.
Een fasedetector in de versterker decodeert tijdens het afspelen van een
quadrafonische grammofoonplaat het stereosignaal naar vier onafhan

kelijke kanalen.

De groef in de grammofoonplaat vormt een spiraal die wiskundig bekend
staat als een spiraal van Archimedes. Dat is een spiraal waarvan de diameter
lineair met de straal afneemt. Het interval tussen twee rondgangen van de
spiraal wordt de track-pitch (Tp) genoemd; deze is bij een ongemoduleerde
groef constant. De lengte van de spiraal kan met behulp van de volgende
relatie worden beschreven: voor een spiraal van Archimedes, beginnend

20

GROEFMODULATIE

2.2

op straal rb eindigend op straal t2 en met een bepaalde track-pitch Tp is
de lengte /:

1= —('ï2 ~ r2 ) lml

(1)

1p

De in de plaat vastgelegde trilling wordt in een beweging omgezet door
de plaat met een constante hoeksnelheid rond te draaien. Hieruit volgt di
rect dat de snelheid van de naald ten opzichte van de groef lineair af
neemt naarmate de naald dichterbij het middelpunt van de plaat komt.
Dit is als volgt te verklaren. Een naald die met een constante hoeksnelheid
een cirkel doorloopt, voert een eenparige cirkelbeweging uit. Een manier
om deze te beschrijven, bestaat uit het noteren van de verandering van de
cirkelboog. Om de beweging op een willekeurig punt op de plaat te be
schrijven, is het nodig enige meetkunde toe te passen om het verband
tussen de hoek (<p) waarover een punt draait en de lengte van de afgeleg
de boog in formulevorm te gieten (zie figuur 10).
In figuur 10 is de lengte van de af
gelegde boog gelijk gesteld aan de
golflengte (A) van een in de plaat
vastgelegde harmonische trilling
met een bepaalde frequentie. De
rotatiesnelheid van de groef op
een willekeurige straal (r) op de
plaat is te bereken met formule 2,
waarin co de hoeksnelheid (in rad/s)
is, welke afhankelijk is van het toe
rental n. De huidige grammofoon
plaat moet worden afgespeeld met
een toerental van 33^ of 45 om
wentelingen per minuut (omw/m of rpm). De oude schellak grammofoon
plaat moest worde afgespeeld met 78 rpm. In het verleden kwamen
sporadisch grammofoonplaten voor, die een afspeeltoerental hadden van
16% rpm.
A <p • r
v= — = ----- = co • r = 2tt • ii’ r
t
t

|mZs|

(2)

In figuur 11 op de volgende bladzijde is de rotatiesnelheid als functie van
de straal weergegeven voor een toertal van 33% en 45 rpm.
Rekenvoorbeeld: op een 30-cm-langspeelplaat is een harmonische trilling
vastgelegd met een frequentie van 1 kHz. De plaat draait rond met een
toerental van 33%rpm (= 5/9 rps). De gemoduleerde groef begint op een
straal van 14,5 cm (= 0,145 m) en eindigt op een straal van 6,5 cm ( =
0,065 m). Met behulp van formule (2) volgt dat de rotatiesnelheid op een
21

Figuur 10
Cirkelbeweging van de
gemoduleerde groef op
de plaat.

2

Figuur 11
Rotatiesnelheid als
functie van de straal.
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straal van 14,5 cm en 6,5 cm gelijk is aan respectievelijk 0,51 m/s en 0,23
m/s. Vervolgens kunnen we de golflengte van de trilling berekenen (2 =
v /ƒ), aangezien de rotatiesnelheid van de groef gelijk is aan de voortplan
tingssnelheid van de trilling. Op een straal van 14,5 cm bedraagt de golf
lengte 506,15/óm en op een straal van 6,5 cm is de golflengte afgenomen
tot 226,89 //m.

Figuur 12
Zijdelingse uitwijking
van de groef.

Uit dit voorbeeld volgt dat de golflengte van de trilling afneemt met het
kleiner worden van de straal. Dus hoe kleiner de afgelegde boog door de
groef, hoe sterker elke trilling wordt gecomprimeerd, wat ook door fi
guur 10 wordt geïllustreerd. Het gevolg is dat de straalkromming (radius of
curvature) van de groef steeds scherper wordt, wat nadelige invloed kan
hebben op de spoorvolging van de naald. Om deze reden is de maximale
piek-piek-amplitude van de groef«rmiddrldr
modulatie (in horizontale richting)
gruefuititijUng
internationaal gestandaardiseerd
Crnrn>rrr<ll<’
I
op 50/óm (door de Recording Indus
I
tries Association ofAmerica, afgekort
I
RIAA). Hierdoor ligt ook de maxi
I
I
male dynamiek van een grammo
I
foonplaat vast. Deze bedraagt voor
voort planting«I
«uincngtc
een kwalitatief hoogwaardig microgroef-type bijna 55 dB. In de daI
I
ggelijkse praktijk ligt de dynamiek
(of het dynamisch vermogen) rond
de 45 dB.
pirk
unipllludr

1
I

◄------- ► *
zijdrlinexc
b*ne£ing>ricliting
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Ook zal als gevolg van toenemende
straalkromming de aftastvervorming toenemen (voor meer details
zie paragraaf 3.3.3).
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Als we de track-pitch gelijk stellen

Figuur 13
Oude 78-rpm schellakgraminofoonplaten; de
opberghoes was meest
al vervaardig van
papier zonderfraaie
opdruk zoals later bij
langspeelplaten werd
toegepast.

aan 50//m, dan kan met behulp van
(1) de totale lengte van de plaat
groef in dit rekenvoorbeeld wor
den berekend op 1,06 km.
Bij oude 78-rpm schellak-grammofoonplaten bedraagt de groefbreedte 120 nm. Voor de huidige
microgroef-type grammofoonplaten
bestaan twee groefstandaarden.

PHILIPS

Bij mono-grammofoonplaten is de
groefbreedte gelijk aan 55/tm met
en voor stereo-grammofoonplaten is de breedte van de groef 40//m. De
amplitude van de groefmodulatie wordt gemeten ten opzichte van de ge
middelde groef-uitwijking (zie figuur 12).

De speelduur hangt af van de maximale piek-piek amplitude van de gemo
duleerde plaatgroef, het toerental en de plaatdiameter. Tabel 1 geeft een
overzicht van de meest gangbare plaatformaten en en de bijbehorende
gemiddelde speelduur.
Tabel 1: Veel voorkomende formaten voor de grammofoonplaat
diameter
naam
___
afspeel toerental
78 rpm
__
schellak plaat (N78)
25 cm (10")
schellak plaat (N78)
30 cm (12")
78 rpm_______
17,5 cm (7")

25 cm (10")
30 cm (12")
30 cm (12")

45 rpm____
33j£rpm___
45 rpm _____
33 X rpm

single
extended plaat (EP)
maxi single (12-inch single)

gemiddelde speelduur
3 minuten/kant
4.. .5 minuten/kant
5.. 7 minuten/kant
15.. .20 minuten/kant
15 minuten/kant ___

langspeelplaat (LP)

20.. .30 minuten/kant
Figuur 14
Diverse moderne microgroef-grammofoonplaten. Van links naar
rechts: de langspeel
plaat (LP), de ‘extended
play'-plaat (EP) en de
single.
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Opnamekarakteristieken

Magnetische opname- of schrijfelementen, die gebruikt worden voor het
snijden van grammofoonplaten, zijn meestal gebaseerd op een snijnaald
die door een beweeglijke ijzeren magneet of spoel in beweging wordt
gebracht. De snelheid waarmee de naald beweegt (gemeten ten opzichte
van zijn evenwichtspositie) is recht evenredig met de amplitude van het
op te nemen signaal. Hieruit volgt dat voor een constante spanning de
snelheid constant moet zijn en dat de amplitude van de groefmodulatie
omgekeerd evenredig is met de signaalfrequentie. Dit staat bekend als
constante-snelheidsopname. De karakteristiek van de constante-snelheidsopname is weergeven in figuur 15.
Figuur 15
Karakteristiek van een
constante-snelheidsopname.
De amplitude neemt af
bij toenemende fre
quentie. De rechte lijn
geeft het relatieve uit
gangsniveau van het
magnetodynamische
pick-up-element weer
en geeft ook aan dat de
snelheid constant wordt
gehouden over het hele
frequentiebereik.
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Constante-snelheid opname karakteristiek
LAAGSTE

FREQUENTIE

HOOGSTE

Het opnemen met een constante snelheid levert voor de grammofoon
plaat twee fundamentele problemen op, en wel bij hoge en lage signaalfrequenties.

Voor hoge frequenties is een goede signaal/ruis-verhouding (SNR) ge
wenst. Is deze te klein, dan zal de ruis (plaatruis, opnameruis en der
gelijke) sterk hoorbaar zijn. Omwille van een voldoend grote signaal/
ruisverhouding bij hoge frequenties, moeten deze bij een constante-snelheidsopname worden versterkt.

Als de amplitude van hoge frequenties zodanig is gekozen dat een accep
tabele signaal/-ruisverhouding wordt verkregen, dan zal de maximale am
plitude bij lage frequenties worden overschreden. Het element zal door
de beweeglijkheid van de ophanging van de naald (compliantie) de grote
uitslagen bij lage frequenties niet goed kunnen volgen. De vervorming is
dan groot en het gevaar bestaat dat de naald door de hoge snelheid uit de
groef wordt geworpen. Ook moet de track-pitch groot zijn, om ervoor te
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zorgen dat de uitslagen van naastliggende groeven elkaar niet gaan
overlappen. Dit levert op zijn beurt weer een beperking op van de speelduur. Bij lage frequenties is dus een begrenzing van de amplitude wense

lijk.
Een opname waarbij de amplitude van de groefmodulatie over het gehele
frequentiebereik constant wordt gehouden, wordt een constante-amplitude-opname genoemd; deze is aanschouwelijk gemaakt in figuur 16.

Figuur 16
Karakteristiek van een
constante-amplitudeopname.
De groefamplitude
wordt over het gehele
frequentie bereik con
stant gehouden. De
diagonale lijn geeft het
relatieve uitgangs
niveau van het magnetodynamische pick-upelement weer en illus
treert de snelheidstoename bij toenemende
frequentie.

a
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Constante-amplitude opname karakteristiek
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LAAGSTE

FREQUENTIE

HOOGSTE

De snelheid van de naald zal bij een constante-amplitude-karakteristiek
toenemen naarmate de signaalfrequentie hoger wordt. Dit levert bij hoge
frequenties een fundamenteel probleem op, ten gevolge van de straalkromming van de groef (zie paragraaf 2.2). Dit probleem is direct gerela
teerd aan de fysieke afmetingen van de afspeelnaald.
Tijdens het afspelen zal de naald van richting veranderen na het passeren
van elke in de groef gemoduleerde signaalpiek. Bij lage frequenties is de
overgang minder scherp dan bij hoge frequenties, met andere woorden:
de straal van de te volgen kromme is langer. Als de frequentie toeneemt,
dan wordt de straal steeds kleiner, totdat het punt wordt bereikt waar de
fysieke straal van de afspeelnaald groter is dan die van de kromming in de
groef. De afspeelnaald is dan niet meer in staat om de groef goed te
volgen, wat resulteert in vervorming (tracing distortion) van de geluids
weergave bij hoge frequenties.
En als dan ook nog eens de kracht tijdens de spoorvolging te hoog wordt,
is het zelfs mogelijk dat de afspeelnaald de groef in de plaat onherstelbaar
beschadigt.

Uit bovenstaande volgt dus dat toepassing van alléén een constante-snelheids- of alléén een constante-amplitude-karakteristiek niet aan alle eisen
kan voldoen. Elke karakteristiek afzonderlijk biedt echter wel unieke
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voordelen. Daarom wordt tijdens het ‘schrijven’ van de plaat gebruik ge
maakt van de voordelen van beide karakteristieken.
Hoge signaalfrequenties worden door de opnameversterker versterkt
met 20 dB/decade (= 6 dB/octaaf), om zo een goede signaal/ruis-verhouding te verkrijgen. De op te nemen lage signaalfrequenties worden daar
entegen met 20 dB/decade verzwakt om vervorming en te grote uitslagen
te beperken.
Hieruit volgt een amplitudekarakteristiek die (tijdens de opname) in drie
frequentiebereiken kan worden opgesplitst: het laagfrequente gebied
(amplitude verzwakt), het middenfrequente gebied (constante snelheid)
en het hoogfrequente gebied (amplitude versterkt). In figuur 17 is een
‘denkbeeldige’ opnamekarakteristiek getekend waarin deze drie berei
ken herkenbaar zijn.
Figuur 17
Hypothetische opname
karakteristiek. De door
getrokken lijn geeft de
relatieve uitgangsamplitude van het
magnetodynamische
pick-up-element weer
en de streepjeslijn toont
de weergavekarakteristiek die nodig is om
weer een vlakke frequentierespons te ver
krijgen (aangegeven
met een stippellijn).
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weergave
_______ ka rakteristiek
HOOGSTE

Bij het gebruik van magnetodynamische weergave-elementen (zie hoofd
stuk 3), is een correctie- of equalisatiecircuit nodig met een karakteristiek
die het omgekeerde is van de opnamekarakteristiek. Bij weergave moet
het laag worden versterkt en het hoog worden verzwakt om uiteindelijk
weer een rechte frequentiekarakteristiek te verkrijgen.
Voor 1955 gebruikten de verschillende platenmaatschappijen elk hun
eigen opnamekarakteristieken die meer of minder sterk van elkaar ver
schilden. Deze verschillen waren echter groot genoeg om bij weergave
van de plaat steeds het juiste correctienetwerk te moeten gebruiken.
Voorbeelden van weergave karakteristieken van de grootste platenmaat
schappijen zijn weergeven in figuur 18.
In 1955 zijn de grootste platenmaatschappijen overeengekomen een
standaard-opnamekarakteristiek te gaan toepassen: de zogenaamde Recording Industries Association of America-karakteristiek (RIAA). Dat had tot
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Figuur 18
Verschillende weergavekarakteristieken zoals
die vóór 1955 door ver
schillende platenmaat
schappijen werden
gebruikt voor hun
grammofoonplaten.
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gevolg dat voor het weergeven van grammofoonplaten maar één
correctienetwerk nodig was om de volgens de RIAA-norm opgenomen
signalen correct weer te geven. Na 1955 zijn alle grammofoonplaten op
genomen en gesneden conform de RIAA-karakteristiek, met de volgende
voordelen:

"* er hoeft maar één corrigerend netwerk worden toegepast;
"* de plaatruis wordt sterk gereduceerd;
"* de groeven kunnen smal worden gesneden.
Een bijkomend voordeel is dat het hoog-af-filter van het RIAA-netwerk de
harmonische vervormingsproducten automatisch verzwakt.
Figuur 19 toont zowel de RIAA-opnamekarakteristiek als de voor weerga
ve vereiste correctiekarakteristiek bij gebruikmaking van een magnetodynamisch weergave-element.
De lage en hoge kantelpunten zijn gestandaardiseerd op 500 Hz en
2,122 kHz. Beneden 50 Hz wordt een constante-snelheid-karakteristiek
toegepast. De kromme van linksonder naar rechtsboven is de opnameka-
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Figuur 19
RIAA-opname- en
correctiekarakteristiek.
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rakteristiek weer; de andere curve is de bijbehorende weergavekarakteristiek (correctiekarakteristiek) die nodig is om uiteindelijk een vlakke
frequentierespons te verkrijgen, wat is aangegeven door de horizontale
lijn. In paragraaf 5.4 wordt uitgebreid aandacht besteed aan het ontwer
pen van diverse RIAA-correctienetwerken.
Sinds 1976 is een aangepaste versie van de RIAA-correctiekarakteristiek
vastgelegd in een lEC-norm (zie figuur 20). Het verschil met de oorspron
kelijke karakteristiek is een extra laag-kantelpunt bij 20 Hz, gevormd
door een hoogdoorlaat filter. Ondanks het extra kantelpunt wordt dit nog
steeds een RIAA-correctie genoemd. Het voordeel van het kantelpunt bij
20 Hz is dat dit als rumble filter functioneert zodat allerlei subsone (bijge
luiden van de platenspeler minder worden versterkt (bij 2 Hz scheelt dat
maar liefs 20 dB ten opzichte van de oorspronkelijke RIAA-karakteristiek).
20

Figuur 20
RIAA-correctiekarakteristiek volgens de IECnorm.
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Het productieproces van de grammofoonplaat

Het ‘masteren’ van de grammofoonplaat is de eerste stap in het produc
tieproces. Hiervoor wordt een snijmachine gebruikt, die de informatiedragende spiraal op de masterplaat aanbrengt.
Deze masterplaat is vervaardigd van een hard lakachtige materiaal, en
wordt ook wel de lacquer genoemd. Om de masterplaat zo stabiel moge
lijk op het draaiplateau te houden, wordt de masterplaat tijdens het snij
den vacuüm gezogen op het draaiplateau van de snijmachine.

Figuur 21

Bij het ‘schrijven’ van de informatiespiraal in de masterplaat wordt
gebruik gemaakt van een opnameelement dat de signaalamplitudes
(als spanning) van de opnameversterker omzet in trillingen van
de schrijfnaald. Voor het aanma
ken van de masterplaat wordt de
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geluidsband in real time afgespeeld via de opnameversterker. De schrijfnaald, in principe een klein snijbeiteltje (zie figuur 21), snijdt gedurende
de opname de spiraalvormige groef in de masterplaat. Op deze manier
worden de geluidstrillingen als het ware gekopieerd in de plaatgroef en
zo vastgelegd.

Bij de oude rnono-grarnmofoonplaten is de enkele modulatie als een gelijk
waardig spoor in beide wanden van de plaatgroef vastgelegd. De schrijfnaald voor mono-opname heeft een rechthoekige vorm en snijdt met een
zijdelingse beweging een groef met een constante breedte.
Een schrijfnaald voor stereo-opname heeft een driehoekige vorm en heeft
twee snijvlakken die (symmetrisch ten opzichte van de verticale as) haaks
op elkaar staan. Elk van beide stereosignalen doet een snijvlak loodrecht
ten opzichte van diens lengterichting bewegen. De resulterende ver
plaatsing van de naald vindt dus niet alleen in horizontale richting plaats,
zoals het geval is bij een mono-schrijfnaald, maar ook in verticale richting
(en dus in een tweedimensionaal vlak). Met andere woorden, de schrijf
naald moet bij een stereo-opname naast zijdelingse ook verticale bewe
gingen kunnen maken.
opname\aMcika
■Ucl cipinliotic

Figuur 22
Het productieproces
van grammofoon
platen.
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De masterplaat wordt op elektrolytsche wijze gemetalliseerd met een
nikkel-legering. Vervolgens wordt van de zo gemetalliseerde masterplaat
een aantal metalen matrijzen gemaakt. De massaproductie van de gram
mofoonplaat kan met behulp van verschillende technieken plaatsvinden.
De ouste techniek is het persen van de eigenlijke platen met behulp van
de metalen matrijzen. Deze methode wordt ook toegepast wanneer
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slechts een gering aantal grammofoonplaten hoeft te worden vervaar
digd, en ook bij zogenaamde audiofiele persingen (Direct Metal Mastering).
Voor zeer grote aantallen worden de grammofoonplaten geproduceerd
door middel van injection moulding (spuitgieten), zie figuur 22.

De eerste grammofoonplaten waren vervaardigd van schellak. Schellak wordt
gewonnen uit het schild van een boomluis (Coccus lacca, de lak-schildluis),
die oorspronkelijk in India voorkomt. Schellak is een thermoplastisch ma
teriaal, wat wil zeggen dat het bij verwarming zacht wordt. Voor het per
sen van grammofoonplaten wordt de schellak in gesmolten toestand
vermengd met een vulmateriaal, meestal een katoenmengsel versterkt
met lei en een kleine hoeveelheid was. Een nadeel van schellak is dat het
materiaal tamelijk broos is, waardoor schellakplaten breekbaar zijn.

De massaproductie van schellakplaten begon in 1898 in Hannover (Duits
land). Tot aan 1950 was schellak de meestgebruikte grondstof voor gram
mofoonplaten. Onbreekbare grammofoonplaten werden voor het eerst in
1904 geproduceerd en waren vervaardigd van celluloid (een van de eerste
plasticsoorten) op basis van karton. Dit materiaal vertoonde een uitzon
derlijk sterke plaatruis.
De huidige grondstof voor grammofoonplaten is polyvinylchloride (PVC), of
kortweg vinyl. Polyvinylchloride heeft zeer goede mechanische eigen
schappen, zodat vinylplaten vergeleken met schellakplaten vrijwel on
breekbaar zijn. Een nadeel van polyvinylchloride is de grote gevoeligheid
voor statische elektriciteit, waardoor vinylplaten veel gemakkelijker stof
aantrekken dan schellakplaten.

Het pigment dat wordt gebruikt om het van huis uit transparante PVC
zwart te maken is carbon black (roetzwart of lampezwart, geproduceerd
door een onvolledige verbranding van een op aardolie gebaseerde koolwaterstofverbinding). Carbonzwart verhoogt bovendien ook de mechani
sche sterkte van vinyl.
De signaal/ruisverhouding (SNR) en duurzaamheid van vinylplaten is af
hankelijk van het gebruikte vinyl. Ten opzichte van schellak heeft polyvi
nylchloride een veel geringere plaatruis (SNRpvc ~ 45 dB). Hierdoor is de
geluidskwaliteit beduidend beter dan die van schellakplaten (SHR^nak
< 45 dB). Vinylplaten voor massaproductie zijn meestal vervaardigd van
een lichtere soort PVC (125 g/m2). ‘Audiofiele’ persingen worden tegen
woordig vervaardigd van een zwaarder materiaal met een gewicht van
180...220 g/m2. Zulke 180 g/m2-vinylplaten hebben een beduidend betere
geluidskwaliteit en zijn onder normale afspeelcondities beter bestand te
gen slijtage dan de gewone lichtgewicht-vinylplaten.
Ondanks de strenge controle gedurende de fabricage van vinylplaten is
het toch mogelijk dat er fabricagefouten optreden. De meestvoorkomen-
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de fabricagefouten bij vinylplaten is het ‘sinaasappelschil-effect’ (een
soort audio-cellulitis) en een middengat dat niet exact in het midden van
de plaat is gestansd. Het sinaasappelschil-effect op vinylplaten wordt ver
oorzaakt door versleten matrijzen, en heeft tot gevolg dat de plaat geen
spiegelglad oppervlak heeft maar oneffenheden als van een sinaasappel
schil vertoont. Hierdoor neemt de plaatruis toe, vooral bij lagere fre
quenties.

2.5

Behandeling en onderhoud

Grammofoonplaten zijn kwetsbare geluidsdragers. Als grammofoonpla
ten met zorg worden behandeld en schoon worden gehouden, dan kan
men in principe talloze jaren profiteren van een goedblijvende platencol
lectie en genieten van een optimale geluidsweergave.

Let erop dat de grammofoonplaat na het afspelen direct weer in de bin
nenhoes wordt opgeborgen. Dit voorkomt beschadiging en verontreini
ging. In het algemeen is het wenselijk grammofoonplaten verticaal op te
bergen in een afgesloten ruimte (bijvoorbeeld platenkoffers of kasten) en
ze niet horizontaal op elkaar te stapelen. Plaats grammofoonplaten niet
te dicht in de buurt van warmtebronnen. Vinylplaten kunnen door te hoge
temperaturen week worden en daardoor gemakkelijk krom trekken. Ook
opbergen in vochtige ruimtes moet sterk worden afgeraden.

Ten aller tijden moet worden voorkomen dat platen vettig worden, om
dat (huid)vet altijd zuur bevat dat een etsende invloed op het vinyl heeft
en dus op den duur de groeven aantast. Pak grammofoonplaten altijd bij
de rand vast zonder de oppervlakte aan te raken. Als het plaatoppervlak
toch is aangeraakt, dan moet de vettige verontreiniging zo snel mogelijk
met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel worden verwijderd.

Stof is tijdens het afspelen een gro
te boosdoener. Het veroorzaakt
een ‘spetterend’ geluid en ver
hoogt het ruisniveau. Ook wordt
het stof in de groef meegesleept
door de naaldpunt, wat weer tot
extra slijtage leidt van zowel de
naaldpunt als de grammofoon
plaat. Bovendien kan een teveel
aan stof op de naald tot gevolg
hebben dat de naald tijdens het af
spelen uit de plaatgroef wordt ge
worpen met alle gevolgen van dien. Het is dus van groot belang de
grammofoonplaat stofvrij af te spelen.
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Figuur 23
Koolstofvezel-platenborstel om het stof
optimaal uit de groef te
verwijderen en eventue
le statische lading te
neutraliseren.

2
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Voor nieuwe en zeer goed onderhouden grammofoonplaten is het vol
doende om voor het afspelen met een antistatisch koolstofvezel-platenborsteltje voorzichtig het stof van de plaat te verwijderen. Beweeg het
borsteltje ten aller tijden met de groefrichting mee en nooit haaks daarop
(dit verhoogt de kans op beschadiging van de groef).

Figuur 24
Professioneel reinigingssysteem Loricrafi
van Garrard
(foto: Garrard).

Een groot nadeel van vinyl platen is
dat deze zeer gemakkelijk elektro
statisch geladen kunnen worden,
waardoor stof wordt aangetrok
ken. Vooral nieuwe platen zijn vaak
sterk
elektrostatisch
geladen.
Deze
oplading
kan
op
verschillen

* de manieren worden bestreden. In
het artikel ‘Goede manieren in de
omgang met grammofoonplaten’
van Cecil E. Watts [literatuur 10| wordt uitvoerig beschreven hoe gram
mofoonplaten met antistatische middelen moeten worden behandeld.
Ook zijn er reinigingssets in de handel waarbij de grammofoonplaat nat
wordt afgespeeld. Hiervoor moet op de platenspeler een reinigingsappa
raat worden bevestigd die tijdens het afspelen de plaat met reinigings
vloeistof bevochtigt. Nat afspelen van grammofoonplaten vermindert de
plaatslijtage en houdt de plaat tijdens het afspelen antistatisch.

Vervuilde (oudere en gebruikte) grammofoonplaten kunnen met diverse
commercieel verkrijgbare reinigingsmiddelen en wasapparaten grondig
worden schoongemaakt.
Vaak is het niet nodig om (vaak dure) reinigingsmiddelen of platenwas
machines te gebruiken. Een zeer goede methode om grammofoonplaten
schoon te maken is deze te wassen in een bak met gekookt of gedistil
leerd water waaraan 2 a 3 druppeltjes afwasmiddel (bijvoorbeeld Dreft of
Dubro) zijn toegevoegd. De temperatuur van het water mag bij voorkeur
niet hoger zijn dan 30 °C (het water moet lauw aanvoelen).
Voor het wassen wordt een zacht, niet-pluizend doekje gebruikt waar
mee, met een draaiende bewegingen in de groefrichting, voorzichtig het
Figuur 25
Eenvoudig LP-wasapparaat met bijbehorende
reinigingsvloeistof.
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plaatoppervlak wordt schoongemaakt. De grammofoonplaten worden na
de wasbeurt voorzichtig met keukenpapier drooggedept. De grammo
foonplaat moet daarbij op een zachte ondergrond liggen (bijvoorbeeld
een schone handdoek). Daarna kunnen de grammofoonplaten aan de
lucht worden nagedroogd; maar gebruik hiervoor nooit een haardroger
of andere warmtebron.
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Het pick-up-element

Het pick-up-element is een uiterst belangrijk, en
misschien wel het belangrijkste, onderdeel van de platenspeler. Het pickup-element zorgt ervoor dat de trillingen die zijn vastgelegd in de gram
mofoonplaat, worden omgezet in een elektrische spanning.
De wanden van de plaatgroef bewegen met grote snelheid langs de naald
van het pick-up-element. De beide wanden slingeren de naaldpunt voort
durend heen en weer, en via de naald komt ook de naalddrager en daar
mee het hele systeem van het element in beweging. Het zal duidelijk zijn
dat een pick-up element enerzijds mild moet zijn voor de groef, maar an
derzijds elke groefslingering uiterst nauwkeurig moet volgen.
In dit hoofdtsuk wordt beschreven welke methodes op welke manier wor
den toegepast om de afgetaste mechanische trillingen om te zetten in
elektrische spanningen. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op het dy
namisch gedrag van de pick-up-naald en de invloeden waaraan de naald
tijdens het aftasten van de groef is blootgesteld.

3.1

Kristal-pick-up-elementen

De eerste elektrische pick-up-elementen maakten gebruik van een piëzoelektrisch materiaal (PE-materiaal) om de bewegingen van de naald om te
zetten in een elektrisch signaal.
In sommige kristallen wordt als gevolg van mechanische druk- en trek
krachten een elektrische spanning opgewekt. De druk- of trekkracht ver
oorzaakt een verschuiving van de lading van de kristal-dipolen. Figuur 26
illustreert dit piëzo-elektrisch effect.
Figuur 26
Piëzo-elektrisch effect
in een PE-materiaal
(principe).

5
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Als er een kracht F op het materiaal wordt uitgeoefend, kan een elektri
sche spanning over de elektroden worden gemeten. Zodra geen kracht
meer wordt uitgeoefend, dan herstelt het materiaal zich van zijn vormver
andering en verdwijnt ook de elektrische spanning.
De gemeten spanning verandert van polariteit als de op het materiaal uit
geoefende drukkracht overgaat in een trekkracht. Om over een stukje PEmateriaal een spanning te kunnen afnemen, wordt op twee tegenoverlig
gende vlakken een dun zilverlaagje opgedampt.
De in het PE-materiaal opgewekte spanning is evenredig met de kracht F
die op het PE-materiaal wordt uitgeoefend. De verhouding tussen kracht
en spanning wordt de spanningsgevoeligheid van piëzo-elektrische opne
mer genoemd. Ook is de lading Q op de kristaloppervlakken evenredig
met de kracht die op het kristal uitgeoefend wordt.
Figuur 27
Principiële constructie
van een kristal-pick-upelement.

In een kristal-pick-up-element is de
naaldarmatuur via een juk verbon
den met twee PE-staafjes (figuur
27). De vervorming in het materiaal
Xrlstal-staAfjes
is het gevolg van de mechanische
-—Elastische lager
Naakldragei
trillingen van de naald, die op hun
(canrilever»
beurt weer het gevolg zijn van de
Juk
modulatie van de groef. De ampli
tlaaldtip
tude van de groefmodulatie be
paalt de uitgangsspanning van het
element. Hierdoor heeft een kristalelement een constante-amplitude-karakteristiek; de uitgangsspanning varieert met de amplitude van de
groefmodulatie. Hierdoor is de uitgangsspanning omgekeerd evenredig
met de signaalfrequentie. Om deze reden is er bij het gebruik van kristal
elementen geen RIAA-correctie nodig (zie paragraaf 2.3).
" Systeenibehulzing

De door een ‘high-output’ kristalelement geleverde spanning bedraagt
ongeveer 1 V bij een frequentie van 1 kHz. Als gevolg van de constanteamplitude-karakteristiek bedraagt de uitgangsspanning bij 300 Hz nage
noeg 3 V. De ingangsversterker moet dus instaat zijn om, vooral bij lage
frequenties, het uitgangssignaal van het pick-up-element zonder oversturing te versterken. Bij modernere en kwalitatief betere kristalelementen
is de uitgangsspanning aanzienlijk verlaagd naar ongeveer 0,5 V bij 1 kHz.
Door de hoge uitgagsspanning hebben deze elementen nauwelijks last
van laagfrequente bijgeluiden (rumble), afkomstig van de aandrijfmotor,
en vertonen ze een redelijk goede signaal/ruis-verhouding. Daarentegen
vertoont het frequentieverloop een tamelijk onregelmatig karakter.
De uitgangsimpedantie van kristalelementen is gelijk aan de capaciteit
van het PE-materiaal, die meestal ongeveer 1 nF bedraagt, en een zekere
lekweerstand, die enkele megaohms (MQ) bedraagt. De frequentiekarak-
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teristiek van het element is daardoor mede afhankelijk van de ingangsimpedantie van de phono-voorversterker en de verbindingskabel (zie figuur
28).

Cs
I

'■'X

I

C>.

; l,-O

EP'

*i ;Ri

I

1 pick-up element

Figuur 28
Vervangingschema van
een kristalelement dat
een kabel op een spanningsversterker is
aangesloten.

pre-amp

ï 1I

kabel
In figuur 28 vormt Q de capaciteit tussen de signaaladers en Rk de lekweerstand van de kabel. De ingangsimpedantie van de voorversterker
wordt gevormd door de ingangsweerstand Rj en de ingangscapaciteit C,.
De overdracht van het element tot aan de ingang van de versterker is als
die van een eerste-orde hoogdoorlaatfilter, en is gelijk aan:

ut _

Us

jco- Rv ■ Cs

(3)

jw Rv * (Q + Cv)

Hierin is Rv de parallelweerstand van R|e|<, R|< en Rj, en is Cv de parallelcapaciteit van C|< en Q. De overdracht is voor hogere frequenties reëel en
gelijk aan Cs / (Cs + Cv). Er treedt dus capacitieve verzwakking op ten ge
volge van de kabel- en ingangscapaciteit. Naarmate de kabel langer is, is
deze verzwakking groter. Het laagfrequent kantelpunt (/^öb) van de bo
venstaande overdrachtsfunctie wordt gegeven door:
________1________
2tt ' Ry ' (Cc + Cy)
Beneden deze frequentie neemt de overdracht met een factor 2 per octaaf
af. Voor een grote gevoeligheid en een lage kantelfrequentie moet de in
gangsimpedantie van de phono-voorversterker dus zeer hoog zijn.

Figuur 29
Enkele kristalelementen.
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Het voor pick-up-elementen gebruikte PE-materiaal wordt meestal syn
thetisch vervaardigd op basis van een lood-titanium-zirkonium-verbinding, een materiaal met keramische eigenschappen (om deze reden
worden kristalelementen ook wel keramische elementen genoemd).
Het grote voordeel van synthetisch PE-materiaal ten opzichte van natuur
lijk PE-materiaal (zoals seignettezout), is dat het materiaal niet erg hygroscopisch is en ook goed bestand is tegen temperatuuisinvloeden.
Kristal- of keramische elementen konden erg gemakkelijk en goedkoop
worden geproduceerd. De elementen zijn tamelijk robuust maar ver
tonen wel verouderingsverschijnselen, waardoor de geluidskwaliteit na
verloop van tijd kan afnemen. Verder is de beweeglijkheid (ook wel compliantie genoemd, zie paragraaf 3.3.1) van het naaldsysteem zeer gering,
waardoor de naaldkracht een vrij hoge waarde moet hebben (in de orde
van grootte van 2...3 g).
Figuur 30
Met de komst van de
microgroef-grammofoonplaat werden veel
kristalelementen voor
zien van een omkeer
baar naaldsysteem.
Aan de ene kant bevond
zich een saffiernaald
voor het afspelen van
78-toeren schellakplaten en aan de andere
kant was een diamant
naald gemonteerd voor
het afspelen van microgroef vinylplaten
(zoals de LP).

4
IPS

Later zijn ook pick-up-elementen vervaardigd met silicium als omzettermateriaal (in plaats van piëzo-keramisch materiaal). Dit silicium halfgeleidermateriaal heeft de eigenschap dat de elektrische weerstand ervan
onder invloed van mechanische krachten verandert. Over het halfgeleidermateriaal moet een gelijkspanning van 20 V worden aangelegd. Door
de weerstandsverandering die het gevolg is van de naaldbeweging en dus
van de groefmodulatie, wordt deze gelijkspanning met het audiosignaal
of gemoduleerd. Daarom werden halfgeleiderelementen ook wel modulatorelementen genoemd.

Het nadeel van halfgeleiderelementen is dat het element gevoed moet
worden met een gelijkspanning. Hierdoor zijn deze elementen nooit een
succes geworden.
Het voordeel van halfgeleiderelementen ten opzichte van kristalelemen
ten is de grotere bewegelijkheid. Hierdoor kan de naaldkracht worden
gereduceerd tot ongeveer 1,5 g.
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Elektromagnetische pick-up-elementen

Moderne pick-up-elementen werken volgens het generator-principe: een
fluxverandering binnen een spoel wekt in die spoel een spanning op. Dit
verschijnsel staat bekend als (elektrische) inductie.

3.2.1
Werkingsprincipe
Om een (permanente) magneet zijn altijd magnetische veldlijnen aanwe
zig. Bevindt een spoel zich in het veld van een magneet, dan is de magne
tische flux <I> gelijk aan het totaal van alle veldlijnen die door de spoel
worden omsloten.
De fluxverandering bij een pick-up element kan het gevolg zijn van:

"* de verplaatsing van een magneet in een spoel. Dit principe staat be
kend onder de naam Moving Magnet (magnetodynamisch- of MM-element), waarbij het spoeltje vast is gemonteerd en het magneetje, dat
is verbonden met de naaldhouder (cantilever), kan bewegen. Figuur 32
op de volgende bladzijde toont de (opengewerkte) constructie van
een MM-element;
"■* de verplaatsing van een spoel in een magnetisch veld. Dit principe
staat bekend onder Moving Coil (electrodynamisch of MC-element),
waarbij de magneet vast gemonteerd is en het spoeltje via de naald
houder beweegt. Figuur 33 op de volgende bladzijde toont de princi
piële opbouw van een MC-element.
Het pick-up-element vormt met de ingansimpedantie van de phono-voorversterker een gesloten circuit. Als in dit circuit een spanning wordt geinduceerd, dan zal een stroom gaan lopen. We spreken in dit geval ook wel
van een inductiestroom.
Bewegen we de magneet van een spoel af (zie figuur 34a), dan treedt bin
nen de spoel een jluxvennindering op. In de spoel wordt een spanning ge
ïnduceerd die deze fluxvermindering tegenwerkt. De inductiestroom die
hiervan het gevolg is, zal dus trachten het oorspronkelijke veld in stand te
houden (in de figuur aangegeven met dik getekende veldlijnen). De opge
wekte spanning heeft in dit geval een positieve waarde.
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Figuur 31
Het eerste elektromag
netische pick-upelement van Philips, ge
produceerd van 1928
tot in 1947. De eerste
uitvoering (‘Nr. 4002')
was bedoeld voor de
ombouw van akoesti
sche grammofoons.
Het element is gemon
teerd op een vlakke
metalen grondplaat en
bestaat uit een perma
nente magneet, een
spoel, twee weekijzeren
poolschoenen, een an
ker met naaldhouder en
twee lagers. Twee elas
tische dempingblokjes
sluiten het anker in, zo
dat het midden tussen
de poolschoenen blijft
en niet naar één kant
omklapt. Tussen de
naaldhouder en de
grondplaat zit een rub
beren afsluitring.
De eigenresonantie van
het systeem ligt bij
3,6 kHz. De naald, een
gewone stalen 78toeren-naald of een
naald met iridium
punt, was gemakkelijk
te verwisselen (foto:
Philips N.V.).
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Figuur 32
Constructie van een
MM-element.

1 = cantilever
2 = diamante naaldtip
3 = magneet
4 = poolsehoen
5 = spoelen
6 = aansluitpin
spoel
b«w«t
iwegingsrtchting
rachtor kanaal —
poolsehoen

cantilexr

spoel
magneet

nooldtlp

Figuur 33
Doorsnede door een
MC-element en close-up
van het naaldsysteem.

bewegingsrichting
linker kanaal

Magneet
Poolsehoen

Armatuur

Draaipunt

Armatuur

yo< i

Demper
Aansluiting uitgang R
Aansluiting
uitgang L -

Cantilever

- L

Cantilever .----Naald
Bewegende spoel

Figuur 34
Inductie van stroom en
spanning in een spoel.
In (a) wordt de mag
neet van de spoel af
bewogen en in (b) naar
de spoel toe.

Poolsehoen

Bewegenoe spoel
•4^— Diamant-tip

Magnetisch veld

bewegings
richting

bewegings
richting

r

(b>

Bewegen we de magneet naar de spoel toe (zie figuur 34b), dan treedt
binnen de spoel een fluxtoename op. Door het toenemen van het magneti
sche veld zal in de spoel een spanning ontstaan die deze toename juist te
genwerkt. De inductiestroom die hiervan het gevolg is, veroorzaakt een
veld dat tegengesteld gericht is aan het magnetische veld van de mag
neet. De opgewekte spanning heeft nu een negatieve waarde.
Dit verschijnsel staat bekend als de wet van Lenz: de polariteit van een inductiespanning c.q. de richting van een inductiestroom is altijd zodanig,
dat deze de oorzaak van zijn ontstaan tegenwerkt.
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Uit het voorgaande volgt dat in een spoel een elektrische bronspanning
wordt opgewekt wanneer het magnetisch veld in de spoel verandert.
Deze bronspanning is alleen voorhanden gedurende de tijd dat het veld
verandert. Verder geldt dat de grootte van de momentele bronspanning
afhankelijk is van de snelheid waarmee het veld verandert en van het aan
tal windingen van de spoel. In formulevorm:

N • c/d>
u =---------dt
met:

(4)

N = aantal windingen van de spoel
d<l> = fluxverandering in |Wb|
dt = tijd in |s|

Formule 4 staat bekent als de inductiewet van Faraday. In figuur 35 zijn de
door de spoel omvatte flux (N • <!>) en de opgewekte spanning als functie
van de tijd weergegeven.

Figuur 35 (links)
Verband tussen fluxve
randering en opgewek
te spanning.

(Wb)|
N^>2

__ 2L

N<1>,

N$ afin

'1

Figuur 36 (rechts)
Bewegende winding in
een homogeen magne
tisch veld.

■

r momentele
! waarde
- f(f)
Eqtm

t,______. i dr

___ LT

(S)

In een pick-up-element zal de fluxverandering het gevolg zijn van de ver
plaatsing die de naald (gemeten ten opzichte van zijn rustpositie) onder
gaat bij het volgen van de plaatgroef. Dit is (vereenvoudigd)
aanschouwelijk gemaakt in figuur 36. In deze figuur is één winding van de
spoel met een lengte I en een breedte b getekend. De winding verplaatst
zich met een bepaalde snelheid v loodrecht op de veldrichting, waarbij As
de weg is die wordt afgelegd in een tijd At. De fluxverandering in de win
ding is evenredig met het oppervlak van de winding dat door de veldlijnen
wordt doorsneden en met de fluxdichtheid B (uitgedrukt in tesla |T|). De
momentele waarde van de opgewekte spanning is dan volgens de wet van
Faraday gelijk aan:
N-d<&
k, BB-A
A
u =------------- =
——= —N
=-N
—N■--------dt
dt

Met:

B’l-ds
----- ------ = -NB-l-v
dt

|V|

(5)

N = aantal windingen van de spoel
(in het voorbeeld: N = l).
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Uit (5) volgt dat de grootte van de opgewekte spanning afhankelijk is van
de snelheid waarmee de geleider de veldlijnen loodrecht ‘doorsnijdt’ (zie
figuur 37).
De bewegingsrichting is in (5) altijd loodrecht op de veldrichting. Als de
winding zich niet haaks op de veldlijnen maar onder een willekeurige
hoek beweegt, dan moet de beweging in vectoren worden ontbonden. De
component in de richting loodrecht op het veld levert dan de opgewekte
spanning.

Figuur 37
Verband tussen de snel
heid en de opgewekte
spanning bij beweging
van een spoel in een
homogeen magnetisch
veld.

We kunnen dus concluderen dat de
uitgangsspanning van het element
II l\ I
evenredig is met de snelheid (of
trilling) van de pick-up-naald. Elek
tromagnetische
pick-up-elementen zijn dus snelheidsomzetters.
Beide type pick-up elementen, MM
en MC, hebben zodoende een constante-snelheidskarakteristiek. Om
V |m/s|
deze reden moeten we gebruik
maken van een RIAA-correctienetwerk, om de RIAA-opnamekarakteristiek te corrigeren en een vlakke
weergavekarakteristiek te verkrijgen (zie paragraaf 2.3).

t

3.2.2
Elektrische eigenschappen
De uitgangsspanning van een pick-up element wordt meestal gemeten bij
een naaldsnelheid van 5 cm/s en een referentiefrequentie van 1 kHz1.
Voor MM-elementen ligt de uitgangsspanning tussen 2 mV en 15 mV, ge
meten over een genormeerde afsluitweerstand. MC-elementen leveren
een veel lagere uitgangsspanning (tussen 50 //V en 650 //V). Er bestaan
echter ook ‘high output’ MC-elementen, die een uitgangsspanning leve
ren die gelijk is aan die van MM-elementen. Een extra MC-voorversterker
of aanpassingstrafo is dan niet nodig.

Figuur 38
High-output X5-MC-element en een MM-element van het merk
Ortofon (foto: Ortofon).

1
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Soms wordt een spanningsfactor in de specificaties opgegeven, die volgens DIN bij
1 kHz in mVs/cm is gemeten. De spanningsfactor verkrijgt men door de uitgangsspanning te delen door de snelheid.

ELEKTROMAGNETISCHE PICK-UP-ELEMENTEN

3.2

De uitgangsimpedantie (of bronimpedantie) van een elektromagnetisch
pick-up-element bestaat voornamelijk uit de zelfinductie (inductantie) en
de ohmse weerstand van de spoel. Bij MM-elementen ligt de zelfinductie
meestal tussen 40 en 600 mH. Een MM-element heeft gewoonlijk een
ohmse weerstand van 500 Q...2 kQ. MC-elementen hebben een veel lage
re bronimpedantie, waarbij de ohmse weerstand meestal tussen 5 en
10 Q ligt en de zelfinductie een waarde heeft van 0,5...5 mH.

Het komt vaak voor dat in de specificaties van liet pick-up-element geen
of een onvolledige waarde van de bronimpedantie wordt gegeven (vaak
wordt alleen de ohmse weerstand - DC Resistance- vermeld). Enkele fabri
kanten geven in hun specificaties een aanbeveling met welke ohmse en/of
capacitieve waarde het element moet worden afgesloten. In paragraaf 5.2
wordt beschreven waarom en hoe het pick-up element correct moet wor
den afgesloten en wat de invloed van de afsluitimpedantie op de geluids
weergave is.

Door combinatie van de lage uitgangsspanning en de geringe bronimpe
dantie is het erg moeilijk om bij MC-elementen een goede signaal/ruisverhouding te krijgen. Bij zeer lage bronimpedanties (enkele Q) gaat de
ruis van de ingangsversterker sterk overheersen. Uiterst zorgvuldig ont
worpen ingangsversterkers voor MC-elementen moeten ervoor zorgen
dat de ruis tot acceptabele waarden wordt beperkt. In hoofdstuk 5 wordt
uitgebreid ingegaan op het ontwerpen van ruisarme phono-voorversterkers.
Ondanks de extreme gevoeligheid voor ruis klinken MC-elementen in het
algemeen veel beter dan MM-elementen, hoewel er ook heel kostbare
MM-elementen bestaan. In het algemeen moet het frequentieverloop aan
de uitgang van het pick-up-element zo recht mogelijk zijn. MC-elementen
voldoen het beste aan deze eis. MM-elementen hebben vaak een kleine
inzinking rond 7 kHz (zie figuur 40 op de volgende bladzijde) en in het
laag onder de 60 Hz treedt tengevolge van resonanties soms wat opslingering op (in het hoog boven 14 kHz is dit meer uitgesproken).
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Figuur 39
(links) Het legendari
sche MC-element DL103 van Denon. Dit
werd in samenwerking
met de NHK, de natio
nale omroeporganisatie
van Japan, ontwikkeld
en in 1964 op de markt
gebracht (foto: Denon).
(rechts) Topklasse MCelement van het Zwit
serse Benz Micro (foto:
Benz Micro).

3

Figuur 40
Het verloop van de uitgangsspanning
(bovenste grafiek) en de
kanaalscheiding
(onderste grafiek) van
een MM-elenient als
functie van de
frequentie.
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De kanaalscheiding is een maat voor de scheiding tussen het linker en rech
ter kanaal, deze vertoont bij elektromagnetische pick-up-elementen een
enigszins kuipvormig verloop. Aangezien het element beide kanalen met
behulp van één enkele constructie detecteert, is er altijd sprake van overspraak tussen de beide kanalen. De kanaalscheiding wordt in decibel (dB)
opgegeven en moet volgens de DIN-norm bij 1 kHz minimaal 20 dB bedra
gen. Dit wil zeggen dat wanneer op het linkerkanaal een signaalspanning
van 1 mV aangeboden wordt, dit signaal op het rechterkanaal niet sterker
mag zijn dan 0,1 mV. Bij betere pick-up-elementen wordt in het middenfrequente gebied vaak een kanaalscheiding van meer dan 30 dB gehaald.
Bij lagere en hogere frequenties neemt de kanaalscheiding af, maar deze
moet bij 50 Hz en 12,5 kHz nog altijd meer dan 15 dB bedragen. Het is
ook belangrijk dat de kanaalscheiding voor beide kanalen gelijk is.
De kanaalscheiding mag niet verward worden met de kanaalgelijkheid van
het element. Onder kanaalgelijkheid verstaat men het verschil in uitgangsspanning tussen het linker- en rechterkanaal, wanneer beide kana
len met hetzelfde signaal gemoduleerd worden. Deze parameter wordt
bij 1 kHz in dB gemeten en mag volgens de DIN-norm maximaal 2 dB be
dragen.
Vanwege de magnetische eigenschappen van elektromagnetische pickup-elementen is het van belang dat het element goed wordt afgeschermd

Figuur 41
Hoogwaardige MMelementen van Linn
(foto: Linn).

I
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voor externe velden. Een slecht (magnetisch) afgeschermd element kan
terugkoppeling veroorzaken met de luidsprekers van het betreffende ge
luidssysteem (wat hoorbaar is als hinderlijk ‘rondzingen’). Voor de mag
netische afscherming wordt meestal mu-metaal gebruikt.

PHILIPS

Het nadeel van MC-elementen is de vrij hoge prijs. Deze wordt deels ver
oorzaakt door de kostbare fabricagemethode. MM-elementen kunnen vrij
gemakkelijk aan de lopende band worden vervaardigd (met als gevolg dat
deze elementen ook nog onderling gelijk zijn). MC-elementen worden

voor een deel met de hand gemaakt, waarbij de spoeltjes onder een mi
croscoop worden gewikkeld.
Een ander nadeel van MC-elementen is dat de naald doorgaans alleen
door de fabrikant (of de gespecialiseerde vakhandel) kan worden vervan

gen, wat vaak niet goedkoop is.
3.3

Figuur 42
Het bekende Philips
GP422II pick-upelement, dat ook ge
schikt was voor
quadrafonie. De mag
neetjes waren vervaar
digd van ticonal, een
speciaal magneetstaal
met onder meer titani
um, kobalt, nikkel en
aluminium. Het mag
neetje heeft een volume
van circa 7 mm3 en is
slechts 2 mm lang. De
vier spoeltjes hebben
elk 2500 windingen
van koperlakdraad met
een doorsnede van
0,032 mm, de helft van
een gemiddelde men
senhaar (foto: Philips
N.V.).

De pick-up-naald

De pick-up naald bestaat uit een
naalddrager (ook wel cantilever ge
noemd) aan het uiteinde waarvan
zich de geslepen naaldtip van saf

naaldsysteem bij MM(boven) en MC- (onder)
elementen.

magnet
\

fier (komt vrijwel niet meer voor)
of diamant bevindt. Aan de andere

uiteinde zien we het armatuur,
waarop de magneet of de spoelen

Figuur 43
Constructie van het

polo ploco

damping
plvot
olastomor

cantllovor

stytus

amaturo
and coils polo P'oce

zijn gemonteerd (afhankelijk van
het type pick-up element - MM of MC). De kwaliteit van een pick-up ele
ment wordt in sterke mate bepaald door de mechanische eigenschappen

van het naaldsysteem als geheel.
3.3.1
Het dynamisch gedrag van de naald
De naaldtip beweegt zich met grote snelheid door de plaatgroef. De bei

de zijkanten van de groef slingeren de naaldtip voortdurend heen en
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weer. Hierdoor is de naaldtip voortdurend aan wisselende krachten
onderhevig. Het is dus erg belangrijk dat een pick-up naald elke slingering
van de plaatgroef probleemloos kan volgen. Een nauwkeurige aftasting
over een groot frequentiegebied (dus met een grote bandbreedte) is al
leen mogelijk wanneer de mechanische impedantie van de pick-up-naald
als geheel klein is. De mechanische impedantie Zm is gedefinieerd als de
verhouding van de kracht en de snelheid die daar het gevolg van is (Zm =
F/v).
In figuur 44a is de uitwijking van de naald getekend bij het volgen van een
in de groef gemoduleerde sinusvormige trilling met een trillingstijd Ts. De
naaldtip heeft in de tekening vanuit de evenwichtsstand (u = 0) op t = 0
een beginsnelheid naar beneden. In figuur 44b...d zijn op dezelfde wijze
de snelheid(v), de versnelling (a) en de kracht (Fs) van resp. op de naaldtip als
functie van de tijd getekend.

Figuur 44
De snelheid, versnelling
en kracht van resp. op
de naaldtip bij sinus
vormige groejmodulatie (de sinus is omwille
van de duidelijkheid
overdreven groot
getekend).
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De naaldtip heeft bij het passeren van de evenwichtspositie een maximale
snelheid. Op dat moment wordt er geen kracht op de naaldtip uitgeoefend, zodat de versnelling gelijk aan nul is.
Als de naaldtip de maximale uitwijking (A) van de gemoduleerde groef
heeft bereikt, is de snelheid nul. De kracht op de naaldtip is dan maximaal
en de naaldtip ondervindt dan ook een maximale versnelling.
Figuur 45
De snelheid van een
punt dat een harmoni
sche trilling uitvoert, is
bij het passeren van de
evenwichtspositie gelijk
aan de snelheid van het
denkbeeldige punt op
de cirkelomtrek.

2n-A

k
\

2ttA 1 De snelheid van het
p
> denkbeeldige punt dat
J de cirkel doorloopt

2n-A is de omtrek;
T is de periode van de gemoduleerde
harmonische trilling in de plaat

Bij de afleiding van de snelheid, de versnelling en de kracht van resp. op
de naaldtip wordt uitgegaan van een denkbeeldige cirkelbeweging die de
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Figuur 46
De versnelling van een
punt dat een harmoni
sche trilling uitvoert, is
bij maximale uitwijking
gelijk aan de centripe
tale versnelling.

\

/
J
/

naaldtip doorloopt bij het volgen van de met een sinus gemoduleerder.
Dit is in figuren 45 en 46 grafisch weergegeven. De snelheid van het denk
beeldige punt op de cirkelomtrek is:

v(t) =

du(t)
dt

I 2ji
u(t) = A- szzi----- t
\TS
,

. . Zn
I 2jt I
=> v(t) - ------A ■ cos----- t I =
Ts

Ts
\Ts

= vmax ■ cos

)

2ji

---- t
Ts .

(6)

Ml

De centripetale versnelling die het denkbeeldige punt ondergaat, is gelijk
aan:

...

v(t)

dv(t)
=> a(t) = -

2ji
(
\
----- A ■ cos------- t
Ts
\TS
;

2jt
(7)

max

■ fa
Ijs

J

|m/s2)

We gaan er in eerste instantie van uit dat de naald geen wrijving onder
vindt. De kracht als gevolg van de versnelling is dan gelijk aan:

Fs(t) = -m- amax *

2ji
Ts

f

. f 2jt
^S,max • s/z?----- t
\TS

|N|

(8)

waarin m gelijk is aan de effectieve tipmassa van de naald. Hieruit volgt dat
de effectieve tipmassa een belangrijke rol speelt bij de grootte van de
kracht op de groefwanden. Bij een grote effectieve tipmassa zou de naald
de groef niet goed meer kunnen volgen, en dan vooral bij hogere frequen
ties (ƒ= 1ZTS).
Door de grote kracht kan de groef zelfs tijdelijk vervormd worden, en in
sommige gevallen zodanig dat de vervorming blijvend is en de plaatgroef
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dus is beschadigd. Daarom draagt een kleine effectieve tipmassa niet al
leen bij tot een goede weergave, maar tevens ook tot een langere levens
duur van de grammofoonplaat.

In paragraaf 3.2 hebben we gezien dat de uitgangsspanning van een pickup-element wordt gespecificeerd bij een naaldsnelheid van 5 cm/s (vmax)
en een signaalfreqiientie van 1 kHz (Ts = 1 ms). Volgens (6) moet de am
plitude van de gemoduleerde sinusvormige groef gelijk zijn aan 7,96//m.
De maximale versnelling die de naaldtip tijdens de signaalpieken onder
vindt, is volgens (7) gelijk aan 314,16 m/s2.
We kunnen concluderen dat de snelheid en de versnelling beide toe
neemt naarmate de amplitude A groter en/of de signaalfrequentie hoger
wordt.

Als een pick-up-naald een effectieve tipmassa van 0,3 mg heeft (voor
beeld), dan is volgens (8) de maximale kracht ten gevolge van de versnel
ling gelijk aan 94,3 mN.

Een andere belangrijke parameter is de bewegelijkheid of compliantie van
het naaldsysteem als geheel. In de praktijk is het uiteinde van de cantile
ver niet gekoppeld aan een ideaal, vrij om zijn as beweeglijk draaipunt,
zoals in figuur 44 is getekend. Meestal is de cantilever ingeklemd, waar
door hij een zekere stijfheid heeft (de compliantie is het omgekeerde van
de stijfheid). In mechanisch opzicht kan de cantilever worden beschouwd
als een veer. Dat betekent dat de grootte van de kracht Fv evenredig is aan
de uitwijking u, maar met tegengesteld teken:

|N|

Fv = —
c
met:

(9)

c (ook wel c.u.) = compliantie in |m/N| of |m/dyne]
(1 mm/N = 10-5 mm/dyne).

De lengte van de cantilever is vele male groter dan de uitwijking van de
naaldtip, zodat u in goede benadering gelijk is aan de lengte van de cirkel
boog waarover de verplaatsing in werkelijkheid plaatsvindt. De grootte
van de component van de kracht die voor de versnelling verantwoordelijk
is, is evenredig met u (afstand tot de horizontale as):
Fy,max

Umax
C

A

(10)

c

Tevens geldt:
Fv,max

* Umax = m •

Uit (10) en (11) volgt:
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A
— = mc

2.t
T

2

• A

=>

1
/2tt\
-= m • —
c
\ T )
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2

To = 2ji Jni • c

M (12)

Hierin is To de trillingstijd van het naaldsysteem, waarbij de kracht op de
tipmassa evenredig is met maar tegengesteld is aan de uitwijking. Het
omgekeerde van deze trillingstijd wordt wel de eigenfrequentie of de reso
nantiefrequentie (fo) genoemd.

De pick-up naald kan in resonantie komen wanneer de signaalfrequentie
(in zeer goede benadering) gelijk is aan de resonantiefrequentie van de
pick-up-naald (zie (12)) en met elkaar in fase zijn (zodat voor beide trillin
gen uitwijking en bewegingsrichtingen hetzelfde zijn). Beide trillingen
zullen elkaar dan versterken.
Uit (12) volgt dat bij een bepaalde tipmassa de resonantiefrequentie af
neemt met toenemende compliantie, of dat bij een bepaalde compliantie
de resonantiefrequentie afneemt met toenemende tipmassa.

Het naaldsysteem ondervindt ook een zekere demping als gevolg van
wrijving. De grootte van de wrijvingskracht Fw is evenredig met de snel
heid v en is onafhankelijk van de frequentie:

Fw=-r*v
met:

r

(13)
wrijvingsconstante in |Ns/m]

Vaak komt men de dempingcoëfficiënt (ö) tegen, die gelijk is aan r/2-m.
De dempingcoëfficiënt is een maat voor de demping die een trilling on
dervindt.
Uit het bovenstaande kan een eerste-orde-model van het dynamische ge
drag van de pick-up-naald worden afgeleid. Het naaldsysteem kan name
lijk worden beschouwd als een massa die aan een veer en een demper is
opgehangen. Doordat de naald zich tijdens het afspelen in de plaatgroef
bevindt, is er sprake van een continue kracht die de beweging van de
naald instand houdt. We spreken dan van een gedwongen trilling. Op de
massa van de naaldtip werken de volgende krachten in:

Fv = -u / c :
"n* Fw = -r-du / dt:
"* I's

f's.max ’

(<Z>t) :

een terugdrijvende kracht;
de wrijvingskracht;
de uitwendige kracht, met een amplitude
FS(max- die de trilling in stand houdt.

De dynamische bewegingsvergelijking kan wiskundig worden beschreven
met de complexe exponentiele notatie van (14).
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Fs,max

. .
d2u .
du
1
• sin(cot) = m •
+ r -------- F ■ 11
dt2
dt
c

=>

1
Fs(jco)= (Jco)2 + jco - — + —:—
m
c• m

(14)

Uit (14) kan een verband worden afgeleid tussen de maximale uitwijking A
en de frequentie (A = f(cü), de wiskundige afleiding wordt hier niet behan
deld):
Fs.max

Fs.max

A(co) =
co •
met:

4.

'r2 +

2

1

(O ’ Z m

(15)

--- m • c
c • co

mechanische impedantie van het naaldsysteem

Uit de relatie A = flco) kunnen we afleiden bij welke frequentie amplitude
resonantie optreedt. Volgens (15) geldt:

Hm A(co) = c • Fs max

en

'

(ü-+ 0

Hm A(co)=0
cu-> co

(16)

Het maximum van A(a>) wordt gevonden door de eerste afgeleide gelijk
aan nul te stellen. De frequentie waarbij A(&>) maximaal is, wordt de amplituderesonantie cor genoemd; deze is gelijk aan:

&>r =
Met:

/

2

r2

2m2
coq

[rad/s]

(17)

(= Vc • m) = de resonantiefrequentie van het

ongedempte naaldsysteem (zie (12)).

Het verloop van A(co) is getekend in figuur 47. Hierin is te zien dat amplituderesonantie optreedt wanneer co = cor. Ook valt op dat cor kleiner is dan
coq en dat hoe groter de demping is, des te lager de frequentie wordt
waarbij amplituderesonantie optreedt.

Een zeer goede test voor het bepalen van de kwaliteit van pick-up-elementen is de analyse van impulsvormige signalen. In figuur 48 zijn 1 kHz
blokvormige signalen weergegeven, gemeten zijn aan de uitgang van drie
verschillende elementen. Zo’n meetsignaal geeft een goede indruk van
het dynamisch gedrag (de frequentie-afhankelijkheid) van het element.
De toppen van de blokgolf geven informatie over het laagfrequent gedrag
van het element dat het stapsignaal heeft overgedragen. Als de lage frequen
ties onvoldoende worden overgedragen, dan zijn de toppen niet vlak,
maatvallen zij met een zekere helling af. De grootte van deze afval is dus
een maat voor de ontoereikendheid van de doorlaatband aan laagfrequente zijde.

50

DE PICK-UP-NAALD

3.3

Figuur 47
Amplituderesonantiekromme van een
pick-up naald.
Bij de invloed van r is
verondersteld dat Fs en
m onveranderd blijven.
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De flanken van het impulssignaal bevatten informatie over het hoogfre
quent gedrag van het overdragende systeem. Sterke uitslingeringsverschijnselen (die het gevolg zijn van de resonantiefrequentie van de naald)
zijn ongewenst, vooral als die nog binnen het hoorbare bereik vallen,
maar ook omdat ze de plaatgroef kunnen beschadigen.

L^ESaJ

öiSnSlIBMÏ
(a) Nazonder goed gedempt natrillen Goede steile (hl h'atriUen op horizontale deel met heel geringe (cl I 'rij sterk (maar niet re sterk) natrillen,
voorzijde. Uitent gaaf en mooi detaillerend.
uitslag en hoge (onhoorbare/frequenties. Steile redelijke detaillering. Pick-up element uit de
Gemeten aan een top klasse pick-up element.
verticale lijn. zeer goed. uiterts scherp
behoorlijke middenklasse
detaillerend pick-up element.

De compliantie van kwaliteitselementen ligt meestal in de orde van 5 tot
25 cm/dyne. De effectieve tipmassa van een kwaliteitselement dient 1 mg
of minder te bedragen.
De kwaliteit van de cantilever hangt af van de lengte en de dikte ervan. Als
de lengte te groot is, dan neemt de bandbreedte af. Is de dikte te groot,
dan neemt de bewegelijkheid af (de massa wordt groter).
Vaak toegepaste materialen voor de cantilever zijn borium en aluminium.
Beide materialen vertonen een grote inwendige demping, waardoor ook
resonantieverschijnselen worden gereduceerd.

3.3.2
De belasting van de plaatgroef door de naaldtip
Voor een goede aftasting van de plaatgroef moet de naaldtip contact ma
ken met beide groefkanten (zie figuur 49a op de volgende bladzijde),
waarbij het contactpunt van de naaldtip met de groefkant op ongeveer de
halve hoogte van de groefflank moet liggen. De naaldtip oefent dan een
51

Figuur 48
Gemeten 1-kHz blokgolfweergave bij drie
pick-up-elementen.
Bovenste sporen: linker
kanaal, onderste
sporen: rechter kanaal.
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puntbelasting uit op de plaatgroef. Als de naaldtip op de bodem van de
plaatgroef zou rusten (zie figuur 49c) is de kans groot dat de naaldtip
langs de groefwanden omhoog wordt geforceerd, wat resulteert in bui
tensporige krasgeluiden en bijkomende vervorming. Indien de naaldtip
(nagenoeg) op de bovenranden van de plaatgroef rust (figuur 49b), dan
kan de naaldtip de groef niet goed volgen en bestaat het gevaar dat de
naald over de grammofoonplaat gaat ‘schaatsen’.

Figuur 49
(a) Correcte spoorvolging van de naaldtip;
bij (b) is de naaldtip te
groot en bij (c) is deze
te klein.
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In figuur 50 zijn de krachten getekend die de naaldtip uitoefent op de
groefkanten, wanneer de tip op correcte wijze contact maakt met beide
kanten. Om het geheel overzichtelijk te houden, gaan we in eerste instan
tie uit van een ongemoduleerde groef. Verder beschouwen we de plaat
groef als de oorsprong (ten opzichte waarvan de bewegingen worden
beschreven); de naaldtip verplaatst zich met een zekere snelheid door de
plaatgroef.
Figuur 50
De naaldtip vormt een
statische en dynamische
puntbelasting voor de
plaatgroef.
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(a) statische krachten

(b) dynamische krachten

Een kracht die altijdop een massa inwerkt, is de kracht die de aarde op
deze massa uitoefent. Deze kracht wordt de zwaartekracht (Fz) genoemd;
deze is volgens de tweede wet van Newton gelijk aan:

Fz=m- g
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m = effectieve tipmassa van de pick-up-naald
g = versnelling van de zwaartekracht (~ 10 m/s2)

In figuur 50 beschouwen we de massa van de naald als een puntmassa.
Ten gevolge van de zwaartekracht oefent de massa van de naaldtip een
kracht uit op beide groefwanden. De groefwanden hebben een (hellings-)
hoek a van 45° ten opzichte van het horizontale vlak; zodoende wordt de
zwaartekracht gelijkmatig verdeeld over beide groefwanden. De zwaarte
kracht kan worden ontbonden in de twee componenten Fz-cosa en
Fz • sin a in het gekozen xy-assenstelsel (zie figuur 50). Omdat a gelijk is
aan 45°, geldt Fz • cosa = Fz • sin a = 0,7071 • Fz. Dit is de werkelijke
kracht die de zwaartekracht uitoefent op elke groefwand.

In paragraaf 3.3.1 hebben we gezien dat de effectieve tipmassa zo laag
mogelijk moet zijn om goede dynamische eigenschappen van het naaldsysteem te verkrijgen. Als gevolg van deze eis is de zwaartekracht van de
naaldtip te laag om deze in de bewegende groef te houden. Daarom is een
extra verticale kracht nodig om de naaldtip in de groef te houden. Deze
kracht wordt de naaldkracht genoemd en is in figuur 50 aangegeven als
vectorktacht Fj. Ook deze kracht moeten we ontbinden in de twee com
ponenten F| • cosa en Fj -sinct om de werkelijke kracht ten gevolge van de
naaldkracht F! op elke groefwand te bepalen.
De totale kracht op elke groefwand is de (vectoriële) som van de zwaarte
kracht en de naaldkracht; in vectomotatie:

Ftot.L = Fz + F] = m - g ■ cosa + F] • cosa =

= m- 7,0710 + F, • 0,7071
Ftot,R

|N|

(19)

Fz -F F} = in • g • sin a + F] • sin a =

= nv 7,0710 4- F} • 0,7071

[N]

Bij iedere uitgeoefende kracht hoort altijd een tegenkracht, die even
groot is maar tegengesteld gericht. De kracht die de groefwanden op de
tipmassa uitoefenen wordt de normaalkracht (FN) genoemd:

Fn

-(FZ+FO

of

Fn

(Fz+F})

|N|

(20)

Elk pick-up-element heeft een optimale naaldkracht die in de technische
specificaties van het element meestal is opgegeven in g ( gram, 1 gram =
10 mN), gf of mH (10 mH = 1 g). Soms wordt in de specificaties een naaldkrachttraject aangegeven. De naaldkracht moet dan ongeveer 10 % onder
het maximum van het opgegeven naaldkrachttraject worden ingesteld.

Het is van het grootste belang de aanbevolen naaldkracht nauwkeurig in
te stellen. Een te grote of te kleine naaldkracht kan tot vervorming van de
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weergave (zie figuur 51), extra slijtage en zelfs tot beschadiging van de
grammofoonplaat leiden. Is de naaldkracht te groot, dan wordt de druk
(belasting) in de groef veel te hoog en loopt tevens de plaatselijke tempe
ratuur zo hoog op, dat de vloeigrens van het plaatmateriaal kan worden
bereikt. Bij een te lage naaldkracht kan de naald het contact met de groef
verliezen. Het gevolg hiervan is dat de naald in de groef gaat hakken en
letterlijk stukken uit de groef bikt. Bij een elliptische naaldtip mag de
naaldkracht nooit meer dan 2 g bedragen en bij een ronde naaldtip is
meer dan 3 g tegenwoordig een ‘brute’ waarde. Veel pick-up-elementen
hebben in een redelijke arm genoeg aan 1,5 g.

Figuur 5 /
Spanningsafgifte bij
(a) een correcte en
(b) een te grote
naaldkracht.

I

11

(b)

Figuur 52 toont de maximale naaldkracht die een groef kan doorstaan
zonder permanent beschadigd te worden, bij verschillende doorsnedes
van de naaldtip (tip radii).
5 -

Figuur 52
Maximaal toegestane
naaldkracht als Junctie
van de straal van de
naaldtip waarbij per
manente beschadiging
van de plaatgroef bij
vinyl grammofoonpla
ten wordt voorkomen
(bron: The Stereophile,
Vol / No. 7 Iref2l).
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Een fout die regelmatig voorkomt is dat in plaats van naaldkracht de
‘naalddruk’ wordt vermeld met de eenheid van de naaldkracht. Naalddruk
in de specificaties is onzin! Druk is een kracht per eenheid van oppervlak
te. Bij een naaldkracht van slechts 1 gram, kan die druk (bij een rond ge
slepen naaldtip) gemakkelijk 2500 kg/cm2 bedragen. Bij een elliptische
naaldtip kan de druk oplopen tot wel 4500 kg/cm2.

Bij het volgen van de (ongemoduleerde) plaatgroef voert de naaldtip een
eenparig rechtlijnige beweging uit. Volgens de tweede wet van Newton
geldt:
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F2 = m- a
met:

|N|

3.3

(21)

m = effectieve tipmassa van de pick-up-naald
a = versnelling van de naaldtip bij het afspelen van de
spiraalvormige groef in de plaat (zie paragraaf 2.2)

De tipmassa die met een bepaalde snelheid door de plaatgroef beweegt,
ondervindt wrijving. De wrijvingskracht (Fw) is even groot als kracht F2 en
tegengesteld aan de richting van de snelheid.
De wrijvingskracht is afhankelijk van effectieve tipmassa, de naaldkracht
en de ruwheid van de over elkaar glijdende materialen:

Fw=f'FN =f-(Fz +Fi)

(22)

|N|

Hierin is ƒ de wrijvingscoëfficiënt. De wrijving is verantwoordelijk voor de
slijtage van de grammofoonplaat en de naaldtip. De levensduur van de
grammofoonplaat wordt dus in grote mate bepaald door de grootte van
de wrijvingskracht.
De wrijving kan verder worden verkleind door de grammofoonplaat nat af
te spelen. Hiervoor zijn speciale toevoersystemen verkrijgbaar, die de
grammofoonplaat tijdens het afspelen met behulp van vloeistof nat
maken.

3.3.3
Aftastvervorming
Vervorming wordt gedefinieerd als de vormafwijking van het oorspron
kelijke signaal. Eén van de soorten vervorming die ontstaan bij het aftas
ten van de plaatgroef is de aftastvervorming (Engels: tracking distortion).
Aftastvervorming is het gevolg van het verschil tussen de vorm van de
plaatgroef en de ronding van de naaldtip. De manier waarop deze vervor
ming ontstaat, kan het beste worden beschouwd als de variatie in de
breedte van de plaatgroef.

Bij het schrijven van een ongemoduleerde plaatgroef staan de raakvlak
ken van de rechthoekige schrijfnaald in de lengterichting van de groef.
Hierdoor wordt een groef gesneden met een constante breedte, die gelijk
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Figuur 53
Aftastvervorming van
een met een sinus ge
moduleerde plaatgroef
(sterk vergroot).

3

HET PICK-UP-ELEMENT

is aan de volle breedte van het snijoppervlak van de schrijfnaald. Bij het
schrijven van een (monauraal) sinusvormig gemoduleerde plaatgroef zal
de schrijfnaald in verticale richting verplaatst worden ten opzichte van
zijn positie zonder modulatie. Het gevolg is dat de breedte van de sinusgemoduleere plaatgroef niet gelijkmatig is. Dit is geïllustreerd in figuur
53 (vorige bladzijde).
De breedte van de plaatgroef in de richting a - a correspondeert met de
volle breedte van de snijvlakken van de schrijfnaald. De werkelijke breed
te van de groef, aangegeven met b - b, is gelijk aan de breedte loodrecht
op de lengterichting en hangt daardoor af van de actuele hoek tussen de
doorsnedes a - a en b - b. Met andere woorden: de groef wordt smaller
naarmate deze hoek groter wordt. Alleen in de toppen van een sinusvor
mige gemoduleerde groef is de groefbreedte gelijk aan de volle breedte
van de schrijfnaald (zie figuur 53).
Voor een onvervormde aftasting van de plaatgroef moet de zijdelingse
beweging van de afspeelnaald exact de beweging volgen die de schrijf
naald heeft uitgevoerd. De cirkels in figuur 53 representeren de contactvlakken van de naaldtip wanneer deze in de plaatgroef rust; het
middelpunt van deze cirkels moet gedurende het afspelen exact het mid
den van de schrijfnaald volgen.
Figuur 53 laat zien dat aan deze eis niet wordt voldaan: de stippellijn met
nummer 2 die door het midden van de afspeelnaald wordt gevolgd, is niet
gelijk aan stippellijn nummer 1 die wordt gevolgd door het midden van de
schrijfnaald. De vervorming die het gevolg is van deze aftastfout is het
verschil tussen het werkelijke midden van de plaatgroef en het traject dat
wordt gevolgd door de afspeelnaald (in figuur 53 aangegeven door de
stippellijn met het nummer 3). In de figuur kunnen we verder zien dat er
geen aftastvervorming optreedt bij de pieken en in de nuldoorgangen van
de sinusvormig gemoduleerde plaatgroef.

Aftastvervorming bevat alleen oneven harmonische vervormingcomponenten. De vervorming neemt toe wanneer de modulatie-amplitude en de
frequentie toenemen (de hoek tussen doorsneden a - a en b - b wordt
groter). Dit is ook de reden dat de aftastvervorming toeneemt bij afname
van de groefstraal.
In paragraaf 2.2 hebben we gezien dat de compressie van de modulatie
toe neemt naarmate we naar de centrum van de plaat gaan. Hieruit volgt
het belang van het gebruik van een opnamekarakteristiek met constante
amplitude bij lage en hoge frequenties (zie paragraaf 2.3). De totale har
monische vervorming (THD) hangt af van het aftastvermogen van het pickup-element. Een voorbeeld: een pick-up-element uit de behoorlijke mid
denklasse kan aan het einde van de plaat een gemiddelde THD van 0.5 %
bereiken.
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Als gevolg van de variërende groefbreedte bij een gemoduleerde groef
krijgen we te maken met het zogenaamd knijp- ofpincheffect (dit is ook ge
ïllustreerd in figuur 53). Als gevolg van deze variërende breedte wordt de
naaldtip omhoog en omlaag geforceerd (zie figuur 54).
Figuur 54
Illustratie van het
pincheffect.

Aan het einde van microgroef-opname bedraagt de maximale verticale
beweging meer dan 11 % van de maximale zijdelingse verplaatsing. De
uitgangsspanning van het pick-up element varieert enigszins met deze
verticale beweging, zodat het pincheffect gezien kan worden als een bij
komende bron van vervorming. Als de naaldtip gedurende elke periode
tweemaal op en neer beweegt, dan bestaat de pinch-vervorming uitsluitend
uit even harmonische vervormingscomponenten.

3.3.4
Vorm van de naaldtip
De vorm van de naaldtip is mede bepalend voor de aftastkwaliteit. In prin
cipe onderscheiden we twee basisvormen. De eenvoudigst te slijpen
naaldvorm heeft een ronde (sferische) vorm met een afrondingsstraal (of
naaldpuntradius) van 15 ;<m. Deze naaldvorm wordt toegepast bij goed
kope hifi- en DJ-elementen.
Met sferische naalden kan in het algemeen een goede aftastkwaliteit wor
den verkregen. Dankzij de ronde vorm liggen deze naalden zeer goed
‘vast’ in de plaatgroef, waardoor ze ideaal zijn voor DJ’s die graag scrat
chen (bij DJ-systemen is de naaldkracht aanzienlijk hoger dan bij hifi-systemen, daardoor ligt de naald ook bij trillingen ten gevolge van
‘volumineuze’ basimpulsen stevig in de groef).

Een belangrijke verbetering kan worden bereikt met een biradiaal of ellip
tisch geslepen naaldtip. De afronding van een standaard elliptisch gesle
pen naaldtip bedraagt 18x7/im.
Figuur 55
De twee basis-naaldvornien.

18pm

7^m
I5pn
(al runde of sfcrischc naaldtip

(b) bi-radlalc of elliptische naaldtip
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De elliptische vorm biedt een beter raakvlak met de plaatgroef, waardoor
de naaldkracht laag kan blijven. Het resultaat is een kleinere aftastvervorming bij hoge frequenties ten opzichte van een sferische naaldtip.
De elliptische naaldvorm kent een groot aantal variaties die stuk voor
stuk een nog betere geluidsweergave beloven door de plaatgroef nauw
keuriger te volgen. Begin jaren zeventig introduceerde Philips de SSTnaald (SST = Super Sound Track). Deze speciale naaldvorm heeft een zoge
naamde Shibata-vorm, de ronding is hierbij nog wat meer afgeplat verge
leken met een elliptische naaldtip (zie figuur 56).

Figuur 56
Het verschil tussen een
Shibata-naaldvorm en
de door Philips toege
paste SST-naaldvorm.

R2.75pm
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R1«7jmti
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(a) bi-clliplischc of Shibatsi nnaldlip

45°

R1 ■ Ifliim

R 3«7pjn

(b)

SST naaldlip

Philips claimde dat door deze speciale naaldvorm het frequentiebereik
werd vergroot tot 50 kHz. De SST-naald was bovendien geschikt voor
quadrafonieweergave.

Figuur 57
Philips SST-naald
(foto: Philips N.V.).

gemonteerd op de cantilevcr

A.J. van den Hul kwam in de jaren zeventig met de VDH-1 line-contact
naaldtip op de markt (zie figuur 58). Na veel experimenten en technologi
sche ontwikkelingen, zoals de Pramanik- (ontwikkeld door Bang & Olufsen) en Shibata-naaldvormen, ontwikkelde Van den Hul een speciale
slijptechniek. Hierbij werd de verticale straal gemaximaliseerd op 85/zm.
Volgens Van den Hul is dit de grootst mogelijke waarde waarbij de naald
tip verticaal nog goed past in de plaatgroef (zonder de bodem van de
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groef te raken) bij alle mogelijke variaties van toegepaste schrijfnaalden.
De afrondingsstraal werd teruggebracht naar 2/im, waardoor het moge
lijk was om het frequentiebereik op te voeren naar 80 kHz. Zie voor meer
informatie www.vaiidenhul.coni.

In paragraaf 2.2 is beschreven dat
in principe drie verschillende plaatgroef-standaarden bestaan: één
voor 78-toeren schellakplaten en
de andere twee voor respectieve
lijk mono en stereo microgroefplaten. Voor een optimale aftastkwaliteit dient een grammofoon
plaat afgespeeld te worden met
een naaldtype dat de correcte afrondingsstraal heeft voorde desbetreffende plaatgroefstandaard. In para
graaf 3.3.2 is beschreven dat voor een optimale spoorvolging het
contactpunt van de naaldtip met de groefwand op ongeveer de halve
hoogte van de groefflank moet liggen. Hieruit volgt bij vastliggende
groefbreedte de optimale afrondingsstraal van de naaldtip. Bij 78-toeren
schellakplaten bedraagt deze 60 //m en bij mono- en stereo-microgroefgrammofoonplaten respectievelijk 25 ;zm en 15/zm.

In de tijd dat de microgroef-grammofoonplaten hun intrede deden, waren
veel pick-up-elementen voorzien van een omkeerbaar naaldsysteem. Aan
de ene kant bevond zich een naaldtip die geschikt was voor het afspelen
van 78-toeren schellakplaten en aan de andere kant was een naaldtip ge
monteerd voor het afspelen van microgroef-vinylplaten.

Bij mono-grammofoonplaten is de groef horizontaal gemoduleerd (zie
paragraaf 2.2). Hierdoor is het mogelijk om met een stereo-naald een
mono-grammofoonplaat af te spelen. Doordat de naaldpunt van een
stereo-naald een kleinere radius heeft dan van een mono-naald, ligt het
raakvlak van de stereo-naaldtip met de groefwand van een mono-gram
mofoonplaat lager dan gebruikelijk. Hierdoor is de kans groot dat de
naaldtip de bodem van de groef raakt, waardoor meer plaatruis en vervor
ming ontstaat.
Het is niet aan te raden om met een mono-naald een stereo-grammofoonplaat af te spelen. Mono-naalden kunnen alleen horizontale bewegingen
volgen en zijn nauwelijks in staat om verticale bewegingen te maken.
Hierdoor is de kans zeer groot dat de groef van stereo-grammofoonplaten blijvend wordt beschadigd.
Er bestaan high-end platenspelers die voorzien zijn van twee toonarmen
of die de mogelijkheid bieden om meerdere toonarmen op het chassis te
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Figuur 58
Van den Hul VDH-1
naaldtip (foto: Van den
Hul).
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monteren. Hierdoor is het mogelijk om voor elke plaatgroefstandaard het
juiste pick-up-element toe te passen, zonder elke keer de elementen in de
arm te hoeven verwisselen en het systeem op nieuw te moeten afregelen.
Figuur 59
Een platenspeler van
Micro Seike uit de RX1500 Series, voorzien
van twee toonarnien
(foto: Micro Seike).

Ook is er nog een aantal fabrikanten die speciale elementen maken voor
het aftasten van verschillende plaatgroefstandaarden. Het M97xE pickup-element van Shure kan niet alleen met een stereo-naald (N97xE) wor
den uitgerust maar ook met een naaldtype (N78S) voor 78-toeren schel
lakplaten. Ortofon heeft speciale pick-up-elementen in zijn assortiment
die alleen geschikt zijn voor mono-weergave, de MONO CG 25 Di en de
MONO CG 65 Di. Ook het merk Grado maakt nog een aantal elementen die
speciaal geschikt zijn voor 78-toeren schellakplaten en mono microgroefvinylplaten.

Figuur 60
Enkele pick-up-elementen die speciaal ge
schikt zijn voor het
aftasten van 78-toeren
schellakplaten of mono
m icrogroefvinylplat en
(foto’s: Grado, Shure en
Ortofon).
3.3.5
Onderhoud van de naald
De pick-up-naald is een kostbaar onderdeel waar heel voorzichtig mee
moet worden omgegaan. Tijdens het afspelen van grammofoonplaten is
het mogelijk dat vuil en stof zich ophopen bij de naaldtip. Dit is onvermij
delijk, hoe goed men zijn grammofoonplaten ook ontdoet van stof. Het
opgehoopte stof aan de naaldtip kan ervoor zorgen dat de naald tijdens
het afspelen uit de plaatgroef wordt geworpen, met alle gevolgen van
dien. Het is dan ook aan te raden om de naaldtip na elke afspeel beurt te
controleren op stof.

60

DE PICK-UP-NAALD

3.3

De naaldtip kan eenvoudig van stof worden ontdaan met behulp van een
zachtharig borsteltje, eventueel gedrenkt in alcohol (96 ?ó) of een oplos
sing van alcohol in gedestilleerd water (spiritus). Beweeg de borstel alleen
van achter naar voren, zoals is aangegeven in figuur 61. Andere herstel
bewegingen kunnen de kwetsbare naald beschadigen. Raak de naaldtip
ook nooit met de vingers aan en ga bij het reinigen van de naaldtip altijd
heel voorzichtig te werk. Brute bewegingen kunnen niet alleen de naald
tip maar ook de naalddrager onherstelbaar beschadigen.
Figuur 61 (links)
Het op de juiste manier
schoonmaken van de
naaldtip.
Figuur 62 (rechts)
Naaldreimger van
Nagaoka.

Ondanks de hardheid van saffier en diamant is de naaldtip aan slijtage on
derhevig. Een versleten naaldtip tast de kwaliteit van de kostbare gram
mofoonplaten aan. Het is dan ook verstandig om regelmatig (tenminste
na elke 500 speeluren1) de naaldtip te controleren op slijtage of beschadi
gingen. Met een goede microscoop of een loep kunt u dit zelf nagaan. Of
ga van tijd tot tijd met uw naald naar uw leverancier of gespecialiseerde
audiohandelaar, want die beschikken (soms) over professionele test
apparatuur of sturen de naald ter controle naar de fabrikant.

UUMV
Gebruik in ieder pick-up-element steeds het door de fabrikant voorge
schreven naaldtype. Een afwijkende naald kan de zorgvuldig uitgebalan
ceerde constructie verstoren, tot slechte resultaten leiden en eventueel
extra plaatslijtage tot gevolg hebben.
I

Diamant is 10 tot 100 maal harder is dan saffier. Daarom is het bij het gebruik van
saffier naalden verstandiger om de naaldtip ongeveer na elke 50 speeluren te con
troleren.
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Figuur 63
Slijtage van de naald,
(a) Een sferisch gesle
pen nieuwe naald, die
in (b) de eerste sporen
va slijtage vertoont en
bij (c) nodig moet wor
den vervangen omdat
deze anders de gram
mofoonplaat bescha
digt. Bij (d) is de naald
beschadigd; deze zal
bij het afspelen de
plaatgroef onherstel
baar beschadigen.
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De platenspeler bestaat, naast het pick-up-element, uit drie basiscomponenten: de toonarm, het draaiplateau (inclusief
de aandrijving) en het chassis. In dit hoofdstuk worden de technische ei
genschappen van deze drie componenten beschreven.
De weergavekwaliteit van de platenspeler hangt in grote mate af van de
beheersing van vooral mechanische krachten, die binnen heel nauwe tole
ranties moeten blijven. In dit verband besteden we niet alleen aandacht
aan de theoretische achtergrond, maar ook aan de manier(en) waarop
deze mechanische krachten in de praktijk worden beheerst.
Ook de montage van het element in de toonarm en het op de juiste ma
nier afregelen van die toonarm komen in dit hoofdstuk ruimschoots aan
bod.

4.1

De toonarm

De toonarm is naast het eigenlijke pick-up-element een zeer belangrijk
onderdeel van een platenspeler. De toonarm (kortweg ‘arm’ genoemd)
houdt het pick-up-element op de juiste manier in de groef en is dus ver
antwoordelijk voor een juiste ‘sporing’ van het element. Voor een goede
aftasting van het element dient de arm ‘neutraal’ te zijn, wat in de praktijk
een zeer moeilijke opgave blijkt die alleen maar bij benadering kan wor
den verwezenlijkt.
In paragraaf 3.3 hebben we beschreven dat de kwaliteit van de aftasting
onder andere afhankelijk is van de ophanging van het naaldsysteem, van
de compliantie en van de tipmassa. Doordat het naaldsysteem van pickup-elementen tegenwoordig zeer beweeglijk en ‘meegaand’ is, moet het
gewicht van het pick-up-element passen bij het type arm van de platen
speler. De eigen massa en de lagerwrijving van de arm spelen hierbij een
rol - maar dit zijn eigenschappen waaraan men als gebruiker weinig kan
veranderen.
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4.1.1
De optimale combinatie van element en arm
Een belangrijk gegeven van de arm is het traagheidsmoment. Het traagheidsmoment van de arm is de ‘weerstand’ waarmee de arm zich tegen
een verandering in de bewegingstoestand verzet. Het neemt toe naarma
te de arm zwaarder is en vooral naarmate het contragewicht en de elementhouder zwaarder zijn en zich verder van de verticale draai-as van de
arm bevinden.

De arm en het pick-up element vormen samen een dynamisch systeem en
het functioneren van dit systeem wordt bepaald door de totale massa van
de arm plus het element en de compliantie van de naaldophanging. In paragraaf3.3.1 hebben we gezien dat de cantilever kan worden beschouwd
als een gedempt veersysteem. De mate van de veerwerking hangt af van
de totale massa (arm plus element) en de compliantie van de ophanging
van de naalddrager. Hierdoor heeft dit systeem als geheel een bepaalde
resonantiefrequentie, die tussen 8 Hz en 12 Hz moet liggen. Wanneer de
resonantie lager is, dan is het totale gewicht van arm en element te groot.
Het gevolg is dat het geluidsbeeld ‘zanderig’ klinkt met een ‘gedrongen’
middengebied dat luchtigheid en openheid mist.
Wanneer de resonantiefrequentie boven 12 Hz ligt, clan is het gewicht van
arm plus element te gering. Een lichte arm in combinatie met een element
dat een lage compliantie heeft, resulteert in een te sterke resonantie van
het totale systeem. De ophanging van de naalddrager is te stug, waardoor
de lage frequenties niet goed worden afgetast en de hoge frequenties
worden vervormd (de klank is ‘scherp’ en mist verfijning).

Figuur 64
Resonantiefrequentie
van het element/armsysteem als functie van
de compliantie en de
totale systeemmassa.
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Om de resonantiefrequentie van het arm/element-systeem tussen 8 Hz en
12 Hz te houden (10 Hz is optimaal), moeten we een pick-up-element se
lecteren dat de juiste effectieve massa en compliantie voor de toegepaste
arm. De te verwachten resonantiefrequentie van het element/arm-systeem kan met (23) worden berekend.
1000

/resonantie

27t ’

met:

\Hz]

(23)

• intotaal

c = compliantie van het pick-up-element in/óm/mN
mtotaal = totale systeemmassa in g (= massa element +
massa headshell + effectieve massa arm)

Figuur 64 toont een grafische representatie van formule 23.
4.1.2
Armtype en lagering
We onderscheiden twee armtypen: de radiale arm (recht of S-vormig) en
de tangentiële arm.

Figuur 65
Radiale armen van het
merk SME (links) en
Rega (rechts).
Beide firma’s zijn ge
vestigd in Engeland.

De radiale arm heeft zijn as naast het draaiplateau, waardoor de arm met
een lichte boog de grammofoonplaat aftast (zie paragraaf 4.1.3). Om de
grammofoonplaat en de pick-up-naald zoveel mogelijk te ontzien, moe
ten de lagers van de arm een zo gering mogelijke wrijving vertonen.
Anderzijds mag de speling van de lagers ook niet te groot zijn om aftast
vervorming en ‘groefspringen’ te voorkomen.

Een radiale arm heeft een horizontaal draaipunt dat meestal met kogella
gers wordt uitgevoerd. De horizontale lagerwrijving moet zo gering mo
gelijk zijn om moeiteloos het midden van de plaat te bereiken, zonder
groefspringen.
De verticale lagerwrijving moet kleiner zijn dan de ingestelde naaldkracht. Als dit niet het geval is, dan kan de naaldtip de plaatgroef niet
goed volgen, wat tot aftastvervorming leidt. Voor de verticale lagering
wordt vaak gebruik gemaakt van meslagers, eenpuntslagers of een cardanische ophanging. In figuur 66 op de volgende bladzijde hebben we deze
drie lagertypen schematisch weergegeven.
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Figuur 66
Veel toegepaste vertica
le lageringen voor
radiale armen.

h<<izoniajdager

fa) meslager (zijaanzicht)

fb) eenpuntslagering

''honzontaJe la^cr
(c) cardantsche ophanging

Bij sommige armen is het mogelijk om de lagerspeling af te regelen, zodat
de arm zonder speling en soepel kan bewegen. Meslagers en eenpuntslagers vragen om een zeer nauwkeurige afstelling in het horizontale vlak
(azimuth). Meslagers kunnen bij het afspelen gaan ‘rammelen’ als de druk
op de beide meslagers niet gelijk is. Bij sommige armen wordt dit opge
vangen door de meslagers schuin te plaatsen of door een S-vormige arm
huis toe te passen.

Armen met een eenpuntslager mogen tijdens het afspelen niet kantelen.
Eenpuntlagers zijn daarom meestal ondergebracht in een ‘bad’ met een
vloeistof op siliconenbasis. Inmiddels zijn armen met een dubbele punt
lagering, die een stuk stabieler zijn dan eenpuntlagers. De Deense firma
Morch past deze dubbele puntlagering onder meer in hun topklassearmen toe.
Figuur 67
De unieke dubbele
puntlagering van de
DP-6 Precision armtube
(bovenste arm) van het
Deense merk Morch
(foto: M0rch).
■

Een cardanische ophanging is veel stabieler dan een meslager of een eenpuntlager. Ook deze lagering moet echter zeer precies worden ingesteld.
Een te ruim lager heeft transiënt-verliezen tot gevolg.

Een tangentiële arm heeft een lagerpunt dat ‘op oneindige afstand’ ligt.
Daarom tast de tangentiële arm de grammofoonplaat recht af, zoals deze
ook gesneden is. Platenspelers met tangentiële armen hebben vaak nog
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Figuur 68
Kwaliteits-platenspeler
van Dual (CS 5000)
met een radiale arm die
over veel instelmogelijkheden beschikt
(foto: Dual).

andere heel bijzondere eigenschappen. Er zijn bijvoorbeeld platenspelers
die in elke stand werken (zie figuur 69) en die desgewenst aan de muur
kunnen worden opgehangen.

Figuur 69
De Mitsubishi LT5V
tangentiële platenspeler
die platen rechtop
staand kan afspelen
(foto: Mitsubishi).

Een tangentiële arm heeft een mechanische of elektronische sturing no
dig die ervoor zorgt dat de naaldtip precies in het midden van de plaatgroef blijft. De nauwkeurigheid van deze sturing (die in principe niet voor
of achter mag lopen ten opzichte van de spoorvolging), bepaalt de aftastkwaliteit van de tangentiële arm.

Bij goedkope en eenvoudige armen wordt het element bevestigd met be
hulp van een eenvoudige stekerverbinding (P-bevestiging ofT4P, zie figuur
71b). Het instellen van de horizontale afspeelhoek is bij dergelijke armen
niet mogelijk.
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Figuur 70

Hoogwaardige platen
speler van Revox (H9)
met tangentiële arm
(foto: Revox).

De meeste kwaliteitsarmen hebben een elementhouder, die ook wei
headshell wordt genoemd, waaraan pick-up elementen volgens de RETMAbevestigingsstandaard (1/2" = 12,7 mm) kunnen worden gemonteerd (zie
figuur 71a).
Figuur 71
De twee meestvoorkomende bevestigingsstandaarden voor
pick-up-elementen.

» bcvesiigingsschroefjes

’t
hcadshcll

p?
headshcll

aansluitdraadcn

pick-up
element

pick-up
element

Bcvcst igingsschrocfjc

naaldhouder

a) RETMA of'/t" bevestiging

b) T4P ofP-bevestiging

Bij goede toonarmen kan men de naaldkracht, de dwarskracht (niet bij
tangentiële armen) en de hoek waaronder het element wordt gemon
teerd (de afspeelhoek) instellen - zaken die zeer belangrijk zijn voor het
aftastvermogen van de naaldtip. Een slecht ingestelde arm kan zowel de
aftasteigenschappen (de geluidskwaliteit) nadelig beïnvloeden-als extra
slijtage van de naaldtip en de grammofoonplaat veroorzaken. In de vol
gende paragrafen wordt stap voor stap beschreven hoe de arm moet wor
den afgeregeld.

4.1.3
Instellen van de optimale afspeelhoek
Grammofoonplaten worden gesneden volgens een rechte lijn van de rand
naar het midden van de plaat. Een pick-up-element dat in een radiale arm
is gemonteerd, tast de plaat af volgens een flauwe boog (zie figuur 72),
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waardoor het element niet altijd exact haaks op de middellijn van de
grammofoonplaat staat. De afwijking ten opzichte van die lijn (de hori
zontale afspeelhoek) noemt men de tangentiale fouthoek. Een geringe af
wijking tot maximaal enkele graden is echter geen probleem, maar de
fouthoek mag niet meer dan een graad of twee bedragen; vooral tegen
het einde van de plaat (dus in de buurt van het midden) dient deze 0° te
bedragen. Tegen het einde van de plaat is de kromming van de groef het
sterkst en afwijkingen ten opzichte van de ideale afspeelhoek zullen hier
de grootste invloed hebben.
Het is een bron van eventuele vervorming (een vrij onschuldige tweede
harmonische) die we toch graag zo klein mogelijk houden. Een goed gedi
mensioneerde arm op een behoorlijke platenspeler houdt de tangentiale
fouthoek binnen ± 1,5°. Dit wordt bij de gangbare 9" (22,5 cm) radiale ar
men bereikt door ze een s-vorm te geven; daarbij wordt een zogenaamde
naar binnen gerichte opzethoek van (meestal) 24° toegepast.
Bovendien zijn radiale armen zodanig geconstrueerd dat de effectieve
lengte van het verticale lagerpunt tot de naaldtip groter is dan de afstand
tussen de naaldtip en het middelpunt van de as van het draaiplateau (de
spindel). Deze afstand wordt ook wel de overhang genoemd (zie figuur
74); de overhang ligt als regel tussen 14,0 en 17,5 mm. In het algemeen
geldt: hoe langer de arm, des te kleiner de fouthoek.
draaipunt van de
radiale arm
0.2 "Zo |

ai
cirkelboog van de
afspcclnaald

>

\
/

.straal
rechte lijn van
de snijnaald

!

mm |

o*

o.i •/•

i

0,2%»

fouthoek is 0“

(a)

(b)

Bij sommige armen en platenspelers worden mallen meegeleverd om de
horizontale afspeelhoek nauwkeurig in te stellen. Bij gebrek aan zo’n mal
kan met een simpel stukje gereedschap de fouthoek op de meest essentiele plaats van de grammofoonplaat worden geminimaliseerd. De basis
van dit instrument is een stevig stuk karton of papier met een lengte van
ongeveer 18 cm en een minimale breedte van 4 cm. Met behulp van een
cirkelmal kan de juiste diameter van de spindel worden opgemeten en uit
het stuk karton worden gesneden. De minimale fouthoek wordt ingesteld
op 66,0 mm en 120,9 mm gemeten vanaf het hart van de spindel. Meet
vervolgens de breedte van het pick-up-element op en teken deze af op het
karton (zie figuur 73).
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Figuur 72
(a) De horizontale
afspeelhoek van een
radiale arm;
b) de tangentiële fout
hoek als functie van de
straal.

4

Figuur 73
Zelfgemaakte mal voor
het instellen van de
optimale horizontale
afspeelhoek
(schematisch).
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In de mal van figuur 73 is ook nog voorzien in de mogelijkheid om de
overhang (in millimeters) af te lezen (links van de spindel).
De optimale horizontale afspeelhoek kan worden ingesteld door het ele
ment zodanig naar voren of naar achteren te verschuiven (met inachtne
ming van de juiste overhang) totdat het een hoek van 90° maakt met de
hartlijn (waarbij de naaldtip precies op de aangegeven punten op het
strookje rust, zie figuur 73).
Figuur 74
Overhang van het
element.

In principe moet de naaldtip de
zelfde stand hebben als de snijbeitel ten tijde van het snijden van de
lakplaat. Is dit niet het geval, dan
rust de naaldtip met een onjuiste
plateau
ï
verticale afspeelhoek op de grammo
M--------- ►!
foonplaat. Voor moderne microoverhang
groef grammofoonplaten moet de
verticale afspeelhoek in het alge
meen 20° (met een maximale tolerantie van ± 5°) bedragen. De juiste ver
ticale afspeelhoek wordt verkregen wanneer de arm tijdens het afspelen
horizontaal ten opzichte van de grammofoonplaat staat (zie figuur 75b).
De verticale afspeelhoek kan gecorrigeerd worden door de arm in hoogte
te verstellen of door afstandsplaatjes tussen het element en de headshell
aan te brengen.
Een onjuiste naaldkracht brengt de verticale afspeelhoek in gevaar; het
voordeel van een juiste verticale afspeelhoek is ook alleen dan gewaar
borgd wanneer de tangentiale fouthoek kleiner dan 2° blijft.

Q
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Figuur 75
Controle van de juiste
verticale afspeelhoek.
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Naast de constructie van het pick-up-element, die goeddeels bepalend is
voor de kanaalscheiding, is ook een volkomen loodrechte stand (azimuth
of horizontale afspeelhoek genoemd) van de naaldtip in de plaatgroef van
doorslaggevend belang voor de maximaal haalbare kanaalscheiding.
Daarom moet het element, van voren gezien, exact haaks op de grammo
foonplaat staan (zie figuur 75a). Elke scheefstand van het element is niet
alleen slecht voor een (symmetrische) kanaalscheiding, maar veroorzaakt
ook een grotere aftastvervorming. De horizontale afspeelhoek kan ge
makkelijk worden gecontroleerd met behulp van een klein spiegeltje.
Figuur 76
Het uitgebreide ‘Align
it' uitlijn- en afregeb
instrument van
Pro-Ject Audio
(foto: Pro-Ject Audio).

Uitbalanceren van de toonarm en instellen van de
naaldkracht
De arm wordt uitgebalanceerd met behulp van het contragewicht, dat
meestal elastisch (rubber) aan de toonarm is bevestigd. Dit helpt rumble
tegengaan en voorkomt hinderlijke resonanties. Desondanks bestaan er
diverse zeer goede armen zonder deze ‘ontkoppeling’.

4.1.4

Bij het uitbalanceren van de arm dienen de instellingen voor de naald
kracht en de dwarskrachtcompensatie op nul te worden gezet, terwijl de
armlift in de afspeelstand moet staan. Het contragewicht wordt zodanig
over de arm verplaatst (meestal door te draaien) dat de arm op de hoogte
van de armsteun in evenwicht is. De arm moet dus horizontaal blijven
‘zweven’ - dan is de arm precies uitgebalanceerd.

Vervolgens kan de naaldkracht worden ingesteld. In paragraaf 3.3.2 heb
ben we gezien dat de naaldkracht de verticale kracht is die de naaldtip in
de plaatgroef houdt. De naaldkracht van de arm moet in afhankelijkheid
van het toegepaste element worden ingesteld . In de specificaties van het
pick-up-element wordt meestal de vereiste naaldkracht aangegeven.
Deze moet nauwkeurig worden aangehouden (zie in dit verband nog
maals paragraaf 3.3.2).
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Bij veel toonarmen wordt de naaldkracht ingesteld met behulp van het
contragewicht. Op het contragewicht is een schijf met een schaalverde
ling aangebracht, die onafhankelijk van het contragewicht verdraaid kan
worden. Na het uitbalanceren van de arm, moet deze schaalverdeling op
het contragewicht op nul worden gezet (zie figuur 77a; het contragewicht
mag hierbij niet meegedraaid worden!). Vervolgens schroeft men het con
tragewicht in de richting van het pick-up-element tot de naaldkrachtschaalverdeling de juiste waarde aangeeft (figuur 77b).
Figuur 77
Instellen van de naaldkracht met behulp van
het contragewicht.

.contragewicht

£j|oiiarhankelijk verdraaibare
■ naaldkraclitschaalverdeler
u) na hel uitbalanceren de naaldkrachtscbaaKcrdeler op nul instellen

bjhvt contragewicht rodaning verdraaien, totdat de nnaklkrachtschaaleerdelcr de Juiste naaldkracht
aangceft (in dit voorbeeld 1,25 g)

Bij sommige toonarmen wordt de naaldkracht met een apart afstelgewicht (met schaalverdeling) of door middel van een veer (massaloze me
thode, zie figuur 78) ingesteld.
Figuur 78
Instellen van de naaldkracht met behulp van
een veer (foto: Dual).

De ingestelde naaldkracht kan eventueel gecontroleerd worden met be
hulp van een naaldkrachtmeter. Er zijn speciale naaldkrachtmeters te
koop (zie rechts in figuur 79), maar men kan ook gebruik maken van een
gewoon precisie-weegschaaltje, zoals in figuur 79 links is weergegeven.
Deze weegschaaltjes zijn vaak een stuk goedkoper dan ‘echte’ naald
krachtmeters en zijn net zo goed bruikbaar om met voldoend grote nauw
keurigheid de naaldkracht te meten.
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Figuur 79
Diverse naaldkrachtmeters.
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4.1.5
Dwarskrachtcompensatie
Het pick-up-element is in een radiale arm onder een hoek ten opzichte
van de lengte-as van de arm gemonteerd, terwijl de arm zelf aan de ach
terzijde op een vast punt is gelagerd. Hierdoor staat het pick-up-element
scheef, en dit veroorzaakt (bij het afspelen) een naar het midden van de
plaat gerichte kracht (zie figuur 80). Dit noemt men dwarskracht of skating
en aan zichzelf overgelaten zou de arm op een glad plaatoppervlak (zon
der groef) snel naar het middelpunt bewegen.
De dwarskracht ontstaat onder invloed van de wrijving van de naaldtip,
waardoor de naald sterker tegen de binnenste groefwand wordt gedrukt;
deze kracht afhankelijk van de ronding van de naaldtip, de wrijving van
het horizontale armlager, de plaatdiameter, het plaatmateriaal, de groefmodulatie en de vraag of de plaat droog of nat wordt afgespeeld.
Met de dwarskrachtcompensatie wordt de dwarskracht grotendeels gecom
penseerd, met als verheugend gevolg dat de aftastvervorming wordt ge
reduceerd.

Figuur 80
Grafische voorstelling
van de krachten die bij
een radiale arme optre
den tijdens het afspelen
van een grammofoon
plaat.
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De dwarskrachtcompensatie is in sterke mate afhankelijk van de ingestel
de naaldkracht, de ronding van de naaldtip en de vraag of de plaat droog
of nat wordt afgespeeld. Meestal wordt de dwarskrachtcompensatie op
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Figuur 81
(a) De dwarskracht ver
oorzaakt bij 2,8 g
naaldkracht 10°o ver
vorming in het rechterkanaal;
(b) bij 2,5 g is dit 17°o
en (c) bij een goede
dwarskrachtcompensatie ontstaat geen
aftastvervorming.
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dezelfde waarde ingesteld als de naaldkracht. Ook bestaan er zogenaam
de testgrammofoonplaten met speciale testsignalen waarmee de dwars
krachtcompensatie kan worden afgeregeld.
Bij de meeste armen wordt de dwarskrachtcompensatie verzorgd met
behulp van een veer bij het draaipunt van de arm (zie figuur 82a). Het instelwieltje voor de dwarskrachtcompensatie heeft meestal twee aparte
schaalverdelingen: een voor sferische en een voor elliptische naaldtips.
Er bestaan ook armen waarbij de dwarskrachtcompensatie wordt inge
steld met een gewichtje dat via een draadje omhoog wordt getrokken (zie
figuur 82b).

Figuur 82
De dwarskrachtcompensatie kan op ver
schillende manieren
worden ingesteld.

instellen van de dwarskrachtcoinpensatie
4.2

Het draaiplateau

De draaitafel of het draaiplateau is bij het afspelen de drager voor de gram
mofoonplaat die met een constante snelheid ronddraait. Het is hierbij van
essentieel belang dat de mechanische aandrijving van het draaiplateau zo
nauwkeurig mogelijk is gefabriceerd. De draaisnelheid moet uiterst sta
biel zijn en het plateau moet zo goed mogelijk akoestische ‘dood’ zijn.
Als in deze paragraaf wordt gesproken over het draaiplateau, dan bedoe
len we de combinatie van de aandrijving en het eigenlijke plateau, die we
als één geheel beschouwen.
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4.2.1
De constructie van het plateau
Draaiplateaus zijn meestal vervaardigd uit aluminium, maar enkele fabri
kanten van platenspelers vervaardigen hun plateaus van acryl, een acryl/
aluminium-combinatie, van plexiglas of van glas. Belangrijk is dat het pla
teau interne resonanties zoveel mogelijk moet verzwakken. Om dit doel
te bereiken zijn draaiplateaus bij goede platenspelers vaak zwaar uitge
voerd.
Een ander voordeel van een zwaar uitgevoerd plateau is een nauwkeuri
ger gelijkloop. Gelijkloop wordt vaak uitgedrukt in de termen wow en flutter, die de variaties in de draaisnelheid van het draaiplateau aangeven.

Wow (of zweving) is de naam voor langzame variaties in de draaisnelheid.
Deze kunnen worden veroorzaakt door de lagering en andere roterende
onderdelen, die asymmetrisch of onvlodoende stevig gemonteerd zijn, of
door ongelijkmatigheden in de aandrijving als gevolg van wrijving (plak
ken of slippen). Wow geeft de weergave van piano en klavecimbel bij
voorbeeld een ‘jankend’ en ‘jengelend’ karakter.
Flutter is de naam voor snelle variaties in de draaisnelheid (in de orde van
grootte van 0,5 %); dit verschijnsel uit zich vaak in een trillende weergave
die bijvoorbeeld strijkers ‘bibberig’ of enigszins ‘ruw’ laat klinken.
In figuur 83 is het effect van snelheidsvariaties op een sinusvormige toon
spectraal weergegeven. We zien dat snelheidsvariaties frequentiemodulatie (FM) tot gevolg hebben (dat blijkt uit de aanwezigheid van zijbanden
rond het eigenlijke signaal).

Figuur 83
Snelheidsvariaties heb
ben frequentiemodulatie van het signaal tot
gevolg.
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Een nauwkeurige en stabiele draaisnelheid wordt gewoonlijk verkregen
door het toepassen van een plateau met voldoende massa of door gebruik
te maken van componenten die zich als een vliegwiel gedragen. Een vlieg
wiel is een zwaar wiel (bij vele platenspelers is het plateau zelf het vlieg
wiel) dat vrij kan ronddraaien. Door het gewicht (de massa) komt het
slechts langzaam op gang, maar als het eenmaal draait, is het ook weer
moeilijk af te remmen. De motor moet dus een voldoende groot koppel
leveren om het draaiplateau op gang te brengen.
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Figuur 84 (links)
De P5 van Rega heeft
een 15 mm dik plateau
dat geheel uit glas be
staat en dat de gram
mofoonplaat direct
(zonder mat) draagt
(foto: Rega).
Figuur 85 (rechts)
Platenspeler (Thorens
TD 318 mk2) met een
aluminium plateau en
een rubberen mat
(foto: Thorens).

Figuur 86
Platenpuck.

De grammofoonplaat wordt op zijn plaats gehouden door de spindel en
ligt meestal via een mat op het plateau. De mat beschermd de grammo
foonplaat tegen krassen, voert eventueel statische elektriciteit af en zorgt
voor enige demping van interne mechanische trillingen. De mat is meestal
vervaardigd van rubber of vilt, maar ook komen matten voor die vervaar
digd zijn van kurk of en kennen we rubber matten die gevuld zijn met
lood, glas of plexiglas.
Het is wenselijk dat de grammo
foonplaat ‘vast’ op de mat ligt. Dit
kan worden bereikt door een aandrukgewicht, dat vaak een platen
puck
wordt
genoemd.
Zo’n
platenpuck drukt de plaat alleen
door zijn gewicht of door om de
spindel te klemmen stevig tegen
het plateau. Het betere contact
tussen plaat en plateau voorkomt
resonanties en reduceert ongewenste bewegingen. Sommige (vooral
high-end) platenspelers zijn voorzien van een puck, maar vaak kan een
platenpuck los als accessoire worden aangeschaft. Bij goedkopere platen
spelers kan een zware puck de lagering van het draaiplateau echter te
zwaar belasten.
4.2.2
Motoren
Een langzaam draaiende wisselstroom- (AC) of gelijkstroommotor (DC)
drijft het draaiplateau met een constante (hoek)snelheid aan. Hoewel
constructie en uitvoering van elektromotoren van merk tot merk en van
type tot type grote verschillen kunnen vertonen, is de fysische achter
grond van elke elektromotor hetzelfde. Een elektromotor maakt gebruik
van de kracht die een stroomvoerende geleider in een magnetisch veld
ondervindt.

Meestal worden in platenspelers (en dan vooral oudere typen) wisselstroom-inductiemotoren toegepast. Deze kunnen zonder extra elektroni
ca direct op het lichtnet worden aangesloten en hebben een (vrijwel)
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constant toerental. Wisselstroom-inductiemotoren zijn zogenaamde binnenpooltypen. De spoelen die op de wisselspanning worden aangesloten,
bevinden zich in het stilstaande deel (dat de stator wordt genoemd). De
stator bestaat uit een ringvormig blikpakket dat geheel uit lamellen be
staat (om wervelstromen te voorkomen). De rotor (ook wel anker ge
noemd) is opgebouwd uit ronde lamellen van dynamo(plaat)staal, die aan
de omtrek van ronde gleuven zijn voorzien. In de gleuven zijn koperen
staven aangebracht, die aan weerszijden van de rotor met elkaar zijn ver
bonden. Op deze manier ontstaat een geleidende kooi van kortgesloten
windingen (vaak tooianker of kortsluitanker genoemd). In de staven wordt
een spanning opgewekt die in de rotor stromen doet ontstaan. Als gevolg
hiervan worden op de staven (die zich in het magnetisch veld bevinden)
lorentzkrachten uitgeoefend, die opgeteld een koppel vormen. Door dit
koppel gaat de rotor draaien. De snelheid (het toerental) waarmee de ro
tor draait, hangt af van het aantal poolparen (dat op zijn beurt wordt be
paald door het aantal statorwikkelingen) en de slip (slip is het aantal
omwentelingen dat de rotor per tijdseenheid onder belasting trager
draait dan het magnetisch wisselveldveld).

Wisselstroom-inductiemotoren hebben in de stator een hulpwikkeling
nodig om de rotor op gang te brengen. Bij de in platenspelers toegepaste
inductiemotoren is een kortsluitwikkeling in een gedeelte van de stator
aangebracht. Hierdoor ontstaat door inductie een stroom die in fase is
verschoven ten opzichte van de stroom in de hoofdwikkeling. Deze
stroom produceert een hulpveld dat ten opzichte van het hoofdveld even
eens in fase is verschoven. Als gevolg hiervan ontstaat een zwak aanloopkoppel.
Figuur 87
Inductiemotor met
kortsluitwikkeling (ook
wel spleetpoolniotor
genoemd), die vaak
toegepast wordt in
platenspelers.

kortgesloten
winding
kortgesloten
winding

Bij gelijkstroommotoren wordt het magnetisch veld geleverd door elek
tromagneten. Om de polen van het magneetgestel zijn daartoe spoelen
aangebracht, waardoor een gelijkstroom wordt gestuurd. Deze stroom
wordt de bekrachtigingstroom of veldstroom genoemd. In platenspelers
wordt vaak gebruik gemaakt van een gelijkstroommotor met shuntbekrachtiging (kortwegshuntmotor genoemd). De magneetwikkeling van een
shuntmotor staat parallel aan het anker (zie figuur 88b).
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Figuur 88
(a) Principiële
constructie van een
gelijkstroommotor;
(b) elektrisch schema
van een motor met
shuntbekrachtiging
(lm)-
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De magneetpolen bevinden zich buiten (rondom) het stroomvoerende
anker (een gelijkstroommotor is zodoende een buitenpooltype). Deze
constructie maakt borstels noodzakelijk die de stroom naar de rotor voe
ren. De rotor is een gelamelleerde zachtstalen cilinder met groeven,
waarin de wikkelingen een plaats vinden. Om een beter constant toeren
tal en een groter koppel te verkrijgen, brengt men op de rotor meer spoe
len aan (een tweepolige motor bijvoorbeeld heeft in de rotor één spoel),
die ten opzichte van elkaar zijn verdraaid. In goedkope platenspelers
worden af en toe nog twee- of vierpolige motoren toegepast-, deze kun
nen soms een ‘brom’-geluid veroorzaken via het pick-up-element.
Shuntmotoren hebben een vrijwel constant toerental, dat bovendien een
voudig kan worden geregeld. Vaak wordt hiervoor een elektronische servo-regeling gebruikt, die het toerental onder controle houdt. In een
dergelijke servo-regeling wordt het toerental vaak afgeleid van een
kristaloscillator, die een factor 100 nauwkeuriger is dan de lichtnetfrequentie, die altijd aan fluctuaties onderhevig is.

n

Figuur 89
Blokschematisch princi
pe van een elektroni
sche servoregeling.
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In de quartsoscillator wordt een zeer hoge en zeer stabiele frequentie op
gewekt, die via een frequentiedeler tot het gewenste toerental wordt ge
deeld. In de phase-locked-loop-schakeling (PLL) wordt het faseverschil
tussen het gedeelde oscillatorsignaai en de werkelijke waarde van het
toerental vergeleken. Omdat de servoregeling een gesloten systeem is,
zal de PLL een eventueel aanwezig faseverschil tot nul regelen, waardoor
afwijkingen van het toerental worden gecorrigeerd.
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Omwille van een zo correct mogelijke toonhoogte bij de plaatweergave is
het belangrijk dat het plateau met het juiste toerental draait. Dit kan wor
den gecontroleerd met een stroboscoopschijf en een op het lichtnet
aangesloten lamp. Bij sommige platenspelers is een stroboscoopschijf op
of in het plateau aangebracht.
Het afregelen geschiedt met een zogenaamde loerental-fijnregeling . Als het
toerental correct is, lijken de streepjes op de stroboscoopschijf stil te
staan. Wanneer de stroboscoopmarkeringen tegen de klok in lijken te
draaien, dan is het toerental te laag. En als de streepjes met de klok mee
te draaien, dan draait het plateau te snel. Het verdient aanbeveling om de
platenspeler eerst even ‘warm’ te laten draaien alvorens het toerental af
te regelen.

4.2.3
Aandrijving
De ‘klassieke’ aandrijving met motorpoelie (dat is de as van de motor) en
tussenwiel komt bij moderne platenspelers niet meer voor. De motorpoe
lie draait bij dit type aandrijving tegen een rubberen tussenwiel, dat op
zijn beurt de binnenkant van het plateau aandrijft. De snelheid aan de om
trek van het plateau wordt uitsluitend bepaald door het toerental van de
motorpoelie.
Bij oude platenspelers was de motor voorzien van een trapvormig uitge
voerde poelie die het mogelijk maakte om het toerental van het plateau
mechanisch om te schakelen.
Deze tussenwielaandrijving maakte het mogelijk om op betrekkelijk een
voudige mechanische wijze de bediening te automatiseren en te verge
makkelijken.
Figuur 90
Tussenwielaandrijving.

tuvxnuid

motor

Nadelen van tussenwielaandrijving zijn het vrij hoge rumble-niveau en
problemen met de constante snelheid bij slijtage van dit tussenwiel.
Rumble is een laag ‘stommelend’ of dreunend geluid dat kan ontstaan
doordat motortrillingen of onvolkomenheden in de aandrijving en/of lagering op de pick-up-naald worden overgedragen. Kwaliteits-platenspelers bezaten vaak een relatief zwaar plateau (orde van grootte van 4 kg),

I
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waardoor de demping van motortrillingen heel behoorlijk werden ge
dempt. Rumble-waarden in de orde van grootte van -38 dB tot -40 dB wa
ren zo mogelijk.

De meeste platenspelers, zowel goedkope(re) modellen als high-end-spelers, maken tegenwoordig gebruik van een indirect aandrijfsysteem via
een soepele snaar. Snaaraandrijving vormt een eenvoudige manier om
het plateau aan te drijven, zij het dat niet zoals bij tussenwielaandrijving
het toerental op eenvoudige wijze mechanisch kan worden omge
schakeld. Meestal wordt bij snaaraandrijving gebruik gemaakt van een
‘vorkje’ dat de snaar over een breder of smaller deel van de motorpoelie
legt (zie figuur 91); een andere mogelijkheid is dat de draaisnelheid elek
tronisch wordt omgeschakeld door toepassing van een DC-motor, even
tueel in combinatie met een elektronische servo-regeling.

Figuur 91
Mechanische omschake
ling van het toerental
met behulp van een
‘vorkje’.

Het voordeel van snaaraandrijving
is dat de snaar weinig bijgeluiden
van de motor overbrengt naar het
plateau, waardoor een gering rumS ’*■
Er
ble-niveau, in de orde van grootte
van -42 dB tot beter dan -50 dB,
ImcchaniMlic toerental
I omschakeling met
gerealiseerd kan worden. Een na
[behulp 'an ten «orkic
deel is dat de snaar na verloop van
tijd uitgerekt kan raken of kan uit
drogen, met als gevolg dat het
plateau onregelmatig wordt aangedreven. Het is dan ook aan te raden om
de snaar met regelmatige tussenpozen te vervangen.

Figuur 92
High-end platenspeler
met snaaraandrijving
van het Amerikaanse
merk VPI (foto: VPI).

Er bestaan ook platenspelers waarbij het plateau direct door de motor
wordt aangedreven (Direct Drive). Deze aandrijving biedt ten opzichte van
snaaraandrijving niet bijzonder veel voordelen, al is de mechanische
uitvoering natuurlijk wat eenvoudiger en start de platenspeler wat direc
ter (dat is de reden dat Direct Drive vaak wordt toegepast in (semi)professionele platenspelers).
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Een variant op de directe aandrijving is de door Bang & Olufsen bedachte
tangentiële aandrijving met behulp van een zogenaamde wervelstroommotor. Het principe is geschetst in figuur 93. Bij deze aandrijvingstechniek doet het plateau als rotor dienst.
Figuur 93
Tangentiële aandrijving
van het plateau
(tekening: B&O).
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4.2.4
Lagering
Het plateau is uitgebalanceerd en draait op een as in een lagerbus. De kwa
liteit van het lager is uitermate belangrijk. Er mag geen speling tussen as
en lagerbus aanwezig zijn, maar tegelijk moet de wrijving tussen de as en
het lager minimaal zijn. Het lager moet (uiteraard) robuust genoeg zijn
om een zwaar plateau te kunnen dragen. En tenslotte mag de lagering van
zichzelf geen geluid produceren.
De conventionele plateau-as is gelagerd op een kogel die op een taats
(meestal een ondergrond van gehard metaal of edelsteen) rust (zie figuur
94a). Twee bronzen ringen houden de as op zijn plaats. Het lagerhuis is
geheel gevuld met olie. Deze asconstructie is betrouwbaar en robuust.
In plaats van op een kogel te rusten, kan de as een punt hebben die op de
taats rust (zie figuur 94b). Algemeen geldt: hoe zwaarder het plateau, des
te harder moeten de taats en de kogel (of de punt van de as) zijn.
Ook komen lagers voor waarbij kogel en taats direct onder het plateau
zijn geplaatst, zoals in figuur 94c is getekend. De spindel is een losse com
ponent die gedemonteerd kan worden. Via een klein kanaal kan de as ge
olied worden. De ruimte tussen de as en het draaiende plateau moet zeer
klein zijn (capillaire werking) en de olie moet voldoende dik zijn zodat
deze niet weg kan lopen.
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Figuur 94
Veel toegepasle manie
ren om het plateau te
logeren.
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Naast de hierboven beschreven lagermethode hebben diverse fabrikanten
van platenspelers hun eigen unieke oplossingen bedacht om een (nage
noeg) wrijvingsloze lagering te verkrijgen. Zo past de platenspelerfabrikant Micro Seiki in zijn duurste modellen assen zonder taats toe. Door de
opwaartse kracht (afkomstig van magneten of luchtdruk) wordt het pla
teau opgetild. De rumble die veroorzaakt wordt door de wrijving van ko
gel en taats is hierbij nagenoeg verdwenen.
Voor de high-end platenspeler van Mercure was zelfs een draaiplateau ont
worpen zonder as. Het draaiplateau was gelagerd in een kwikbad, dat la
ter werd vervangen door olie in verband met de giftige kwikdampen die
konden vrijkomen. Een centrale as ontbrak; het draaiplateau werd op zijn
plaats gehouden door de aandrijfsnaar.

4.3

Het chassis

Het chassis is het laatste onderdeel van de platenspeler dat nog niet is
besproken; het is van even groot belang als de drie andere basiscom
ponenten (element, arm en draaiplateau). Het chassis maakt de platen
speler tot één geheel, omdat alle andere onderdelen van de platenspeler
op dat chassis zijn gemonteerd. Een belangrijke functie van het chassis is
het zo goed als mogelijk dempen van akoestische en mechanische trillin
gen, die zowel van ‘buiten’ kunnen komen als in het inwendige van de pla
tenspeler zelf kunnen worden opgewekt.
4.3.1
Mechanische en akoestische invloeden
De geluidsinformatie is op uiterst kleine schaal (orde van grootte van en
kele micrometers) in de grammofoonplaat vastgelegd. Om die informatie
in al zijn nuances en schakeringen van dynamiek en snelheid te kunnen
volgen, is een pick-up-element nodig dat bijzonder goede aftasteigenschappen bezit (zoals in hoofdstuk 3 beschreven).
i

i

Dit element moet bovendien in een toonarm van dusdanige kwaliteit ge
monteerd worden, dat alleen de informatie uit de groef wordt uitgelezen.
Het aftasten van de groef kan verstoord worden door een aantal stoorinvloeden die afkomstig kunnen zijn van de platenspeler zelf of die van
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buitenaf kunnen komen. Dit zijn bijvoorbeeld mechanische trillingen die
door onszelf worden veroorzaakt, maar ook mechanische trillingen die
van de motor en de aandrijving afkomstig zijn (zie paragraaf 4.2).

Een andere storingsbron wordt gevormd door akoestische invloeden van
buitenaf. De groefinformatie wordt door het element gelezen en aan de
versterker doorgegeven. De aangesloten luidsprekers (weergevers) geven
het signaal in de vorm van luchttrillingen aan alle voorwerpen in de omge
ving door - en dus ook aan de platenspeler en het pick-up-element. Het
pick-up element is niet in staat om onderscheid te maken tussen de infor
matie uit de groef en de‘informatie’ die op welke manier dan ook uit de
omgeving afkomstig is. Aangezien muziek en spraak een continu gebeu
ren zijn, volgen de signalen elkaar snel op en beïnvloeden ze elkaar.
Wanneer dan ook nog eens geluid met een aanzienlijk volume wordt ge
produceerd (zodat de intensiteit niet afneemt maar gelijk blijft of zelfs
toeneemt) kan ‘rondzingen’ ontstaan.
Deze vorm van terugkoppeling staat beken onder de naam Larsen-ejfect en
zal het eerste gehoormatig merkbaar zijn bij de weergave van lage fre
quenties. Ook wanneer het niet meteen opvalt, kan al sprake zijn van eni
ge terugkoppeling. Dit kan onder andere worden vastgesteld bij de
weergave van pianoklanken in het lage register: deze krijgen een ‘dreu
nend’ karakter terwijl contrabassen hun ‘luchtigheid’ verliezen en onna
tuurlijk ‘hard’ gaan klinken.

&

Mechanische en akoestische stoorinvloeden kunnen verkleind of opgehe
ven worden door het chassis zodanig te ontwerpen dat deze stoorinvloe
den worden onderdrukt en niet kunnen worden doorgegeven aan het
element.
Een mechanische ontkoppeling van de platenspeler en de omgeving door
middel van rubber voeten of veren is een eerste vereiste. Een tweede,
even belangrijke, voorwaarde is dat de platenspeler als geheel afdoende
gedempt moet zijn. De correcte ontkoppeling en demping is die waarbij
een resonantie bereikt wordt die tussen de 2 Hz en 5 Hz ligt. Dan ligt de
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Figuur 95
Het geïntegreerd
onderstel met vormvast
gegoten aluminium
chassis van de Kenwood
KD-7010 platenspeler.
Het chassis is voorzien
van de door Kenwood
ontwikkelde ‘Dynamic
Cent re Lock’ askoppe
ling, waarmee elke nei
ging van de as om het
exacte midden te verla
ten, in de kiem
gesmoord wordt.
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resonantie buiten het frequentiegebied waarbinnen de (mechanische) re
sonantie van de arm mag liggen. Arm/element-resonantie mag namelijk
niet samenvallen met de resonantie van de platenspeler zelf. Het resonantiegebied van de arm/element-combinatie ligt meestal tussen 8 Hz en 12
Hz (zie paragraaf 4.1.1). De resonantie van de platenspeler in combinatie
met arm en element ligt dan nog buiten het weer te geven frequentiege
bied (dat begint bij 20 Hz).

Figuur 96
Een geheel uit plexiglas
vervaardigd chassis,
dat ontkoppeld is met
drie spikes: de Piccolo
van het merk Bluenote.

De meest elementaire vorm van het chassis is een plaat vervaardigd van
een materiaal dat goede mechanisch en akoestisch dempingeigenschappen heeft. Goede demping kan bereikt worden door het chassis een
behoorlijke massa mee te geven. Door een combinatie van bepaalde ma
terialen kan echter een goede demping worden verkregen zonder dat de
platenspeler onbehoorlijk zwaar is.
Heel vaak wordt het chassis uit MDF vervaardigd. MDF (Medium-Density Fiberboard) bestaat uit houtvezels die met harsen tot een dicht geheel wor
den geperst. Hierdoor verkrijgt MDF een gemiddelde dichtheid met zeer
goede dempingeigenschappen en is het gemakkelijk te verwerken. Om
deze reden worden luidsprekerbehuizingen vaak van MDF gemaakt. Voor
het chassis kunnen ook andere materiaal worden gebruikt , zoals hout,
glas, kunststof (onder andere acryl en plexiglas) en metaal.
4.3.2
Het subchassis
Om de ongewenste storende invloeden van de motor tegen te gaan, werd
in de jaren ’60 van de vorige eeuw het subchassis ontwikkeld. Bij een subchassis-constructie vormen het plateau en de arm één geheel, dat door
middel van veren van de omgeving is ontkoppeld.

Enkele aspecten die de kwaliteit van een platenspeler met een subschassis bepalen, zijn:
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de flexibiliteit van de snaar en de mechanische spanning ervan;
de massaverdeling van het subchassis;
de stijfheid van het subchassis;
de wringspanning, de veerweg en de veerkracht van de gebruikte veren;
de nauwkeurigheid waarmee het plateau vervaardigd is.

...afgezien van allerlei bijkomende aspecten die betrekking hebben op de
materiaalkeuze en de vormgeving van het subschassis.
Figuur 97
Platenspeler van het
merk Acousticsolid,
waarbij de motor
geheel los van de
eigenlijke draaitafel is
geplaatst
(foto: Acousticsolid).

1,

Platenspelers waarbij de motor in een aparte console (dus gescheiden van
het plateau en de arm) naast de draaitafel is geplaatst, kunnen worden be
schouwd als variaties op het thema ‘subchassis’.
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Figuur 98
Schematische voorstel
ling van de mechani
sche constructie van
een platenspeler zonder
en een platenspeler met
subschassis.
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Een subshassis kan zwaar of licht zijn uitgevoerd. Sommige fabrikanten
gaan er van uit dat ‘hoe minder massa en hoe minder oppervlak, des te be
ter het is’. Een licht subchassis is gevoeliger voor trillingen dan een zwaar
en stijf uitgevoerd subchassis. Hierdoor fungeren lichte subchassis als een
resonator (akoestische antenne).
Door het subshassis een specifieke vorm te geven en het in akoestisch op
zicht goed te isoleren, kan de resonantie van een licht subchassis in vol
doende mate worden gedempt.
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Een ander probleem dat bij een licht subchassis kan optreden, is dat het
plateau afgeremd kan worden wanneer krachtige groefmodulaties optre
den. Het grote nadeel van het verend opgehangen subchassis is namelijk
dat het in het horizontale vlak kan bewegen. De snaar die het plateau aan
drijft, gedraagt zich (ongewild) als een veer. In figuur 99a is het systeem in
rust. Wanneer er krachtige modulaties in de grammofoonplaat voor
komen, dan zal het plateau als gevolg van de wrijving van de naaldtip (hoe
gering die ook moge zijn) afgeremd worden. De horizontale veer (de
snaar) die normaliter enigszins gespannen is, krimpt enigszins. De af
stand tussen plateau en motor wordt kleiner. De motor draait echter door
en trekt het subshassis naar zich toe (zoals getekend in figuur 99b). Het
gevolg is zweving.

Wanneer de langdurige ‘zware’ modulatie voorbij is, zullen de veren
waarmee het subshassis bevestigd is, dit weer naar de rustpositie trek
ken. Maar het subchassis zal deze ruststand altijd iets voorbij schieten
(overshoot, zie figuur 99c). Dit resulteert in combinatie met de aandrijving
door de motor in een versnelling. Op deze manier komt het subschassis in
een ‘schommelende’ beweging, die zweving en een ‘troebele’ weergave
van transiënten tot gevolg heeft.
Figuur 99
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Een oplossing voor dit probleem kan gevonden worden het aanbrengen
van een stugge(re) verbinding tussen motor en plateau (zie figuur 100).
Deze oplossing is onder andere toegepast in de Philips Electronic platen
spelers (de bekende platenspelers met de groene aanraaktoetsen).
Een andere mogelijke oplossing is het subschassis op een andere manier
te ontkoppelen, bijvoorbeeld door één veer te vervangen door een rubber
demper die verticaal voldoende ontkoppelt en die in het horizontale vlak
een minimale veerkracht heeft (zie figuur 101a), of de vering te verplaat
sen naar de motor waardoor de motorophanging enige speelruimte krijgt
(figuur 101b).
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Figuur 100
De oplossing die door
Philips werd toegepast
om met behulp van een
horizontaal gemonteer
de veer een stugge
verbinding tussen
subehassis en motor te
verkrijgen.
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4.3.3
Het verbeteren van de demping
In het algemeen hangt de kwaliteit af van de platenspeler in zijn totaliteit
en besteden gerenommeerde fabrikanten van draaitafels veel aandacht
aan de ontwikkeling van hun producten. Een aantal fabrikanten van highend draaitafels produceert zelfs zeer hoogwaardige, ‘compromisloze’ pla
tenspelers die alleen op bestelling worden geleverd en waar dan ook een
corresponderend prijskaartje aan hangt.

Veel fabrikanten laten zich echter in eerste instantie ook leiden door de
economische haalbaarheid van een ontwerp. Dat heeft tot gevolg dat
vooral wordt bezuinigd op de constructie van het chassis en de sokkel,
wat ten koste kan gaan van de demping. Toch valt er voor de doe-het-zelver nog wel het een en ander te verbeteren aan de demping van ‘commer
ciële’ platenspelers. In deze paragraaf beschrijven we een eenvoudige
test om te bepalen of het subehassis door de sokkel voldoende van de
‘buitenwereld’ is afgeschermd, of het chassis en de bodemplaat (vaak is de
bodemplaat vervaardigd van een lichte kunststof die gemakkelijk in reso
nantie komt) goed gedempt zijn en of het plateau niet ‘meezingt’.
De mate waarin mechanische en akoestische stoorinvloeden door het sys
teem als totaal worden gedempt, kan worden gemeten met behulp van
zogenaamde accelleratoren, die op bepaalde plaatsen op de platenspeler
worden bevestigd: bijvoorbeeld op het plateau, naast de armvoet, op het
subehassis enzovoort. Omdat in dit verband de belangrijkste informatie
van de directe omgeving van de naaldtip afkomstig is (pick-up-element,
headshell, armbuis, armvoet en draaiplateau met grammofoonplaat), zijn
we vooral geïnteresseerd in de transmissie van trillingen in die regio.
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Indien we niet de beschikking hebben over dure meetapparatuur, kunnen
we toch een waardevolle indicatie van de dempingkwaliteit verkrijgen
door gebruik te maken van het pick-up-element zelf (die doet dan dienst
als ‘accellerator’). In figuur 102 hebben we een meetopstelling getekend
waarmee we op eenvoudige wijze de dempingkwaliteit van de platenspe
ler kunnen bepalen.
Figuur 102
Meetopstelling om de
dempingkwaliteit van
een platenspeler te
onderzoeken.
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De luidspreker staat op korte afstand van de platenspeler en wordt aan
gestuurd door een (ruis)generator plus versterker. Indien men niet be
schikt over een ruisgenerator, dan kan gebruik worden gemaakt van een
tuner die tussen twee FM-stations is afgestemd. We gaan ervan uit dat de
luidspreker van goede kwaliteit is en een redelijk lineaire karakteristiek
vertoont.

De platenspeler is aangesloten op een tweede versterker, waarop ook een
analoge (cassette)recorder is aangesloten. Het cassettedeck moet wel be
schikken over een regelbaar opnameniveau. Als men de beschikking heeft
over een oscilloscoop, dan wordt ook deze op de tweede versterker
aangesloten. Het gebruik van een oscilloscoop is interessant wanneer we
met een frequentiegenerator (toongenerator) het hele (hoorbare) fre
quentiespectrum af willen tastten, maar een cassettedeck is al voldoende.
Op het plateau leggen we een grammofoonplaat (eventueel aangedrukt
met een platenpuck of klem); het plateau mag niet draaien. Vervolgens
zetten we de pick-up naald op een zekere afstand van de spindel in de
plaatgroef. We sturen nu de luidspreker aan met een behoorlijk volume
(denk hierbij aan uw oren en gebruik eventueel oorbeschermers). We stel
len het opnameniveau van het cassettedeck zo in, dat de meters een be
hoorlijke uitslag te zien geven. Uiteraard gebruiken we een kwalitatief
goede cassetteband, bijvoorbeeld Type II (CrO2) of (liefst) van het Type IV
(metaal).
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De oscilloscoop geeft, nadat deze correct is ingesteld, het luidsprekersignaal weer dat door het element wordt opgepikt en aan de versterker
wordt doorgegeven. Het gemeten signaal bestaat uit de rest-trilling die
het element en de arm nog doorgeven en dat geen muziekinformatie van
de grammofoonplaat bevat (die draait immers niet).\
We maken een opname van dat signaal met de recorder. Als we nu de af
stand tussen luidspreker en platenspeler, de plaats van de pick-up-naald
op de grammofoonplaat en het opnameniveau van de recorder, de instel
ling van de oscilloscoop en volumeregelaar van de versterker noteren,
dan kunnen we deze proef net zo vaak herhalen als we maar willen - met
andere platenspelers of met dezelfde platenspeler nadat we die hebben
verbeterd.

Een mogelijke verbetering is de behuizing van de platenspeler effectiever
te dempen door deze te bekleden met dempingmateriaal (bijvoorbeeld
bitumen). Bij het afspelen van het op de cassette opgenomen signaal
kunnen we duidelijk een ruissignaal horen met meer of minder lage- en
middentonen. Deze kunnen we ‘opzoeken’ door de platenspeler op ver
schillende plaatsen te bekloppen. Op deze manier kunnen we, hoe primi
tief deze methode ook moge zijn, die plaatsen bepalen die extra demping
(‘verzwaring’) kunnen gebruiken. Vaak zijn dit de plaatsen die bij beklop
pen ‘hol’ klinken. In dit opzicht kan een onderzoek met een toongenerator (in plaats van met FM-ruis) ons bruikbare informatie verschaffen.
Wanneer we de platenspeler hebben verbeterd, herhalen we natuurlijk de
proef onder dezelfde condities. Als we op de juiste plaats de juiste hoe
veelheid dempingsmateriaal hebben aangebracht, dan zal de oscilloscoop
al een verbetering laten zien, maar vooral ook zal het op het cassette
bandje geregistreerde signaal anders klinken. Bij een goed gedempte pla
tenspeler zal het cassettebandje alleen maar een zachte ruissignaal laten
horen zonder uitgesproken lage frequenties.
Het aanbrengen van dempingmateriaal aan de onderzijde van het plateau
moet sterk worden afgeraden. Het plateau is door de fabrikant uitgeba
lanceerd voor een zo constant mogelijke gelijkloop. Door het aanbrengen
van dempingmateriaal is de kans groot dat het plateau uit balans raakt,
wat juist een verhoging van wow en flutter ten gevolge heeft.
Het is beter om de mat op het plateau te vervangen door een beter exem
plaar (zie in dit verband paragraaf 4.2.1), verkrijgbaar bij audio-speciaalzaken.

4.4

Praktische tips

Zorg ervoor dat de platenspeler goed waterpas en stevig staat, dat wil
zeggen goed beschermd tegen mechanische schokken en trillingen (om
groefspringen en akoestische terugkoppeling te voorkomen). Een goed
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bereikbare plaats uit de zon en uit de buurt van andere warmtebronnen
verdient aanbeveling.

Plaats de platenspeler ook niet te dicht in de buurt van luidsprekers, om
‘rondzingen’ te voorkomen (zie paragraaf 4.3.1).
Wanneer de platenspeler niet in gebruik is, moet de stofkap altijd geslo
ten zijn. Bij het afspelen van een grammofoonplaat is het aan te bevelen
om de stofkap geopend te houden. Een gesloten stofkap kan tijdens het
afspelen als een akoestische opnemer fungeren en trillingen doorgeven
aan het element.

Smeer draaibare onderdelen alleen volgens de richtlijnen uit de gebruiks
aanwijzing. Controleer met regelmatige tussenpozen of de elektrische
verbindingen in de elementhouder en op de pick-up-arm goed vastzitten
en schoon zijn. De elektrische verbindingen kunnen eenvoudig worden
schoongemaakt met contactreiniger (verkrijgbaar bij de elektronicaonderdelenhandel).
Verleng de audiokabel van de platenspeler naar de versterker niet als dat
niet nodig is: dit veroorzaakt kwaliteitsverlies bij de weergave. Gebruik
ook liever geen verloop- of aanpassingssnoertjes in de verbindingskabel,
omdat brom- en kraakgeluiden uw deel kunnen zijn. Als de platenspeler is
voorzien van een aparte aardleiding, sluit deze dan aan op de aardkiem
van de versterker. Het is mogelijk dat bij aansluiting hinderlijke brom
optreedt ten gevolge van een zogenaamde aardlus. Bepaal proefonder
vindelijk bij wat verder dan normaal opengedraaide volumeknop op de
versterker, wanneer de brom via de luidsprekers het geringst is. Het ver
leggen van de audiokabel van de platenspeler naar de versterker of een
betere afscherming daarvan kan de brom vaak verder reduceren.

Een tip voor de ware soldeeratiest: het verdient aanbeveling om de stan
daard gemonteerde koperdraadjes in de pick-up-arm te vervangen door
zilverdraad. Gebruik echter wel heel dunne, lichte en soepele draadjes (ze
mogen de totale massa van de arm niet beïnvloeden).
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De uitgangsspanning van elektromagnetische
pick-up-elementen is veel lager dan die van andere signaalbronnen (tuner,
CD-speler, cassettedeck enzovoort; de uitgangsspanning daarvan wordt
vaak lijnspanning1 genoemd). De uitgangsspanning van een pick-up-element bedraagt zo’n 3 mV voor een MM-type en gemiddeld ongeveer
0,3 mV voor een MC-exemplaar (zie paragraaf 3.2), terwijl de lijnspanning
gemiddeld 150 mV bedraagt.
Een phono-voorversterker moet twee taken vervullen: ten eerste moet hij
voldoende versterking leveren om de uitgangsspanning van het pick-upelement naar het lijnniveau op te krikken, en ten tweede moet in deze
voorversterker een frequentiecorrectie volgens de RIAA-norm plaats
vinden (zie paragraaf 2.3).
Veel (goede) audioversterkers zijn uitgerust met een phono-voorverster
ker, maar er zijn ook fabrikanten die speciale, losse phono-voorversterkers op de markt brengen. Hierdoor is het mogelijk om een platenspeler

Figuur 103
Een losse phono-voorversterker van het merk
NAD (type PP2), die
geschikt is voor zowel
MM- als MC-elementen
(foto: NAD).

1

Voor consumentenelektronica bedraagt het (ongebalanceerde) nominale span
ningsniveau -10 dB, waarbij de referentiespanning gelijk wordt gesteld aan 1 VrMs,
gemeten over een willekeurige impedantie.
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aan te sluiten op een audioversterker die niet over een phono-voorver
sterker beschikt, wat vandaag de dag nogal eens voorkomt (uit kosten
overwegingen).

5.1

Ontwerpoverwegingen

Voor het ontwerpen van een phono-voorversterkerschakeling kan uit
talloze mogelijkheden worden geput. Zo kan de versterkerschakeling
worden opgebouwd met buizen, met discrete (‘losse’) halfgeleiders (transistoren of FET’s) of met operationele versterkers (operational amplifiers,
opamps). Belangrijk is om de voorversterker zo te ontwerpen dat de ge
wenste overdracht nauwkeurig wordt gerealiseerd. Deze nauwkeurigheid
wordt echter beperkt door (onder andere):
de onnauwkeurigheid van de bron- resp. de belastingimpedantie;
spreiding in de parameters van de actieve en passieve componenten;
niet-lineariteit van de actieve componenten;
ongewenste frequentie-afhankelijkheid van de componenten.

Als we een phono-voorversterker (voortaan kortweg ‘voorversterker’) wil
len ontwerpen die zowel voor MM- als voor MC-elementen geschikt is,
dan kunnen we op verschillende manieren te werk gaan:
* we kunnen een aparte lineaire versterker (MC-voorversterker) gebrui
ken met een versterkingsfactor van 10 x of 20 x die vóór de MM-voor
versterker wordt aangesloten;
we kunnen één enkele phono-voorversterker bouwen waarvan de ver
sterkingsfactor kan worden omgeschakeld alnaargelang het toege
paste pick-up element;
"* tenslotte is het mogelijk een aanpassingstrafo vóór de MM-voorver
sterker aan te sluiten.

Een ander belangrijk ontwerpcriterium is dat de voorversterker een zeer
goede signaal/ruis-verhouding (SNR = signal-to-noise-ratio) moet hebben.
Zeker bij het gebruik van MC-elementen is het namelijk erg moeilijk om
een goede SNR te verkrijgen, ten gevolge van de combinatie van de lage
uitgangsspanning en de geringe bronweerstand van het MC-element.

Het is vooral het ingangscircuit van de versterker dat mede bepalend is
voor de hoeveelheid ruis die geproduceerd wordt. Bij een zeer geringe
bronimpedantie (een paar ohm) gaat de ruis van de ingangstrap sterk
overheersen. Met speciale schakelingstechnieken en geselecteerde com
ponenten kan men de ruis echter tot zeer acceptabele waarden beperken.
Dat is dan ook de reden waarom sommige fabrikanten speciale MC-voorversterkers bouwen die voor de MM-voorversterker wordt aangesloten.
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5.2

In paragraaf 5.3 wordt beschreven welke ruisbronnen in laagfrequent-versterkers voorkomen en hoe men op eenvoudige wijze ruisberekeningen
aan versterkerschakelingen kan uitvoeren.
Een essentieel onderdeel van de phono-voorversterker is het RIAA-correctienetwerk. Dit netwerk (ook wel de-emphasis genoemd) bepaalt voor een
groot deel de weergavekwaliteit van de voorversterker. De RIAA-kromme
heeft als functie om ruis bij de weergave van een grammofoonplaat zoveel
mogelijk te voorkomen en om de groefuitwijking binnen de perken te
houden. Dat houdt in dat lage frequenties bij het snijden van de plaat
worden verzwakt en hoge tonen worden versterkt (zie in dit verband ook
paragraaf 2.3). De RIAA-correctie zorgt dat de frequentiekarakteristiek bij
weergave weer wordt ‘rechtgrtrokken’.

In paragraaf 5.4 wordt een aantal RIAA-correctienetwerkjes beschreven.
Elk van deze netwerken heeft specifieke voor- en nadelen. Schrijver dezes
spreekt geen voorkeur uit voor de ene of de andere correctiemethode.
Elke methode kan tot even goede resultaten leiden, vooropgesteld dat de
opzet van de gehele schakeling zorgvuldig is uitgewerkt. Meestal hangt
de keuze voor een bepaalde methode af van de prijs en de dimensionering van de phono-voorversterker. Ook kan de keuze voor een bepaald
type netwerk afhangen van de voorkeur (‘filosofie’) van de ontwerper.

In paragraaf 5.4 worden ook de technische eigenschappen van elk type
netwerk beschreven. Dit kan voor de ontwerper een hulpmiddel zijn om
tot de juiste keuze voor een bepaald type netwerk te komen, die past bij
de door hem (of haar) toegepaste versterkerschakeling.
De afsluitimpedantie

5.2

Voor een optimale geluidsweergave is het van belang dat het pick-up-element aan de ingang van de voorversterker met de juiste ingangsweerstand en -capaciteit (die samen de afsluitimpedantie vormen) wordt
afgesloten. De invloed van de afsluitimpedantie op de geluidskwaliteit
volgt uit het gegeven dat de afsluitimpedantie (Zafs|) samen met de bron-

Ls

+
11

pick-up element

Figuur 104
Elektrisch vervangingsschema van het pickup-element plus afsluit
impedantie.
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impedantie (Zs) een twee-orde laagdoorlaatfïlter vormt. In paragraaf 3.2 is
beschreven dat de bronimpedantie van een elektromagnetisch pick-upelement voornamelijk bestaat uit een zelflnductie plus een ohmse weer
stand (Zs = ja>Ls + Rs). In figuur 104 is het vervangingsschema van het
pick-up-element plus afsluiting weergegeven ten behoeve van een wis
kundige beschrijving van het ingangscircuit.
We veronderstellen dat de ingangsimpedantie van de voorversterker vele
male groter is dan de afsluitimpedantie (Zj » Z^i), zodat deze ten op
zicht van Zafs| kan worden verwaarloosd.
Wanneer de kabelcapaciteit en de ingangscapaciteit van de voorverster
ker niet mogen worden verwaarloosd, dan moeten deze worden opgeteld
bij Cafsl (Cafsl totaal - Qcabel + Q + Cafs|).

De overdrachtsfunctie van het op de voorversterker aangesloten pick-upelement is volgens het schema van figuur 104 gelijk aan:
_

Z afsl
Z afsl “h Z s

“s

_________________________ Rafsl__________

‘ Rafsl^afsl^s +
Rafsl

(24)

+ Rafsl + Rs

' (Rafs/CafslR5 “I”
1

Rafsl “b Rs

(jw)

2

RafslC afsl^s

Rafsl + R s

+ j™'

RafslCafslRs “I"
Rafsl + Rs

Voor een tweede-orde systeem geldt:

k
(ja^
\tü0

met:

2

+ jco •

(25)
^-+1
WO

k = versterkings- of verzwakkingsfactor
a>Q = kantelpunt of-3-dB-punt (a>o =
-Jq)
= relatieve dempingsfactor

De relatieve dempingsfactor1 (/3r) geeft aan hoe goed de spanningsverhoging ten gevolge van resonantie door het tweede-orde-systeem wordt ge
dempt. Wanneer geldt:
• /?r > 0,5-^2, dan kunnen we het tweede-orde-systeem beschouwen
als twee aparte eerste-orde-systemen;
1
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Om de spanningsverhoging door resonantie aan te geven, kan in plaats van de
dempingsfactor ook gebruik worden gemaakt van de kwaliteitsfactor Q (Q = 1/2/3r.

DE AFSLUITIMPEDANTIE

*
*

5.2

= 0,5 -V2, de overdracht is dan zo vlak mogelijk;
< 0,5 -V2, de overdracht vertoont een piek aanwezig met een am
plitude die gelijk is aan Ap en waarvan de frequentie een waarde fp
heeft. Ap en fp kunnen als volgt worden berekend:
k

Ap = 20- log

fP = h- 1-2/3?

[dB]

(26)

|Hz|

In figuur 105 hebben we de frequentie- en fasekarakteristieken (het Bodediagram) van een tweede-orde-systeem getekend, met als variabele de pa
rameter
20

Figuur 105
Genormaliseerd Bodediagram van een
tweede-orde-systeem.
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Door formules 25 en 26 aan elkaar gelijk te stellen, kunnen we de eigen
schappen van het tweede-orde-systeem berekenen. Voor het kantelpunt
als gevolg van de bronimpedantie van het pick-up-element in combinatie
niet de afsluitimpedantie aan de ingang van de voorversterker geldt:
a>o =

Rqfsl + Rs

(27)

|rod/s|

RqfslC qfsl^s

en de relatieve dempingsfactor is gelijk aan:

Pr

W 0 ' (Rq/siC afsl^s +
2’(Rqfil+RS)

)

Rqfsl + Rs
RafslC afslLs

RafslCafslRs "h

(28)

2' (Rafsl + Rs)

Uit formules 27 en 28 volgt dat we met de afsluitimpedantie de frequentie-overdracht kunnen beïnvloeden, aangezien de bronimpedantie van
het aangesloten pick-up-element een onveranderlijk gegeven is.
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MC-elementen moeten met een vrij laagohmige weerstand (47... 100 Q)
worden afgesloten, terwijl een MM-element met een hoogohmige weer
stand (het liefst met een waarde in de buurt van 47 kQ) moet worden af
gesloten. De ingangscapaciteit speelt vooral een rol bij MM-elementen,
want daardoor wordt het frequentieverloop tussen 10 kHz en 20 kHz beinvloed. Bij MC-elementen is een extra afsluitcapaciteit niet nodig, aan
gezien deze ten gevolge van de vrij geringe bronimpedantie geen invloed
heeft op de frequentiekarakteristiek.

In figuur 106 is de invloed van de afsluitcapaciteit Cafs| op de frequentie
karakteristiek getekend wanneer een MM-element met een zelfinductie
Ls van 450 mH en een ohmse weerstand R$ van 1 kQ wordt afgesloten met
een weerstand Rafsi van
kQ.
Figuur 106
De invloed van de ingangscapaciteit Cafs/ op
de frequentiekarakteristiek, die vooral een rol
speelt bij MMelementen.
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De invloed van de afsluitweerstand Rafsi op de frequentiekarakteristiek is
getekend in figuur 107. Hier is een MC-element met een zelfinductie Ls
van 2 mH en een ohmse weerstand Rs van 6 Q aangesloten op een voorversterker met een ingangscapaciteit van 10 pF.
Figuur 107
De invloed van de ingangsweerstand Raf3i
op de frequentiekarakteristiek, die vooral een
rol speelt bij MC-ele
men ten.
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Bij MC-elementen geldt voornamelijk dat hoe lager de afsluitimpedantie
is, des te lager het kantelpunt komt te liggen en des te groter de verzwak-
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Figuur 108
Bij de phono-voorver
sterker van Pro-Ject
Audio is de afsluitweer
stand instelbaar
(foto: Pro-Ject Audio).

king aan de ingang is. Ook is de stroomopname van het pick-up-element
hoger, hetgeen resulteert in een dynamischer geluidsweergave.

Bij een kwalitatief hoogwaardige phono-voorversterker is het vaak moge
lijk om afsluitweerstand en afsluitcapaciteit afzonderlijk van elkaar in te
stellen. Het komt vaak voor dat in de specificaties van het pick-up-ele
ment geen of een onvolledige waarde voor de bronimpedantie wordt
genoemd of dat niet wordt vermeld met welke waarde het element moet
worden afgesloten. Men moet dan gehoormatig gaan experimenteren
met de instelling van de afsluitimpedantie: ‘spelen met de ingangsimpedantie van de voorversterker betekent ook spelen met de weergavekarakteristiek!’

5.3

Ruisbronnen in laagfrequentversterkers

Voordat we nader ingaan op de details van ruisberekeningen bij versterkerschakelingen en het ontwerpen van ruisarme versterkers, moeten we
een paar termen definiëren die vaak worden gebezigd bij het specificeren
van de ruiseigenschappen van de versterker.

Onder ruis verstaan we verschijnselen, die samenhangen met toevallige
fluctuaties van signalen in elektronische systemen. Ruis legt een onder
grens vast voor de mogelijkheid signalen waar te nemen (we noemen dit
de Tuisvloer’) en kan nooit worden geëlimineerd. De kunst van het ont
werpen van een ruisarme schakeling is de invloed van ruis beneden
acceptabele grenzen te houden.
Een kenmerk van ruissignalen is de volstrekt willekeurige signaalvorm.
Zo’n signaal wordt om deze reden stochastisch genoemd. Door dit wille
keurige karakter kunnen we geen enkele zinnige uitspraak doen over de
ruisspanning als functie van de tijd. Wel kunnen we met behulp van waar
schijnlijkheidsrekening uitspraken doen over de gemiddelde en de effec
tieve waarde van ruissignalen.
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De drie belangrijkste ruisbronnen in laagfrequentversteker schakelingen
zijn thermische ruis, hagelruis en verdeelruis. Omdat de energiebijdragen
van deze ruisbronnen in elk frequentiebandje met gelijke breedte (Afl ge
lijk is, worden ze witte ruisbronnen genoemd.
Daarnaast hebben laagfrequentversterkers ook nog last van zogenaamde
1/f-ruis (ook wel Jlikkerruis genoemd), waarbij de energiebijdrage van de
ruis omgekeerd evenredig is met de frequentie.

5.3.1
Thermische ruis
Thermische ruis, ook wel Johnsonruis genoemd, wordt veroorzaakt door de
willekeurige thermische beweging van elektronen in een vaste stof. Ten
gevolge van de materiaalweerstand zal hierdoor de spanning over een ge
leider variëren. Een kenmerk van thermische ruis is dat de ruisenergie in
elk frequentiegebiedje even groot is. Om deze reden spreken we ook wel
van witte ruis. De momentele open ruisspanning (et) die wordt gegene
reerd door een weerstand R bij een temperatuur T wordt gegeven door
formule 29.

ê? =4 -k-T-R
met:

ët = j4-k-T-R

\V/y[Hz\

(29)

k = constante van Boltzmann (1,38-10_23 J/K)
T = absolute temperatuur in kelvin (K = °C + 273,16)

Bij een gegeven bandbreedte B wordt de effectieve ruisspanning gevon
den door vermenigvuldiging met de wortel van die bandbreedte:

et _eff

ÏÏ = y/4- k-T- R- B

(30)

Volgens formule 30 neemt de effectieve ruisspanning als gevolg van ther
mische ruis lineair toe met de weerstandswaarde. Dit hebben we in figuur
109 grafisch weergegeven.

Figuur 109
Thermische ruisspan
ning als functie van de
weerstandswaarde.
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We kunnen uit formule 30 verder
afleiden dat alleen ohmse weer
standen ruisen. Bij een impedantie
moet dus alleen bij het ohmse ge
deelte
een
ruisbron worden
gedacht! Ideale spoelen en con
densatoren zijn ruisvrij. Alleen bij
de verliesweerstanden ervan moet
een ruisbronnen worden gedacht.
De reactanties vormen echter een
filter, waardoor het ruisspectrum,
afhankelijk van de waarde van de
reactantie, wordt beïnvloed.
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Phono-voorversterkers zijn echter laagfrequent-versterkers, vanaf (on
geveer) DC tot een relatief hoge grensfrequentie, zodat we de invloed van
de reactantie omwille van de eenvoud mogen verwaarlozen.
In paragraaf 5.2 hebben we gezien dat het element aan de ingang van de
phono-voorversterker moet worden afgesloten met een bepaalde afsluit-

weerstand. Deze afsluitweerstand staat parallel aan de bronweerstand en
vergroot de thermische ruisspanning aan de ingang van de versterker (zie
figuur 110).

R*

1 pick-up deinen!

!

R.

R.

nusmodel

Rw. ■
R.-R,w,

!».i

+

R.

.

r+r/‘-“

De effectieve ruisspanning aan de uitgang van de parallelschakeling is ge

lijk aan:
Rafsl

\2

\2

___

4kTRs •B +

Rs + Rafsl t

4kTRajsi • B

ƒ$ + Rafsl t
(31)

Rafsl

ƒ s + Rafsl

2

\2 '
4kTRss •

4kTRafsi

Rafsl

■ B

/

Uit (31) volgt dat de ruisspanning aan de uitgang van de parallelschakeling
afneemt, naarmate R.afs| groter wordt gekozen ten opzichte van Rs.
5.3.2
Hagelruis
Hagelruis of shot noise treedt op als ladingsdragers onafhankelijk van el
kaar een potentiaalbarriëre passeren. We noemen dit verschijnsel emissie-,

het doet zich voor bij de ineerderheidsladingdragers in een geleidende
diode. Deze moeten een barriëre overbruggen die wordt gevormd door
de diffusiespanning van de diode (ongeveer 0,7 V). Het aantal ladingsdra
gers dat hierin slaagt, zal volgens een toevalsproces fluctueren. Het kan
worden aangetoond dat hiervoor geldt:

in2
met:

2-6/-/-B

in_ejf ~

' Q‘

‘ R

M]

(32)

q = lading van het elektron (1,6-10“19 C)

1 = gemiddelde waarde van de stroom door de barriëre

B

(de DC-component)
bandbreedte
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Figuur 110
Het pick-up-element is
afgesloten met een
parallelle afsluitweerstand.

phono-voorversterker
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5 3.3
Verdelingsruis
Deze ruis treedt op als een stroom waarop hagelruis is gesuperponeerd,
zich verdeelt in twee (eventueel ongelijke) delen. Voorwaarde is dat emis
sie en verdeling elkaar niet beïnvloeden. Dit doet zich bijvoorbeeld voor
in een bipolaire transistor, waar de emmitterstroom zich verdeelt in een
(kleine) basisstroom en een (relatief grote) collectorstroom. Deze verde
ling is weer een toevalsproces, een ladingsdrager zal immers ofwel deel
uitmaken van de ene stroom ofwel van de andere - ladingsdragers zijn im
mers ondeelbaar. Men kan aantonen dat op beide stromen hierbij een bij
hun grootte behorende ongecorreleerde hagelruis wordt gesuperpo
neerd.

5.3.4
Flikkerruis
Flikkerruis of 1/f-ruis wordt in de praktijk vooral in actieve componenten
en in koolweerstanden waargenomen; deze ruis vertoont een 1/f-spec
trum. Dat betekent dat de energiebijdrage toeneemt met afnemende
frequentie. Deze ruissoort speelt om die reden bij het ontwerpen van
phono-voorversterkers (laagfrequentversterkers, tot ongeveer 1 kHz) een
rol van betekenis. Formule 33 geeft het verband tussen de l/f-ruis en de
frequentie weergegeven. Hierin zijn c en n afhankelijk van de component
in kwestie.

B
ln2=C-P- ƒ

=>

i

‘n_eff =

B

’ ln • ~

Ml

(33)

Vooral MOS-FETs zijn berucht vanwege hun l/f-ruis. Deze ruissoort wordt
ook wel roze ruis genoemd.

5.3.5
Ruisberekeningen
Bij ruisberekeningen is het gebruikelijk de ruis terug te rekenen naar de
ingang van de versterker, omdat de ruiseigenschappen dan eenvoudig
kunnen worden beoordeeld door vergelijking met de thermische ruis van
de aangesloten bron.
In figuur 111 hebben we het vervangingsschema getekend dat kan wor
den gebruikt voor ruisberekeningen aan iaagfrequent-versterkerschakelingen.
Figuur 111
Ruismodel van een
laagfrequent-versterker, waarbij alle
ruisbronnen zijn terug
gerekend naar de
ingang van de
versterker.
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In figuur 111 zien we dat aan de ingang een aantal ruisbronnen aanwezig
is. De ruisbronnen en, in vertegenwoordigen alle mogelijke soorten ruis
die in de versterker worden geproduceerd (deze zijn samen teruggere
kend naar één spanningsbron en één stroombron). De grootte van en
wordt bepaald door bij kortgesloten ingang de effectieve waarde van de
uitgangsruis (enA_cjf = Au-en- 4b) te meten. De ruisstroom in wordt
bepaald door bij open ingangsklemmen de effectieve waarde van de uit
gangsruis (= Au • in • Z, • Vfi) te meten.

In figuur 112 zijn twee diagrammen gereproduceerd die voor een aantal
vaak toegepaste opamps respectievelijk de ruisspanning (en) en de ruis
stroom (in) als functie van de frequentie weergeven.
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In beide grafieken kunnen de curves in twee delen worden gesplitst: een
vlak deel en een deel waar de amplitude toeneemt naarmate de frequen
tie afneemt. In paragraaf 5.3.4 hebben we gezien dat naast witte ruis ook
1/f-ruis voorkomt. De frequentie waarbij beide ruissoorten een gelijke
amplitude hebben (waar de dalende curve een horizontaal verloop krijgt),
wordt gewoonlijk de l/f-kantelfrequentie genoemd.

Ten gevolge van de thermische ruis van het ohmse deel van de bronweerstand Rs levert elke bron naast het gewenste signaal (us) ook ruis. In figuur
111 wordt de thermische ruisspanning van de bronimpedantie (Rs) die op
de ingang van de versterker is aangesloten gerepresenteerd door de
spanningsbron et.
in hoeverre deze ruis echter gevolgen heeft voor de schakeling, kan pas
worden beordeeld als we meer weten over de ruis van de versterker. De
versterker zal zowel het bronsignaal ais de thermische ruis in gelijke mate
versterken:

101

Figuur /12
De ruisspanning en
ruisstroom als functie
van de frequentie voor
enkele vaak toegepaste
opamps.
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U0

Au'(us+et)

|V|

(34)

In (34) is All gedefinieerd als de totale overdracht (Au = u0/us), inclusief de
verzwakking aan respectievelijk de ingang (Zf7(Z, + Rs)) en de uitgang (
R//(Z0 + Rt)). Hieraan wordt in de versterker zelf geproduceerde ruis (eI1A)
toegevoegd. Deze ruis zal ongecorreleerd zijn met de ruis van de bron en
mag dus niet rechtstreeks bij de versterkte bronruis opgeteld worden.

Eén van de methodes om het ruisgedrag van versterkers vast te leggen is
gebruikmaking van de ruisfactor (F). Bepalende factoren zijn:
"* het ingangsruisvermogen (Pnj) dat door de bron aan de ingangsweerstand (Zj) van de versterker wordt geleverd (afkomstig van de thermi
sche ruis van Rs);
"* de vermogensversterking (Ap). Dit is de verhouding van het signaalvermogen dat aan de belasting (R[) wordt geleverd en het signaalvermogen dat aan de ingang door de bron aan Zj wordt geleverd (afkomstig
van us);
* het ruisvermogen dat aan de uitgang aan R| wordt geleverd en dat af
komstig is van de eigenruis van de versterker, dus als Pnj = 0 (PnA, af
komstig van ruisbron enA);
Ap ’ Pni 4" PnA)’
het totale ruisvermogen dat aan R| wordt geleverd (Pno

Er geldt zodoende:
Ap ' Pni “F PnA

P=

Ap ' Pni

= l + -^_

Ap ' Pni

(35)

Ap * Pni

Omdat signaal en ruis aan de uitgang door de belasting met dezelfde fac
tor (R//(Z0 + R/)) wordt verzwakt, speelt R| voorde berekening van F geen
rol (tenzij de eigenruis van R| in rekening moet worden gebracht, hetgeen
slechts zelden voorkomt). Daarom nemen we gemakshalve aan dat de
waarde van R| oneindig hoog is (R| -* <»).

Aangezien het vermogen evenredig is met het kwadraat van de effectieve
waarde van de spanning of de stroom, kunnen we formule 35 ook schrij
ven als:
p2

eno_eff

F= A2
u

. p2

et_efT + enA eff
A2 ■ p2

e2

1+

o-

4 2 . p2

(36)

et_eJf

In (36) moet de aangesloten bron als ingang gedefinieerd worden. Uit het
bovenstaande volgt dat bij het analyseren van de ruisfactor niet alleen
naar het ruisgedrag van de versterker maar naar het circuit als geheel
moet worden gekeken, dus inclusief de aangesloten bron. Uit (36) volgt
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namelijk dat F afhankelijk is van de aangesloten bronweerstand: in (36)
komt immers de factor eteff voor, en deze hangt af van Rs. Dus bij het spe
cificeren van F moet altijd worden aangegeven bij welke waarde van Rs
waarde deze is bepaald.

In het geval van witte ruis is F onafhankelijk van de frequentie c.q. de
betreffende bandbreedte.

Voor een ruisvrije versterker geldt PnA = 0, dus Pno = Ap- Pni, waaruit
volgt F = 1. Dit is de laagste waarde die F kan hebben. Een veelgebruikte
term is het ruisgetal (NF), waarvoor geldt NF = 10- log(F), uitgedrukt in de
(pseudo)eenheid dB.
Het ruisgetal (Engels: noise figure) is een handige parameter wanneer we
verschillende versterkers bij een gegeven bronimpedantie willen vergelij
ken.
Om de invloed van al deze ruisbronnen te beperken en de ruisfactor zo
goed mogelijk gelijk aan 1 te maken, moeten we een aantal vuistregels in
acht nemen:

ii»

ii»

de ruisbijdrage van de eerste versterkertrap is in een goed ontwerp
bepalend voor het totale ruisgedrag. Dit kan bijvoorbeeld worden
gerealiseerd door de eerste versterkertrap in de versterkerschakeling
een dusdanig grote versterking te geven dat de ruis van de volgende
versterkertrappen, teruggerekend naar de ingang, verwaarloosbaar
klein is;
de juiste keuze en instelling van de actieve componenten, en uiteraard
het gebruiken van ruisarme componenten (Engels: low noise)-,
de bronimpedantie moet zo laag mogelijk zijn. Dan is ook de thermi
sche ruis bij voorbaat laag. Ook blijft dan de ruisspanning klein die de
ruistroom in over de bronimpedantie veroorzaakt;
in een ruisarm ontwerp van een transistorversterker hoort bij een ge
geven bronimpedantie een optimale instelstroom. Ook moeten transistoren met een zo klein mogelijke weerstand van het basismateriaal
worden toegepast;
de 1 /f-kantelfrequentie moet zo laag als nodig (c.q. mogelijk) worden
gekozen. Wanneer een versterkerschakeling ook bij een lage frequen
ties een goede SNR moet hebben, dan is het alleen maar voordelig als
de 1 ^-kantelfrequentie zo laag mogelijk ligt;
de bandbreedte van de versterker moet worden aangepast aan de
bandbreedte van het te versterker signaal. Ruisfrequenties die buiten
de bandbreedte van een versterker vallen, worden minder versterkt
dan de ruisaandelen die wel binnen de bandbreedte vallen. De hoe
veelheid ruis aan de uitgang is dan kleiner dan bij een versterker met
een te grote bandbreedte.
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Rekenvoorbeeld:
Een MM-pick-up-element heeft een ohmse bronweerstand Rs van 1 kQ en
een uitgangsspanning us van 4 mVeff bij een signaalfrequentie van 1 kHz.
Het MM-element is aangesloten op een phono-voorversterker waarvan de
eerste versterkertrap 100 x lineair versterkt (voor het gemak laten we de
RlAA-correctie buiten beschouwing in onze ruisberekeningen). Het MMelement is met een afsluitweerstand Rafs| van 47 kQ afgesloten en de ingangsweerstand van de versterker wordt oneindig hoog verondersteld.
Aan de uitgang van de eerste versterkertrap wordt een ruisspanning van
0,49/óV/Hz (= eno) gemeten; bij een bandbreedte van 20 kHz bedraagt de
effectieve ruisspanning 70,22 /zV.

De effectieve thermische ruisspanning (ej van de parallelschakeling van
Rs en Rafs| aan de ingang bedraagt bij een temparatuur van 290 K en een
bandbreedte van 20 kHz 0,56 //V (zie formule 30).
De ruisfactor is dan volgens (36) gelijk aan 1,57. Hieruit volgt dat het ruis
getal (NF) gelijk is aan 1,96 dB. De signaal/ruis-verhouding (bij fs = 1 kHz
en een bandbreedte van 20 kHz) aan de uitgang van de versterker kan nu
als volgt berekend worden:
SNR = 10- log

— NF = 77,08 — 1,96 = 75,12 de

(37)

We veronderstellen dat de door de versterker toegevoegde ruis onaf
hankelijk is van de grootte van de bronweerstand (deze aanname is echter
vooral bij transistorversterkers niet altijd gerechtvaardigd). We kunnen
dan de ‘eigenruis’ van de versterker bepalen. Bedenk wel dat de ruis van
de bron en van de versterker ongecorreleerd zijn:
eno_eff

yenA_eff

=5»

T
70,22- 10 -6 = yp
enA_eff + (56,0- 10"6)2

enA_eff

=>

(38)

42,40 flV

Dezelfde ruis wordt geproduceerd door een fictieve ingangsbron met een
equivalente ingangs-ruisspanning (en) van 3 nV/VHz.
We sluiten nu een MC-element met een ohmse bronweerstand Rs van 6 Q
en een uitgangsspanning us van 0,4 mVeff bij een signaalfrequentie van
1 kHz aan op dezelfde versterker, en sluiten het af met een ohmse weer
stand van 200 Q. De effectieve thermische ruisspanning (et) van de ingangs-parallelschakeling van Rs en Rafs] bij een temperatuur van 290 K en
een bandbreedte van 20 kHz bedraagt nu 43,17 nV (zie formule 30).
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Volgens (38) bedraagt de ruisspanning aan de uitgang nu 42,64;<Vefl-. Het
ruisgetal is dan 19,89 dB. en hieruit volgt dat de SNR gelijk is aan 59,44 dB
(bij/s = 1 kHz en een bandbreedte van 20 kHz) als we het MC-element op
dezelfde phono-voorversterker aansluiten.
Uit het bovenstaande rekenvoorbeeld kunnen we concluderen dat de bronimpedantie die de ingangsversterkertrap ‘ziet’ afhankelijk is van het type
pick-element dat we aansluiten. Een MM-element heeft gewoonlijk een
bronweerstand van 1...2 kQ en dat betekent dat niet de voorversterker
maar het MM-element zelf de meeste ruis produceert. MC-elementen
hebben een veel kleinere bronweerstand (5...10 Q) dan MM-elementen en
dan is het de ruisspanning van de voorversterker die bepalend wordt voor
de SNR.
5.4

RIAA-correctie

In paragraaf 2.3 hebben we gezien dat een grammofoonplaat niet met een
rechte frequentiekarakteristiek wordt gesneden. Om allerlei ruis bij plaatweergave te voorkomen en om de groefuitwijking binnen de perken te
houden, worden alle grammofoonplaten tegenwoordig volgens de zoge
naamde RlAA-kromme gesneden.

Bij de weergave moet een karakteristiek worden toegepast die tegen
gesteld is aan de opnamekarakteristiek, om per saldo weer een rechte
frequentiekarakteristiek te verkrijgen. Daarom is in de phono-voorver
sterker een RIAA-correctienetwerk aanwezig dat een karakteristiek heeft
die tegengesteld is aan de RlAA-kromme. De RIAA-correctie kan geheel
passief, geheel actief of deels actief en deels passief uitgevoerd worden.
Bij de actieve variant vindt de correctie geheel of gedeeltelijk plaats in de
terugkoppellus van de phono-voorversterker. De RIAA-correctie is dus
een onderdeel van de versterkerschakeling. De tweede mogelijkheid is
om voor de RIAA-correctie uitsluitend passieve componenten te gebrui
ken. Beide methodes hebben hun specifieke voor- en nadelen, welke in
deze paragraaf uitgebreid zullen worden besproken.

5.4.1
De RIAA-norm
Het Bode-diagram van de RIAA-correctie is weergegeven in figuur 113 op
de volgende bladzijde.
De kantelpunten zijn vastgelegd op= 50,05 Hz,/k2 = 500,05 Hz en fa
= 2122 Hz.

De RIAA-correctiekarakteristiek kan als volgt worden gerealiseerd. In de
eerste plaats hebben we een eerste-orde-laagdoorlaatfilter nodig dat een
kantelpunt heeft bij 50,05 Hz. Bij het tweede kantelpunt moet de karakte105
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ristiek weer vlak lopen. Dit kan worden gerealiseerd met een ‘onzuivere’
differentiator die bij 500,5 Hz een stijging van 20 dB/decade vertoont. Als
laatste zorgt een eerste-orde-laagdoorlaatfilter voor het kantelpunt bij
2122 Hz. In figuur 114 is de samenstelling van de RlAA-correctiekarakteristiek grafisch weergeven.

Uit figuur 114 kan ook de overdracht worden afgeleid waaraan de RIAAcorrectie moet voldoen. In figuur 115 is het resultaat weergegeven.

Figuur 113
Bodediagram van de
RIAA-correctiekarakteristiek.
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Figuur 114
Samenstelling van de
RIAA-correctiekarakteristiek.
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Figuur 115
De overdracht van de
RIAA-correctie.
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De kantelpunten, omgerekend naar de hoekfrequentie (&> = 2tt/), zijn ge
lijk aan:
= 314,4734 rad/s
* a>k2 = 3144,7342 rad/s
* wk3 ~ 13332,9192 rad/s

-* pool;
-» nulpunt;
-* pool.

Voor de overdracht, uitgedrukt in de tijdconstantes, moet dan gelden:
j(OT2 + 1
(jcoT} 4- 1)(Jg>t3 4- 1)

Au'

(39)

waarin:

ri = -

1

3,18 ins

1
^2

*3

(40)

= 318 jus

^k2

—=75 Lis
<^k3

De voorwaarde waaraan de overdracht van het RIAA-correctienetwerk
moet voldoen, wordt gegeven door formule 41:

H(j(ü)=Au-

= Au-

(ja)- 318- 10~6 4- 1)
0-3,18- 10“3 4- 1)0*75- 10~6

+D

(41)

p- 318- 10~6 4-1)

O)2 •

2,385- 10“1 4-

3,255- 10“3 4- 1

In (41) is Atl de spanningsversterking van het netwerk.
Als de RIAA-correctie volgens de lEC-norm (zie paragraaf 2.3) uitgevoerd
moet worden, dan is naast het eigenlijke RIAA-correctienetwerk nog een
extra eerste-orde-hoogdoorlaatfilter nodig dat een kantelpunt heeft bij

Zko = 20 Hz:

♦ ö>ko = 125,6637 rad/s

pool

Voor de overdracht volgens de lEC-norm moet dan gelden:
Au-

_______ j(^TQ '(j(DT2 + 1)_______

0*0 + 1)0^ + 1)0* 3 + 1)

(42)

waarbij we voor r0 schrijven:
1
*o =-----

a>o

7,96 nis

(43)
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De voorwaarde waaraan de overdracht van het RIAA/IEC-correctienetwerk
moet voldoen, wordt gegeven door formule 44:
ut ■ \
a
jaj-7,96- 10 3 • Q- 0,318’ 10~3 4-1)
H(jcü) = Au ■----------------------O-7.96-10-3 + 1)0-3,18’ 10"3 + 1)0’75-

10"6 + 1)
10 6 + > -7,96’ 10~3
(j(ü)2 ’ 2,53- 10~
(ja))3 • 1898,46- 10"'2 +
+(jw)
O) 2 • 26,15- 10~6 + ja> • 11,22- 10~3 +1

(44)

Ook in (44) is Au de spanningsversterking van het netwerk.

Het kantelpunt op 20 Hz functioneert ook als rumble-filter. In veel ont
werpen wordt dit kantelpunt gerealiseerd met een apart eerste-ordehoogdoorlaatfilter dat niet direct deel uitmaakt van het RIAA-netwerk. In
paragraaf 5.4.3 en 5.4.4 hebben we echter versterkerschakelingen uitge
werkt die de complete RIAA/IEC-correctie voor hun rekening nemen.
5.4.2
Passieve RIAA-correctie
Voor een passief RIAA-correctienetwerk is een tweede-orde-fïlter nodig,
bestaande uit twee gecascadeerde eerste-orde-laagdoorlaatfilters. Hier
voor zijn minimaal twee weerstanden en twee condensatoren vereist.
Verder moet het filter tussen twee versterkertrappen worden geplaatst,
in verband met de belasting van het netwerk. In figuur 116 zijn twee sche
ma’s van passieve RIAA-correctienetwerkjes getekend.

Figuur / / 6
Passieve RIAA-correctienetwerkjes.
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Beide filters werken globaal als volgt. De combinatie van weerstanden R]
en R2 en condensator C] werkt als een eerste-orde lead-lag-filter met een
pool op Wki en een nulpunt opa>k2. Voor lage frequenties (> ö>i<i) heeft Cj
een zeer hoge impedantie. De verzwakking van het netwerk is nagenoeg
gelijk aan nul. Voorbij 0?^! neemt de impedantie van Cj af; dit veroorzaakt
een helling van -20 dB/decade tot aan
Voorbij het kantelpunt
is de impedantie van C] nul geworden (de con
densator kan dan als een kortsluiting worden opgevat). Er blijft dan een
spanningsdeler over waarvan de verzwakking wordt bepaald door de
weerstandswaarden R] en R2. Aangezien co|<2 een decade verder ligt dan
a>ki» zal
verzwakking 20 dB zijn. We kunnen dus stellen dat de over
drachtsfunctie van een passief RIAA-correctienetwerk een verzwakking
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van 20 dB oplevert bij 1 kHz. Dit is het punt waar de raaklijn horizontaal
verloopt. Als geheel heeft een passief RIAA-coiTectienetwerk een ver
zwakking van 20 dB (door de corrigerende werking kan deze verzwakking
als lineair worden beschouwd). De versterkertrappen waartussen het cor
rigerend netwerk is geplaatst, moeten deze verzwakking compenseren.
Weerstand R] en condensator C2 vormt een eerste-orde-laagdoorlaatfilter
met uitsluitend een pool bij

Bij het bepalen van de overdracht van het filternetwerk ais geheel mogen
we niet aannemen dat de twee eerste-orde-filters geen invloed op eikaars
overdracht uitoefenen. De overdrachtskarakteristieken van beide eersteorde-filters zijn niet orthogonaal. Daarom moet de overdracht van het ge
hele filternetwerk worden bepaald zoals hieronder beschreven.
In het filternetwerk zoals getekend in figuur 116a staat R2 in serie met Cj.
De vervangingsimpedantie van R2 in serie met C| is gelijk aan:
*2

1

JC0R2C| 4- 1

ja)C}

ja>C}

(45)

Deze impedantie staat parallel aan C2:
1

ja)R2C\ 4- 1
^v(a)( J^)

ja>C2

________ jwRlCy 4-1________

_£

jcoR^C] + 1

R2C]C2 + ja>(C] 4-C2)

(46)

ja)C2
Met behulp van (46) kan de overdracht van de schakeling worden bepaald
door het netwerk als een spanningsdelingsnetwerk te beschouwen. Hier
bij is er van uitgegaan dat de uitgangsimpedantie van de voorgaande trap
nul is en de ingangsimpedantie van de volgende trap oneindig hoogs. For
mule 47 toont de uitgewerkte overdracht van het passieve RIAA-correctienetwerk dat is getekend in figuur 116a.
Un

v[a)

Ui

K| + Z v(fl)

o_
H{a}(jco)= ƒ=

y-

(47)

jcoR2C\ + 1
(j(ü)2 R\R2C]C2 4- jo)(R]C] + R\C2 + R2C1) + 1

Uit de eerder gestelde eis waaraan de overdracht van de RIAA-correctie
(zie formule 41) moet voldoen, volgt dan:
Tabel 2
Ontwerpformules voor
het passieve RIAAcorrectienetwerk van
figuur 116a.

R2C} =0,318- 10-3
R,/?2C1C2 = 2,385- 10~7
/?,€, + R,C2 + R2C, = 3,255- 10~3
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De componentenwaarden kunnen met behulp van formules in tabel 2
worden berekend door de waarden van R2 of van C] te kiezen.
Voor het filternetwerk van figuur 116b is de vervangingsimpedantie (Z^)
van R2 parallel aan C2 en in serie met Cj gelijk aan:
Zv(b)(jw) ~

jcoC |

_ƒ£/>/? 2C2 4- 1

(48)

jü>/?2(Ci 4- C2 ) 4-1

(K2C]C2 4- jcoC]
De overdrachtsfunctie van het filternetwerk van figuur 116b kan op de
zelfde manier wordenn bepaald als voor het passieve filternetwerk van fi
guur 116a:
Zy(b)

W(b)( ja>) = — =
ui

_

Ki + ZV(ö)

(49)

________JQ>/?2(Ci 4-C2) 4-1____________
(jco)i K]/?2CjC2 4- jco(R]C] 4-/?2C] 4*/?2C2)4"1

De componentwaarden kunnen worden bepaald door de overdracht van
de RIAA-correctie (zie formule 41) gelijk te stellen aan de overdrachts
functie van (49). Dit is in tabel 3 uitgewerkt.

Tabel 3
Ontwerpformules voor
het passieve RIAAcorrectienetwerk van
figuur 116b.

R2(Ct + C2)= 0,318- 10-3
/?1R2C1C2 =2,385- 10-7
RiCj + R2Ci + R2C2 = 3,255- 10“3

Het passieve RIAA-correctienetwerk moet minimaal tussen twee versterkertrappen worden geplaatst, zodat de in- en uitgangsbelasting van het
passieve RIAA-correctienetwerk kan worden aangepast aan respectieve
lijk de uit- en ingangsimpedantie van de versterkertrappen.
Als we de uit- en ingangsimpendantie van de voorgaande respectievelijk
volgende trap niet mogen verwaarlozen, moet het volgende gelden: uit fi
guur 116 kan worden afgeleid dat de uitgangsimpedantie Zo in serie staat
met Ri (Zj = R| 4- Zo) en dat de ingangsimpedantie Zj parallel staat aan de
vervangingsimpedantie ZV(aj (zie formule 46) in het geval van het filternetwerk volgens figuur 116a en aan Zv(bj (zie formule 48) indien gebruik
wordt gemaakt van het filternetwerk volgens figuur 116b.
Voor de overdracht van beide filternetwerken kunnen we dan schrijven:
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Z ] 4- Z i

.

(»2

4- joj

Z] +Z,

H(b)(» =

ja>R2C] + 1_____________________
Z](R2C} +ZtC] + ZjC2) + R2ZjC]
4- 1
Z1+Z,

jcoR2 (C | 4- C2) 4- 1

Zj

Z] +Zj

5.4

(jö>)2

/?2ClC2Z>Z|
z 1 4- z j

. Z](R2C1 +R2C2 + Z jC]) + Z jR2(C] + C2)
4- ico-----------------4- 1

Zx + Z-,

Als deze impedanties nauwelijks of geen invloed mogen uitoefenen op de
overdracht van het RIAA-correctienetwerk, dan moet gelden dat Zo« Rj
en Z,» Zv.

Passieve RIAA-correctienetwerken stellen hoge eisen aan de lineariteit
van de afzonderlijke versterkertrappen. Als de ingangsversterker een ver
sterking heeft van bijvoorbeeld 38 dB (75 x), dan zal deze versterker bij
een ingangsspanning van 3,5 mV bij 1 kHz een uitgangsspanning leveren
van 28,4 mV bij 20 Hz, 262,5 mV bij 1 kHz en 2,5 V bij 20 kHz.
Om geen problemen te krijgen met vervorming bij hogere frequenties,
dient de ingangstrap een grote lineariteit en een hoge maximale uitgangsspanning te hebben zonder dat stabiliteitsproblemen kunnen ont
staan.
5.4.3
Actieve RIAA-correctie
Actieve RIAA-correctienetwerkjes worden in de praktijk het meest toege
past. Hierbij vindt de totale RIAA-correctie plaats in de terugkoppellus
van de versterker. Daartoe moet een frequentieselectief netwerk in de te
rugkoppellus worden opgenomen, bestaande uit een serieschakeling van
twee eerste-orde-hoogdoorlaatfilters.

Het voordeel van een geheel actief RIAA-correctienetwerk is dat de voorversterker met één enkele versterkertrap kan worden opgebouwd. Door
dat de correctie plaats vindt in de terugkoppellus, hebben de in- en
uitgangsimpedantie van de voorgaande en volgende (deel)schakeling
geen invloed op de RIAA-overdrachtskarakteristiek, dit in tegenstelling
tot passieve RIAA-correctienetwerken. Een geheel actieve RIAA-correctie
is echter moeilijker te dimensioneren dan een passieve variant.
In figuur 117 op de volgende bladzijde is het blokschema van een actieve
RIAA-correctie getekend.
Figuur 118 op de volgende bladzijde toont vier frequentieselectieve terugkoppelnetwerkjes die voor actieve RIAA-correctie kunnen worden
gebruikt. Ook is in dezelfde figuur de bijbehorende vervangingsimpedanties (Zt) van elk frequentieselectief terugkoppelnetwerk aangegeven. De
weerstand Rdc staat voor de ohmse weerstand bij 0 Hz (Zt (0)).
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Figuur 117
Blokschema van een
actieve RIAAcorrectieschakeling.
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De actieve RIAA-correctie kan wor
den geconfigureerd met een inver
Ul
terende of een niet-inverterende
versterkerschakeling. Voor het be
palen van de overdrachtsfunctie
wordt de versterkerschakeling
gemmakshalve vervangen door
een ideale opamp. We mogen dan
stellen dat de ingangsimpedantie
oneindig hoog is, dat de uitgangsimpedantie gelijk is aan nul en dat de
open-lus-versterking (Atoo) oneindig hoog is.
<■

Figuur 118
De vier meest toegepas
te frequentieselectieve
terugkoppelnetwerken
voor actieve RIAAcorrectie.
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Actieve inverterende RIAA-correctie
Figuur 119 toont een actief inverterend RIAA-correctienetwerk, zowel
zonder (a) als met lEC-norm (b). Ook is in de figuur voor beide varianten
de overdrachtskarakteristiek getekend.

De overdracht van de actieve inverterende RIAA-variant kan worden
berekend met behulp van formule 51:

Rt+Zt
Ro
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Figuur 119
Actieve inverterende
RIAA-correctie (a), in
(b) aangevuld conform
de lEC-norm.
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._____ R.«0
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«------- r.--o
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Condensator Co vormt samen met Rq aan de ingang van de versterker een
eerste-orde hoogdoorlaatfïlter. Indien Co ontbreekt, moeten we in formu
le 51 Co gelijkstellen aan oo. In dat geval wordt de overdracht bepaald
door de verhouding van (Rt 4- ZJ en Ro.

In (51) refereert Zt aan de vervangingsimpedanties van één van de frequentieselectieve terugkoppelnetwerken die zijn getekend in figuur 117.

De overdrachtsfunctie van de actieve inverterende RIAA- of R1AA/IECcorrectie kan worden bepaald door de formule van Zt van het gekozen frequentieselectieve terugkoppelnetwerk uit figuur 118 in te vullen in (51)
en gelijk te stellen aan de algemene RIAA- of RIAA/IEC-overdrachtsfunctie
(zie formule 39 of 42). Voor de inverterende versterkerschakeling volgens
figuur 119a geldt dan voor de overdrachtsfunctie, uitgedrukt als tijdcon
stante:
H(jto)RlAA - -

jcot2

Rpc

Ro
H(jw)RIAA ~ ~

4- 1

+ l)(>t3 4- 1)

Rpc + Rt
Ro

als Rt = O

(jwr2 + 1)( ja>r4 + 1)
{j0JT} + 1)( jcur3 + 1)

(52)

als Rt * O

en voor de inverterende versterkerschakeling van figuur 119b is de over
drachtsfunctie gelijk aan:
H(ja>)RIAA/IEC

Rpc

(jCüTQ +

Ro
H(jco)RIAA/IEC

_______ jCüT0(J(OT2 + 1)_______

+ 1)( j(DT3 + 1)

als Rt = O

Rpc + Rt

ja)TQ(ja)T2 + 1)0*4 + 1)

Ro

(j(DT0 4- l)(Jü>ti + 1)(j(DT3 4- 1)

(53)
...als Rt ^0
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Uit de bovenstaande overdrachtsvergelijkingen blijkt dat het toevoegen
van Rt een nulpunt creëert op 0^4, dat niet tot de RIAA-correctie behoort.
Dit nulpunt zorgt ervoor dat de hoge frequenties niet meer met 20 dB/decade worden verzwakt, voorbij dit punt gaat de karakteristiek weer hori
zontaal verlopen (differentiërende werking). De spanningsversterking is
voorbij a>k4 gelijk aan de verhouding van Rt en Rq.

Een bijkomend nadeel van dit ongewenste nulpunt (&>i<4) is dat het faseproblemen in het hoorbare frequentiegebied kan veroorzaken. In figuur
120 is het Bode-diagram van een geheel actief RIAA-correctienetwerk
weergeven. Het tweede nulpunt (a>k4) ligt hier in de buurt van 30 kHz. Fi
guur 120 laat het effect van het tweede nulpunt zien bij een ideale RIAAcorrectie. Door de differentiërende werking ontstaat een faseverschui
ving van 90°. Als dit ongewenste nulpunt te dicht bij of in het hoorbare
frequentiebereik ligt, kan het stereobeeld ernstig worden aangetast.
Een faseverschuiving (ook wel fasefout genoemd) heeft looptijdverschillen tussen de verschillende frequentiecomponenten tot gevolg. Uit de
wetenschap van de ‘fysiologie van de mens’ is gebleken dat het menselijk
gehoor erg gevoelig is voor deze looptijdverschillen bij stereofone weer
gave. De kleinste fasefouten kunnen het stereobeeld al grondig verstoren
(gehoorsmatig leidt dit tot een minder ‘diepe’ afbeelding), ook al hebben
die verder geen invloed op de klank van een opname.
In figuur 120 ligt het kantelpunt van
bij 30 kHz. Een decade eerder,
dus bij 3 kHz, neemt de faseverschuiving met 457decade toe. Deze fase
verschuiving heeft in ons voorbeeld net nog geen al te grote gevolgen
voor het stereobeeld. Dit maakt echter wel duidelijk dat wanneer oj^
kleiner wordt dan 30 kHz, het stereobeeld wel degelijk nadelig door deze
faseverschuiving kan worden beïnvloed.
Figuur 120 (links)
Bodediagram.

«n
•v.

«A «4
4:«
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Jl «r>
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Figuur 121 (rechts)
Effect van a)k4.

......

In tabelen 4 t/m 7 (volgende pagina’s) hebben we voor elk frequentieselectief terugkoppelnetwerk apart de voorwaarden samengevat waaraan de
polen (a^ko-^ki en<z>^3) en de nulpunten
en (d^] volgens de RIAA/1ECoverdrachtsfunctie moeten voldoen. Met behulp van de formules die in de
tabellen zijn aangegeven, kunnen de componentenwaarden van het geko-
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Tabel 4: Ontwerpformules voor actieve inverterende RIAA- en RIAA/IEC-correctie met het frequentieselectieve
terugkoppelnetwerk van figuut 118a
____ ________________________ R| = 0
7,96 ms TQ =Rq -Cq

(tlk0

tq =

Wk1

ri = 3,18 ms r 1 =Rj -Cj

wk2

T2 = 318 z/S

T2

<ok3

t3 =

t3

wk4

r4<T3

75/zS

__

/?1 R2 (Cj +C2)
Rj + /?2

=f?2 <2

Rt * O

=^0 Co____________________________
T1=ftl-Ci_____________________________
tq

-/?2 '(Cj +C2) t Rf -(^1 -Ci -ft2 -C2)2

r2

*1 + ^2

(«l+R2)2-(Ci+C2)

r3 =/?2 'c2
r4

Rt 'ClC2
Cl +C2

___ ______ I___________________ ____________
Uit de bovenstaande formules kunnen tevens de volgende vergelijkingen worden afgeleid
R] <2 =

r3(T1—r2)_

883,33 /zs

T2 -T3

R2<1 =

Tl(^2 ~r3)
ri-T2

r3-frl -r2)frl-T4)
rr(r2-T3)(r3-T4)
r2-(r2-r3)(r3-r4)

270.00 zzs

I ^3 *(ri —T2)(ri —T4)

________________
*1

-1--2 =11,778 s

*2

T2-T3

21
C2

3,600 s
r3(r1 -r2)

r3 -(ri-T2)(ri ~T4)
Tr(r2-T3)(t3-T4)
'(^2 ~r3)(r3 ~r4)
r3’(r1 ~r2)(r1 ~r4)

zen frequentieselectieve terugkoppelnetwerk in de actieve inverterende
versterkerschakeling op eenvoudige wijze worden bepaald. De derde ko
lom geeft de ontwerpformules voor Rt = 0 en in de vierde kolom zijn de
corresponderende formules voor Rt
0 opgesomd.
Voor de formules in de vierde kolom die T2 en r4 vastleggen is een eersteorde-benadering gegeven (omwille van de eenvoud van de formules).
Deze benadering is vrij nauwkeurig indien Rt« R2, wat in de praktijk
vaak het geval zal zijn.
Uit tabellen 4 tot en met 7 kunnen we de volgende conclusies trekken:

als Rt * 0: de waarden van Ro en Rt kunnen onafhankelijk van elkaar
worden gekozen. In de inverterende schakeling van figuur 119a
bepaalt weerstand Ro alleen de versterkingsfactor zonder de frequentiekarakteristiek te beïnvloeden. In de inverterende schakeling van fi
guur 119b bepaalt Ro echter niet alleen de versterkingsfactor, maar
heeft ook invloed op de pool
Weerstand Rr is mede bepalend voor
de waarden van a>|<2 enty^, terwijl
en
niet worden beïnvloed
door Rt. Het (ongewenste) kantelpunt
kan met een externe filterschakeling worden gecorrigeerd;
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Tabel 5: Ontwerpformules voor actieve inverterende RIAA- en RIAA/IEC-correctie met het frequentieselectieve
terugkoppelnetwerk van figuut 118b
Rt=O
rp = 7-96 ms TQ =Rq -Cp

">ki

Ft = 3,18 ms

Rt* 0
|rQ=/?Q-Co

+^2(c1 +c2)] +

T1 =

__________________________

kl = X'[R1C1+R2(Cl+C2)] +

+ X’ vt«1c1 +«2(C1 + c2)]2

J[RfCi +^2(^1 +C2)]2 —4Ry?2^1^2

+

Rrc2
wk2

i2 = 318 hs

wk3

t3

r2 =^2(c1 +c2)

r2a=^2(Cl+C2)+

+^2(c1 +C2)]-

r3 =

|r 3 = X’I^1C1 +^2(Cl +c2)]“

= 75//s

X' 4riC1+R2(C1+c2)]2-4r1r2CiC2

-X'4R1C1+R2(Cl+C2)]2-4R^2C1C2 |
ÜJk4

Ci+C2

r4<r3

T4

_Rt Ci-C2
C1 +c2

Uit de bovenstaande formules kunnen tevens de volgende vergelijkingen worden afgeleid

RvCi =

R2'c2 =

r1 “ T2 + r3 = 2937,00//s

rr*3
T1-T2+T3

= 81,21//s

/?1-C2 =

*r*3(T1~~r2+*3) = 1007,20 fis

*2d =

frl — T2)(r2 ~r3) _ 236,79 fis

(r 1 -t2)(t2 -T3)

T1 -T2 +73

LLZ3.
R2C2

J

t]-t3-t2'T4

t^-t2+t3-T4

*TT3

/?2d
T1 +T3 —R-j <1 -R2 C2

_J

?1 =

(i~1 -r2+i3)2
= 12,403 s

*2

(t}-t2)(t2-T3)

£1
c2

frl-r2)(T2-r3)=2916s
ryr3

Rvc2
r2-c2
r2 <1
R2-C2

als Rt = 0: de waarde van Ro en één van de componentenwaarden van
het frequentieselectieve terugkoppelnetwerk kunnen onafhankelijk
van elkaar worden gekozen. In de inverterende schakeling van figuur
119a bepaalt weerstand Ro alleen de versterkingsfactor zonder de frequentiekarakteristiek te beïnvloeden. In de inverterende schakeling
van figuur 119b bepaalt Ro niet alleen de versterkingsfactor, maar
heeft ook invloed op de pool oj^q.
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Tabel 6: Ontwerpformules voor actieve inverterende RIAA- en RIAA/IEC-correctie met het frequentieselectieve
terugkoppelnetwerk van figuut 118c
Rt=0
Rt # 0
wk0.

tq

= 7,96 ms TQ =Rq 'Cq____________________________

T1 = ^•[R2Ci+R1(Ci+c2)] +
Wk1

tq

=Rq -Cq_________________________

ri = X’[R2C1+R1(C1+C2)] +

ri = 3,18 ms

+

xjR2Cl +Ri(C, + C2)]2 -4RiR2C1C2

^k2

i-, = 318 zzs r2=R2:Cl._

wk3

r3 = 75/zs

r3 = X’f«2Ci +R?1(G1 +C2)]-X' \,tR2Cl +«1(C1 +c2)]2 -4R1R2C1C2

+ X’

+R1'C1 +C2)]2

T2s:R2"C}+C]-Rf

73 = X’^201 +R1(C1 +C2)]“

-X' vtR2Ci+«1(C1 +C2)]2 -4R1R2C1C2

t4 ~Rt C2_____
<£k4
^<^3
IUn de bovenstaande formules kunnen tevens de volgende vergelijkingen worden afgeleid:
R1<1 =

(T1-r2)(r2-T3)=218700ziS
^2

T1 + T3 -R-\ -C2 -r2 ’C1

R2C2 =

rrr2-T3
= 109,05/zS
(T1 -r2)(r2 -T3)

RfCi

rvc2 =

T-^- = 750,00 /.is
T2

r2<i

R2<1 =

t2

=318,00 us

(ri-r2)(r2-r3)=6877s
*2

£1=
c2

r1‘r3

r2

(ri-r2)(r2-53)=2916s
T1-T3

rrr3-r2T4
*rCl
R2d
*2Ci

R2-C2
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Tabel 7: Ontwerpformules voor actieve inverterende RIAA- en RIAA/IEC-correctie met het frequentieselectieve
terugkoppelnetwerk van figuut 118c

Rt=0
7Q -Rq Cq____ __________________
Lp =Rq-Cq
^kO

tq

T1 = X’tR2C2 +Kl(c1 +c2)]+
Wk1

El* 0

= 7,96 ms

Tï = 3,18 ms

pï = X-[/?2C2+«l(Ci+C2)]4-

+ X’ 4^2 +/?1(C1 +c2)]2 -4/?y?2Clc2 ;

+ y2- 4^2 +*1(C1 +c2)]2 -4Ry?2CiC2
wk2

r2 = 318 //s

wk3

t3 =

^k4

T4<r3

T2

^/?lff2Cl
R-\ + /?2

r2

r3 ~ %'[R2P2 +Ki(Ci +C2)]-

_ftrft2-Ci
/?1 +r2

(R1+R2)2

73 = J^-[^2c2 +Ki(Ci +C2)]-

75/is

~X ■^R2C2+Ri(C1+C2)]2-4RiB2CiC2 [

~X'^2^2+»l(Cl+C2)]2-4^^ |

Z______________________________________ [74 ~Rt C2

Uit de bovenstaande formules kunnen tevens de volgende vergelijkingen worden afgeleid.

_R, .C2(rrr3 -r2-r^)

Rl-Ci =

72 74

72

/?2<2 =

/?1-C2 =

------- ------------------ . = 95,21^
(?1 -12)^2-^3)+ r2

*1<1

rrr3(r1-T2)(T2~T3) = 654,79 lis
T2[(71-T2)(T2-ï'3) + r2]

ri + 73 -R-\ -Ci -/?2 'c2

T2[^1-72)(^2-r3) + ï'2]
*2<1 =

(7 1 -72)(72 -73)

£1=
*2

£1
C2

____

= 364,24 fts

(ri-T2)(r2-r3)=6877s

RvCi
*2<1

t2

[(t-1-t'2)(t2-ï'3) + t2]
^1*73(11 ~t2)(t2 -73)
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Actieve niet-inverterende RIAA-correctie
Figuur 122 toont een actieve niet-inverterende RIAA-correctieschakeling,
zowel zonder (a) als met lEC-norm (b). Ook is in figuur 122 voor beide
varianten de overdrachtskarakteristiek getekend.
Figuur 122
Actieve niet-inverteren
de RIAA-correctie (a), in
(b) aangevuld conform
de lEC-norm.
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Met behulp van (54) kan de overdracht van de actieve niet-inverterende
RIAA-correctie van figuur 122a worden bepaald.
oj\=l
12-=
J0J
Ui

Ro + Rt 4- Zt __ Rt 4-Zt + 1
Rq
Ro

(54)

In (54) refereert Zt aan de vervangingsimpedanties van één van de frequentieselectieve terugkoppelnetwerken die zijn getekend in figuur 118.

De overdrachtsfunctie van de actieve niet-inverterende RIAA-correctie
kan op dezelfde manier worden bepaald als de actieve inverterende RIAAcorrectie (zie figuur 119a); deze is gelijk aan:
>

Rdc

0*2 + 1)0*4 4-1)

H(]w}riaa = —---------(jcoT} 4- l)(ja>r3 + 1)
H(Jo))riaa ~

als Rt = O

Rpc + Rt

(j(OT2 +1)(jcot4 4-1)

R0

(jcüT] + 1)(>T3 4- 1)

(55)

als Rt * O

Uit de bovenstaande vergelijkingen voor de overdrachtsfunctie kunnen
we afleiden dat de karakteristiek vaneen niet-inverterende RIAA-correctie
altijd een extra nulpunt heeft op a>^ dat niet tot de RIAA-norm behoort.
De positie van het nulpunt tz?k4 is afhankelijk van de waarde van Rt (zie ook
figuur 122). De versterkingsfactor wordt voorbij cok4 gelijk aan de verhou
ding van (Rt + Ro) en Ro. Het nadeel van dit ongewenste nulpunt in de cor-
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Tabel 8: Ontwerpformules voor actieve niet-inverterende RlAA-correctie met het frequentieselectieve terugkoppelnetwerk
van figuut 118a

r 1 = 3,18ms

ri =RrCi

0,k2

T2 =318 //s

r2

wk3

T3 =75 lis

r3 =/?2 ^2

wk4

r4 <T3

ï-4

ƒ?! -f?2 ’(c1 +^2) t (fy

/?l+fl2

’Cj -R2 -C2)2
(^l+^2)2-(Ci+C2)

Cl'C2*(fy -ftp)
C1 +C2
____ I

Uit debpvenstaande formules kunnen tevens de volgende vergelijkingen worden afgeleid

/?1-C2 =

r3'(r1 ~r2)(r1 ~r4)
ï’r(r2-ï'3)(T3-r4)
r2^-(T2-T3)(T3~T4)

/?2-Cl =

rr(T1 —r2)(r 1 -r4)

*1=

r3 ’(T1 —r2)(r1 -74)

*2

ri -(12 -r3)(r3 -^4)
-^2-13)^3-14)

c2

r3-(T1“r2)(^1-r4)

rectiekarakteristiek is al aan de orde gekomen bij de behandeling van de
overdrachtsfunctie van de actieve inverterende RlAA-correctie.
Voor het bepalen van de voorwaarden waaraan de polen
en
en
de nulpunten
en 00^4) van de niet-inverterende RlAA-correctie moe
ten voldoen, kunnen we de ontwerpformules gebruiken die in tabellen
8...11 zijn gegeven.
Ook hier is omwille van de eenvoud een eerste-orde benadering gegeven
voor de formules die de tijdconstanten r2 en r4 bepalen. Deze benadering
is redelijk nauwkeurig als (Rt 4- Ro)« R2, wat in de praktijk vaak het geval
zal zijn.
Uit de bovenstaande tabellen kunnen we de deze conclusies trekken:
als Rt
0: dewaarden voor Ro en Rt kunnen onafhankelijk van elkaar
worden gekozen. Het instellen van de versterking zonder de frequentiekarakteristiek te beïnvloeden is mogelijk door de weerstandsverhouding Rt/Ro te veranderen en er daarbij voor te zorgen dat (Ro + Rt)
niet verandert. De totale weerstand (Rq + RJ bepaalt alleen de waarde
van a>\a en (d^, terwijl
en
niet worden beïnvloed door de
waarden van Ro en Rt;
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Tabel 9: Ontwerpformules voor actieve niet-inverterende RIAA-correctie met het frequentieselectieve terugkoppelnetwerk
van figuut 118b ________________________

+^2(c1 +c2)]+ X’

wki

T1 = 3,18ms

T1 =

wk2

T2 =318 /zs

T2=/?2(c1 +^2)+ (Rt

wk3

73 =75 fis

wk4

r4 <r3

+ ^2(c1 +c2)]2 -4/?y?2c1c2

q2

1
C1+C2

r 1 = X• [R1C1 + «2(C1 + C2)] - X• \’tRlCl +R2(C1 +C2)]2 -4R1R2C1C2

74

CiC2(fy +Rq)
C-| +C2

Uit de bovenstaande formules kunnen tevens de volgende vergelijkingen worden afgeleid:
«1-Ci =

LL£3_
/?2<2

R2<2 =

71-73-^2^4
71-72+73-74

/?1-C2 =

(

71'73

fl2-Ci

K2-C1 =

Tj +t3 -/?i

51

*1-C2
R2-C2

*2

‘c2

*2<1
/?2<2

£1=
C2

* als Rt = 0: alleen de waarde van Ro kan vrij worden gekozen. Verande
ring van Ro heeft effect op zowel de versterking als op de waarde van
(1)^2 en
terwijl
en
niet door Ro worden beïnvloed;
•* het (ongewenste) kantelpunta?^ kan met een externe filterschakeling
worden gecorrigeerd.
De actieve niet-inverterende RIAA/lEC-correctie volgens figuur 122b ver
eist een aparte behandeling. De overdrachtsfunctie van de niet-inverte
rende versterkerschakeling van figuur 122b is gelijk aan:

+ Zt

H(»= —
“i

Ro +

1

+ _ JcüCq(Rq + Rt +Zt) + 1

+ 1=

(56)

jcoRo^o +

jcoC0
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Tabel 10: Ontwerpformules voor actieve niet-inverterende RIAA-correctie met het frequentieselectieve
terugkoppelnetwerk van figuut 118c
'09 k1

t-j

= 3,18ms

+R1(C1 +C2)]+ X’ vtaci+Rl(Cl+C2)]2 -4R1R2C1C2

r1 =

wk2

72 = 318 //s

T2=/?2-C1 -hCi(/?f +/?o)__________

wk3

?3 =75 fis

T1 = X lR2C1 + R1<C1 + C2)] - X‘ \tR2Cl+Rl(Ci+C2)]2 -4R1R2C1C2

______

t4 = C2(fy +Rq)_______________ _____
r4 < TA
OJk4
Uit de bovenstaande formules kunnen tevens de volgende vergelijkingen worden afgeleid.

r£i=
R2c2 =

/?1-c2

*2<1 =

ri+T3-ftl-C2 -/?2-Ci
RrCi

1123.
R2C1
rr 72(73-74)4-73-74 (^-72)
71*73-72-74

£1 =

^1<1

R2

/?2 <1

£1 =
C2

1

^2<i
r2-c2

Condensator Co vormt samen met Ro aan de ingang van de versterker een
eerste-orde-hoogdoorlaatfilter. In (56) refereert Zt weer aan de vervangingsimpedanties van één van de frequentieselectieve terugkoppelnetwerken die in figuur 118 zijn getekend.
De overdrachtsfunctie van de actieve niet-inverterende RIAA/IEC-correctie, uitgedrukt in de tijdconstanten, is gelijk aan:

(j^OL + 1)0*2 + 1)0*4 +1)
0*0 4- 1)(JCUT! 4- 1)0*3 + 1)

H(Jw)riaa/IEC

Rpc
Rq

H(Jo))riaa/iec

Rpc + Rt . O*0L + 1)0*2 + 1)0*4 + 1)
Ro
(ja)*o + 1)( Jö>*1 + l)(jö>*3 + 1)

als Rt = O
(57)
als R[ * O

Ook hier ontstaat een extra nulpunt bij a>k4- terwijl de positie van dit nul
punt afhankelijk is van de waarde van Rt (zie figuur 122 ). De versterkingsfactor is voorbij
gelijk aan de verhouding van (Rt 4- Rq) en Ro.
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Tabel 11: Ontwerpformules voor actieve niet-inverterende RIAA-correctie met het frequentieselectieve
terugkoppelnetwerk van figuut 118d
Wk1

T1 = 3,18ms

T! = %-[R2C2

wk2

T2 = 318//s

T2

wk3

13 =75 //s

t, = %

“>k4

T4 <?3

+ C2)]+%-^«2C2 +R1(C1 + C2)]2 -4R1R2C1C2

RyR2-C-\ | R^^^Rt +Kq)
*1+^2

(R1+K2)2

[R^2 + R-ifC, + C2)]-

4R2C2+Rl(Cl+C2)]2 — 4R1R2C1C2

1

~C2(fy +Kq)___________________________________________________

Uit de bovenstaande formules kunnen tevens de volgende vergelijkingen worden afgeleid:

RrCi =

IT1 + r _Rt <2(7rT3-T2^4)

T2T4

/?2<2 =

r1‘r3
«1<1

ffrC2 =

ri + 13 -R-\ <1 -R2 <2

R2-Cl =

LL23.
/?1-C2

*1
R2

RyCi
/?2C1

£1 =

?r£i

c2

/?1-C2

In dit geval zijn de waarde van de polen ö?k0’ ü>kien wk3 ook precies het
zelfde als bij de niet-inverterende RIAA-correctie volgens figuur 122a.
Bovendien veranderen de waarden van wki en o>k3 niet door de aanwezig
heid van Co, maar de positie van de nulpunten a»k2 en CJk4 is door de aan
wezigheid van Co in de niet-inverterende configuratie anders dan in de
inverterende en niet-inverterende versterkerschakeling volgens figuur

119b resp. figuur 122a. Dit in tegenstelling tot de inverterende verster
kerschakeling, waar alleen

wordt beïnvloed door de aan- of afwezig

heid van Cq. Bovendien veroorzaakt Co nog een (ongewenst) nulpunt op
a>koL- Dit nulpunt zorgt ervoor dat lage frequenties (< a>kOL) niet meer
worden verzwakt (H(< wk0L) = 0 dB).
In tabellen 12... 15 hebben we voor elk frequentieselectief terugkoppel

netwerk afzonderlijk de voorwaarden samengevat waaraan de polen (a>ko»
Wki en cük3) en de nulpunten (<z>k0L. &>k2 en wk4) voor de niet-inverterende
RlAA/lEC-correctie volgens figuur 122b moeten voldoen.
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Tabel 12: Ontwerpformules voor actieve niet-inverterende RIAA-correctie met het freguentieselectieve
terugkoppelnetwerk van figuur 118a
^kO. tq = 7,96ms rp =Rq-Cq
^k1

t1

a>k3

T3=75//s

wkOL
I<vk2
wk4

=3,18 ms

Ti=RyCi___________

13=R2‘C2

+^2^2]'^ +
T0L >r2 >r4 0 = 1 + [Cq(Rq + Rt) + Co(R] + R2) +
T2 =318//s
+ [£0(^0 + Rt )(^1C1 + ^2c2) + ^/?2(co(c1 +C2) + CiC2)]-Üw)2
+ [^V?2c0c<2(^0 +Rt )]*(M)3

Uit de bovenstaande formules kunnen tevens de volgende vergelijkingen worden afgeleid
RrCi =

*2^ =

51

r3(rd -ri)frl ~r2)(r1 ~T4)
*l(*QL —^3)(r2 “r3)(r3 “r4)

fret -*3)fr2-T3)(t3-T4)
T3(TQL -ri)(*1 —t2)(ti-t4)

R2

t3(tCL —T1)(T1 ~T2)(^1 — ^4)
Tl(T0L —^3)(r2 —^3)(T3 —r4)

21=
c2

r 1 (rCL ~r3)(T2 ~r3)(r3 ~r4)
Tl(TQL -ri)(ri -T2)(r1

Doordat zowel de teller als de noemer van de overdrachtsfunctie een der
degraadsvergelijking is, valt de uitwerking uiteindelijk complexer uit dan
bij de voorgaande schakelingen. Het bepalen van de componentenwaar
den voor het gekozen frequentieselectieve terugkoppelnetwerk vergt dan
ook het nodige rekenwerk.

Uit tabellen 12... 15 kunnen we de volgende conclusies trekken:
als Rt
0: de waarden van Ro en Rt kunnen onafhankelijk van elkaar
worden gekozen, indien rol als afhankelijk wordt beschouwd. De
versterking kan worden ingesteld zonder de frequentiekarakteristiek
te beïnvloeden door het veranderen van de weerstandsverhouding
Rt/Ro en er tegelijk voor te zorgen dat (Ro + Rt) niet verandert. De tota
le weerstandswaarde van (Ro + Rt) is slechts bepalend vooraal, wk2
en co^, terwijl
en 0^3 niet worden beïnvloed door de waarden van
Ro en Rt;
"*• als Rt = 0: alleen Rq kan vrij te kiezen. Verandering van Ro heeft effect
op zowel de versterking als op de waarde van ö>k0L. wko, wk2 en
terwijl
en
niet worden beïnvloed door de waarde van Ro;
de (ongewenste) kantelpunten corol en co k4 kunnen met een externe filterschakeling worden gecorrigeerd.
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Tabel 13: Ontwerpformules voor actieve niet-inverterende RIAA-correctie met het frequentieselectieve
terugkoppelnetwerk van figuur 118b
=7,96 ms

______________________

SQzt^oj^p

a>kO

tq

"kl

ri = 3,18ms

ri =

wk3

?3 =75 /is

r3 = X ^lCl +^2(C1+C2)]”X' 4^1 +*2(c1 +c2)]2

“>kOL

r0L>r2>r4 0 = 1+ [Cq(Ro + fy) + ^i(Co +Ci) + R2(c1 +c2)]’/w +

0>k2

r2 =318/<S

+«2(C1 +C2)]+

\{^lCi +^2(c1 +c2)]2

+ [Co(Ro +Rt )(RiCi +/?2(Ci +C2)) + «iR2(Co(Cl -^C2) + C^2)Y(jaj)2 +

wk4

+ [Ry?2CoCiC2(«o+^)]-(/^)3
Uit de bovenstaande formules kunnen tevens de volgende vergelijkingen worden afgeleid:

«1<1

R2<2 =

R1-C2 =

r2-c2
___________ T1T3(T0L -t\+t2-T3 + t4)-tqi_t2T4____________
(ti+tüItql -tï+t2-13 + t4)-(tqi_t2 + tqi_T4 +t2t4 -1^3)

r2

C1

K2-C1 =

ri + T3 -R-\ -Cj —R2 C2

*1__

R2

*rC2
r2-c2

91=
c2

*2 <2

ft2<1
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Tabel 14: Ontwerpformules voor actieve niet-inverterende RIAA-correctie met het frequentieselectieve
terugkoppelnetwerk van figuur 118c

=7,96 ms

a>ko

tq

^ki

ri = 3,18ms

wk3

T3 = 75//s

wkOL

r0L >r2 >r4 0 = 1+ [Cq(Kq +K/) + Ki(Co +C1 +C2) + ^2cl]‘Aü +
r2 =318 //S
+ [C0(«0 +^f)(^l(Ci +C2) + /?2Cl) + /?V?2Cl(C0 +C2)]-(/<z>)2 +

wk2
<ok4

T 0 =Rq -Cq

X[Rl(Cl + C2) + R2C1 ] +

T3

^Ri(C1+C2) + R2C1f-4R1R2C1C2

^•[R1(C1 + C2) + R2C1]-^-v'[Ri(C1+C2) + R2C1]2-4R1R2C1C2

+[Ry?2cic2(/?o+^)]-W3
Uit de bovenstaande formules kunnen tevens de volgende vergelijkingen worden afgeleid
*1<1 =

T 1 +73 -/?1 <2 ~^2 'C1

/?2<2

LEI3
/?1-C1

RVC2 =

P2-C1 =

LLI3.
R2C!
r1r3(^0Lr2 +r0r4 +T2Ï4 ~ 1^ 3) ~ r 0L^ 2r 4

T1r3(T0L “*1 + ^2 -T3 + r4 ) ~r0Lr2r4

*1
/?2

R2<1

£1 =
c2

*2<1
/?2-C2
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Tabel 15: Ontwerpformules voor actieve niet-inverterende RIAA-correctie met het frequentieselectieve
terugkoppelnetwerk van figuur 118d
___
fl*kO

tq

Wk1

=7,96 ms

Io=Ro :co

= 3,18ms

r1 - X+ C2) + #2^1 ] + X’

+c2) + ^2cl]“

r3 ~

wk3

T3=75//s

wkOL

TQL >T2>r4 0 = 1+ [Cq(Ro

wk2

t2

=318//s

+C2) + R2C^ -4RiR2CiC2

+C2) + R2cl]2 -4RiR2Glc2

) + Cq(Ri +R2) + ^l(^1

C2) + ^2^2]‘

+

+ [c0(^0 +fy)(Kl(c1 +C2) + R2C2) + Rfi2C‘\(CQ +C2)]-(jaj)2 +

COk4

+ [/?V?2CoCiC2(Ro+^)]-Ü^)3

Uit de bovenstaande formules kunnen tevens de volgende vergelijkingen worden afgeleid:

(T1 +T3)-C2(R0 +Rt)-rir3(r0L~ri+T2~r3+T4)~T0Lr2r4
T0LT2^4

r2-c2 =

*r*3

rvc2 =

T1 + T3 -/?1 -C-] -R2 C2

R2-C^=

/?1-Ci

mi

RvC2

*1_ =

^•C1

/?2

r2-Ci

£1

c2

Ri-c2
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5.4.4
Passief/actieve RIAA-correctie
In de voorgaande paragraaf hebben we gezien dat een geheel actieve
RIAA-correctie een ongewenst nulpunt (ct^) introduceert, behalve wan
neer de schakeling van figuur 119a met Rt = 0 wordt toegepast. Ook is in
de voorgaande paragraaf aangegeven dat dit ongewenste nulpunt met
een externe filterschakeling kan worden gecorrigeerd. Dit externe filter
moet exact bij 0^4 een pool hebben, wat in de praktijk echter zeer moei
lijk gerealiseerd kan worden.
Een betere en meer praktische oplossing is te voorkomen dat dit onge
wenste nulpunt optreedt, en wel door de RIAA-correctie te realiseren met
een passieve hoogcorrectie en een actieve laagcorrectie.
Bij een deels passieve en deels actieve correctie wordt voor de ingang of
aan de uitgang van de versterkertrap een eerste-orde-laagdoorlaatfilter
aangebracht. Dit passieve fi 1 ter zorgt voor het kantelpunt op
1'1
rugkoppellus van de versterker is een hoogdoorlaatfilter opgenomen. Dit
filter zorgt voor de beide andere kantelpunten.

In figuur 123 is het blokschema getekend van een deels passieve en deels
actieve correctieschakeling, waarbij de passieve hoogcorrectie voor de
actieve laagcorrectie plaatsvindt. Het voordeel van deze configuratie is
dat het uitgangssignaal van het pick-up-element eerst lineair versterkt
kan worden, waarna het passieve hoogdoorlaatfilter de hoogcorrectie
voor zijn rekening neemt en daarbij tegelijk de ruisbijdrage van de eerste
versterkertrap verzwakt. Vervolgens hoeft de laatste versterkertrap al
leen de lage frequenties te versterken, waardoor een goede uitsturing
mogelijk is (slew kan op deze manier worden voorkomen).
Figuur 123
Blokschema van een
deels passieve en deels
actieve correctieschakeling.

u,-

>

-

->Uo

‘”kl

Passief/'actieve niet-inverterende RIAA-correctie
We zullen eerst een passief/actief RIAA-correctienetwerk behandelen dat
is opgebouwd rond een niet-inverterende opampschakeling. Figuur 124
toont een deels passieve en deels actieve niet-inverterende RIAA-correc
tie, zowel zonder (a) als met lEC-aanvulling (b).
Ook is in figuur 124 voor beide varianten de overdrachtskarakteristiek
getekend.
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Figuur 124
Passieflactieve nietinverterende RIAAcorrectie (a), in (b)
aangevuld conform de
lEC-norm.
‘”kl

<”k2

<’*k3
IO(Iob) [rads]

<°kO

<”1.0 <”kl

‘”u

<’»kJ
(rad i]

Weerstand R] en condensator C] vormen een passief eerste-orde-laagdoorlaatfilter dat voor het hoge kantelpunt op co^ zorgt. De overdracht
van dit RC-filter is gelijk aan:
1

jcoR]C] 4-1

(58)

Hierbij dient rekening te worden gehouden met de uitgangsimpedantie
van de voorgaande (deel)schakeling. Deze impedantie staat immers in
serie met weerstand Rb Als ook de ingangsimpedantie van de volgende
schakeling niet verwaarloosd mag worden, moet ook deze in de over
dracht worden meegenomen. De ingangsimpedantie staat parallel aan
condensator Ct en deze impedantie zorgt voor een afzwakking van het
kantelpunt co |<3.
In de terugkoppellus van de versterker is een hoogdooriaatfilter opgeno
men. De versterkerschakeling als geheel gedraagt zich dan als een actief
eerste-orde-laagdoorlaatfilter met een nulpunt bij aj\a en een pool bij
(üki. Voor lage frequenties (>
) wordt de versterking voornamelijk be
paald door de verhouding van de somweerstand (R2 + Rt) en weerstand
Ro. Voorbij
1 neemt de impedantie van condensator C2 af; dit heeft tot
gevolg dat de versterking tot 0)^2 met 20 dB afneemt. Voor hoge frequen
ties (< (0^2) wordt weerstand R2 door condensator C2 kortgesloten en
wordt de versterking bepaald door de verhouding van Rt en Ro. Deze ver
sterking is 20 dB (10 x) geringer dan bij lage frequenties.
Indien condensator Co is gemonteerd, dan vormt deze in combinatie met
weerstand Ro een eerst-orde-hoogdoorlaatfilter dat voor het nulpunt bij
verantwoordelijk is.
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De totale overdracht van het passief/actieve RIAA-correctie is gelijk aan:
1

Rp + Zt

ja)R\C] 4-1

Rq

(59)

In (59) refereert Zt aan de vervangingswaarde van de terugkoppelimpe-

dantie, die gelijk is aan:

Zf(>) =

jcoR2RtC2 4" /?2 “E Rt

(60)

ja>R2C2 4-1

De overdrachtsfunctie van de passief/actieve niet-inverterende RIAA-cor
rectie van figuur 124a moet voldoen aan:
H(jw)RlAA ~

HijWÏRlAA -

Ro 4- R2

(j^2 4-1)

Ro

(jcoT} 4-1)0?3 4- 1)

Rq 4- R2 4" R[

r!

als Rt = O
(61)

(j(QT2 + 1)
4- 1)(jö>t3 + 1)

als Rt * O

en voor de passief/actieve niet-inverterende RIAA/IEC-correctie van figuur
124b is de overdrachtsfunctie gelijk aan:

H(Jo>)riaa/iec —

Rq + Rz

(jtoTQL + 1)(JtOT2 + 1)

Ro

(jcüTQ 4- IXjCOTj 4- 1)(>T3 4- 1)

H(ja»KIM/IEC = Ro+R>+R‘

(jonge 4(jcüTQ 4-

Ko

als Rt = O

2 +1)

4- 1)(ja>t3 4- 1)

(62)

als Rt

O

De voorwaarden waaraan de polen (<z>ko> wki en &>k3) en de nulpunten
(tt>kOLen ^k?) volgens de RIAA/IEC-overdrachtsfunctie moeten voldoen, zij
samengevat in tabel 16. Met behulp van de formules in die tabel kunnen
de componentenwaarden op eenvoudige wijze worden berekend. Indien
Rt niet is gemonteerd, dan moet deze in de formules in tabel 16 gelijk aan
nul worden gesteld.
Tabel 16: Ontwerpformules voor een passief/actieve RIAA- en RIAA/IEC-correctie met een
niet-inverterende versterkerschakelinq

rQL >T0
fq=7,96ms

TO =^o <0

r-| =3,18 ms

r_1 =R2’C2

"k2

T2 =318 fis

T2

^k3

C3 = 75 fis

r3 =R-\ •C1

<^k0
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Passief/actieve inverterende RIAA-correctie
Het is ook mogelijk de passief/actieve RIAA- en RIAA/IEC-correctie op te
bouwen rond een inverterende versterkerschakeling. Dit is echter alleen
mogelijk indien weerstand Rr in de terugkoppellus in serie staat met het
hoogdoorlaatfilter (zie figuur 125). Het weglaten van Rt resulteert in een
actief eerste-orde-laagdoorlaatfilter dat alleen een pool creëert. Om ook
het nulpunt in de RIAA-correctiekarakteristiek te verkrijgen, moet een
passief eerste-orde /eod-/og-filternetwerk worden toegepast. Na de be
handeling van de passief/actieve inverterende RIAA- en RIAA/IEC-correctie
komen we hierop terug.

Figuur 125
Passieflactieve
in verterende R1AAcorrectie (a), in (b)
aangevuld conform de
lEC-norm.
<•>13

WW (Okl Wfc2

oxloti |ra<ls]

«13

Ook hier vormen weerstand Ri en condensator C] een passief eersteorde-laagdoorlaatfilter dat voor het hoog kantelpunt bij co^ zorgt (zie
voor de overdrachtsfunctie formule 58). Het passieve filter is aan de uit
gang van de versterkerschakeling geplaatst, zodat dit geheel gescheiden
is van de overdrachtsfunctie van de versterkerschakeling. Indien dit pas
sieve filter aan de ingang van de versterkerschakeling zou worden ge
plaatst, dan moeten we rekening houden met het feit dat R| in serie staat
met Rq en hierdoor invloed heeft op de overdracht van de schakeling als
geheel.
In de terugkoppellus van de versterker is hetzelfde hoogdoorlaatfilter op
genomen als in de niet-inverterende variant; de werking van de correctie
is identiek.
Indien condensator Co is gemonteerd, dan vormt deze in combinatie met
weerstand Ro een eerste-orde-hoogdoorlaatfilter dat het nulpunt bij co|<o
voor zijn rekening neemt.
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De totale overdracht van de passieve-actieve RIAA-correctie is gelijk aan:

Htot (jw)=

H2(jco) =

1

Z _Zj_

jcuR]C ] 4- 1 \

*0

(63)

In (63) refereert Zt aan de vervangingswaarde van de terugkoppelimpedantie (zie formule 60).

De overdrachtsfunctie van de passief/actieve inverterende RIAA-correctie
van figuur 125a moet voldoen aan:

R 2 4- R i

(j(ÜT 2 4- 1)

Ro

(J^l 4- l)(j^3 4- 1)

(64)

en bij de passief/actieve inverterende RIAA/IEC-correctie van figuur 125b
is de overdrachtsfunctie gelijk aan:

H(J(ü)riaa/iec

/?2 4- Rt

(JQ>t2 4-1)

Ro

(jcoiQ 4-1)(jcoT] 4- l)(>r3 4-1)

(65)

De voorwaarden waaraan de polen (&>k0’ ki en a,k3) en het nulpunt ((ü^)
van de RIAA/IEC-overdrachtsfunctie moeten voldoen, zijn samengevat in
tabel 17. Met behulp van de formules in die tabel kunnen de componen
tenwaarden op eenvoudige wijze worden bepaald.
Tabel 17: Ontwerpformules voor een passief/actieve RIAA- en RIAA/IEC-correctie met een
inverterende versterkerschakelinq
(UkO_ tq =7,96 ms r0=^0'c0

^k1

?1 =3,18ms

r1=R2C2

wk2

T2 =318 ns

T2

^k3

tg = 75//s

r3=ftl-Ci

_/?2 'Rt ’^2

R2 +

Aan de hand van tabellen 16 en 17 kunnen we concluderen dat de opzet
van een R1AA- of RIAA/IEC-correctieschakeling die bestaat uit een passieve
hoogcorrectie en een actieve laagcorrectie, resulteert in een zeer nauw
keurige en op eenvoudige wijze te realiseren overdrachtsfunctie. Het
hoog-kantelpunt (to^) en het (eventuele) laag-kantelpunt (a)ko) zijn hier
geheel onafhankelijk van de andere kantelpunten. Het eerste kantelpunt
(a>ki) kan als onafhankelijk van het tweede kantelpunt (cu^) worden be
schouwd. Alleen kantelpunt ai# is afhankelijk vana>ki en van de lineaire
versterkeringsfactor (dat is het gevolg van Rq).

We hebben eerder gezien dat een passief/actieve inverterende RIAA-cor
rectie bestaande uit een passieve hoogcorrectie en een actieve laagcor
rectie, alleen gerealiseerd kan worden indien weerstand Rt in de
tegenkoppellus in serie staat met het hoogdoorlaatfilter, en dat het weg-
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laten van Rt resulteert in een eerste-orde actief laagdoorlaatfilter dat al
leen een pool veroorzaakt. Toch is het mogelijk om met deze configuratie
een passief/actieve inverterende RIAA-correctie te realiseren, en wel door
de gehele RIAA-correctie op te bouwen met een passieve laagcorrectie en
een actieve hoogcorrectie. In dat geval zorgt dus het actieve eerste-ordelaagdoorlaatfilter voor het kantelpunt bij o>k3- Een passief eerste-orde
/efld-/ag-filternetwerk, dat zowel aan de ingang als aan de uitgang van de
versterker geplaatst kan worden, zorgt voor de pool bij <z>k 1 en voor het
nulpunt bij ajk2. Deze configuratie is getekend in figuur 126.

<’*kl

«ld

Figuur 126
Een andere mogelijk
heid om een passieflactieve inverterende RIAAcorrectie (a) op te bou
wen, in (b) aangevuld
conform de lEC-norm.

<'»u
<•)<!<><>

’|

O/'

(b)

«)(1oK> |ra<l sj

In de schakeling van figuur 126 vormt de combinatie van de weerstanden
Rj en R3 en condensator Cj een eerste-orde lead-lag-filter dat een pool bij
en een nulpunt bij &>k2 veroorzaakt. Voor lage frequenties (> a>ki)
heeft Cj een zeer hoge impedantie. De verzwakking van het netwerk dan
is nagenoeg gelijk aan nul. Voorbij wki neemt de impedantie van C] af;
hierdoor ontstaat een helling van -20 dB/decade, doorlopend tot
Voorbij het kantelpunt (t»k2 >s de impedantie van C] nul geworden. Er blijft
dan een spanningsdeler over met een verzwakking die wordt bepaald
door de verhouding van R] en R3. Aangezien <z>k2 een decade verder ligt
dan óz?ki» zal de verzwakking 20 dB zijn. De volgende (of eventueel vooraf
gaande) versterkerschakeling moet deze verzwakking compenseren.

Voor de overdracht van dit lead-lag-füter geldt:

H1(» =

ja)RiC\ + 1

(66)

ja)(R}C} + R3C1) + 1

Om dezelfde reden als bij de passief/actieve inverterende correctieschakelingen van figuur 125 is ook hier het passieve fïlter aan de uitgang van
de versterkerschakeling geplaatst.
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In de terugkoppellus van de versterker is een hoogdoorlaatfilter opgeno
men dat wordt gevormd door R2 en C2. De versterkerschakeling als ge
heel werkt dan als een actief eerste-orde-laagdoorlaatfilter dat voor de
pool bij 0)^3 verantwoordelijk is. Voor frequenties lager dan a>|<3 wordt de
versterking voornamelijk bepaald door de verhouding van R2 en Rq. Voor
bij cüj.3 neemt de impedantie van condensator C2 af: dit zorgt ervoor dat
de versterking met 20 dB/decade afneemt.
Indien condensator Cq aanwezig is, dan vormt deze in combinatie met
weerstand Ro een eerste-orde-hoogdooriaatfilter dat voor het nulpunt bij
o>k0 zorgt.
Voor de totale overdracht van de passief/actieve RIAA-correctie geldt:

jcuR-^C] + 1
j(ü(R]C] 4- R3C1) “I" 1

(67)
*0

In (67) staat Zt voor de vervangingswaarde van de terugkoppelimpedantie, die gelijk is aan:
Zt(jaj) =

*2
jcüR2C2 + 1

(68)

De overdracht van de passief/actieve inverterende RIAA-correctie van fi
guur 126a moet voldoen aan:
£2______ (jcot2 + 1)
Ro (jo>T} 4- 1)(jwr3 4- 1)

(69)

en voor de passief/actieve inverterende RIAA/IEC-correctie van figuur
126b is de overdrachtsfunctie gelijk aan:
R2
Ro

(joJT 2 + 1)
(jo)T0 4- 1)(JCÜT] 4- l)(jwr3 4- 1)

(70)

De voorwaarden waaraan de polen (a>ko. ^>ki en wk3) en het nulpunt (wk2)
volgens de RIAA/lEC-overdrachtsfunctie moeten voldoen, zijn samen
gevat in tabel 18. Met behulp van de formules uit deze tabel kunnen de
componentenwaarden gemakkelijk worden bepaald.
Tabel 18: Ontwerpformules voor een passief/actieve RIAA- en RIAA/IEC-correctie met een
inverterende versterkerschakeling__________________________________________
wk0

tq

=7,96 ms

TQ = Rq -Cq________

WkL

Tf =3,18ms

wk2

T2 =318/zs

11 =(Rrci +r3 1P11
I2_^rc.i___

wk3

73 =75/zs

T3 =R2 <2

Ook in deze schakeling zijn het hoog-kantelpunt (0^3) en het (eventuele)
laag-kantelpunt (tüko) geheel onafhankelijk van de andere kantelpunten.
Verder volgt uit tabel 18 dat het tweede kantelpunt (a>k2) n*et a^s afhan-
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kelijk van het eerste kantelpunt (<z>ki) hoeft te worden beschouwd. Alleen
kantelpunt
is afhankelijk van tok2 en van de lineaire versterkeringsfactor (dit is het gevolg van Ro).

5.4.5
Gevoeligheid van een RIAA-correctienetwerk
Het corrigerende netwerk moet exact het omgekeerde verloop hebben
ten opzichte van de RIAA-opnamekromme. Afwijkingen van het correctie
netwerk hebben een niet geheel rechte frequentiekarakteristiek tot
gevolg waardoor faseproblemen ontstaan. Voor een goed stereobeeld
speelt de absoute fase (= 0°) een grote rol. Wanneer de werkelijke fase
afwijkt van de absoute fase, dan is een minder breed en diep stereobeeld
het gevolg (zoals in paragraaf 5.4.3 vermeld).
In de praktijk is het onmogelijk om een correctienetwerk te ontwerpen
dat geen afwijkingen vertoont ten opzichte van de ideale overdrachts
functie. Door spreiding in de componentenwaarden, temperatuurwisse
lingen, verouderingsverschijnselen enzovoort kan het correctienetwerk
gaan afwijken van de werkelijke RIAA-norm. Ook moeten de berekende
componentenwaarden zo goed mogelijk worden afgerond naar in de
praktijk verkrijgbare waarden uit één van de E-reeksen.

Afwijkingen van 0, l dB tot te met l dB zijn in de praktijk normaal en niet
verontrustend. Het is natuurlijk wel zo dat hoe nauwkeuriger het RIAAcorrectienetwerk is, des te beter de grammofoonplaat wordt weergege
ven. Wanneer een zo nauwkeurig mogelijke overdracht gewenst is, dan
moet men zeer nauwkeurige en hoogwaardige componenten toepassen.
Het is het beste om weerstanden uit de E-192-reeks te gebruiken. Deze
hebben een tolerantie van slechts ±0,5 °ó. Door weerstanden parallel of in
serie te schakelen, kan de berekende weerstandswaarde nog beter wor
den benaderd.
Voor de condensatoren kunnen het beste 1%-polystyreentypen worden
gebruikt. Om de berekende condensatorwaarde nog beter te benaderen,
kunnen condensatoren parallel worden geschakeld:
Ctotaal ~~

Om aan te geven welke componenten de meeste invloed heeft op veran
dering van de overdracht of kantelpunten1 kan men de enkel-parameter-gevoeligheid (Engels:single-parameter sensitivity) gebruiken. Deze gaat uit van
relatieve veranderingen en kan als volgt worden geschreven:

s?
1

dH / H _ x_ dH_
dx / x

H

dx

(71)

r=
meestal wordt de gevoeligheid ten opzichte van de tijdconstante
aangegeven.
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Deze formule geldt voor de overdrachtsgevoeligheid, met:
AH = H(s,x + Ax) — H(s,x)
Voor de tijdconstante-gevoeligheid kunnen we schrijven:
dTj / T, __ x

dx / x

T,

drt

(72)

dx

waarin x een ‘element’ Rj of Q is dat de percentuele verandering in H oft,
aangeeft als gevolg van een verandering van 1 % van de waarde van com
ponent x ten opzichte van diens ideale waarde.

Aangezien de overdracht meestal in de vorm van een complexe uitdruk
king wordt genoteerd (H(jct>)), kunnen we voor de gevoeligheid van de
overdracht voor veranderingen van de parameters (x) het volgende
schrijven:

dH_

S« =

H

dx

met H(s,x) =

teller(stx)
noemer(s,x)

T T’ N'—N-T'
SH = x —
--------- =*•
N

lN--T-] = s■Nx
N

T /

(73)
cT
Jx

met T = teller en N = noemer

Hieruit volgen de gevoeligheid voor parameterveranderingen van de
overdracht resp. de fase:

rH

resp.

De gevoeligheid van de overdracht (dat is absolute waarde) is gelijk aan
het reële gdeel van (71):
= ReS"

(74)

De gevoeligheid van de fase is gelijk aan het imaginaire deel van (71):

$ƒ = lmS"

(75)

Tabel 19 geeft de relatieve gevoeligheid van de tijdconstanten t i , r2 en 13
voor elk frequentieselectief terugkoppelnetwerk van figuur 118. De waar
den zijn berekend met behulp van (72).
Tabel 19 moet met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Wat
de tabel 19 in elk geval duidelijk maakt is dat het terugkoppelnetwerk vol
gens figuur 118c het minste gevoelig is voor variaties in de componen
tenwaarden, en dat hetnetwerk van figuur 118b de grootste gevoeligheid
heeft (gerekend naar tijdconstanten).
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Tabel
19: Gevoeligheid van r voor afwijkingen van de ‘ideale’ componentenwaarden

5.4

I

Frequentieselectief terugkoppelnetwerk conform

Gevoeligheid
figuur 118a

figuur 118b

figuur 118c

figuur 118d

$r1

1,000

0,922

0,922

0,993

SC1

1,000

0,998

0,783

0,783

S
r1
dR2
S
r1
ÖC2

0,000

0,078

0,078

0,007

0,000

0,002

0,217

0,217

S
t2
ÓR1
er 2
ÖC1

0.078

0,000

0,000

0,127

0,783

0,745

1,000

1,000

St2

0,922

1,000

1,000

0,873

0,217

0,255

0,000

0,000

0,000

0,078

0,078

0,007

0,000

0,002

0,217

0,217

1,000

0,922

0,922

0,993

1,000

0,998

0,783

0,783

ÖR2
Sr2
dC2
er 3
ÖR1
er 3
ÖC1
er 3
bR2
er 3
ÖC2

De single-parameter sensitivity (zoals hierboven is beschreven) vormt een
tamelijk omslachtige manier om de gevoeligheid van de overdracht of de
kantelpunten op verandering van een van de componentenwaarden te be
palen. Het is handiger om de niulti-parameter-gevoeligheid te bekijken.
Hierbij wordt de gevoeligheid van de schakeling als geheel beschouwd.
De beste methode om deze multi-parameter-gevoeligheid te bepalen is
de zogenaamde Monte-Carlo-analyse. Deze kan eenvoudig met daarvoor
geschikte simulatieprogramma’s worden uitgevoerd (bijvoorbeeld met
PsPice).
Figuur 127
Uitkomst Monte-Carlosimulatie.
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In figuur 127 op de vorige bladzijde hebben we de uitkomst van een Monte-Carlo-analyse weergegeven die met behulp van PsPice is uitgevoerd
voor een passief RIAA-correctienetwerk.

5.4.6

De invloed van de open-lus-versterking op de
RIAA-correctie
In de laatste paragraaf over de RIAA-correctie besteden we aandacht aan
de invloed die de open-lus-versterking op de RIAA- of RlAA/IEC-correctiekarakteristiek heeft.
Bij het ontwerpen van een phono-voorversterker moeten we rekening
houden met de open-lus-versterking van de toegepaste versterkerschakeling. Omdat deze open-lus-versterking niet oneindig groot is, zal de spanningsversterking (Au) van een tegengekoppelde versterker (gesloten-lusversterking) met 20 dB per decade afnemen vanaf de frequentie waar de
open-lus-versterking gelijk is geworden aan de gesloten-lus-versterking.
Dit is in figuur 128 aanschouwelijk gemaakt.

Figuur 128
De spanningsversterking van een versterkerschakeling als functie
van de frequentie.
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De open-lus overdrachtsfunctie volgens figuur 128 is gelijk aan:

A(jco) =

j(OTk + 1

(76)

waarin
(= l/r^) de frequentie is waarbij de versterking ten opzichte
van de maximale waarde is afgenomen met een factor V2 (= -3dB). De
maximale open-lus-versterking Ao is over het algemeen vrij groot (bij
opamps is Ao = 105 geen ongebruikelijke waarde).

Opamps zijn doorgaans zogenaamde DC-versterkers, wat wil zeggen dat
het frequentiegebied waarin signalen versterkt worden zich aan laagfrequent zijde uitstrekt tot en met 0 Hz. Het is zelfs zo dat de versterking het
grootst is in een gebied van 0 Hz tot (hoogstens) enkele tientallen Hz, en
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bij hogere frequenties afneemt (in eerste instantie lineair met toenemen
de frequentie).
Voor de tegengekoppelde versterker geldt in verband met deze relatie
tussen versterking en frequentie dat het product van de spanningsover
dracht Au en de frequentie/k- constant is. Dit constante product wordt het
Gain Bandwidth Product (GB) genoemd. Voor de gesloten-lus overdrachts
functie van een versterkerschakeling kan zodoende worden geschreven:

A(jaj) =

Au

Ap

GB

jcoTk' 4- 1

ja>AQik 4- 1

jcoTk 4- 1

(77)

Formule 77 staat bekent als het one-pole-rolloff model. Voor frequenties die
vele male groter zijn dan
geldt:
GB
A(j(v)= —
JÜ)

(78)

Dit model is geldig over een groot frequentiegebied, waarbij de spanningsversterking een helling van -20 dB per decade vertoont, zoals in fi
guur 128 is aangegeven.

De frequentieafhankelijkheid van de versterkingsfactor wordt vaak geka
rakteriseerd met de unity-gain bandwidth: getalsmatig is dat de frequentie
ƒ[■ (de afsnijfrequentie) waarbij de spanningsoverdracht is afgenomen tot
één (zie figuur 128).
Als de versterker in een actieve RIAA-correctieschakeling een onvoldoen
de open-lus-versterking heeft, dan heeft dit invloed op een aantal kantelpunten van de RIAA-overdrachtsfunctie.
Daarom moeten we bij het ontwerpen van een phono-voorversterker ter
dege rekening houden met de open-lus-versterking. In de praktijk kunnen
we twee situaties onderscheiden:

1

Bij een discreet opgebouwde versterkerschakeling moet de open-lusbandbreedte groot genoeg zijn. Als de open-lus-versterking Aq niet
groot genoeg is ten opzichte van de gewenste spanningsversteking Au
(met terugkoppeling), dan zal de uiteindelijke teruggekoppelde spanningsversterkingsfactor (Au ) lager uitvallen, waardoor vooral afwij
kingen in het laagfrequente deel van de R1AA- of RIAA/IEC-overdracht
ontstaan (zie figuur 129 op de volgende bladzijde). In deze figuur is te
zien dat de polen a)ko»^ki en a,k3 *n frequentie verschuiven wanneer
de open-lus-versterking niet groot genoeg is.

2 Wanneer we een opamp in de versterkerschakeling toepassen, moet
deze een vrij groot GB-product hebben. Op die manier worden vooral
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Figuur 129
Het effect van een te
geringe open-lusversterking op de
RIAA-overdracht.
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Figuur 130
Het effect van een te
klein GB-product van
een opamp op de
RIAA-overdracht.
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afwijkingen in het hoogfrequent deel van de RIAA- of RIAA/IEC-overdracht voorkomen. In figuur 130 is schematisch weergegeven wat er
gebeurt wanneer de opamp een te klein GB-product heeft. Het inte
grerend deel van de open-lus-versterking vertoont nu een verschui
ving van de polen ö>|<0,
en co^. Bovendien ontstaat een extra
(ongewenste) pool (o>k5')«

5.5

Ontwerp phono-voorversterker

Voor de praktische realisatie van een phono-voorversterkers bestaat een
keur aan mogelijkheden. Zo kan de ontwerper kiezen voor een geheel
‘discrete’ schakeling waarin transistoren, FET’s of buizen de onmisbare
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actieve elementen zijn. Het is echter ook heel goed mogelijk een phonovoorversterker te bouwen met één of meer operationele versterkers
(opamps). In deze paragraaf bespreken we een phono-voorversterker die
is opgebouwd met opamps als actieve componenten.

In dit ontwerp is bewust gekozen voor opamps om de versterkertrappen
op te bouwen. Operationele versterkers worden meestal in een zodanige
uitvoering in IC-vorm op de markt gebracht dat de gebruiker bij de mees
te toepassingen kan volstaan met het aanbrengen van het tegenkoppelcircuit en het aansluiten van de voedingsspanningen. In elektronisch opzicht
halen we op die manier weliswaar niet het onderste uit de kan, maar daar
staat tegenover dat minder ervaren elektronica-hobbyisten op eenvoudi
ge wijze een hoogwaardige phono-voorversterker kunnen bouwen. In elk
geval zijn de in dit ontwerp toegepaste opamps tenminste gelijkwaardig
aan een goede discreet opgebouwde versterkerschakeling.

5.5.1
Ontwerpeisen
Een van onze ontwerpdoelstellingen is dat de phono-voorversterker zo
wel door ervaren als door minder ervaren elektronica-hobbyisten eenvou
dig kan worden nagebouwd. Het staat de bouwer daarbij vrij om de
schakeling in een aparte behuizing onder te brengen of in de platenspeler
in te bouwen.
Bij het ontwerpen van de phono-voorversterker stond (uiteraard) de ge
luidskwaliteit voorop. Dit stelt een aantal eisen aan de schakeling en de
toegepaste componenten. Natuurlijk is het ook belangrijk dat een goede
prijs/prestatieverhouding wordt verkregen. Dat betekent dat we compo
nenten moeten kiezen die qua kwaliteit goed bij elkaar passen. Alleen op
die manier kan een technisch verantwoorde, goed klinkende schakeling
worden verkregen.

Uit bovengenoemde overwegingen zijn de onderstaande ontwerpeisen
voortgevloeid:

* de mogelijkheid om zowel MM- als MC-elementen aan te sluiten;
•* een instelbare afsluitimpedantie, bestaande uit een omschakelbare
ingangsweerstand en -capaciteit;
* de phono-voorversterker moet een goede SNR hebben (dat is vooral
belangrijk bij MC-elementen);
“» de RlAA-correctie moet zeer nauwkeurig zijn, met een maximale afwij
king van ± 1 dB;
■* een uitstekende geluidskwaliteit;
"* de phono-voorversterker moet last but not least ook eenvoudig nage
bouwd kunnen worden.
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In figuur 131 is de globale opzet van de phono-voorversterker blokschematisch weergegeven. We hebben gekozen voor een tweedelige op
bouw, die in de volgende paragraaf wordt uiteengezet.

Figuur 131
Het blokschema van de
phono-voorversterker.
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5.5.2
Dimensionering van de versterkerschakeling
In figuur 132 is te zien hoe de phono-voorversterker in de praktijk is gere
aliseerd. Let op: er is slechts één kanaal getekend!. Voor stereo moet dit
schema dus in tweevoud worden opgebouwd.

C2J
Z2u

JJJK <H~

S2*

188

—ZJ 2-OriCOpF
J
3-OIOOpF
*1
4«O720pT

Hnj
tz'

M Ir/.x-•.-

vLc»

|x,u

1CC1

■

JJJJ 3-2W1
1 |

4.CMM
• iK4r.o>^

■*'
0«1g

!5>

>u
«M

CXFon

ucw
C1»
47p

C20
1DC<»

C21
tOQp

C22

K2
10

«3
100

«4
220

_Lc.” J_C2i«Cb

ecsoc
•’WO

1OU

Mm

|palF& X
T—v

—
iL

I25"

1

iW"

1

•15V<-

o

&MN

-o-.1

OCSERvO
RIB

-1-CM

SU
•»zmv

=4

“J“ 470»

-15VO-

M.

OV2

6CM0C

CM

-^1---«SV<-

•15V|
IMOI
15v|

-O • »5V
-O-’SV

BC54OC

Figuur 132
Hel uitgewerkte sche
ma van de phono-voorversterker (slechts één
kanaal is getekend!).

Bij een phono-voorversterker die voor zowel MM- als voor MC-elementen
geschikt is moet de mogelijkheid bestaan om de ingangsweerstand en de
ingangscapaciteit (die samen de afsiuitimpedantie vormen) onafhankelijk
van elkaar in te stellen. Op die manier kan het toegepaste pick-up-element op de juiste wijze worden afgesloten. Daarom kunnen aan de ingang
met behulp van (DlL-)schakelaars verschillende waarden voor zowel de
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ingangsweerstand (69 kQ van de ingangstrap, 10 Q, 100 Q, 220 Q, 47 l<Q
en combinaties daarvan) als voor de ingangscapaciteit (5 pF van de
ingangstrap, 47 pF, 2 x 100 pF, 220 pF en combinaties daarvan).
In de voorgaande paragrafen hebbnen we gezien dat door de combinatie
van de lage uitgangsspanning en de geringe bronweerstand van MC-ele
menten de eigenruis van de ingangsversterker sterk gaat overheersen.
Om deze reden is de eerste versterkertrap opgebouwd rond de ruisarme
LT1028-opamp van Linear Technology (IC3). De effectieve ruisspanning
van deze opamp bedraagt 0,85 nV/VHz bij 1 kHz (typical). Dit betekent dat
het in theorie mogelijk is om in dit ontwerp een SNR van ongeveer 70 dB
te halen (bij aansluiting van een ‘doorsnee’ MC-element).

Verder is ook de 1 ^-frequentie bij gebruik van MC-elementen belangrijk.
Die bedraagt bij de LT1028 voor de ruisspanning ongeveer 10 Hz. Dat is
beneden het 20-Hz-kantelpunt dat in deze versterkertrap is ingebouwd
ten behoeve van de lEC-correctie, zodat we geen last hebben van 1/f-ruis.
Bij een MM-element ligt de frequentie waar de ruis van het element wordt
overstemd door de 1/f-ruis nog lager, zosdat we ons daar helemaal geen
zorgen over hoeven te maken.

Met behulp van schakelaar S4 kan de ingangsgevoeligheid worden aan
gepast aan MM- of MC-elementen. Voor MC-elementen is de versterking
van de eerste versterkertrap tien maal hoger dan voor MM-elementen.
Weerstand R9 in de tegenkoppeling heeft een kleine waarde gekregen,
om zo de ruisbijdrage op de ingang eveneens minimaal te houden. Verder
is in de tegenkoppellus van de eerste versterkertrap het lage kantelpunt
van 20 Hz (R9(C26 + C27 + C28)) conform de lEC-norm opgenomen. Hier
mee worden alle subsone bijgeluiden van de platenspeler al in de eerste
versterkertrap de kop ingedrukt.

Voor de RIAA-correctie is gekozen voor een geheel passieve oplossing,
die tussen twee versterkertrappen is opgenomen. De dimensionering van
een passief RlAA-correctienetwerk is uitvoerig beschreven in paragraaf
5.4.2. Om een uiterst nauwkeurige RIAA-overdracht te realiseren, hebben
we poiystyreen-condensatoren (styroflex-condensatoren) met een tole
rantie van 1 -6 in het correctienetwerk toegepast.

Het passieve RlAA-correctienetwerk wordt ogevolgd door een tweede
versterktrap (1C4), die is opgebouwd met een OP27. Dit is een precisieopamp met zeer goede (professionele) specificaties en die zeer geschikt
is voor hoogwaardige audiotoepassingen. Deze tweede versterktrap le
vert een lineaire versterking van 32,6 x (= 30,3 dB) en compenseert gro
tendeels de -20-dB-verzwakking van het passieve RlAA-correctienetwerk.
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De totale versterking van de phono-voorversterker (van ingang naar uit
gang) bedraagt voor MM-elementen 106,2 maal (= 40,5 dB) en voor MCelementen 1064,1 maal (= 60,5 dB).

Om interferentie van hoogfrequent-stoorsignalen (EMI) aan de uitgang zo
goed mogelijk te onderdrukken, hebben we daar een keramische conden
sator (C50) van 100 pF gemonteerd. Voor een effectieve onderdrukking
moet deze condensator zo dicht mogelijk bij de uitgangsconnectoren
worden gemonteerd.

De offsetspanning (DC-component) aan de uitgang van de phono-voorver
sterker moet in het ideale geval nul volt zijn. Deze gelijkspanning kan in
volgende versterkerschakelingen voor problemen zorgen. Bij versterkerschakelingen die niet DC-gekoppeld zijn (niet-gelijkspanningsgekoppeld)
zijn altijd één of meer condensatoren in de signaalweg opgenomen om
eventuele gelijkspanningscomponenten tegen te houden.
Direct in de signaalweg opgenomen condensatoren hebben vaak een ne
gatieve invloed op de geluidskwaliteit. Aangezien deze condensatoren
een tamelijk grote waarde moeten hebben, worden hiervoor in de meeste
ontwerpen elektrolytische condensatoren (elco’s) toegepast. Het dyna
misch gedrag van een elco is echter bijzonder slecht, waardoor hogere
harmonische vervormingproducten ontstaan. Een beter alternatief voor
elco’s zijn polypropyleen- of polyetheenterephtalaat-condensatoren (af
gekort MKP resp. MKT). Omdat voor DC-ontkoppeling ‘dikke’ condensa
toren vereist zijn, hebben deze condensatoren tamelijk forse afmetingen.
Ook zijn MKP- en MKT-condensatoren heel wat duurder dan elco’s.
Om de geluidskwaliteit zo min mogelijk aan te tasten, verdient het aan
beveling om helemaal geen condensatoren in de signaalweg op te nemen.
Dit betekent dat een DC-gekoppelde versterkschakeling moet worden
ontworpen.

De phono-voorversterker is vrijwel geheel DC-gekoppeld, waarbij gebruik
is gemaakt van een actieve offsetcorrectie in de vorm van een integrator
(ook wel DC-offset-servo genoemd). Deze zorgt ervoor dat een eventuele
offsetspanning aan de uitgang van de voorversterker tot nul volt wordt
gereduceerd. De hier toegepaste DC-offset-servo is opgebouwd rond 1C5.
Een gelijkspanning aan de uitgang wordt gedetecteerd met een laagdoor
laatfilter met een kantelpunt op ongeveer 0,3 Hz, dat wordt gevolgd door
een integrator (IC5). We hebben hier relatief hoogohmige weerstanden
toegepast om het audiosignaal zo min mogelijk te beïnvloeden en om de
condensatoren zo klein mogelijk te houden.
De voorversterker is niet geheel DC-gekoppeld. Aan de ingang hebben we
een koppelcondensator (C23) toegepast, die helaas noodzakelijk is wan-
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neer MC-elementen worden aangesloten. MC-elementen zijn erg gevoelig
voor (kleine) gelijkspanningen op de aansluitklemmen van het element.
Deze ontkoppelcondensator houdt deze eventueel aanwezige, geringe
gelijkspanningen op de ingang van de voorversterker tegen. Om het kwa
liteitsverlies ten gevolge van deze koppelcondensator zo klein mogelijk
te houden, hebben we een MKT-type toegepast. Indien we uitsluitend ge
bruik maken van een MM-element, dan kan C23 worden weggelaten (ver
vangen door een doorverbinding).

5.5.3
Dimensionering van de voeding
De voeding is klassiek van opzet (zie figuur 133), maar we hebben wel een
aantal maatregelen getroffen om ruis, brom en storing zo goed mogelijk
te onderdrukken. Voor de phono-voorversterker is de (symmetrische)
voedingsspanning vastgelegd op plus en min 15 V.
Voor de dubbelzijdige gelijkrichting is gebruik gemaakt van een Graetzschakeling (bruggelijkrichter). Om de bijgeluiden te onderdrukken die de
dioden in deze schakeling kunnen produceren, zijn parallel aan deze dio
den ontstoringscondensatoren gemonteerd.
Voor de afvlakking van de pulserende gelijkspanning worden elco’s toe
gepast met een vrij grote waarde (4700/.iF) om de voedingsrimpel al vóór
de stabilisator-IC’s te minimaliseren. Om de voorversterker van een sta
biele voedingsspanning te voorzien, hebben we 78xx- en 79xx-stabilisator-lC’s toegepast.
n
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Om te garanderen dat er te allen tijde een voldoend hoge en stabiele voe
dingsspanning beschikbaar is, hebben we de voedingsschakeling fors over
gedimensioneerd. De voorversterker trekt een nominale stroom van
5 mA, maar de maximale stroom die de voeding kan leveren is vastgelegd
op 50 mA, tien keer zo veel als onder normale omstandigheden noodza

kelijk.
Voor de voeding is een transformator nodig die een secundaire spanning
van minimaal 2 x 15 V kan leveren (omdat we een symmetrische spanning
nodig hebben) bij een stroom van minimaal 0,07 A . Een praktisch bruik-
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Figuur 133
Het uitgewerkte
schema van de voeding
voor de phonovoorversterker.
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bare transformator voor deze voeding is bijvoorbeeld het type 08013 van
Amplimo. Deze ringkerntransformator kan een (schijnbaar) vermogen le
veren van 15 VA. Dit is ruim voldoende voor de complete voorversterkerschakeling. Ringkerntransformatoren hebben het bijkomende voordeel
dat het magnetisch strooiveld minder is dan bij conventionele transfor
matoren. Het bromgevaar wordt op deze manier sterk gereduceerd.
De voedingsspanning voor elke opamp in de voorversterkerschakeling
wordt extra gefilterd om onderlinge beïnvloeding van de kanalen (overspraak) via de voeding te voorkomen. Via Tl, T2, T3 en T4 (zie figuur 132)
wordt de voedingsspanning ontkoppeld van de rest van de schakeling. De
transistoren fungeren als een actief filter. Ze staan namelijk net niet in
verzadiging (er is nog een marge van ongeveer 500 mV) en hun basis
wordt aangestuurd via een RC-netwerk met een zeer laag kantelpunt
(~ 0,7 Hz). Daardoor worden de laatste restjes brom (de 78xx- en 79xxstabilisatoren laten nog een paar mV rimpel door), ruis en andere narig
heid op de voedingsspanning zo goed mogelijk onderdrukt.

5.5.4
Componentenkeuze en print-layout
Als we hoge eisen aan de geluidskwaliteit stellen, moeten we uiteraard
hoogwaardige componenten toepassen en veel aandacht besteden aan
een optimale print-layout.
Voor de phono-voorversterker hebben we geen print ontworpen: een
elektronica-hobbyist die enigszins met de soldeerbout overweg kan, zal
het geheel zonder veel moeite kunnen opbouwen, bijvoorbeeld op een
experimenteerprint (‘gaatjesprint’) die in soorten en maten bij de elektronica-vakhandel in E-raster verkrijgbaar zijn. Het is ook mogelijk om een
‘echte’ print-lay-out te ontwerpen en deze zelf te vervaardigen (als u daar
tenminste de uitrusting voor hebt).

In beide gevallen moet u een aantal zaken in acht nemen die betrekking
hebben op de zogenaamde elektromagnetische compatibiliteit (EMC) om
tot een goed eindresultaat te komen. Hieronder geven we een opsom
ming van een aantal eisen waaraan tijdens het ontwerpen van de print en
het opbouwen van de schakeling zo goed mogelijk moet worden voldaan:
'"*• om overspraak tussen beide kanalen en tussen de versterkerschakelingen te verminderen dan wel geheel uit te sluiten en om aardlussen
te voorkomen, moet steraarding worden toegepast. Steraarding wil
zeggen dat één een centraal massapunt aanwezig is op de metalenbe
huizing waar alle aardverbindingenn naar toe worden gevoerd;
* het is het beste om een dubbelzijde print te gebruiken, waarbij de koperlaag aan componentzijde dienst doet als aardvlak en hoogfrequent
afscherming;
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* voedings-printbanen en aardvlakken moeten zo breed mogelijk wor
den uitgevoerd om de impedantie van de voedingsaansluitingen zo
laag mogelijk te houden;
'* probeer waar mogelijk aan weerszijden van signaalvoerende printbanen aardvebindingen of -vlakken aan te brengen. Op deze manier
zorgen we voor een (gedeeltelijke) afscherming tegen hoogfrequent
instraling en wordt overspraak gereduceerd;
* maak de signaalwegen voor de audiosignalen zo kort mogelijk en
houd de fictieve terugkoppellus van de versterkerschakelingen even
eens zo kort mogelijk. Ook moeten we ervoor zorgen dat parasitaire
capaciteiten zo klein mogelijk zijn. Laat printsporen geen 90°-hoeken
maken, maar gebruik 45°- of afgeronde hoeken. Zorg dat een printspoorgeen meervoudige aftakkingen heeft, maar pas een nette, hiërar
chische routing toe;
* de verbindingskabels tussen het pick-up-element en de phono-voorversterker moeten zo kort mogelijk zijn. Inbouwen van de phonovoorversterker in de platenspeler is daarom een uitstekende optie.
Maak ook gebruik van hoogwaardige afgeschermde kabels voor de au
diosignalen;
•* gebruik zo min mogelijk mechanische verbindingen. Om deze reden
moet sterk worden afgeraden om de opamps in IC-voetjes te plaatsen;
* ontkoppelcondensatoren voor de voedingsspanning dienen zo dicht
mogelijk bij de desbetreffende schakeling (opamp) gemonteerd te
worden;
* het is altijd verstandig om de nodige afstand te bewaren tussen de
print en de voedingstransformator. Wanneer u de phono-voorversterker als ‘losse’ audiocomponent bouwt (in een aparte metalen kast),
dan kunt u de transformator het beste in een eigen kastje onderbren
gen.

Niet alleen een goede print-layout maar ook het gebruik van kwalitatief
hoogwaardige componenten is van groot belang. De kwaliteit van de
componenten is namelijk mede doorslaggevend voor de uiteindelijke ge
luidskwaliteit. Gebruik daarom het liefst componenten van onverdachte
kwaliteit en met een geringe tolerantie. Dit laatste is van belang om afwij
kingen in de gelijkloop van het linker en het rechter kanaal zo klein moge
lijk te houden. Daarom is het verstandig om voor alle weerstanden l?ómetaalfilmtypen te gebruiken.
Condensatoren hebben een grote invloed op de kwaliteit van het audiosignaal. Daarom moeten zorgvuldig geselecteerde condensatoren van
hoge kwaliteit worden toegepast. De beste condensatoren voor audiotoepassingen zijn gemetalliseerde kunstofcondensatoren. In het ontwerp
van de phono-voorversterker hebben we MKT- en MKP-typen toegepast.
De ervaring heeft ons geleerd dat deze condensatoren klankmatig goede
eigenschappen hebben.
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in paragraaf 5.5.2 hebben we al opgemerkt dat het verstandig is om in de
RIAA-correctie componenten toe te passen die een zeer geringe toleran
tie hebben; hiet verdienen 1%-polystyreencondensatoren de voorkeur.
Goedkoop zijn deze condensatoren niet, maar u bereikt daarmee wel een
zo nauwkeurig mogelijke correctiekarakteristiek. Maar als u ze te duur
vindt, dan kunt u goedkopere 5°6 MKT- of MKP-typen monteren.
Parallel aan de elektrolytische buffercondensatoren zijn keramische con
densatoren met een waarde van 100 nF gemonteerd om het hoogfre
quent gedrag van de elco’s te verbeteren.

Met betrekking tot de keuze van de opamps moeten we nog een aanteke
ning maken. De uitstekende ruisspecificaties van de LT1028 komen in
principe alleen tot hun recht bij vrij lage bronimpedanties (lees: MC-elementen). Bij gewone MM-elementen kunnen we zonder meer een OP27
gebruiken (de totale ruis wordt in dat geval immers voor het grootste deel
bepaald door de van het element afkomstige thermische ruis). Wanneer u
de OP27 te duur vindt, dan kunt u in plaats daarvan de 5534A gebruiken.

Figuur 134
De voedingsprint met
nettransformator is in
een aparte behuizing
ondergebracht. De
print met de eigenlijke
voorversterkerschakeling kan in een aparte
metalen behuizing wor
den ondergebracht of
in de platenspeler wor
den ingebouwd.

Omdat we bij het voedingsgedeelte te maken hebben met de lichtnetspanning van 230 V bij 50 Hz, moeten we met het oog op de elektrische
veiligheid bij de opbouw uiterst zorgvuldig te werk gaan. Maak gebruik
van een degelijk tweeaderig netsnoer en gebruik een deugdelijke net
entree. In verband met de veiligheid is het sterk aan te raden om de voedingstransformator aanraakveilig onder te brengen in een kunststof
behuizing. Houdt u zich in elk geval altijd aan de veiligheidsvoorschriften
die in de meeste gevallen met de voedingstrafo worden meegeleverd.

Onderdelen en verbindingen die de netspanning voeren, moeten deugde
lijk worden geïsoleerd en mogen van buitenaf niet aangeraakt kunnen
worden! Ook dient u gebruik te maken van een trage 0,5 A/230 V glasze
kering.

In figuren 134 en 135 is schematisch aangegeven hoe u de phono-voorversterker op twee verschillende manieren kunt op- en inbouwen.
Uitgang
J7
t'ï«o|rei»l

J7‘: mawj
kuil

L

NetKchukelaur

R

r------------------i -----------------

!
!

F=fe

tó

ö

i

J7

r~
i

Zekeringhouder

|------- ‘ir-nï1
t

JS

**

/l
i
i ,_________

l'ltoilu «<n.|Vridrikrl

[_Mr<4lrul>rJ>iuiniiE

148

i
i

_/i

*1---- 1 “

«SI>

X< !■ «'ft rliMnAtlg

II

i

!

i
i

I

i

j
Voeding

t,

|_Kiunt<>fl>rl>iu£Uit!__

j

i

AC2Ji»\7Sftlh

ONTWERP PHONO-VOORVERSTERKER

5.5

Zeker inshourter

xamlmniit J7 en JTgeï«oleei>l bin «Ie kuM

l"‘----------------------------

r'~
i r

i

—i

~TH)

h-2

iMEZZZ

i

i
i

j

MPI.itenxprlei

<;N|| Irhlmg

j
Schroeft elblliitln:

mei ile metalen
behiuune nleipiuili

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

JS

<
i

i
i
—i—L

I

i
i

“1
JJ’-JJ

l'li<>ll<>\ <<<>■ x el\lrl kei ril voeiUng

[_Mel.ilrllhelilütillg

i
i

i

i

i

a
i

| KlUlttofliehnUllIg

In bijlage 3 is de onderdelenlijst met de aanbevolen typen component
afgedrukt. Het staat u vrij natuurlijk om andere en/of goedkopere exem
plaren toe te passen, maar u haalt dan niet de specificaties van ons
prototype.

Tenslotte dient nog te worden opgemerkt dat noch de auteur noch de uit
gever van dit boek aansprakelijk zijn voor eventueel letsel of schade bij
het nabouwen van deze schakeling die het gevolg zijn van onzorgvuldig
handelen en/of onvoldoende kennis van de gevaren van elektronische
schakelingen.
5.5.5
Specificaties
In tabel 20 op de volgende bladzijde zijn de specificaties van de phonovoorversterker samengevat. Deze specificaties zijn onder voorbehoud.
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Figuur 135
Alleen de nettransformator is in een aparte
behuizing onderge
bracht. De rest van het
voedingsgedeelte be
vindt zich in de behui
zing van de phonovoorversterker. U kunt
de voedigsschakeling en
de voorversterkerschakeling desgewenst op
één enkele print onder
brengen, of beide deeF
schakelingen op aparte
printen op te bouwen.
Figuur 136
Een eerste prototype
van de phono-voorversterker, opgebouwd op
gaatjesprint. Op deze
print is zowel de versterkerschakeling als de
voeding ondergebracht
(zie figuur 134 voor de
blokschematische op
bouw).
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Figuur 137
Gemeten overdracht
van het RIAAcorrectienetwerk.
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Tabel 20: Specificaties van de phono-voorversterker
Ingangsgevoeligheid (1 kHz)
2 mV (MM-modus)
10.2 mV (MC-modus)

Mjminale uitgangsspanning (1 kHz)
Standaard ingangsweerstand

Variabele ingangsweerstand
Standaard ingangscapaciteit
Variabele ingangscapaciteit
Versterking

Nauwkeurigheid RIAA-correctie
Rumble-filter

S/N verhouding (IHF-A netwerk)

I1-2 VRMS___

_]47kQ____________
_b0Q.J9.kQ_____
j47pF _
j47 pF...467 pF
40,6 dB (MM-modus)
J60JdB (MC-modus)
' ±0,2 dB (20 Hz-20 kHz), zie figuur 137
19,5 Hz___________
| > 90 dB (MM-input)

_>_74dB (MC-input)
Uitgangs-ruisspanning__________

Overspraak (10 kHz, tussen L en_R)
THD

25 nV/VHz (kortgesloten ingang)
<-72dB
<0,0190% (100 mVppUit, 1 kHz)

<0,0019% (1,2 Vpp uit, 1 kHz)

<0,0024 % (10 Vpp uit, 1 kHz)
Voeding________

Vermogensopname

150

230 VAc. 50 Hz
940 mW
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Bijlage 2:

Bronvermelding figuren

© voor alle foto’s en tekeningen, tenzij anders aangegeven: R.A. de Gruyl.

Figuur 1,2, 3: (foto: Fonografisch Museum, Utrecht).
Figuur 4: (foto: ELP Corporation).
Figuur 5, 41: (foto: Linn).
Figuur 6: (foto: Technics).
Figuur 15, 16, 17: (tekening: G.A. Galo, bewerkt door Richard de Gruyl).
Figuur 18: (tekening: Mullard).
Figuur 23: (foto: Conrad).
Figuur 24: (foto: Garrard).
Figuur 25: (foto: Phono-Zubehör-Vertriebs GmbH).
Figuur 31,42, 57: (foto: Philips N.V.).
Figuur 32, 61: (tekening: Shure, bewerkt door Richard de Gruyl).
Figuur 38: (foto: Ortofon).
Figuur 39: (foto’s: Denon en Benz Micro).
Figuur 58, 64: (foto: Van den Hul, tekening: Van den Hul).
Figuur 59: (foto: Micro Seike).
Figuur 60: (foto’s: Grado, Shure en Ortofon).
Figuur 62: (foto: Nagaoka).
Figuur 65: (foto: SME).
Figuur 65, 84: (foto: Rega).
Figuur 67: (foto: Morch).
Figuur 68, 78: (foto: Dual).
Figuur 69: (foto: Mitsubishi).
Figuur 70: (foto: Revox).
Figuur 71: (tekening: Audio Technica, bewerkt door Richard de Gruyl).
Figuur 76, 106: (foto: Pro-ject Audio).
Figuur 85: (foto Thorens).
Figuur 87, 88: (tekening: Educaboek BV).
Figuur 92: (foto: VPI).
Figuur 93: (tekening: Bang & Olufsen).
Figuur 95: (foto: Kenwood).
Figuur 96: (foto: Bluenote).
Figuur 97: (foto: Acousticsolid).
Figuur 103: (foto: NAD).
Figuur 105: (tekening: Nijgh & Van Ditmar).
Figuur 112: (tekening: Cambridge University press).
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Bijlage 3:

Onderdelenlijst

Opmerkingen:
* de componenten waar een uitroepteken (!) bij staat, zijn van doorslag

gevend belangvoor de veiligheid. Daarom moet u in die gevallen exact
de onderdelen gebruiken die in de onderdelenlijst zijn vermeld;
• de componenten voor het rechter kanaal zijn met een accentje (')
aangeduid.

Onderdelenlijst phono-voorversterker
|
| Omschrijving_ [
Nummer
Weerstanden:
carbon
R1_____
metalTilm
R2, R2'
metal-film
R3, R3'
metaLfilm
R4, R4'
metal-film
R5, R5'

I Opmerkingen

1 MQ
10Q
100 Q
220 Q
140 kQ

5%
1%
1%
1%
1%

1/8 W
1/4 W
1/4 W
1/4 W
1/4 W

68.1 kQ
_ 3,16 kQ
_ 29,4 kQ

1%
1%

_ 100 Q
_ 35,7 kQ

1%
0,5%

1/4 W
1/4 W
1/4 W
J/4W
1/4 W

_ 32£kQ
5,23 kQ

^5%
0,5%

1/4 W
1/4 W

metal-film

44.2 kQ

0,5%

_1.47kQ
1,47J<Q
46.4 kQ
47 Q

1/4 W
1/4 W

R16, R16'
R17, R17'
RW, R18'

metal-film
metal-film
metal-film
metal-film
metal-film

R19, R19'

metal-film

___1 MQ _

R20, R20'
R21.R2V
R22JR22'

_JP0kQ_

R23^R23'

metal-film
jnetal-film
metakfilm
metal-film

R2£R2£

metal-film

VkQ

Mig
MKT
MKT
MKT
MKT
MKT

47 nF
47 nF
22 nF
22nF
22 nF
22 nF

R6, R6'
R7,R7'
R8, R8'

metal-film

R9.R9’
R10.R10'
R1j,R_11'

metal-film
metaMilm
metal-film
metal-film
metal-film

R12, R12'

metal-film

R13, R13'
R14, R14'

R1LB1L

_ 1M.Q_
4,7 kQ
47 kQ
4,7 kQ

1%
1%
1%
1%

1/4 W
1/4 W
1/4 W
1/4 W

1%
1%
1%
_ 1%_
_j%_
1%

1/4 W
1/4 W
1/4W
1/4 W
1/4W
1/4 W

_J%_

Condensatoren:

Cl
C2
C3
C4
C5
C6

10%

wo_y

10%
10%

100 V
63 V
63 V
63 V
63 V

W%
10%
10%
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Onderdelenlijst phono-voorversterker (vervolg)
Nummer
^Omschrijving

Condensatoren:
C7_____
: elco
——- -----------C8_____
■MKT
i
* .
C9_____
ceramic
C10
I elco
! elco____
C11____

C12____
C13
C14

C15
C16
C17
C18
C19.C19'
C20,_C20;
C211, C21'
C22, C22'
C23, C23'
C24, C24'
C25, C25'
C26.26'
C27, C27'
028, C28'
C29, C29
C30, C30'
C31.C3V
C32.C32'
C33, C33'
C34.C34'
C35..C351
C36, C36'
C37, C37'
^C38.C381
C39, C39;
C4°,_C402
C41.C41'
C42, C42'
C43, C43'
C44, C4£_
C45.C45'
C46.C46L
C47, C47'
C48, C48'
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ceramic
— elco --------ceramic

4700//F
330 nF^

_ ceramic____
ceramic

120%

_ ..

_

BF

____ 4700//F

__SC

zp
150 V

1Q%___

■fe -

100 nF
2jjOOO//F ____ |2Q%_____
j 1000//F

ceramic
_____ LLz«f_
__ elco________ _______ 11000//F
elco
ceramic
ceramic

| Opmerkingen

20%
5%
20%
5%
5%

ZLÏÏY
:25V

150 V

_J______

j 25 V
_J2O%___
___
1
25
V
_____ 11000//F _____ 120%
|5%
________LL“F .
5%
~
___ I47 pF
______ IwOpF
pOO pF
! 220 pF

5%
|5%

ceramic__
5%
,22//F
_____ |5%1
MKT
|l/'F
ceramic
5%
|5%
~
ceramic____ _______ 1/'F___
'5%
_ .polypropyleen
10//F
------------------_ polypropyleen^
5%

5%

polypropyleen

styroflex

68nF
styroflex
22 nF
styroflex
_______ 1,3 nF
_ ceramic____ _______ 1//F
_ ceramic___
1/'F
_ MKT______ ______ 470 nF

MKT
ceramic
_ ceramic___

_ elco_____

_ 470 nF _
_____ J00nF_
_____ 100 nF
_____47//F_

MKT

_____ 47 nF

elco_______

____ 1QO//F_

_ elco______
MKT______

47//F

_____ 47 nF

_ e I co_______
_____ 100//F
elco______ _______ 47JuF_
MKT_______
_ elco__ _____
_ elco_______
MKT

____ 47nF_
____ 100//F
_____47//F

47 nF

1%

h%

—

li%

T

_ B_

|5%_____
10%
10%
5%
5%
20%
__10%__
20%
20%
10%
_20%_
_ 20%_
_W%_
20%
20%
10%

63 V
63 V

25V
63V

25 V
25 V
63 V
25 V
25 V
63V
25V

25 V
63 V
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Onderdelenlijst phqno-voorversterker (vervolg)
Nummer|
Omschrijving__

Opmerkingen

Condensatoren:

C49,C49^
C50 C50'

J wo/<f

| elco

100 pF

ceramic

20%
|5%

25 V

I

: Spoelen.

Jr1

i!

hj___
|L2
[Halfgeleiders^
I!
ID1
j D2____

D3____
JC1
IC2
i IC3, IC3 [
JC5,IC5'_

T1.TV
T2J2'
[t3,T3'
T4.T4'

____3N256
11N4001

j 1N4001
____ ,//A7815
I//A7915
LT1028CN8

IOP27

! opamp
_| opamp
transistor__
transistor_____
transistor
__

j transistor

io.5A2

13 turns

I bruggelijkrichter

diode
diode
J__ regulator__ ___
!
regulator______
opamp

JC4_,LC41_

'230V/2x15V
13 turns _

transformator
ferrite bead
ferrite bead

___

|LF411
1 BC550C
BC560C
BC550C
BC560C

Diversen:

schakelaar
DIP-schakelaar
DIP-schakelaar

dubbelpolig
4-polig
4-polig

tuimelschakelaar
schroefconnector

enkelpolig
3-polig

J2_______
J3
J4_______

schroefconnector
schroefconnector

2-polig___
2- polig__ _

connector________

J5_______
J6,J6'____
J7.J7'

stekerbus________
RCA-connector3

3- polig
4 mm

S1
52, S2'
53, S3'
S4.S£____
J1

_J8___

F1_______
ST1_____

RCA-con nector3__
connector________

verguld

verguld

3-polig

05A/250 V
glaszekering______
250 V
tweeadeng netsnoer
zekermghouder, netentree, 2 koejplaatjes SK129

traag
1m

1 Zie paragraaf 5.5.2._______________________________________________ _____
2 Bijvoorbeeld: Amplimo 08013 (15VA)._____________
3 Indien u de audiokabels direct op de print soldeert, kunt u J6, J6', J7 en J7' vervangen door
soldeerpennen.____________________________________________
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ündex

l//ruis
45/45-groefmodulatie
A
Aardlus
Afrondingsstraal
Afsluitimpedantie
Afsnijfrequentie
Aftastvervorming
Amplituderesonantie
Archimedes, spiraal van
Azimuth
B
Bekrachtigingstroom
Bewegelijkheid
Bi-radiaal

C
Cantilever
Carbon black
Celluloid
Compliantie
Constante

hoeksnelheid
amplitude-opname
snelheid
snelheidsopname
Contragewicht

D
Diamant
Dwarskracht
-compensatie
Dynamiek

98
19

90
57
43,93
139
55,73
50
20
66, 71

77
48
57

39,45
30
30
48,63

21
25
42
24
64,71

45,61
68,73
71,73
18

E
Eboniet
Effectieve tipmassa
Eigenfrequentie
Electrodynamisch element
Elliptische naadtip

14
47
49
39
54

F
Faraday
Flikkerruis
Flutter
Frequentie

41
98
75
17

G
Gain Bandwidth Product
Gelijkloop
Gesloten-lus-versterking

H
Harmonische
trilling
vervorming
Horizontale
afspeelhoek
modulatie
I
lEC-norm
Inductie
-spanning
-stroom
Injection moulding

K
Kanaal
-gelijkheid
-scheiding

139
75
138

17
56

71
19

107,119

40
39
30

44
20,44

157

INDEX

L

Lacquer
Lagerwrijving
Lijnspanning
Longitudinale Golven
Lorentzkrachten

28
65
91

18
77

M

Magnetische flux
Mechanische impedantie
Microgroef
Monte-Carlo-analyse
Multi-parameter gevoeligheid
Mu-metaal

39
46
23
137
137
45

S
Saffier
Schellak
Sferische naaldtip
Shibata
Shunt
-bekrachtiging
-motor

61

14,21,30, 59
57
58

signaal/ruis-verhouding

Skating
Slip

SST-naald
Stator
Stroboscoopschijf

Subchassis

N
Naald

-houder
-kracht

39
53, 68, 71
Naaldtip
45,51,68-69,71,73,86
-afronding
73
Normaalkracht
53

T
Taats

O
Open-lus-versterking
Opzethoek
Overhang

Traagheidsmoment
Tracking distortion
Track-pitch
Transiënt
Trillingstijd

112, 138
69
69

Tangentiële fouthoek
Thermische Ruis
Tipmassa
Toonarm

77
77
24, 30,36.
43,92
73
77
58
77
79
84

81

69
98
63
63
64
55
20
18
17

P

Periode
Piëzo-elektrisch effect
Pinch
-effect
-vervorming
Platenpuck

Polyvinylchloride
Pramanik

17

U

35

Unity-gain bandwidth

57
57
76
30
58

V
Veldstroom
Verticale
afspeelhoek
-modulatie
Vliegwiel

139

77

70
19
75

Q

Quadrafonie

20

R

Resonantiefrequentie
64
26,36, 42,91, 105
RIAA
77
Rotor
Ruis
102
-factor
103
-getal
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W

Wet van Lenz
Wisselstroom-inductiemotor
Witte ruis

40
76
98

Wow

WrijvingscoëfTiciënt

75
55

Z
Zwaartekracht

52

