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VOORWOORD
BIJ DE EERSTE DRUK, GENAAMD: MUZIEKINSTALLATIES VOOR
MONO EN STEREO
Vanaf het ogenblik dat men aan het einde van de vorige eeuw het
wonder van het draadloze radiocontact ontdekte heeft de radio - en
voor technische mensen ook de radiotechniek - een bijzondere plaats
in onze samenleving veroverd. Reeds vanaf het beginheeft het radio
contact de mens tot verbeelding gesproken en al bestonden die eer
ste draadloos uitgezonden berichten uit veelal gebrekkige morsete
kens: toch leidde het feit dat de mens over afstanden van 100 Ion of
meer een bericht kon overbrengen tot een omwenteling van de be
richtgeving.
Zoals het verging met de fonograaf van Edison enBerliner, die oor
spronkelijk ontstond uiteen behoefte aan een dikteerapparaat, maar
later een overwegend onderhoudende en amusement verzorgende
functie ging vervullen, heeft ook de radio zich ontwikkeld tot een
medium, dat voornamelijk voor vermaak wordt gebruikt.
Een bijzondere dimensie kreeg de radio na de tweede wereldoorlog,
toen de kwaliteit van de overdracht met behulp van de FM techniek
enorm werd vervolmaakt. Verbetering van de weergave had zich te
gelijkertijd voltrokken bij de versterkers, de weergevers, de gram
mofoonplaat, het aftastelement en de bandrecorder, waardoor zich
een duidelijke ontwikkeling naar de Werkelijkheids Weergave - in
het Engels genoemd High Fidelity - ontwikkelde. En was daar aan
vankelijk nog "de radio", de bekende kast met afstemschaal, waar
mede bijna de gehele wereld in huis kan worden gehaald, al spoedig
deelde deze zijn plaats naast die van de "muziekinstallatie", om te
genwoordig meer en meer door dit nieuwe medium te worden ver
drongen.
De laatste tien jaren heeft de stereofonische weergave bijzondere
belangstelling gekregen, daar deze techniek met zijn mogelijkheid
om geluiden in hun oorspronkelijke dimensies, d.w.z. ruimtelijk,
te kunnen weergeven een wezenlijke vervolmaking van deweergeefkwaliteit inhoudt.
De belangstelling voor muziekinstallaties is groot en het assorti
ment audio-apparatuur op de markt is bijzonder omvangrijk. We
zullen aandacht schenken aan de eigenschappen die de eenheden -

versterker, afstemmer, weergever, platenspeler enz. - dienen te
bezitten, zodat een miskoop kan worden omzeild en in ieder geval
zonder schade (over de schande kan men nog wel heen komen) een
goede installatie kan worden samengesteld.
Teneinde onze kennis op het audioterrein wat te verbreden, wellicht
om onze schoolkennis wat op te frissen, wordt in de eerste hoofd
stukken verduidelijkt wat geluid precies is en hoe het zich voort
plant. Dat willen we weten om in onze huiskamer de beste opstel
ling en aanpassing van de weergevers te kunnen verwezenlijken met
in ons achterhoofd de wetenschap dat de uiteindelijke weergeefkwaliteit voor 90 % door de akoestische eigenschappen van de kamer
wordt bepaald.
W. JAK

Amsterdam, juni 1969
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VOORWOORD BIJ TWEEDE DRUK

Bij de voorbereiding van de tweede druk bleek dat er door de op
komst van de quadrafonie en andere nieuwe technieken zoveel stof
aan de eerste druk toegevoegd moest worden, dat besloten werd de
bestaande inhoud te herzien en in te korten.
Inde eerste druk werd nog veel aandacht geschonken aan de uitbrei
ding van de oude mono-radio tot stereo-installatie en werd uitvoerig
geschreven over het zelf malven van geluidsweergevers. Inmiddels
is over dit laatste onderwerp meer gespecialiseerde literatuur ver
schenen, waarom de desbetreffende hoofdstukken drastisch zijn in
gekort en deels vervangen door het onderwerp quadrafonie.
Bij de algehele bewerking heeft de schrijver nog eens te meer de
bewoordingen en verklaringen zo gekozen, dat deze voor de belang
stellende leek goed te begrijpen zou zijn. De gewijzigde inhoud maakte
de keuze van een nieuwe titel noodzakelijk.
Amsterdam, februari 1974

W. JAK

INLEIDING

Van alle zintuigen, welke zich bij de meest ontwikkelde diersoor
ten in meer of minder gespecialiseerde vorm hebben aangepast om
zich in het milieu te kunnen handhaven, is het gehoororgaan het be
langrijkste om het contact te onderhouden met de soortgenoten en
de hem omringende wereld. Dankzij het gehoor weet het dier geva
ren te onderkennen en kan het de roep van zijn soortgenoten waar
nemen.
Ook voorde mensis het gehoor het zintuig waarlangs ons onder nor
male condities de grootste stroom informatie bereikt; zonder dit
zintuig zijn wij voor een zeer belangrijk deel van onze wereld afge
sneden.
De functies welke aan het horen worden toebedeeld zijn legio, maar
slechts een daarvan treedt bij dit onderwerp in het bijzonder naar
voren: het gehoor als middel om zich te onderhouden en te amuse
ren.
Vanaf het ogenblik dat de mens zichzelf bewust werd en het genot
van harmonische klanken en ritmen ontdekte, heeft hij ten vermake
van zichzelf en anderen geluiden voortgebracht, welke al naarmate
hij meer ervaring kreeg, steeds meerinhoud kregen. Wat hij thans,
afgezien van het gesproken woord, in geluid c.q. muziek weet vast
te leggen is als het ware zijn tweede taal: de taal van klank en rit
me, waarmee elke gemoedstoestand kan worden vertolkt.

HOOFDSTUK 1

GELUIDSPRODUKTIE EN -REPRODUKTIE

1.1. Algemeen
Wat de mens heden ten dage m.b.v. muziek in de breedste zin van
het woord heeft over te dragen, is een geweldig' cultuurgoed, waar
door de belangstelling voor de moderne technische hulpmiddelen,
die deze muziek bij ons in de huiskamer binnen halen, niet ver
wonderlijk is.
Vooral de laatste jaren, nu de weergavekwaliteit steeds beter wordt
en de kosten van de apparatuur dragelijk blijven, is de belangstel
ling voor de audio-installatie sterk toegenomen.
Geluid reproduceren, niet te verwarren met geluid produceren, is
een kunst welke de mens zich nog maar kort heeft meester ge
maakt. In de tweede helft van de eeuw, die zich kenmerkt door zijn
geweldige technische omwentelingen, was het Thomas Alva Edison,
die in 1876 voor het eerst in staat was om zijn stemgeluid mecha
nisch vast te leggen, om het later, op elk gewenst tijdstip, weer
hoorbaar te maken. Zie afb. 1.

Afb. 1. Fonograaf van Edison
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Toen men na 1920 radiobuizen kon fabriceren en geluidstrillingen
ook draadloos kon overbrengen, ontstond er een nieuwe mogelijk
heid tot geluidsreproduktie, welke door zijn wonderbaarlijke ka
rakter de mens met stomheid heeft geslagen.
Vanaf dat ogenblik werd een ontwikkeling ingezet, welke een duize
lingwekkende omvang zou krijgen, een ontwikkeling welke heden
nog niet is geëindigd en bij tijd en wijle steeds weer nieuwe vruch
ten afwerpt.

1.2. Over goedkoop en goede koop
De mogelijkheden die ons thans ter beschikking staan om geluid te
reproduceren kenmerken zich door hun hoge graad van natuurge
trouwheid.
De problemen, die zich bij geluidsreproduktie voordoen zijn ech
ter van een zo omvangrijke aard, dat men slechts tegen hoge kos
ten in staat is om natuurgetrouwheid te bereiken.
Voor minder geld kan men genoegen nemen met wat "bijna echt"
klinkt en voor weinig geld heeft men een weergave, welke slechts
een magere afspiegeling vormt van wat eens oorspronkelijk was,
maar dat desondanks nog aangenaam in het gehoor ligt.
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Fig. 2. Een normale muziekinstallatie is opgebouwd uit de
volgende componenten: radio-afstemmer, versterker,
platenspeler en/of bandrecorder, één of twee geluidsweergevers.
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Een aparte tak van de weergeeftechniek heeft zich geconcentreerd
op het kleine draagbare toestel: de portable radio's, platenspelers
en cassette-recorders, waarbij vooral de noodzaak om veel ge
luid te reproduceren van de fabrikant de grootste aandacht krijgt,
doch kwaliteit onvoldoende kan worden geboden.
Omdat die branche niet in de eerste plaats gedacht is om in de
huiskamer een aangenaam onderhoud te verzorgen, maar meer
een bijzondere behoefte vervult, zullen we ons verder niet met
draagbare apparaten bezig houden.
De prijs van de componenten die nodig zijn voor een muziekinstal
latie, te weten een platenspeler, afstemmer (tuner), versterker
en geluidsweergever(s), kan sterk uiteenlopen (zie fig. 2).
Wil men deze zaak zo goedkoop mogelijk houden, dan komt men op
ca. fl. 80, — voor een afstemmer
ca. fl.100, — voor een versterker
ca. fl. 60,— voor een platenspeler
ca. fl. 100, — voor twee geluidweergevers
(voor stereo)
Naar boven kan men schier onbegrensde uitgaven doen; de bedra
gen kunnen wel enkele tientallen malen zo hoog liggen!
De weergavekwaliteit zal van de duurdere componenten vanzelf
sprekend beter zijn, maar enige oplettendheid is toch wel gewenst.
Het is in deze branche nl. zo, dat een betrekkelijk geringe kwa
liteitsverbetering tegen een aanzienlijke meerprijs moet worden
betaald.
De kernpunten waarop we bij de aanschaf van al deze componenten
moeten letten, vinden we onder de betreffende hoofdstukken.

1.3. Stap voor stap uitbreiden
Zoals al bij fig. 2 is gebleken en ook verder steeds weer naar vo
ren zal komen, bestaat een muziekinstallatie uit verschillende
eenheden: platenspeler, afstemmer, versterker, weergever(s).
Het is wel goed mogelijk, en dit wordt in navolging van de Ameri
kaanse mode ook steeds meer gedaan, om de radio-afstemmer en

Afb.3. Radioversterker (afstemmer en versterker in een behui
zing) van Nikko.
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de versterker te combineren tot éën éénheid: de afstemmer/versterker (afb.3).
Behalve het genot van minder rompslomp (het verbindingssnoer
tussen afstemmer en versterker en een extra netsnoer) is het
voordeel van het combineren van een afstemmer in een technisch
aspect gelegen: men behoeft slechts één voedingsdeel toe te pas
sen en de constructie valt eenvoudiger uit. Hierdoor is e.e.a.
goedkoper.
Daarnaast komt het veelvuldig voor dat men de platenspeler en de
versterker combineert, hetgeen ook alweer een kosten- en ruimte
besparing geeft. Deze laatste configuratie is vooral mogelijk ge
worden sinds men transistoren in de versterkers toepast, welke
de platenspeler minder verhitten dan buizen dit gedaan zouden heb
ben.
Het feit, dat een muziekinstallatie uit eenheden - bouwstenen zegt
men ook wel - is opgebouwd, heeft echter ook wel zijn charme.
Door deze werkwijze bezitten we de mogelijkheid om onze instal
latie stap voor stap op te bouwen.
Juist dit stapsgewijze uitbreiden van een muziekinstallatie is dé
methode om tot de beste resultaten te komen. Door het afzonder
lijk en met tussenpozen aankopen van een bepaalde component,
b.v. te beginnen met twee nieuwe weergevers bij een bestaan
de radio, zal men eerder geneigd zijn om een degelijke aankoop
te doen, dan als men alles in één keer zou moeten aanschaffen.
De totale prijs van een goede weergeefinstallatie ligt nl. tussen
fl. 1.000,— en fl.2.000,— en men merkt er minder van als men
deze som over een jaar betaalt of in een keer op de toonbank moet
neertellen. In dit laatste geval zal men ge makkelijker een goedko
pere samenstelling nemen, waarvan men na verloop van tijd vaak
teleurstelling ondervindt.
Al hoort men vaak anders, toch is het niet strikt nodig dat alle
eenheden van hetzelfde merk worden aangekocht. Alleen de ge
lijksoortige uitvoering van b.v. een afstemmer en een verster
ker en de goede eigenschappen van elk van deze twee kunnen
aanleiding vormen om beide van één fabrikant te betrekken.
In een enkel geval bestaat hier om technische redenen de noodzaak
toe, omdat beide (versterker en afstemmer) op elkaar zijn afge
steld (bv. de Quad versterker en de afstemmer).
Platenspelers en weergevers daarentegen kunnen altijd worden ver
wisseld, mits men op de kernpunten let zoals deze resp. in hfdst.
6 en 7 worden aangehaald. Men kan op deze manier van verschil
lende fabrikanten dié componenten kopen, waarin deze fabrikanten
de beste eigenschappen in relatie tot de prijs weten te leggen.
Zo zal men na langdurig luisteren de keuze van de geluidsweergevers op Engelse of Amerikaanse typen kunnen laten vallen, voor
de platenspeler wellicht een van Duitse makelei prefereren en voor
de versterker een Japanse willen nemen.
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HOOFDSTUK 2

GELUID-RUIMTELIJK HOREN

2.1. Ons gehoor
Zonder in te gaan op de bouw van het oor volstaat het om te weten
dat er aan het einde van het gat, dat zich links en rechts in ons
hoofd bevindt, een vlies is. Dit vlies, trommelvlies genaamd,
staat via het gehoorkanaal in contact met de lucht rondom. Achter
het vlies bevindt zich een kleine ruimte, welke via een klein ka
naal in verbinding staat met de neusholte - dus uiteindelijk ook
weer met de lucht om ons heen. Door dit kleine kanaal (dit heet de
buis van Eustachius) zullen langzame drukveranderingen, die bv.
weersveranderingen begeleiden, het trommelvlies niet in be
weging kunnen brengen. Een snelle drukverandering daarentegen

oorschelp
gehoorbeentjes

rotsbeen

basilair
membraan

gehoorgang

trommelvel

Fig.1. Ons gehoororgaan.
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is wél in staat het trommelvlies te bewegen. Een snelle luchtdruk
verandering zal het trommelvlies via het gehoorkanaal nl. sneller
en beter bereiken dan via de lange omweg langs de dunne buis van
Eustachius (fig. 1).
Bij een snelle drukverandering zal het trommelvlies heel kortston
dig bewogen worden, welke beweging via gehoorbeentjes vanaf het
trommelvlies naar het gehoorcentrum wordt geleid. In dit centrum
wordt een vloeistof in beweging gebracht en deze vloeistof brengt
de beweging uiteindelijk over op trilhaartjes, waarvan een bepaal
de groep voor die beweging gevoelig is. Er wordt nu een zenuw ge
prikkeld en we nemen geluid waar. Wat we horen hangt af van de
trilhaartjes die worden bewogen en dat hangt weer samen met de
beweging die het trommelvlies uitvoert.

Fig. 2. Rond de plaats van een explosie zal een aantal zich
steeds meer uitbreidende ringen van verhoogde luchtdruk
ontstaan.
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2.2. Snelle luchtdrukverschillen-geluid
Een iuchtdrukverschil dat in staat is het trommelvlies te bewegen,
wordt als geluid waargenomen. Het luchtdrukverschil dient als een
golftrein van drukverschillen langs ons oor te gaan. Om het te ho
ren moeten minstens zestien a twintig minima en maxima passeren
Dat geluid bestaat uit luchtdrukverschillen, kunnen we als volgt
ontdekken:
We hebben allemaal wel eens vernomen, misschien wel meege
maakt, dat het nuttig is de mond te openen indien zich in de nabij
heid een ontploffing zal voordoen. Men adviseert dit omdat zich
vanaf de plaats van de explosie een golf van verhoogde luchtdruk
verplaatst (fig. 2). Door de mond te openen zal deze plotseling
aanzwellende druk beter naar de buis van Eustachius en naar de
achterzijde van het trommelvlies worden voortgeplant, waardoor
minder kans op beschadiging van het trommelvlies bestaat.
Het is dus duidelijk dat we hier met een snelle drukverandering
hebben te maken. Doordat we deze drukverandering als een sterke
knal waarnemen, kunnen we aannemen dat snelle luchtdrukverschil
len geluidsindrukken geven.

2.3. Ontstaan en voortplanting van snelle drukveranderingen
Overeenkomstige trillingen als van een explosie komen van een
trommel, pauk, motoren (auto, bromfiets), theekopjes enz. en als
we scherpe medeklinkers uitspreken: b, d, k, p, q, t. Het betreft
hier allemaal explosieve geluiden, welke zich kenmerken door hun
plotselinge inzet en het langzaam uitsterven van de trilling. Zie fig. 3.
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Bij de pauk of trom is het ontstaan van de trilling niet moeilijk
voor te stellen, we hebben hier een tamelijk strakgespannen
vlies, dat door een stok wordt geraakt. Tengevolge van de snel
heid en de massa van de stok zal het vlies in bepaalde mate wor
den ingedrukt, waarna de stok door de veerkracht van het vlies
weer wordt omhoog geworpen. De beweging van het vlies is danook kortstondig. Op het moment dat het vlies wordt ingedrukt ont
staat er terplaatse boven het vlies een luchtdrukverlaging en kort
daarop weer een herstel van de luchtdruk en zelfs verhoging, om
dat het trommelvel in trilling is geraakt en daarbij vanuit de rustpositie omhoog en omlaag beweegt. Bij dit trillen ontstaan beur
telings luchtdrukverhogingen en verlagingen, die zich net als
kringen in een wateroppervlak rond de plaats van hun ontstaan
verspreiden, maar dan niet in een plat vlak, doch ruimtelijk. We
kunnen van "schillen" van verhoogde en verlaagde luchtdruk spre
ken, zie fig. 4.

Fig.4. Luchtverdichtingen en -verdunningen planten zich
met een snelheid van 330 m/s voort en doen het trommel
vlies bewegen.
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De plok (= geluid) wordt dus gevormd door de zich uitbreidende ge
bieden van verschillende luchtdruk. Als gebieden van verschillende
luchtdruk zich voortplanten en wij bevinden ons op hun weg, dan
zullen we geluid waarnemen.

2.4. Trillingen,toon en klank
Als de kringen van wisselende druk overeenkomstig fig. 4 ons oor
passeren, zal het trommelvlies zo' snel in beweging worden ge
bracht (de drukgebieden planten zich met 330 m/s voort), dat we
van trillen spreken. Een geluidsindruk is dus een trilling van het
trommelvlies. De lucht zelf trilt daarbij ook - de luchtmoleculen
bewegen zich gedurende enkele perioden dichter en losser in el
kaar.

i-ïi

corpus

boven labium

opsnede

spleet
onder labium

voetopening

lucht

Fig. 5. Bij een fluit (blaasinstrument) verdeelt de uit de kernspleet
tredende lucht zich links en rechts van het bovenlabium. Dit ge
beurt echter niet regelmatig, maar schoksgewijs, waardoor een
trilling ontstaat. Omdat binnen in de fluit een vaste verdeling van
het aantal luchtverdichtingen plaats vindt, zullen ook de naar buiten
tredende trillingen dezelfde vaste verdeling vertonen. De regelmati
ge trillingen nemen we als toon waar. Op de tekening zijn duidelijk
heidshalve vele trillingen getekend, maar de afstand tussen twee
verdichtingen is ongeveer gelijk aan de lengte van de fluit (afhanke
lijk van de geopende gaten).
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Een muziekinstrument brengt gewoonlijk duidelijke trillingen voort,
die we als toon waarnemen. Een muziekinstrument is er bewust
voor gemaakt om lucht aan het trillen te brengen. Bij blaasinstru
menten ontstaat het trillen doordat lucht langs een bepaald onder
deel wordt geblazen, waarna een resonantie ontstaat in het overige
deel van het instrument. Door het veranderen van de lengte van de
resonantie-ruimte of het aanbrengen van gaten daarin, kan men het
trillingstal van de resonanties verhogen en verlagen (fig.5).
Bij strijkinstrumenten worden een of meer snaren in trilling ge
bracht, welke trillingen op de (houten) klankkast worden overgebracht, die op zijn beurt in staat is om deze trillingen aan de lucht
over te dragen (fig.6). Hoe meer trillingen worden geproduceerd,
hoe hoger de toon klinkt.

In fig. 7 is de grafische afbeelding van een trilling weergege
ven. Een dergelijke trilling nemen we als een zuivere toon waar.

Fig.6. Bij een snaarinstrument
wordt de trilling van de snaar via
de kam overgebracht op het hout.
In de klankkast ontstaan nu de re
sonanties , die vanaf het hout
rechtstreeks en via het gat op de
lucht worden overgedragen.

Fig. 7. Grafische voorstelling van een trilling.
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Een instrument dat een zuivere toon voortbrengt is o. a. een blok
fluit. Andere instrumenten als b.v. een viool, fagot, piano enz.
kunnen dezelfde toon voortbrengen, maar deze tonen klinken an
ders, zoals we zelf kunnen constateren. De trillingen van laatst
genoemde instrumenten bevatten nl. ook nog andere, zwakkere
trillingen, welke veelvouden van de echte toon bedragen (fig.8).
We zeggen dat de grondtoon in dat geval boventonen voert. De bo
ventonen bepalen de klank van het voortgebrachte geluid. Elk soort
instrument heeft zo zijn karakteristieke boventonen, zijn eigen
kenmerkende klank. De boventonen worden meestal gevormd door
resonanties in de resonantieruimte of de klankkast. Ze worden
o.a. bepaald door vorm, hardheid en spanning van het materiaal
en soms niet te doorgronden oorzaken, zoals bij de Stradivarius
violen.

Fig.8. Trilling met boventonen.

2.5. Het frequentiegebied
Frequentie wil zeggen: regelmaat. Omdat een trilling een zekere
regelmaat kan hebben, spreken we over de frequentie van een tril
ling. Een trilling ligt binnen een bepaald frequentiegebied.
De menselijke stem bevat een grote reeks onregelmatige trillin
gen, waarvoor we de term Mgeruizen" kennen. Er is evenwel een
hoofdtoon te onderscheiden, zeker als men zingt. Met de mense
lijke stem zijn we in staat om tonen tussen 100 en 1000 trillingen
per seconde voort te brengen.
Voor de eenheid "trillingen per seconde" schrijven we Hz, of hertz,
met welke naam we de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz eren.
We zeggen dus: de menselijke stem ligt in het frequentiegebied
tussen 100 en 1000 Hz.
In het frequentiegebied tussen 300 en 3000 Hz liggen de meeste ge
luiden welke in de natuur voorkomen. Vanzelfsprekend heeft ons
gehoororgaan zich naar dit gegeven ontwikkeld; voor dit frequen
tiegebied legt ons gehoor de grootste gevoeligheid aan de dag. Ook
vormt het gehoor van dit gebied de meest kenmerkende indrukken.
17

De meeste muziekinstrumenten, ontwikkeld voor het menselijk oor,
brengen hun belangrijkste tonen in dit frequentiegebied voort. Alle
frequenties daarboven hebben geen deel aan de muziek, echter wel
aan de klank van het geluid. Alle boventonen, die elk instrument
maken tot wat het is, liggen tot in de grens van het voor de
mens hoorbare frequentiespectrum.
Oudere mensen kunnen frequenties tot ca. 10.000 Hz (10 kHz)
waarnemen, kinderen tot 16 a 20 kHz.
Aan de onderzijde van het spectrum ligt de grens bij ongeveer 20
Hz. Alleen sommige orgels kunnen dergelijke lage tonen produce
ren, verder komen ze in de natuur praktisch niet voor (fig. 9 ).
Wel kunnen we zeer lage frequenties waarnemen bij oliestook cen
trale verwarming en vuren onder grote stoomketels, waarbij vi
braties ontstaan in het vuurbekken en het rookkanaal.

2.6. Ruimtelijk horen
Gelijk de méns twee ogen heeft om ruimtelijk te kunnen zien,
d.w.z. om diepte te kunnen waarnemen, heeft hij twee oren om
ruimtelijk te kunnen horen. Doordat elk van de beide oren een ver
schillende geluidsindruk krijgt van een geluidsbron, vormt zich in
de hersenen min of meer een beeld van de plaats van de geluids
bron. Het plaatsbepalen is niet de belangrijkste functie van het ho
ren met twee oren. Door het ruimtelijke geluidsbeeld zijn we beter
in staat om ons op een geluidsbron te concentreren en hem beter te
scheiden van de talloze reflecties, welke onvermijdelijk elk geluid
begeleiden.
Het verschil in geluidsindruk van beide oren bestaat uit een onge
lijke sterkte van de trilling en het niet gelijktijdig ontvangen van de
trilling. Dit verduidelijkt fig. 10, waarin de weg a korter is dan de
weg b, waardoor er tussen het ogenblik dat de oren de trilling ont
vangen een tijdsverschil van 50 ns (0,00005 s) ligt. Men zegt nu,
dat er een verschil in faze tussen de beide signalen aanwezig is.
Door de vorm van de oorschelpen ontstaat er een extra afwijking
voor van achteren en van boven komende geluiden, zodat we zelfs
in staat zijn geluiden voor en achter ons te onderscheiden.
Van lage frequenties beneden ca. 300 Hz kunnen wij geen richting
meer vaststellen en dat is wel begrijpelijk. De golflengte van een
300 Hz toon bedraagt iets meer dan een meter (300 trillingen ver
deeld over 330 m, de snelheid van het geluid) en van alle lagere
frequenties is de golflengte nog groter. Het is nu onmogelijk voor
de oren om nog vast te stellen welke de golftrein van 300 Hz eerder
ontvangt; de technicus zegt in dit geval dat het fazeverschil te klein
is geworden. Bovendien is het verschil in sterkte weggevallen, om
dat ons hoofd t.o.v. de golflengte zulke kleine afmetingen heeft dat
de drukverschillen gemakkelijk rond het hoofd buigen.
Samengevat kunnen we dus vaststellen dat voor het ruimtelijk ho
ren de intensiteit (sterkte) van de trillingen en de faze verantwoor
delijk zijn.
18
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geluidsbron

menselijk hoofd
van boven gezien

17cm
afstand tussen
de oren

2.7. Geluidsreproduktie
Tot voor 70 jaar was men niet in staat om geluiden vast te leggen elk geluid verstierf onmiddelijk na zijn ontstaan en kon nimmer
meer gehoord worden. Men kende wel de telefoon, waarmee de
mogelijkheid bestond om geluid, het menselijk stemgeluid, over
een afstand te transporteren, maar ook hiermede verdwenen alle
geluiden direkt na hun ontstaan.
Omdat er nog geen versterkers bestonden waren de afstanden be
perkt, maar de telefoon reikte verder dan het oorspronkelijke ge
luid.
Bij signaaloverdracht langs elektrische weg worden de luchtdruk
verschillen in een microfoon omgezet in overeenkomstige elektri
sche spanningen. In de microfoon komt, gelijk bij het trommelvlies
van ons oor, een membraan voor, dat onder invloed van luchtdruk
verschillen heen en weer wordt bewogen. Aan de bewegingen van
dit membraan worden op verschillende manieren elektrische span
ningen ontleend.
De elektrische stroom, die de microfoon afgeeft, kunnen we gra
fisch op dezelfde manier uitzetten als dit in fig. 7 is gedaan met
luchttrillingen.
Het is duidelijk, dat de elektrische trillingen precies eender moe
ten zijn als de oorspronkelijke luchttrillingen. Vervorming in de
microfoon is er de oorzaak van dat de elektrische trilling afwij
kingen vertoont van de oorspronkelijke luchttrilling. Vervorming
heeft vooral betrekking op resonanties, waardoor het geluid een
bepaalde klank krijgt (b.v. metaalachtig gaat klinken) en verder op
20

het niet in gelijke sterkte overdragen van alle frequenties (zie
hfdst. 3.2.).
Vroeger voerde men de (zwakke) elektrische trilling (het signaal,
zoals men zegt) direkt naar de telefoon, welke de elektrische tril
ling weer in een geluidstrilling omzette. Tegenwoordig kan men
een versterker tussen schakelen, welke de zwakke elektrische
trillingen versterkt tot zeer sterke. We kunnen dan de elektrische
trillingen naar een geluidsweergever voeren, waardoor we het ge
luid op oorspronkelijke sterkte of veel luider kunnen weergeven.

2.8.

Mono, stereo en quadra

Tot voor een tiental jaren vond geluidsreproduktie altijd over een
keten plaats. Deze keten vormt, hoe omvangrijk hij ook is en langs
welke omwegen hij ook voert, als het ware één kanaal, waarlangs
alle muziek-en geluidvormende trillingen ons oor bereiken.
Bij e'énkanalige weergave worden gezamenlijke oorspronkelijke geluidstrillingen in een microfoon omgezet in een elektrische tril
ling ("signaal"), waarna deze trillingen worden versterkt, op de
band opgenomen, later over een zender uitgezonden en via een ra
diotoestel weergegeven (fig. li).
Een dergelijke werkwijze is de meest elementaire vorm van ge
luidsreproduktie. Indien de weergave zonder vervorming wordt
verwezenlijkt kunnen alle trillingen, welke eens bij een opname
weerklonken, zo natuurgetrouw worden weergegeven, dat het ge
luid zich in bijna niets van het origineel onderscheidt. Bijna niets,
want hoe goed men de kwaliteit ook doorvoert, e'e'n zeer essentieel
onderdeel van het horen komt bij de e'e'nkanalige keten niet uit de
bus (luidspreker) en wel het ruimtelijk effect. Willen we ook dit
overbrengen, dan dienen we een meerkanalige weergeefketen te be
zitten.
Indien er twee weergeefkanalen ter beschikking staan, zoals in fig.
12, bestaat de mogelijkheid om ruimtelijke indrukken min of meer
overeenkomstig de werkelijkheid te reproduceren, in welk geval
men van stereofonie spreekt.

Fig. 13. Bij monofone geluidsreproductie worden
alle opgenomen geluiden
onafscheidelijk door e'e'n
punt uitgestraald.
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Bij stereofonie worden twee microfoons of twee microfoongroepen,
twee versterkerkanalen, twee geluidssporen op de magnetische
band, twee geluidssporen in de groef van de grammofoonplaat en
twee geluidsweergevers gebruikt. Door toepassing van twee afzon
derlijke geluidskanalen is het mogelijk om het oorspronkelijke
ruimtelijke effect tussen de beide geluidspunten, de beide weerge
vers dus, te herstellen. Zoals tussen twee punten een lijn kan wor
den getrokken, zo kan men tussen twee weergevers een lijn denken
waarop de muziekinstrumenten en de solist verspreid ten gehore
komen. Zie fig. 14.

rechter
weergever

linker
weergever

o

I
I

♦

I
I

♦

O

I
I

♦

♦

schijnbaar geluidsfront

I

♦

Fig. 14. Bij stereofone geluidsproduktie kan door een
passende verdeling van de opgenomen geluidstrillingen
over de beide geluidskanalen een front gevormd worden,
waarbij het geluid ogenschijnlijk over de gehele breedte
van het front ruimtelijk wordt uitgestraald.
Doordat de geluidssignalen uit de beide weergevers intensiteits- en
fazeverschillen hebben en de luisteraar met zijn beide oren het ge
luid uit de linker en rechter geluidsweergever min of meer geschei
den ontvangt, wordt in onze hersenen op de wijze zoals deze in
punt 2.6 en fig. 10 is verduidelijkt, een redelijk nauwkeurig beeld
van het orkest of de geluidsbronnen (in de ruimste zin van het
woord) gevormd.
Bij éenkanalige (monofone) signaaloverdracht vallen de informa
ties die het geluid ruimtelijk maken - de sterkte- en fazeverschil
len - waarover onder punt 2.6 werd gesproken, geheel weg. Het is
duidelijk dat een monofone geluidsweergave daarom iets in reali
teit te kort schiet.
Dat geluidsreproduktie voor tien jaar overwegend over een kanaal
plaats vond is een logisch feit. Het bereiken van een goed, onver
vormd geluid stelde al genoeg problemen, welke men nog niet ge
heel onder de knie had. Dat wil echter niet zeggen dat men niet op
de hoogte was van de noodzaak om geluidsreproduktie meerkanalig
te maken, wil een juiste overdracht plaats vinden van de ruimtelij
ke indruk, de omgeving en de sfeer, die een opvoering begeleiden.
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Reeds op de eerste internationale tentoonstelling op elektronisch
gebied te Parijs in 1881, demonstreerde men ruimtelijke signaal
overdracht over twee kanalen met behulp van telefoons. Deze de
monstraties waren opgezet om het publiek kennis te laten nemen
van de mogelijkheid om via het telefoonnet thuis toneelvoorstellin
gen te volgen, maar dat het nooit zover is gekomen kunnen we ge
voeglijk aannemen (afb.15).

In het midden de geluidstechnicus van toen.

Afb.15. Stereo-demonstratie in de gehoorzaal
op de eerste internationale tentoonstelling op
elektronisch gebied in Parijs (1881).

Ofschoon later zo heel nu en dan melding werd gemaakt van proe
ven met geluidsweergave over twee of meer kanalen, zoals in 1912
met de Berlijnse Opera en in 1925 in München, bleef tweekanalige
geluidsproductie voorlopig nog onbekend.
De tijd was er dan ook helemaal niet rijp voor, want versterkers
en luidsprekers bestonden er nog niet en de weergave vond dus^
plaats over telefoons, waarvan slechts een beperkt aantal op een
microfoon kon worden aangesloten.
Ir. Amerika, waar men ontegenzeggelijk op ons voor is, werden
reeds op 27 maart 1933 echte serieuze proeven genomen, waarbij
in Washington een groot gehoor in de Constitution Hall over een
driekanalige installatie een concertuitvoering in Philadelphia kon
bij wonen.
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Vanzelfsprekend begon men ook in laboratoria proeven te nemen,
waarbij het voorlopig ging om het probleem, twee afzonderlijke
signalen op een grammofoonplaat vast te leggen.
Het voert te ver om in te gaan op de wonderlijke wegen welke af en
toe werden ingeslagen. Pas na de tweede wereldoorlog kreeg tweekanalige weergave bekendheid en dan eerst alleen nog maar bij de
audiofielen, de rusteloos zoekende avant-gardisten van de geluidsreproduktie, toen er kleine series "binaurale" grammofoonplaten
door Emory Cook op de markt werden gebracht.
Deze "binaurale" grammofoonplaten waren stereoplaten met voor
de beide geluidskanalen twee afzonderlijke groeven.
In Nederland kon men dankzij het warmkloppende hart van enkele
vooraanstaande NRU-technici zo heel af en toe over de beide Hilversumse zenders een stereo-radio uitzending volgen. Dit vond
plaats in de jaren '50, zodat vanaf die tijd stereo-weergave in Ne
derland bekend geacht zou mogen zijn.
Wanneer men de ruimtelijke werking van gejluid nog beter wil la
ten uitkomen en de geluidsbronnen niet alleen voor ons in een
front, doch geheel verspreid in de aflui ster ruimte wil laten weer
klinken dan moet niet alleen voor de afluisterplaats, maar geheel
rondom de afluisterplaats een geluidsfront gevormd worden, zie
fig. 16. Zo een omringend geluids front behoeft niet uit een cirkel
van aaneengesloten weergevers te bestaan, evenmin als het nodig
is om bij stereofonie een aaneengesloten front van weergevers
te vormen. Een omringend geluids front kan reeds met drie geluidspunten gevormd worden, zie fig. 17, waarbij de ruimte tus
sen de geluidspunten op dezelfde wijze schijnbaar wordt opgevuld
met geluidsbronnen of muziekinstrumenten als bij stereofonie.

Fig. 16. Om een vol
komen ruimtelijke ge
luidsweergave te ver
krijgen moeten de ge
luiden door een om
ringend geluidsfront
worden uitgestraald*
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Fig. 17. Een omringend
geluidsfront kan reeds
door toepassing van drie
geluidspunten worden
verkregen.

Fig. 18. De prak
tische realisatie
van een omringend
geluidsfront wordt
door vier 'geluidskanalen onder de
benaming "quadrafonie” verwezen
lijkt.

Er zijn verschillende redenen die er toe hebben bijgedragen dat men
voor de ruimtelijke geluidsoverdracht vier geluidskanalen heeft ge
kozen in plaats van drie (fig. 18).
In de eerste plaats is het wel duidelijk dat met vier geluidskanalen
een betere indruk van het ruimtelijk geluidsbeeld wordt verkregen
dan met drie.
In de tweede plaats is het technisch kunnen op dit moment bepalend
voor de wijze waarop aan deze trend gestalte wordt gegeven. Toe
voeging van twee aanvullende geluidskanalen brengt nauwelijks
meer problemen met zich mee, dan wanneer er slechts eén extra
kanaal aan de stereo-weergeefketen zou worden toegevoegd.
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In de derde plaats hebben de meeste woon- en afluistervertrekken
vier hoeken, die zich bij uitstek lenen voor de plaatsing van vier
geluidsweergevers. Zou men slechts een aanvullend geluidskanaal
toepassen dan moest hiervoor midden-achter in het afluistergebied
een geluidspunt geplaatst worden en dat is vaak minder eenvoudig,
zoals gemakkelijk is in te zien.
De geluidsreproduktie-methode met vier kanalen zoals deze zich nu
aandient en in de loop van de komende tien jaren zeker even gestadig
zal groeien als de stereofonie in het afgelopen decennium, heeft in
ternationaal de benaming "QUADRAFONIE" gekregen.

2.9. Mono weergave
Perfecte geluidsreproduktie is bijzonder moeilijk realiseerbaar.
Vooral de luidspreker, maar ook de signaalbron (grammofoonplaat,
band of radio), de microfoon en de versterker introduceren bij el
kaar een bepaalde mate van vervorming', welke de echtheid van het
geluid kwalijk schaden.
Een bepaald soort vervorming, de intermodulatie (zie hfdst.3.4),
is er de oorzaak van dat het geluid troebel wordt en het zeer klaar
blijkelijk is dat het geluid uit de luidspreker komt. Men krijgt dan
een "sleutelgat"-effect: het lijkt alsof het geluid uit een gaatje komt
(fig. 20).
Dit effect kan worden verminderd als men meer luidsprekers neemt,
waardoor bij de reproduktie wat fazeverschillen ontstaan, die het
gehoor vertrouwd zijn (fig. 21). Bovendien wordt op deze wijze de intermodulatie-vervorming per luidspreker beduidend minder, wat de
beste methode is om het sleutelgat-effect op te heffen. Omdat de
luidspreker de kwalijkste rakker is, dienen we hier de bestrijding
van het euvel aan te laten vangen.
We nemen niet een maar twee luidsprekers en voeren aan elk een
deel van het frequentiespectrum toe. Indien we dan voor elke deel
van het frequentiegebied een speciaal daarvoor ontwikkelde luid
spreker toepassen, kan de verbetering enorm zijn.

Fig. 19. Quadra-keten waarbij de vier afzonderlijke geluidsinformaties bij de opname op vier afzonderlijke geluidssporen op de magne
tische band worden vastgelegd. Om quadrafonie bij grammofoon
plaat en radio-uitzendingen te kunnen realiseren, worden de vier
kanalen in een matrix tot twee omgevormd, waarna bij weergave
weer herleiding’ tot vier kanalen plaats vindt.
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Fig.20. Bij de oudere radiotoestellen trad altijd een duidelijk
” sleutelgat”-effect op. Door intermodulatie en vervorming
klonk het geluid troebel.

O
Fig. 21. In de jaren *50 zag men het nut in om meer luidspre
kers in het radiotoestel onder te brengen, welke verbeteringen
werden aangekondigd als ”3D-Klang", ”4R-Raumklang" e.d.
Hips bracht er zelfs twee versterkers in onder: "Bi-ampli",
etgcen een evidente verbetering gaf.
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Een filter, dat het frequentie-spectrum in delen splitst, heeft bo
vendien de hebbelijkheid een fazeverschuiving te introduceren tus
sen de signalen, die in het overgangsgebied van twee frequentiegebieden nog uit beide luidsprekers komen. Deze fazeverschuivingen
suggereren ons al direkt ruimte, zodat het mes van twee kanten
snijdt. liet fazeverschil is immers een van de twee voorwaarden
die het geluid ruimtelijk doet zijn, zie hfdst. 2. 6.
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Fig. 22. Voordat de stereo zijn intrede deed hield de audiofiel
zich met schijnstereo bezig, hetgeen ook verrassend goede re
sultaten opleverde, dankzij de fazeverschuivingen in het over
gangsgebied rond 800 Hz en de verminderde intermodulatie,
doordat de luidsprekers slechts een deel van het spectrum kre
gen toegevoerd.

Een monofone geluidsinstallatie met meer dan één luidspreker en
een scheidingsfilter kunnen zeer goed de schijn van werkelijkheid be
naderen (fig. 22). Een dergelijk soort weergave (dus monofone
weergave met scheidingsfilter(s) en twee of meer luidsprekers)
is, kort voor dat de stereoweergave haar intrede deed, zeer popu
lair geweest.
De ruimtelijke indruk die men daarmee kon opwekken, verschilt
eigenlijk maar weinig van wat men tegenwoordig op grammofoon
platen en met de radio weet te verwezenlijken, zodat de term
"schijnstereo" zeer wel op zijn plaats is.
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2.10. Stereoweergave
Ca 15 jaar geleden achtte men de tijd rijp om tweekanalige weer
gave voor de gewone consument bereikbaar te maken. Met tweeka
nalige (stereo) weergave zijn we in staat om de oorspronkelijke
ruimtelijke indruk te herstellen. Als onderscheid met de monotone
geluidsreproduktie heeft men voor tweekanalige weergave het be
grip stereofonie ingevoerd, afgekort stereo (stereo, afgeleid van
stère = vlak). Hoe met tweekanalige weergave de ruimtelijke in
druk kan worden overgebracht, kan worden verklaard aan de hand
van fig.23, waarin we een mogelijke proefopstelling geschetst zien.
We zien hier een bol met dezelfde diameter als ons hoofd, met
daarin tegenover elkaar, op dezelfde plaats waar wij onze oren
hebben, twee microfoons (ca 17 cm van elkaar). De beide signalen
van deze microfoons worden apart versterkt en naar de beide
schelpen van een hoofdtelefoon gevoerd.

■

hoofdteltfoor

B' '■

Fig.23. Concertzaal met kunsthoofd en afluistervertrek,
waar de proefpersoon dezelfde geluidsindrukken krijgt als
ter plaatse van het kunsthoofd.
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Dit kunsthoofd wordt in een concertzaal opgesteld en de hoofdtele
foon met de persoon of personen die de proef nemen, komen in een
aangrenzend vertrek te zitten. Het is duidelijk dat de geluidsindruk
ken, welke de proefperso(o)n(en) krijgen, volkomen dezelfde zullen
zijn als hij (zij) op de plaats van het kunsthoofd zouden zitten. De
proefperso(o)n(en) horen het oorspronkelijke, ruimtelijke geluid.
Het is natuurlijk mogelijk om het geluid op een tweekanalige band
recorder op te nemen en het later af te spelen. Het geluid opnemen
op een grammofoonplaat geeft echter problemen, omdat het alleen
met zeer goede pickup-elementen mogelijk is een willekeurig stereosignaal af te tasten.
Er dient iets aan het signaal te worden gesleuteld, alvorens het
rijp is voor de normale handelsapparaten 1) en het is duidelijk, dat
hierdoor al iets van de realiteit verloren moe't gaan.
In de meeste gevallen zal men trouwens niet met een hoofdtele
foon afluisteren, welke bijzonder goede eigenschappen een der
gelijke wijze van geluidsreproduktie ook mag hebben. Onder
normale omstandigheden luistert men in de huiskamer af over
weergevers, welke ongeveer overeenkomstig fig. 1 in hfdst. 5
zullen worden geplaatst.
Indien wij een plaats op strikt gelijke afstand van de luidsprekers
zouden innemen en als niets van de rechtsopgestelde weergever het
linker oor zou bereiken - en andersom natuurlijk ook niet - dan is
het mogelijk dat de beide oren weer de oorspronkelijke geluidsindrukken zullen krijgen. Maar het is onmogelijk om met weerge
vers een volkomen scheiding van de beide kanalen te behouden en
van een juist stereofonisch geluidsbeeld zal maar weinig terecht
komen.
Bij het opnemen wordt daarom een geheel andere techniek gevolgd,
waarbij als maatstaf wordt genomen dat de beide weergevers op
een afstand van ongeveer drie meter zullen worden geplaatst. Wat
men dan ook in de grammofoonplaat vastlegt heeft niets te maken
met "oorspronkelijk” geluidsbeeld. Alleen bij "natuurlijke” opna
men van in de natuur voorkomende geluiden, zoals die door ver
keer srumoer, bij folkloristische gebeurtenissen en door dieren
worden gevormd, zullen de oorspronkelijke signalen gehandhaafd
blijven en bij sommige opnamen van symfonie-orkesten e.d. wil
men ook wel eens het natuurgetrouwe geluidsbeeld laten bestaan.
Bij alle overige opnamen echter wordt bij de afzonderlijke mu
ziekinstrumenten of - groepen een microfoon geplaatst, waarvan
het geluidssignaal afzonderlijk in dynamiek, klank en sterkte
1) Voetnoot.
In het algemeen zal men er stereo-compatible grammofoonplaten
van maken, welke zonder vervorming ook monofoon kunnen worden
afgetast. Zie verder hfdst. 10.
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wordt geregeld, terwijl men er naar believen galm en echo aan
toe kan voegen. Uiteindelijk worden de signalen aan de uitgang van
de verschillende regeleenheden bij elkaar gevoegd en zodanig over
de beide stereokanalen verdeeld, dat bij weergave in de woonka
mer een ruimtelijk - zij het kunstmatig ruimtelijk - geluidsbeeld
wordt verkregen. Zie fig. 24.
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Fig. 24. Bij de praktische realisering van een stereo-opname worden alle geluidsbronnen apart door een micro
foon opgenomen en met behulp van een mengtafel zodanig
in het stereobeeld geplaatst, dat een ruimtelijk geluids
beeld ontstaat. Dit is noodzakelijk in een woonkamer
waarin de weergevers gemiddeld 3 m van elkaar staan en
dus onderlinge beïnvloeding onvermijdelijk is.
In de allergrootste studio's worden tegenwoordig twaalftot zestienkanaals bandopnemers toegepast, waarvan de
zestien geluidssporen elk een instrument registreren.
Het mengen kan dan naderhand weloverwogen geschieden.
Bij dit alles ontstaan geen of nauwelijks fazeverschillen,
waardoor bij het snijden en aftasten van de stereogrammofoonplaat de vervorming wordt gereduceerd.
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Door deze werkwijze heeft men in de hand dat het stereofonisch
geluidsbeeld voornamelijk door sterkteverschillen (de z.g. intensiteitsstereo) wordt opgebouwd en dat er geen of nauwelijks fazeverschillen ontstaan. Deze fazeverschillen geven bij het aftasten
van de grammofoonplaat n.1. grote problemen, zoals in hoofdstuk
9.3. wordt aangetoond. Door de fazeverschillen te elimineren
kan vervorming worden vermeden en daarmede een goede geluids
kwaliteit gehandhaafd blijven.

2.11. Quadraweergave
Zoals er in het tijdperk van de stereofonie maar heel weinig of ei
genlijk helemaal geen grammofoonplaten uitgebracht zijn, die het
opgenomen geluid in de oorspronkelijke ruimtelijke ordening bevat
ten, zo zullen er waarschijnlijk ook geen quadrafonische grammo
foonplaten, musicassettes of voorbespeelde magnetische banden
verschijnen, die de oorspronkelijke ruimtelijke verdeling van de
muziekinstrumenten of solisten geven.
Uitzonderingen hierop zijn af en toe wel mogelijk, zoals in het voor
gaande werd vermeld, maar voor het overige zal men een kunstma
tig quadrabeeld scheppen.
Voor wat betreft de vervaardiging van de opnamen vereist de quadratechniek nauwelijks speciale voorzieningen. Met de moderne veelkanalige mengtafels en vier a zestiensporen opneemapparatuur, zoals die
bij de grote studio's in gebruik zijn, kunnen de fabrikanten klinkende
quadra-opnamen maken. De laatste jaren zijn reeds vele opnamen zo
danig op multi-kanalen apparatuur ingeblikt, dat men er na de reeds
uitgebrachte stereo-versie alsnog probleemloos quadra-grammofoon
platen van kan vervaardigen. De werkwijzb is precies eender aan die
van fig. 24 met dit verschil, dat men de inkomende signalen niet
naar believen over twee uitgaande stereokanalen verdeelt, doch over
vier quadrakanalen.
Door die twee extra kanalen zijn de artistieke mogelijkheden verveelvuldigd en in het populaire genre staan ons dan ook de meest fantas
tische gebeurtenissen te wachten. Geluiden die van de ene wand naar
de andere bewegen en van voren naar achteren zweven. In het klas
sieke repertoire zal men zich bij de quadrafonie sterk in toom moe
ten houden, omdat effecten daar nauwelijks getolereerd worden. In
het algemeen zal men galm en echo naar de beide achter geluidspunten voeren om de akoestiek van de zaal met zijn sfeer en geroeze
moes beter tot zijn recht te doen komen, daarmede indirekt de wer
kelijkheidsweergave dienend. Er zijn echter ook magistrale muziek
werken waarbij orkest en koren op verschillende plaatsen rond de
toehoorders opgesteld plegen te worden, zoals bij bepaalde kerkmu
ziek van Gabriëli en Berlioz en het spreekt van zelf dat de gebruiks
mogelijkheden van de quadrafonie dan optimaal tot hun recht komen.
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Om de quadrafonie thuis in de woonkamer te genieten moeten de geluidsweergevers in beginsel rondom de luisteraars geschikt worden
en het zal er dan ook meestal op neerkomen dat elk van de vier weer
gevers in een hoek van het vertrek een plaatsje krijgt. Er zijn ech
ter ook andere opstellingen mogelijk, wanneer dit vanwege de geo
metrie van de kamer wenselijk mocht zijn, zie fig. 25.

tuistergebied

i

Fig. 25, Voor een optimale
quadrafonische weergave is
niet gezegd dat een opstel
ling van de vier weergevers
in de vier hoeken van het afluistervertrek perse het bes
te is. Ook deze opstelling kan
zich, vooral bij afwijkende
kamervormen en grote meu
belstukken, door een beter
effect onderscheiden.

Strikt genomen moeten de weergevers dezelfde rangschikking hebben
als tijdens de samenstelling van de quadra-opname rond de geluids
technicus. Doordat er in de beginperiode van de quadrafonie nogal
geëxperimenteerd is en er ook wel configuraties als van fig. 26
gerealiseerd zijn, wat min of meer op een verfijnde stereofonie met
een beter resultaat neerkomt, is het niet onmogelijk dat plaatsing
volgens fig. 26 een verrassende weergave op kan leveren. Behalve
dat het erg boeiend is om met de opstelling van verschillende weer
gevers te experimenteren is dit ook vaak noodzakelijk, omdat het
meubilair en andere eigenaardigheden van het woonvertrek een
niet te voorspellen vervorming van het ruimtelijke geluidsbeeld kun
nen veroorzaken.
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RV

luistergebied

Fig. 26. Wanneer men de weergevers tegen de lange muur
van een vertrek wil plaatsen, kan deze opstelling in een
groot luistergebied een goed quadrafonisch geluidsbeeld
opleveren.
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HOOFDSTUK 3

VERVORMING
HET VERSCHIL TUSSEN WERKELIJKHEID EN REPRODUKTIE

3.1. Algemeen
In enkele gevallen is vervorming gemakkelijk te onderkennen. Dat
is b.v. als er stof aan de naald zit of als de versterker te hard staat.
Als de vervorming zich zo duidelijk manifesteert is hij al zeer
aanzienlijk. Onder de meeste omstandigheden is de vervorming
minder sterk en dan hoort men ze niet zo gemakkelijk - gelukkig
maar!
Het voornaamste gevolg van vervorming is dat het geluid anders
(lelijker) wordt. Is de vervorming groot, dan klinkt het geluid erg
slecht - is de vervorming gering, dan klinkt het geluid vrij goed.
Als er geen vervorming is klinkt het geluid overeenkomstig de
werkelijkheid.
Dus: vervorming is er de oorzaak van, dat het geluid niet meer
klinkt zoals het werkelijk was en bij sterke vervorming wordt het
geluid zelfs lelijk.
Er bestaat geen geluidsreproduktie of deze gaat gepaard met een
zeker mate van vervorming. Onder vervorming verstaan we de de
formatie, welke de elektrische trilling in de microfoon, de ver
sterker, band, plaat en weergever ondergaat. Dit verduidelijkt
fig. 1, waarin we b.v. de oorspronkelijke trilling, welke het mem
braan van de microfoon uitvoerde, in een getrokken lijn hebben
weergegeven en de trilling van de conus van de luidspreker als een
stippellijn. Daarbij moet nog extra worden opgemerkt, dat het vrij

Fig. 1. Door vervorming in de microfoon, versterker en
luidspreker is de vorm van de gereproduceerde trilling
(gestippeld) niet meer gelijk aan die van de oorspronke
lijke (getrokken) lijn.
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zeker is dat de trilling van het microfoonmembraan al niet geheel
overeenkomstig de luchtdrukverschillen is als gevolg van eigen re
sonanties en spanningen in dit membraan. En van de "trilling van de
luidsprekerconus" kunnen we ook al niet spreken, omdat het t.g.v.
"opbreken" van de conus kan voorkomen dat de buitenste rand pre
cies tegengesteld beweegt aan het centrale middendeel, waarbij de
totaal verplaatste hoeveelheid lucht dus nooit overeenkomstig de
elektrische trilling zal kunnen zijn (zie fig. 2a en 2b).

Fig. 2a. De luidsprekerconus
heeft ten doel de trillingen
van de spreekspoel over te
dragen op de lucht. De gehe
le conus dient daartoe de
zelfde beweging uit te voeren
als de spreekspoel.

Fig. 2b. Door opbreken van
de conus kan het gebeuren
dat de buitenrand tegenge
steld beweegt aan de binnen
zijde van de conus, waar
door de lucht minder effec
tief in trilling wordt ge
bracht en bovendien boven
tonen worden gevormd (ver
vorming) .

Als men de problemen kent, welke met de geluidsweergave ge
paard gaan, verbaast men zich erover dat het allemaal nog goed
kan gaan. De voornaamste reden, dat de talloze gebreken van een
weergeefketen hoegenaamd niet opvallen, is dat de oorspronkelijke
geluiden in onze omgeving zelf ook niet vrij zijn van vervormingen,
d.w.z. dat deze anders klinken al naar gelang de omgeving invloed
op de trillingen kan uitoefenen.
Doordat er plaatselijk resonanties en reflecties ontstaan als gevolg
van muren, bomen enz., zal de klank van een geluid op afstand an
ders zijn dan als we het nagenoeg rechtstreeks, d.w.z. van korte
afstand horen. Verder is aangetoond dat in de concertzaal ca. 80%
van alle geluiden die onze oren bereiken, niet direkt van de mu
ziekinstrumenten komen, maar reflecties zijn van muren, plafond
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e.d. E.e.a. hangt natuurlijk ten nauwste samen met de plaats,
welke we in de zaal innemen en met de akoestische eigenschappen
van de zaal en de hoeveelheid publiek.

3.2. Lineaire vervorming
We zijn ons de bovenomschreven verschillen in klank en sterkte
meestal niet bewust. In ieder geval komen ze ons natuurlijk voor het behoort bij de wereld van het geluid.
De voornaamste twee gevolgen van al die omwegen, die het geluid
maakt alvorens onze oren te bereiken, zijn dat de faze van de tril
lingen volkomen willekeurig kan verschillen - dat gebeurt als
we ons hoofd bewegen - en dat bepaalde frequenties iets zachter of
harder klinken. Uit het feit dat fazeverschillen en klankverschillen
vrij in de natuur voorkomen, kan men verklaren waarom we deze
soort vervormingen niet als onaangenaam ervaren - ze horen er nu
eenmaal bij.
Als de faze van een trilling is verschoven, betekent dat meestal
dat de trilling iets later arriveert. In fig. 3 zien we twee trillingen,
waarvan de gestippelde iets bij de getrokken trilling achterloopt.

Fig. 3. Fazeverschuiving: de gestippelde golf
loopt iets op de getrokken achter.

Fazeversphillen - of fazeverschuivingen zoals men zegt - doen
zich voornamelijk bij hoge frequenties gelden (boven ca. 5000 Hz),
hetgeen begrijpelijk is omdat bij hoge frequenties de trillingen
dicht op elkaar zitten, waardoor elke vertraging erin resulteert,
dat de golftrein enkele trillingen later aankomt (zie fig. 4). Faze
verschuivingen vormen een zo essentieel onderdeel van het horen,
dat het beslist niet erg is als de weergeefketen deze "fouten" zou
introduceren. In bepaalde gevallen worden fazeverschuivingen tussen
de twee stereo- of de vier quadrageluidskanalen met behulp van elek
tronische netwerken juist opzettelijk ingevoerd als men het aange40

vertraging (tijdverschil b.v. 2msec.)
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Fig.4. We zien hier een langzame en een snelle trilling
(getrokken lijn) en dezelfde trillingen met een bepaalde
tijdvertraging, b.v. 2 ms (milliseconden). De langzame
trilling is slechts weinig verschoven, de snelle daaren
tegen loopt wel 4 fazen achter.

boden geluid extra ruimtelijk wil maken.
Ofschoon klankverschillen ook alleszins natuurlijk zijn is men er
bij een weergeefketen wel kien op deze soort vervorming zo laag
mogelijk te houden. Het niet even sterk voortbrengen van alle in
het audiospectrum voorkomende frequenties kan nl. nogal hinder
lijk worden, vooral als de sterkte van twee naast elkaar liggende
frequentiegebieden veel verschilt (c.q. sterker verschilt dan ons
uit de natuur vertrouwd is!). Vooral groeftaster-elementen en luid
sprekers kunnen bepaalde frequenties sterk bevoor- of benadelen.
Een versterker is in dit opzicht ongevaarlijk. Hoe groot de verschil
len in sterkte van de frequenties kunnen zijn zien we in de figuren
5a-b-c. Dit zijn zg. grafieken; een grafiek is o.a. het resultaat
van een meting aan bv. een groeftaster, versterker of luidspreker.
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Op de horizontale lijn (x-as noemt men deze) treft men de verdeling
van het audiospectrum aan en op de verticale as geeft men de mate
van versterking aan (als het een grafiek van een versterker betreft)
of de signaalspanning-afgifte (bij een pickup-element) of de geluidsdruk (bij een luidspreker).
Soortgelijke grafieken kennen we ook uit het bedrijfsleven: op de
horizontale as zet men de tijd uit (in dagen of weken) en op de ver
ticale as de omzet.
Het voornaamste verschil tussen beide soorten grafieken is dat
men bij laatstgenoemde een zo stijl mogelijk oplopende lijn wenst
en dat bij de grafieken van elektronische componenten juist een zo
vlak mogelijk verlopende lijn het streven is. Onder de verschillen
de hoofdstukken komen we daarop nog terug.
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Fig. 5a. Grafiek van een versterker. Als de klankregelaars
in de middenstand staan is de mate van versterking (uitge
zet op de vertikale as) voor alle frequenties dezelfde.
Als de laag- en hoogregelaars verdraaid worden, neemt de
versterking van deze frequenties toe en af. Hetgeen uit de
andere lijnen blijkt.
Bij deze grafiek is buiten beschouwing gelaten hoe groot de
versterking precies is; het is alleen van belang om te zien
hoe de versterking van alle frequenties is in vergelijking
met het middendeel van het frequentiespectrum. Aangezien
de decibel (dB) de sterktemaat voor versterking is, worden
de afwijkingen in dB uitgedrukt, (zie hoofdstuk 6).
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Fig. 5b. Grafiek van een niet al te kostbare pickup.
Deze lijn geeft de spanningsafgifte weer bij verschillende
frequenties.

Fig. 5c. Grafiek van een luidspreker. Op de vertikale as is
hier de geluidsdruk uitgezet, welke over het gehele audiospectrum gezien sterke verschillen vertoont.
43
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Men vraagt zich wellicht af waarom men faze- en (geringe) klank
verschillen onder vervormingen rekent, als de invloed daarvan
maar betrekkelijk is. Dit kan worden toegelicht aan de hand van de
figuren 6a-b-c.
In de eerste zien we een samengestelde trilling: de trilling (getrok
ken lijn) kan worden ontleed in een grondtoon en een aantal harmonischen (a = grondtoon, b = le harmonische, c = 2e harmonische).
Indien de oorspronkelijke trilling moet worden versterkt (b.v. 2x)
en de golfvorm mag geen deformatie ondervinden (c.q. mag niet
worden vervormd), dan moet de versterker alle frequenties waar
uit de oospronkelijke trilling is opgebouwd, gelijkmatig kunnen
versterken. Dat is het geval in fig. 6b, waarin de goede golfvorm
inderdaad is behouden.
Zouden we nu een versterker toepassen die de hogere frequenties
minder versterkt en wel b.v. de le harmonische (b) slechts ander
half maal en de 2e harmonische (c) maar eenmaal, hetgeen we in
fig. 6c zien weergegeven, dan is uit deze trillingen samengestelde
trilling van een andere vorm dan de oorspronkelijke. Evenzo tonen
fig. 7a - b aan dat als de hoge frequenties (de harmonische trillingen)
een fazeverschuiving ondervinden, de vorm van de oorspronkelijke
trilling sterk verandert, ofschoon dit geen klankverandering tenge
volge heeft, omdat alle frequenties (de boventonen) in dezelfde
sterkte zijn gebleven.
Ter onderscheiding van een andere soort vervorming, welke voor
namelijk in de versterkertechniek bekend is (de niet-lineaire ver
vorming) noemt men de tot nu toe besproken vervorming: lineaire
vervorming.
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Fig. 7b.

3.3. Niet-lineaire vervorming
Het voert ons te diep in de techniek om deze tweede soort vervor
ming te verklaren, maar we kunnen volstaan met te weten dat nietlineaire vervorming wordt verkregen door een niet-lineariteit in de
versterker, pickup, weergever(s), band, plaat enz.
Niet-lineariteit wil zeggen dat de momentele spanningen, die de
golfvorm van een trilling vormen, niet gelijkmatig (niet-lineair)
worden verwerkt. In de praktijk spreekt men meestal over "vervor
ming". We weten nu wat dat is en dat we deze kwaal zo klein moge
lijk dienen te houden.
De niet-lineaire vervorming in een versterker heeft ook tot gevolg
dat de versterkte trilling niet meer gelijkvormig is aan de oor
spronkelijke trilling. Hieruit volgt dat er iets met de boventonen
(de harmonischen) is gebeurd. Dat behoeft niet te betekenen dat de
harmonischen verzwakt zijn, ze kunnen ook sterker zijn geworden
of nog erger: in het uitgangssignaal kunnen trillingen (harmonischen)
voorkomen, die er eerst niet waren! Dit zien we in fig. 8a, waarin
de getrokken lijn de trilling voorstelt na versterking, waarbij geen
voldoende mate van uitsturing kon worden bereikt. Het resultaat is,
dat de oorspronkelijke grondtoon er een oneven harmonische bij
heeft gekregen. In fig. 8b worden de positieve perioden meer ver
sterkt dan de negatieve, met als resultaat even harmonischen.
In feite produceert elke versterker harmonischen, immers elke
versterker introduceert vervorming.
Een maat van de vervorming verkrijgt men door het aandeel van de
geproduceerde harmonischen te vergelijken met de grondgolf en
dit verschil in procenten uit te drukken. Als er van een onderdeel
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is opgegeven dat het 0,5% vervormt, dan is daarmee gezegd dat
het aandeel van alle gevormde harmonischen bij elkaar 0,5% ( =
1/200 deel) vormt van de gewenste grondgolf.
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3.4. Intermodulatie
Hoe onaangenaam voornoemde vervormingen ook mogen zijn, we
hebben tot nu toe alleen nog maar te maken gehad met harmonische
vervorming. Wat er ook met de oorspronkelijke trilling gebeurde,
er kwamen alleen nog maar harmonischen aan te pas en het geluid
blijft "harmonisch"; de realiteit is verloren gegaan, maar het ge
luid zou er nog niet lelijk van zijn geworden.
Er is echter een naar bijverschijnsel bij de niet-lineairiteit. Door
het niet-lineair zijn ontstaat er nl. een menging van de betrokken
frequenties. Deze menging noemt men intermodulatie: de frequen
ties moduleren elkaar.
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Is de vervorming gering, dan nemen we hem waar als een troebel
worden van het geluid; is de vervorming sterk, dan wordt het ge
luid bijzonder slecht. Oorzaak zijn de mengprodukten, die bij het
mengen van twee (of meer) frequenties ontstaan. Als b.v. een fre
quentie van 400 Hz en een van 4000 Hz gemengd worden, dan ont
staan de volgende mengprodukten: 4000 + 400 = 4400 Hz en 4000 400 = 3600 Hz.
Het is duidelijk dat, als er bij een bijzonder ingewikkeld samenge
stelde trilling (van een symfonie-orkest b.v.) intermodulatie plaats
vindt, onnoemelijk veel bij frequenties ontstaan, welke allerminst
"harmonisch" zijn.

3.5. De invloed van vervorming
Na het voorgaande zal het niet moeilijk zijn te begrijpen, dat niet
elke deformatie van de golfvorm de kwaliteit van het geluid zal
aantasten. Vandaar dat de vele vormen van vervorming het geluid
niet perse'lelijker zullen maken; het geluid wordt alleen anders.
Zolang de gereproduceerde trillingen gelijk zijn aan trillingen die
ook oorspronkelijk zouden kunnen worden waargenomen, is alles
in orde. De niet-lineaire vervorming, welke de beruchte intermo
dulatie tot gevolg heeft, dient beslist te worden vermeden, omdat
intermodulatie onnatuurlijk is. Bij de aanschaf van versterker,
pickup-element en geluidsweergevers dient dan ook goed te worden
gelet op de gegevens die de fabrikant over zijn produkt geeft be
treffende de niet-lineaire of intermodulatie-vervorming.
Maar
oplettendheid is hier wel geboden!
De vervormingspercentages van een versterker liggen tussen 0, 05
en 0,5 % voor goede versterkers en van 0,5 tot max. 5 % bij min
der goede versterkers. Als de vervorming meer dan 1 % bedraagt
kan men al van slechte versterkers spreken. Er bestaan veel ver
sterkers die meer dan 1 % vervormen; radio- en TV-toestellen
zullen geen gunstiger waarden geven. Zie verder hfdst. 6 en 7.
De vervorming van een geluidsweergever daarentegen komt veelal
niet beneden 10 % IJ Alleen de heel goede weergevers halen 2 %.
Pickup-elementen vervormen ca. 10 % als het kristal-typen zijn
en minimaal 0,5 % als het de zeer goede dynamische systemen be
treft.
Over de vervorming van een weergever doet men zelden opgave,
waarschijnlijk omdat die waarden zo schrikbarend hoog liggen.
Het is wel gebruikelijk om de vervorming van een versterker op te
geven en hier beknibbelt men op tienden van een procent. Hier zit
iets scheef! Het kan daarom geen kwaad, als we onze scherpzin
nigheid in het vinden van tekortkomingen meer verleggen naar de
geluidsweergever en het pickup-element.
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HOOFDSTUK 4

DE AANPASSING TUSSEN DE EENHEDEN

4.1. Algemeen
Omdat de gebruikelijke stereo-ketens uit afzonderlijke componen
ten zijn samengesteld, zullen we er bij de aanschaf van een nieuw
instrument op moeten letten of het wel bij de andere reeds bestaan
de of eveneens aan te schaffen eenheden past. Bedoeld wordt hier
niet dat de eenheden qua vormgeving bij elkaar moeten passen,
maar dat ze elektrisch goed op elkaar aanpassen.
Bij de verschillende eenheden hebben we steeds te maken met een
uitwisseling van signaal. Signaal noemen we de in een elektrische
wisselspanning omgezette geluidstrillingen. Binnen de gehele audio versterkerketen hebben we met dit signaal te maken. De ver
schillende componenten in de stereo-keten geven signaal af (mi
crofoon, pickup, bandrecorder, afstemmer, versterker e.d.) of
nemen signaal op (weergever, bandrecorder, versterker). Een
versterker neemt signaal op en geeft het (versterkt) af (zie fig. 1).
Bij het onderling uitwisselen van signaal tussen signaalbronnen en
versterker dienen we met een aantal factoren rekening te houden.
Die factoren zijn: signaalsterkte en impedantie.

4.2. Signaalsterkte
Een signaal kan in sterkte grote verschillen vertonen. Die ver
schillen zullen in de eerste plaats het gevolg zijn van de aard van
het signaal; als we b.v. naar symfoniemuziek luisteren, zal de
sterkte van het signaal bij luide passages beduidend groter zijn
dan bij zachte. Als we in verband met de aanpassing van signaal
bronnen en versterker over signaalsterkteverschillen spreken,
bedoelen we evenwel niet deze sterkteverschillen, maar die welke
ontstaan door de specifieke eigenschappen van de signaalbronnen.
Als we het nu over sterkteverschillen van de signaalbronnen heb
ben, nemen we steeds de grootste signaalsterkte in aanmerking,
die bij de luidste muziekpassages kan optreden.
Een signaal kan zwak (microfoon) of sterk (aan de uitgang van een
versterker) zijn. Als we over de signaalsterkte spreken, dan be
doelen we meestal de signaalspanning. Bij het begrip "aanpassing”
tussen verschillende eenheden, nemen we in de eerste plaats de
signaalsterkte (dus signaalspanning) in aanmerking.
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In fig. 1 zien we bij de verschillende verbindingen tussen de com
ponenten de grootte van de signaalspanningen weergegeven. De
verhoudingen tussen deze signalen zijn niet juist, het gaat er al
leen om een idee te krijgen waar de verschillen liggen. In de pro
fessionele sector gaat men zeer consequent te werk door de sig
naalsterkte steeds 1,55 V te nemen als het signaal tussen verschil
lende eenheden wordt uitgewisseld. Zou men dat voor commerciële
toestellen eveneens doen, dan zouden er nimmer problemen omtrent
de onderlinge uitwisselbaarheid van verschillende merkartikelen be
staan. Aangezien het handhaven van een bepaalde signaalspanning
kostenverhogend werkt, ziet men hier bij huis-, tuin- en keukenapparatuur van af.
De verschillen in signaalspanning kunnen soms aanzienlijk zijn. Er
zijn afstemmens welke wel IV afgeven, andere slechts 0,1 V (ver
schil een factor 10). Kristal pickup-elementen geven omgekeerd
evenredig met hun kwaliteit 0,5 V a 0,2 V af.
Men dient er bij het combineren van verschillende eenheden dus op
te letten of de gevoeligheid van de versterker voldoende is voor de
signaalbron. Aangezien de verschillen in de praktijk in het alge
meen kleiner zijn dan in voornoemde uiterste gevallen, is het mo
gelijk om vele combinaties te maken. Het is in ieder geval nuttig
om de sterkte van de signaalbron groter te nemen dan de gevoelig
heid van de versterker. Een kristal-element dat 0,5 V afgeeft past
dus goed op een versterker welke op de ingang voor de kristal pickup een gevoeligheid van 0,5 V of lager (tot b.v. 0,1 V) heeft.

4.3. Impedanties bij signaalbronnen en versterkers
Onder impedantie verstaan we wisselstroom-weerstand.
Omdat het audiosignaal een elektrische wisselstroom is, spreken
we bij audiosignalen ook van impedantie. Onder invloed van een
impedantie zal er een signaalstroom lopen als over de impedantie
een signaalspanning wordt aangesloten.
Aangezien elke versterker een bepaalde ingangsweerstand (ingangs-impedantie) heeft, zal elke signaalbron aan de daarop aan
gesloten versterker ingang een signaalstroom moeten afgeven. En
aangezien een signaalbron in vele gevallen maar een zeer beperk
te signaalstroom kan afgeven, dienen we ervoor zorg te dragen,
dat de ingangs-impedantie van de versterker zo'hoog is, dat de
signaalstroom gemakkelijk door de signaalbron kan worden afge
geven. Immers: hoe hoger de impedantie = weerstand, hoe geringer
de stroom zal zijn.
Indien de ingangsimpedantie van de versterker lager is dan voor de
signaalbron toelaatbaar is, zal het signaal op onverantwoorde wijze
worden verzwakt. Ofschoon de versterker deze verzwakking kan
compenseren, dienen we dit toch te vermijden.
De impedantie van de signaalbron is nl. in de meeste gevallen bij
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verschillende frequenties niet gelijk, waardoor een frequentie-afhankelijke verzwakking ontstaat, die we meestal onvoldoende kun
nen compenseren.
Behoudens enkele uitzonderingen zullen de ontwerpers van een ver
sterker er naar streven de ingangs-impedantie zo hoog mogelijk te
maken. Aangezien dit niet zonder problemen is, volstaat men in
vrijwel alle gevallen met een zodanige ingangs-impedantie, dat de
signaalbron niet zwaarder wordt belast dan voor de goede werking
toelaatbaar is. We nemen als voorbeeld een kristal pickup-element
dat slechts een zeer geringe signaal stroom kan afgeven. De ingang
van de versterker, welke voor de kristal pickup is ontworpen,
dient nu een impedantie van ca. 1 Mft (= 1000. 000 ft) te hebben.
Voor de goede werking mag deze waarde niet minder dan de helft
zijn - hoger daarentegen is zeer goed toelaatbaar. Aangezien hoge
impedanties moeilijk realiseerbaar zijn, vooral bij transistorversterkers, zullen we nooit hogere ingangs-impedanties dan 1 Mft
aancreffen. Zie fig.2.
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af en vereist8?6 pickup Seeft een geringe signaalspanning
weerstand van rit™*1,661! ho°g-gevoelige ingang; de ingangsDe ingangen voo pi° .upinKang is genormaliseerd op 50 kft.
komst met die vo ra?icPa^stemmer e.d. vertonen overeendezelfde plaatc ri°r kristalpickups en gaan om die reden op
e Versterkerketen binnen.

Tweede voorbeeld: Een radio-afstemmer ontvangt en verwerkt de
door de antenne opgevangen trillingen en geeft aan de uitgang een
signaalspanning af. Dit signaal is krachtiger dan dat uit het eerste
voorbeeld en wel omdat het versterking heeft ondergaan. We kun
nen uit de afstemmer daarom meer signaal "trekken" dan uit het
pickup-element. Ofschoon een hoge ingangs-impedantie van de ver
sterker nooit schadelijk is, is het wel toegestaan een tamelijk lage
ingangsimpedantie te nemen zonder de goede werking van de afstem
mer te verstoren. Voor een afstemmer mag de ingangsimpedantie
ongeveer 100 kft (= 100.000 9) zijn.
De fabrikanten van afstemmers en versterkers hebben in de tech
nische gegevens de impedanties van de signaal in- en uitgangen ge
geven; soms staan deze gegevens op het toestel zelf.
Als van een afstemmer, bandrecorder of voorversterker de uitgangs-impedantie is opgegeven, mag de ingangs-impedantie van
de versterker gelijk zijn aan of hoger dan deze waarde.
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ingangs —

gevoeligheid

signaal
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signaal
Signaal verbinding
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lager of gelijk aan
ingangsimpedantie

Fig. 3. Voorwaarden waaraan bij signaaluitwisseling tussen signaalbron en versterker-en ook tussen versterker en weergever
in het algemeen moet worden voldaan.

Ofschoon we eigenlijk kunnen stellen dat de ingangsimpedantie van
een versterker nooit lager mag zijn dan de uitgangsimpedantie van
een signaalbron, komt hierop een interessante uitzondering voor.
Deze uitzondering treffen we aan bij de koppeling van een bandrecor
der met een versterker, welke beide beurtelings als signaalbron en
signaalopnemer fungeren.
Een typisch Europese werkwijze is de ingang van de bandrecorder
laag-ohmig, maar tegelijkertijd ook buitengewoon gevoelig te hou
den: ingangsimpedantie enkele kilo-ohm; gevoeligheid rond 0,1 a 1
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mV (= 0,0001 ... .0,001 V). Een dergelijke laag-ohmige, hoog-gevoelige ingang dient voor een goede aanpassing van de microfoon,
die men bij een bandrecorder pleegt te gebruiken. Om de appara
tuur nu eenvoudig te houden maakt de Europese fabrikant gebruik
van de microfoonversterkeringang om ook signaal van de verster
ker op te nemen, zie fig. 3. Aangezien het signaal uit de verster
ker veel groter is dan van de microfoon moet er een aanzienlijke
signaalverzwakking plaatsvinden, anders zou de microfooningang
overstuurd worden, hetgeen vervorming veroorzaakt. De signaal
verzwakking ontstaat nu door het signaal uit de versterker over een
grote voorschakelweerstand met een waarde van ca. 1 MS2 toe te
voeren, welke weerstand bij de bandrecorderuitgang van de ver
sterker is opgenomen.
Hier dus grote uitgangsweerstand en kleine ingangsweerstand. In
feite hebben we hier geen overdracht van signaalspanning maar van
signaalstroom. De signaalstroom wordt n.1. uitsluitend door de
grote voorschakelweerstand van 1 MS2 en niet door de ingangsweer
stand van de bandrecorder bepaald en omdat de 1 Mft weerstand
constant blijft, is ook de signaalstroom constant. De signaalstroom
is ca. 0,1 mA en de ingangsgevoeligheid van de bandrecorder is
op deze stroom genormaliseerd.
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Fig. 4. Bij de Europese wijze van koppeling tussen verster
ker en bandrecorder gaat het signaal via een hoog-ohmige :
voorschakelweerstand de versterker uit naar de laag-ohmige
ingang van de bandrecorder.

De Japanse en Amerikaanse fabrikanten volgen in principe deze
werkwijze niet. Zij voeren signaal in en uit op de voor omschre54

ven wijze met kleine uitgangsweer stand en ^rote ingangsweerstand
op een signaalspanningsniveau van ca. 0, 5 a 1 V. Om echter een
afzet op de Europese markt te hebben voorzien zij sommige van
hun versterkers wel van de hoog-ohmige bandrecorderuitgang en
sommige van hun bandrecorders met de laag-ohmige, hooggevoelige versterker aansluiting.
Tot zover de impedanties van signaalbronnen en versterkers; we
willen nu nog de impedantie van de luidspreker toelichten.

4.4. Luidspreker-impedanties
Aan de luidspreker dient een aanzienlijke hoeveelheid energie te
worden toegevoerd. Het is de hoofdversterker die de zwakke sig
nalen van microfoon, pickup, afstemmer e.d. zo krachtig ver
sterkt, dat de luidspreker geluid kan produceren.
Elk verbruikstoestel (stroom-opnemend toestel) krijgt zijn elek
trische energie (elektrisch vermogen) toegevoerd in de vorm van
een elektrische spanning en stroom. We kunnen het vermogen aan
de luidspreker afgeven als een relatief grote spanning en kleine
stroom of omgekeerd een grote stroom en kleine spanning.
De meest gekozen oplossing is: kleine spanning - grote stroom. De
voorkeur hiervoor moet bij de luidspreker zelf worden gezocht,
die volgens deze werkwijze het hoogste rendement bezit. Wil deze
stroom door de luidspreker worden opgenomen, dan dient zijn im
pedantie zeer laag te zijn.
De versterker dient nu zo te zijn ontworpen, dat aan de luidspre
ker de gewenste stroom en spanning kan worden afgegeven. Of
schoon het mogelijk zou zijn om van een versterker op te geven
welke spanning en stroom hij maximaal kan afgeven, teneinde
daarbij een luidspreker te zoeken die deze spanning en stroomkan
verwerken, is het minder omslachtig om de impedantie en het
vermogen op te geven.
De belastbaarheid van de luidspreker is het vermogen dat hij kan ver
werken. Niet wat hij opneemt; de luidspreker neemt niet meer op
dan de versterker erin stopt. Om veilig te zijn dient de belastbaar
heid van de luidspreker of luidsprekercombinatie hoger te zijn dan
het vermogen van de versterker.
De impedanties (in de meeste gevallen 4, 8 of 16 ft) van versterker
en luidspreker dienen overeen te stemmen, wil maximale energieoverdracht plaats vinden.
Net als bij de aanpassing tussen de verschillende signaalbronnen en
de versterker, mag de impedantie van de eenheid waar het signaal
in gaat (de luidspreker) nooit lager zijn dan die van de signaalbron
(de versterker). Een hogere impedantie kan geen kwaad, ofschoon
door deze misaanpassing minder vermogen wordt afgegeven.
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HOOFDSTUK 5

DE OPSTELLING VAN DE WEERGEVERS

5.1. Algemeen
Vanwege hun meestal niet geringe afmetingen en hun uitvoering als
houten kast dragen de geluidsweergevers het karakter van een meu
belstuk. In de meeste gevallen heeft de lezer zelf wel een idee waar
en hoe zijn meubelstukken op te stellen. De weergevers dienen ech
ter een functie en wil dat optimaal geschieden, dan moeten bepaalde
voorwaarden in acht genomen worden. Vandaar dat we in dit hoofd
stuk toch even in de plannen van de lezer willen interveniëren en hem
nuttige aanwijzingen zullen verstrekken.
Weergever is overigens de juiste benaming voor wat meestal luid
spreker wordt genoemd. Ofschoon we de lezer vrij willen laten in
zijn woordkeuze en het begrip weergever niet als een kunstmatige
schepping willen opdringen, zullen we in dit boek vanzelfsprekend
de juiste terminologie handhaven. Een luidspreker is het onder
deel in de weergever dat het geluid voortbrengt: dat stalen geval
met een magneet achterop en de zwarte, papierachtige conus aan de
voorzijde. Om een goede we ergave-kwaliteit haalbaar te maken
past men in de betere weergevers twee, drie of soms meer luid
sprekers toe, maar daarover in hoofdstuk 12 meer.

5.2. Opstelling voor stereo
Voor stereo dienen de beide weergevers, welke elk afzonderlijk
een volledig geluidskanaal vormen en derhalve het gehele audiospectrum kunnen omvatten, op een afstand van ca. 3 m te worden
geplaatst. Bij voorkeur kiezen we een opstelling, waarbij beide
weergevers elk in een hoek van het vertrek zijn opgesteld. We
plaatsen ze nooit in twee tegenover elkaar liggende hoeken, maar
altijd in de hoeken die aan een muur grenzen. Zie fig.1.
Is de muur breder dan 5 m, dan is het niet aan te bevelen om de
weergevers in de hoeken te plaatsen, aangezien het front dan te
breed wordt. We plaatsen de beide weergevers dan 3 m van elkaar
aan een muur.
We dienen voor stereoweergave een zo symmetrisch mogelijke
plaatsing na te streven. Het is dus niet gewenst om de ene weer
gever in een hoek en de andere aan een muur te plaatsen.
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Fig.i. De meest gebruikelijke stereo opstelling.

Verder dienen we er op te letten of de muren links en rechts van
het geluidsfront wat betreft de akoestiek dezelfde eigenschappen
bezitten. Een opstelling als van fig.2 is fout, omdat de linker muur
een sterk absorberende werking vertoont. Hierdoor zal een onaan
gename onbalans ontstaan die niet gemakkelijk is te corrigeren,
omdat de absorptie voor de verschillende frequenties niet even
groot is. Een versterker met voor beide kanalen gescheiden klankregelaars kan in dit geval uitkomst bieden, ofschoon moet worden
beklemtoond dat het de voorkeur verdient in dit geval een andere
opstelling te kiezen. Die kan dan worden zoals geschetst in fig.3.
De opstelling als geschetst in fig. 3 heeft een zeer groot pluspunt.
In een woonkamer komen nl. resonanties voor die het frequentie
spectrum op ingrijpende, helaas zeer onaangename wijze beïnvloe
den. Vooral in flatwoningen, waarvan de muren uit bikkelhard be
ton bestaan, vormen resonanties een probleem.
Het kan verademend zijn een muur en het plafond met een bijzon
der geluidabsorberend decoratiemateriaal te bedekken. Dikke wol
len tapijten op de vloer en grote pluche fauteuils hebben daar
naast een heilzame verbetering van de kamer akoestiek ten gevolge.
Een opstelling van fig.3, waarbij de dempende muur achter de afluisterplaats is, vormt de beste oplossing.
Een opstelling als van fig. 4 is weer fout, omdat het geluidsfront
niet voldoende kan stralen en in de kamer, juist op de plaats waar
de toehoorders zitten, sterke resonantiepuntenaanwezig kunnen zijn.
Moeilijk wordt de stereo-opstelling in L-vormige woonvertrekken.
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Fig. 5 . Beste opstelling bij L-vormige woonvertrekken.
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Men zal zich in ieder geval moeten neerleggen bij het feit dat niet
overal een even goed stereobeeld kan worden verkregen. De beste
opstelling geeft fig. 5. Tracht in ieder geval te bereiken, dat een
zo groot mogelijke symmetrie wordt verkregen.

5.3.

Opstelling voor quadra

Waar bij stereofonie twee weergevers toegepast worden en bij quadrafonie vier, verwacht men misschien dat de problematiek bij het kie
zen van een geschikte opstelling van de weergevers twee maal zo
groot is. Dat blijkt echter niet waar te zijn: schrijvers bevindingen
zijn jui^t dat door de toevoeging van de twee extra weergevers de
opstelling van alle vier minder kritisch is. Het geluidsbeeld is al
tijd ruimtelijk en verschillen in klank en balans wegen plotseling
minder zwaar. Er is echter een andere moeilijkheid voor terug ge
komen: waar men bij stereofonie soms al een klein beetje moeite
heeft om voldoende afstand van een of beide weergevers te houden
om daarmee het juiste stereobeeld te verkrijgen, daar bestaat bij
quadrafonie vooral wat betreft de achterweergevers het gevaar dat
men er te dicht op komt te zitten, hetgeen verre van gunstig is.
Plaatsing in de vier hoeken van het vertrek voldoet daarom in eerste
instantie het beste, maar wanneer men reeds eerder een geschikte
opstelling voor stereo heeft gevonden met de beide weergevers aan
één muur (zoals bijv. in fig. 3) en dit zo wil handhaven, is het raad
zaam uit te proberen of de beide achterweergevers aan de tegenover
liggende muur geplaatst kunnen worden. Als het uiteindelijke resul
taat maar zo is, dat geen van de toehoorders te dicht op een van de
weergevers zit, dan is aan het belangrijkste kriterium voldaan.
Fig. 25 en 26 in hoofdstuk 2 geven twee afwijkende, maar volwaardi
ge quadra-opstellingen.

5.4. Resonanties in de kamer
Op dezelfde wijze als er in blaasinstrumenten (b.v. orgelpijp)
staande golven ontstaan, kunnen we ook in de woonkamer voor be
paalde (lage) frequenties een sterke voorkeur waarnemen. Deze
resonanties worden voornamelijk opgebouwd tussen de tegenover
elkaar liggende muren: voor-achter, links-rechts en boven-onder.
Vooral in woonruimten, waarvan de muren zeer hard zijn (steen
en beton), kunnen de resonanties zich sterk voordoen, terwijl bij
ruimten met zachte, meegevende muren (hout, zachtboard e.d.)
het verschijnsel zich slechts zeer zwak voordoet.
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De resonanties zijn merkbaar aan een uitgesproken voorkeur voor
een (of meer) lage frequentie(s), die beduidend harder wordt weer
gegeven dan de andere. Het geluid lijkt daarom op het eerste ge
hoor rijk aan laag te zijn, maar al spoedig heeft men in de gaten
dat die rijkdom aan lage frequenties slechts voor een toon geldt,
waardoor het verschijnsel een bijzonder onaangenaam karakter
krijgt.
Om deze ene frequentie op normale sterkte weer te geven, vol
staat het de laag-regelaar van het klankregelsysteem geheel te
rug te draaien, maar aangezien alle andere lage frequenties en
een belangrijk deel van de lage zijde van het frequentiespectrum
daardoor sterk worden verzwakt,* is dit geenszins de oplossing.
Ofschoon het elektronisch gezien zeker wel realiseerbaar is om
die ene resonantiefrequentie aan de weergevers sterk te verzwak
ken, zodat de uiteindelijke toonbalans gehandhaafd blijft, is dit
ook een lapmiddel, omdat de resonanties de eigenschap hebben
langer dan de andere frequenties na te trillen.
De echte remedie om staande golven in de woonkamer te vermij
den is: grote meubels, fauteuils, pluche, vazen en frunnikjes op
te stellen. Aangezien dit bepaald geen mode is, zullen we aan wat
resonanties moeten wennen. Aangezien de woonkamer toch nooit
geheel leeg is, wordt het verschijnsel al aardig de kop ingedrukt
met normaal meubilair.
Bij het weergeven van geluid en zeker bij stereo- en quadra-weergave, zitten alle oorspronkelijke kenmerken als klank, sterkteverhoudingen van de verschillende frequenties, richtinginformaties, galm en echo, natuurlijke resonanties en bijgeluiden en in
zekere mate de dynamiek in het "signaal” opgesloten.
Wat betreft de beide laatste aspecten, bijgeluiden en dynamiek,
kan men vaak niet van natuurlijkheid spreken, omdat bijgeluiden
(verkeer, vogels, hoesten) door de platenproducenten nimmer ge
duld worden en omdat de natuurlijke dynamiek gecomprimeerd
wordt, aangezien de natuurlijke dynamiek bij de normale weergeeftechniek en onder normale afluisteromstandigheden, nimmer
realiseerbaar is. (Dynamiek = verschil tussen luid en zacht.)
De mate, waarin eerstgenoemde kenmerken in de grammofoon
plaat, pickup-element en versterker en weergever behouden zijn
gebleven, hangt af van de kwaliteit van elk van deze componenten.
Is de kwaliteit volmaakt, dan zullen we inderdaad een volmaakte
geluidsoverdracht krijgen (HiFi in de zuivere betekenis van het
woord) als het geluid uit de weergevers rechtstreeks onze oren
zouden bereiken. Dat zal alleen het geval zijn indien we de mu
ziekinstallatie in het open veld zouden opstellen, met in een straal
van 100 meter geen enkel object dan wijzelf of een schaap of een
koe, welke het geluid niet weerkaatsen, of indien we het complete
instrumentarium in een volslagen dode ruimte zouden plaatsen.
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Dode ruimten treft men aan in laboratoria, waar akoestische me
tingen worden verricht (Philips, NRU). De wanden, plafond en
vloer zijn met meters dikke geluiddempende stoffen (tegenwoordig
schuimplastic wiggen) bekleed, waardoor elke weerkaatsing van de
muren wordt voorkomen.
Zowel het veld als het laboratorium zijn plaatsen, waarheen we
ons nu juist niet zullen spoeden, zodat we mogen stellen, dat we
onder alle overige omstandigheden met reflecties van muren te
maken zullen krijgen.
Bij weergave in een normale woonkamer zal een deel van het ge
luid de oren rechtstreeks bereiken en een ander (veel groter) deel
zal de oren bereiken, nadat het door de muren en het plafond een
of meerdere malen is teruggekaatst.
Weg zijn de oorspronkelijke richtinginformaties, de echo, de galm,
de reflecties en de sfeer, ("ambiance" zegt de Engelsman)
Al onze pogingen tot het verkrijgen van de zo begeerde HiFi, neergelegd in de zorgvuldig en weloverwogen samenstelling van de
weergeefinstallatie, falen volledig als we niet evenveel aandacht
aan de akoestiek van de woonkamer, c.q. de afluisterruimte, be-

Fig. 6. Waar een betimme
ring van geluiddempende
panelen op houten schroten,
zoals in fig. 8, een goede in
vloed op de midden en hoge
frequenties van het geluidsspectrum heeft, daar kun
nen lage frequenties alleen
op bevredigende wijze ge
dempt worden door op ge
ringe afstand van de muur ,
(of het plafond zoals in fig.
tra
7) een geheel vrijdragend
groot vlak van zacht mate
riaal aan te brengen.
Dit kan zoals hier getekend,
&
vlak onder het plafond aan
Ü de muur bevestigd worden
en moet zich dan als een
zwaar gordijn geheel vrijhangend tot even boven de vloer uitstrek
ken. Als men er tegen duwt moet het meegeven; het mag nergens
tegen de muur steunen. Kieren aan boven-, onder- en zijkanten
vormen geen enkel bezwaar. Ofschoon grote platen zacht board
zich zeer goed voor dit doel lenen, is het nadeel ervan dat ze krom
trekken. Grote, 2 a 3 cm dikke kurkplaten eventueel met linnen of
rijggaren aan elkaar bevestigd, zijn zeer goed bruikbaar.
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steden. Met de wetenschap, dat de normale woonkamer voor HiFi
weergave niet geschikt is, zullen we dus wat aan de wandbedekking
en de opstelling van het meubilair moeten veranderen, zo dit nodig
mocht zijn. We zullen moeten zoeken naar een compromis tussen
het nuttige en het aangename - misschien (ik weet heel zeker van
wel) zijn zij wel heel goed te combineren. Of, maar wie kan dat
tegenwoordig nog, we zullen een aparte HiFi afluisterkamer moe
ten aanleggen.
Wie dit wil inzien heeft bij het opvolgen van de adviezen dienaan
gaande de investering in zijn installatie dubbel zoveel waard gemaakt.
(Zie fig. 6 en 7.)
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Fig. 7. Om lage frequenties en staande golven te dempen moeten in
de afluisterruimte grote vlakken aangebracht worden, die gemakke
lijk beweegbaar zijn en in een lage frequentie kunnen meetrillen.
Een vrijdragend plafond, dat alleen aan de zijkanten tegen de muren
zijn steunpunten heeft, is een alternatief voor het paneel van fig. 6.
Als betimmering lenen zich grote platen zacht board o.i.d. op hou
ten latten. In een kamer met een breedte van 4 m volstaan planken
van 2 x 8 cm reeds om voldoende stevigheid te verkrijgen.
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5.5. Reflecties in de kamer
Gelijksoortig aan de echte resonanties zijn de reflecties. Beide
hebben dezelfde oorsprong: door de harde muren worden de ge
luidsgolven teruggekaatst en in het vertrek verspreid.
Voor lage frequenties kunnen voornoemde resonanties optreden
maar bij midden en hoge frequenties krijgen we galm en echo.
Het zijn ook weer de moderne woonvertrekken met hun steriele
opbouw, die reflecties van de hoge- en de midden tonen in de hand
werken. De bewoners zelf zijn het zich vrijwel nooit bewust en zo
zij het zich al eens realiseren dat hun woonkamer "hol" klinkt,
dan accepteren zij dit. Allicht - het is een consequentie van onze
tegenwoordige woonstijl
of misschien toch niet?
Zeker niet. Het is met eenzelfde wooncomfort en -stijl juist zeer
goed mogelijk reflecties voor de midden- en hoge tonen te vermij
den door geluiddempende muur-decoratiematerialen toe te passen.
Het verzwakken van midden- en hoge tonen is nl. veel eenvoudiger
dan van lage tonen. Een simpele betimmering met speciale ge
luiddempende panelen of schroten is afdoende en
geeft een
bijzonder cachet aan de woning. Zie fig. 8.
In het algemeen zal men niet alle muren met eenzelfde materiaal
bekleden, maar dat is ook niet strikt nodig. Eén muur en wel die
tegenover het geluidsfront, doet al wonderen. Een zachte wollige
vloerbedekking doet de rest. Zware velours gordijnen hebben even
eens een sterk dempende werking voor de hoge frequenties. Een
speciale betimmering van dempende panelen op het plafond is van
zelfsprekend ideaal.

STENEN OF
BETONNEN
MUUR

ca. iO mm
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Fig. 8. Voor een doelmatige demping
van midden en hoge tonen in het audiospectrum lenen zich houten schroten
of panelen met grove struktuur, die
op een hout regelwerk tegen muur of
plafond bevestigd kunnen worden.
Een kleine tussenruimte achter de
panelen maakt dat het dempingeffect van de laagste frequenties
zo goed'mogelijk is.

Er bestaan voor plafondbetimmering interessante tegels met ster
ke lobben (gaatjes, sleufjes, kanalen) en vervaardigd van zacht ma
teriaal. Dit laatste maakt ze helaas ongeschikt voor muren.
Voor de muren fabriceert men tegenwoordig ook sterke schroten,
vervaardigd uit spaanplaat, waarin overlangs kanalen zijn aange
bracht, die de heilzame demping veroorzaken.
Een markante ontwikkeling van de laatste jaren is de opkomst van
doe-het-zelf winkels, karwei-centra of hoe zij ook mogen heten, al
waar men behalve typische hobby-gereedschappen en hout ook zeer
moderne materialen kan aanschaffen. Er is tegenwoordig een keur
aan geluiddempende materialen op de markt, waaruit een ieder naar
zijn smaak toch wel een keuze moet kunnen maken.

5.6. De luidspreker-faze
Het begrip faze hebben we al in het dagelijkse leven leren kennen
en we hebben er in hfdst. 3 over gesproken. Het begrip faze hante
ren we als we de tijd in stukken verdelen: eerste faze, tweede fa
ze, enz.
Bij elektrische trillingen spreken we van faze als we een kort on
derdeel van de tijd, waarin een trilling een complete cyclus be
schrijft, in beschouwing nemen.
In fig. 9 zien we een complete trilling, waarin we een positieve en
een negatieve faze onderscheiden. Bij fig. a beginnen we met de po
sitieve faze, bij fig.b met de negatieve. Fig.a en b vormen eikaars
spiegelbeeld; fig.b is de omgekeerde fig.a. Het is duidelijk, dat de
wisselspanning van fig. 9a omkeert als we twee aansluitdraden, tus
sen welke de wisselspanning aanwezig is, verwisselen. We zeggen,
dat de faze van de wisselspanning omgekeerd is als we de aanslui
tingen verwisselen.

positief

positief

negatief

negatief

Fig. 9a

Fig. 9b
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Het belang van een juiste faze is bij stereo voor de weergave van
lage tonen van groot belang. We dienen ervoor te zorgen, dat de
faze van beide kanalen hetzelfde is. Dit geldt alleen voor lage fre
quenties , omdat de beide stereo-signalen uitsluitend voor frequen
ties onder ca. 300 Hz enig verband met elkaar hebben. Boven 300
Hz is er geen verband meer tussen de fazen van de in beide kana
len voorkomende trillingen. Dit vinden we toegelicht bij fig. 4 in
hfdst.3, waaruit blijkt dat de normaal voorkomende fazeverschillen op de lage frequenties praktisch geen invloed hebben.
We kunnen nagenoeg stellen, dat onder de 300 Hz uit beide kanalen
hetzelfde signaal komt. Indien nu als gevolg van een verkeerde
luidspreker-poling de conus van de ene luidspreker naar voren be
weegt en die van de andere naar achteren, dan krijgt men een on
gunstige drukverdeling van deze lage frequenties, waarvan de golf
lengte enkele meters of meer bedraagt. Een verminderde sterkte
van de lage frequenties en een onnatuurlijk breed geluidsfront is
het gevolg van een verkeerde luidspreker-poling. De juiste faze
herstellen we door van e'én van beide kanalen de beide aansluittingen van de geluidsweergever te verwisselen, zie fig. 10.

versterker achterzijde

/

van een der weer
gevers de poten
verwisselen voor
de juiste faze

ingangen

PU

aansluiting

Fig. 10. Door de ompoling van de aansluitingen van één van
de weergevers wordt de juiste faze proefondervindelijk
vastgesteld.
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Alleen kenners kunnen direct horen of de faze van de weergever
goed of fout is. Een leek, die door zelf te experimenteren snel ken
ner wordt, kan op de volgende wijze controleren of de faze van zijn
installatie goed is.
Men dient dan een monofone grammofoonplaat af te spelen of naar
een monofone radio-uitzending te luisteren. Men stelt de balans
goed in en neemt plaats tussen beide weergevers. Men realiseert
zich nu goed wat men hoort. Daarna verwisselt men de beide aan
sluitingen van e'én van de weergevers en luistert weer aandachtig.
Men hoort nu een verschil. In een van beide gevallen komt het ge
luid precies uit het midden van de luidsprekers en omdat we daar
zelf staan, zal het lijken alsof het geluid in onszelf aanwezig is.
In het andere geval komt het geluid duidelijk van links en rechts
op ons toe en de weergave van de lage frequenties kan anders zijn.
De laatst geschetste toestand is die van een foutieve faze. We die
nen de weergevers dus zodanig te polen, dat het lijkt alsof het ge
luid uit ons zelf komt. Omdat stereo grammofoonplaten een wille
keurig faze-verband hebben in het belangrijkste deel van het fre
. 3000 Hz - lukt
quentiespectrum - het middengebied van 300
ons deze proef het gemakkelijkst met monofone signaalbronnen.
Als de juiste faze is verkregen, wordt de beste laag-weergave ge
waarborgd. Monofone signaalbronnen komen precies uit het mid
den; stereo signaalbronnen klinken natuurlijk en ruimtelijk.
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HOOFDSTUK 6

VERSTERKERS

6.1. Algemeen
Er is op de Nederlandse markt een zeer groot assortiment stereoversterkers.
Monoversterkers worden hoegenaamd niet meer aangeboden of het
zijn hoofd- of eindversterkers, waarvan er dan twee of meer op
een stereo- of quadra regelversterker kunnen worden aangesloten.
Het aanbod quadraversterkers was ten tijde van het drukken van
deze uitgave nog gering: er waren eind 1972 van enkele Japanse
merken adapter/versterkers of decoders verkrijgbaar, waarmede
een bestaande stereo-installatie tot quadra-installatie kon worden
uitgebreid.
In dit hoofdstuk zullen we aandacht schenken aan de eigenschappen
en hoedanigheden van versterkers in het algemeen. Het enige we
zenlijke onderscheid tussen mono- stereo- en quadraversterkers
is het aantal kanalen; in technisch aspekt zijn er nauwelijks ver
schillen.
De kwaliteit van een versterker hangt af van een aantal factoren,
die niet allemaal uit de gegevens naar voren komen. Zo zal een
apparaat met onberispelijke technische gegevens onmogelijk met
"goed" kunnen worden bestempeld als er veel defecten en/of kra
kende bedieningsorganen op voor komen, of de constructie gam
mel is.
In het nu volgende zullen we eens bezien welke facetten van de tech
nische gegevens die bij elke versterker worden geleverd, van be
lang zijn.

6.2. De frequentie karakteristiek
Een karakteristiek is een grafiek, waarin de gegevens omtrent de
versterking bij verschillende frequenties zijn opgegeven. De ver
sterking van de la^e en hoge frequenties kan met het klankregelsysteem worden beïnvloed. Meestal geeft men daarom een grafiek,
waarin men alle gegevens omtrent de klankregelaars en de ver
sterker kan vinden. Zie fig. 1.
Men dient hierop te letten.
Elke versterker heeft een rechte karakteristiek als de klankrege68

laars "recht” zijn ingesteld. Het hangt af van de soort klankregeling of deze rechte karakteristiek nu overeenkomt met de midden
stand van deze regelaars (meestal wel) of met iets uit het midden
verdraaide regelaars. Alleen de uiteinden van de lijnen vragen de
aandacht, omdat het middengebied rond punt g geen bijzondere ge
varen in zich bergt. Zie fig. 2.
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Fig. 1. Frequentiekarakteristiek van een goede versterker
bij verschillende standen van de klankregelaars.

De rechte karakteristiek over de punten c-g-i is van een goede
versterker. Sommige versterkers vallen in het laag al bij 50 Hz
af volgens de stippellijn bij d. Dat wil niet zeggen dat de verster
ker niet geheel zou voldoen, maar het is wel oppassen geblazen.
Als de laagregelaar wordt opgedraaid krijgen we de lijn a-g als
het een op dit punt onberispelijke versterker betreft en de lijn b-g
als het een "oppassen geblazen" versterker is. Ditzelfde geldt ook
voor de lijnen e-g en f-g, welke corresponderen met de laagrege
laar teruggedraaid. Meer hierover onder punt 6.4 en 6.15.
Aan de zijde van de hoge frequenties, de lijn g-i, dienen we even
eens op het uiteinde te letten. Indien men merkt, dat de lijn daar
iets begint te vallen (g—j), dan heeft men niet de beste versterker!
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In het geval van fig. 1 en 2 hebben we met een goed klankregelsysteem te maken, hetgeen zich vooral presenteert in de symmetrie
van de lijnen onder en boven de nul dB lijn. Als de maximale cor
recties van de frequentie karakteristiek ca. 16 ... 18 dB bedra
gen, voldoet het systeem volkomen. Bemerkt men dat de lijn on
der de nullijn veel sterker corrigeert dan de bovenste lijn, zoals
geschetst in fig. 3a, dan betreft het een minder geslaagd klankregelsysteemï
Het omgekeerde komt ook voor; dat de laag-op correctie veel ster
ker kan zijn dan de laag-af correctie. In dat geval heeft men te ma
ken met een versterker, waarvan de fabrikant heeft gemikt op min
der serieuze keetschoppers, die het meeste genieten (en menen
"hai-fai" te horen) als er maar veel laag uit de versterker kan ko
men. Ook niet aan te bevelen!

Fig. 2. Frequentiekarakteristiek onder invloed van de uiter
ste standen van de klankregelaars van een goede versterker
(getrokken lijnen) en een minder goede (gestippelde lijnen).
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Fig. 3a. Asymmetrische karakteristiek onder invloed van
max. en min. standen van de klankregelaars.

»

f<Hz)

Fig. 3b. Een ruimere vertikale schaalverdeling.

--------•• 1 (Hg)

Fig. 3c. Bij een gedrongen vertikale schaalverdeling komen
de afwijkingen minder tot uiting.
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Het aflezen van de juiste gegevens in een karakteristiek is niet
moeilijk, als men weet waarop men moet letten. In de karakteris
tieken, welke men van een versterker geeft, kan men niet aflezen
hoe groot de versterking of het afgegeven vermogen is. Men vergelijkt alleen de sterkte van alle audio-frequenties met het mid
dendeel van het audiospectrum, om precies te zijn 1000 Hz. Alle
andere frequenties liggen in een bepaalde mate op een hoger of la
ger niveau dan dat van 1000 Hz.
De geluidssterkte-maat is decibel (dB). Een dB is een verhou
dingsmaat; men vergelijkt altijd twee verschillende geluidssterk
ten. Een sterkteverschil van 3 dB is juist waarneembaar. Als het
geluid 10 dB zachter is, is dit voor het gehoor een goed waarneem
bare stap. Een stap van 20 dB maakt al een behoorlijk verschil;
een verschil van 40 dB is zeer groot, enz.
In fig. 1 en 2 zien we de dB-schaal links van de grafieken. In beide
figuren is deze schaal sterk uitgerekt: hierdoor komen geringe
sterkteverschillen, welke men met het gehoor nog niet eens kan
waarnemen, al duidelijk tot uiting.
In dit verband zij terloops opgemerkt, dat de verschillen in de lij
nen d-g-j en c-g-i van fig. 2 de versterker op het gehoor niet on
gunstiger doen uitkomen. Aangezien deze lijnen echter bepaalde
gebreken verraden, dienen we toch op dergelijke krommingen acht
te slaan.
Als een versterker niet zo goed uit de bus komt, kan de fabrikant
de minder goede meetresultaten iets verdoezelen, door de dBschaal minder uit te rekken. In fig. 3b en c zien we twee identieke
meetkrommen op verschillende schalen getekend; de onderste
geeft de schijn beter te zijn dan de bovenste
opletten dus!
In de overweging, dat er maar weinig mensen bestaan die grafie
ken begrijpen, zien vele fabrikanten er vanaf bij hun gegevens de
ze toch zo heel belangrijke hulpmiddelen af te drukken. In de punts
gewijze opgesomde eigenschappen vinden we dan min of meer de
volgende frazen:
recht binnen 2 dB van 40 Hz tot 20 kHz
klankregelaars
laag-op bij 50 Hz: 17 dB
laag-af bij 50 Hz: 17 dB
hoog-op bij 20 kHz: 17 dB
laag-af bij 20 kHz: 20 dB
enz. enz.
Hieruit wordt men maar weinig wijs, want al klinkt het allemaal
imponerend: wie de moeite neemt te vergelijken, ontdekt dat deze
gegevens genomen zijn uit de met stippellijnen aangegeven karak
teristiek van fig. 2. Als men zulke gegevens krijgt, bedenk dan dat
de beste versterkers recht lopen binnen 1 dB van 20 Hz tot 100 kHz
(of hoger).
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6.3. Meting met vierkantsgolven
De fabrikant die een zeer goede versterker op de markt brengt en
niet schroomt om alle eigenschappen daarvan aan de kaak te stel
len, geeft van een versterker enkele blokgolf-diagrammen. Nu be
paalt natuurlijk niet het feit, dat een fabrikant deze diagrammen
durft te tonen, dat de versterker feilloos zou zijn. We dienen wel
degelijk deze figuren te bekijken om over de versterker een oor
deel te kunnen vormen.
In hoofdstuk 2, waarin werd toegelicht wat een trilling is, spraken
we steeds over mooie sinusvormige trillingen. Waar het echter een
samengestelde trilling betreft is de vorm van de trilling ingewik
kelder. Zie fig.4 en 5.
Een bijzondere trilling, welke in de natuur nimmer voorkomt, is
de vierkantsgolf of blokgolf, zie fig. 6. Het is een trilling met een
zelfde grondgolf als van fig.4 en 5, maar dan met een oneindige
reeks boventonen, waarvan de amplitude evenredig kleiner is als
het nummer van de harmonische. In deze bijzondere golfvorm
komt dus een zeer groot aantal frequenties voor met als laagste
de grondgolf, terwijl het rechte stuk van de vierkantsgolf een zui
vere gelijkspanning is. Indien we een dergelijke zuivere golfvorm
als van fig. 6 aan een versterker toevoeren en we bekijken de golf
vorm op een oscilloscoop (dit is een meetinstrument, waarop spanningsvormen zichtbaar kunnen worden gemaakt), dan kunnen we
aan de veranderingen, die de golfvorm heeft ondergaan, zien hoe
de versterker zich gedraagt bij lage frequenties (gelijkspanning) en
zeer hoge frequenties.
Een dergelijke blokgolf als signaal door de versterker heen sturen
is de zwaarste test welke men kan bedenken. Geen enkele audioversterker kan een dergelijke golfvorm onvervormd aan de uitgang
afgeven. Alleen de mate, waarin de versterker de golfvormen aan
tast, vertelt ons zeer veel over zijn kwaliteiten.
Meestal geeft men afbeeldingen van drie verschillende vierkants
golven, en wel met frequenties van 100, 1000 en 10.000 Hz.
Een blokgolf van 100 Hz legt onverbiddelijk de eigenschappen voor
lage frequenties aan de dag. De blokgolf van fig. 7a is van een min
der goede versterker, fig. 7b van een goede en fig. 7c van een zeer
goede versterker.
Een 1000 Hz blokgolf vertelt ons veel over het volledige frequen
tiespectrum van de versterker. Een 1000 Hz blokgolf moet vrijwel
onvervormd aan de uitgang van de versterker verschijnen, zie
fig. 8a.
Als de hoekjes iets minder scherp zijn, is dat niet zo vreselijk.
Zijn de hoekjes uitgesproken rond, dan is dat bedenkelijk, zie
fig. 8b. Het kan ook voorkomen, dat de hoekjes juist zeer scherp
zijn en dat het rechte stuk iets golft, zie fig. 8c. Dan betreft het
een onstabiele versterker. Dat is minder goed dan een blokgolf
met ronde hoeken. De scherpe piekjes en golfjes horen we nl. als
iets onnatuurlijks: de Engelsman noemt het MringingM.
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Fig. 4. Sinustrilling.

Fig. 5. Samengestel
de trillingen uit grond
golf en boventonen.

Fig. 6. Vierkantsgolf.

Fig. 7a.

100 Hz

Fig. 7b.

100Hz

Fig. 7c.

100Hz
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Fig. 8a.

1000Hz

Fig. 8b.

1000Hz

VW'i
Fig. 8c.

/Vw

/Vw

7000W*

Fig. 9a.

Fig. 9b.

10kHz

Tenslotte de 10 kHz blokgolf, die het gedrag van de versterker bo
ven het audiospectrum verraadt. De constructeurs van een ver
sterker zijn erop gebrand de gedragingen boven de 20 kHz zo goed
mogelijk te maken, ofschoon men bij de eerste gedachte zou menen
dat het voldoende is als een audioversterker goed audiofrequenties
kan verwerken. Een versterker, die een zeer breed frequentie
spectrum beslaat, blijkt evenwel stabieler te zijn en verwerkt
pulsgeluiden (bekkens, triangel e.d.) beduidend beter. Fig. 9a toont
een goede 10 kHz blokgolf; fig. 9b een van iets mindere kwaliteit.
75

6.4. De vermogenskarakteristiek-de vermogensbandbreedte
Een gegeven dat meestal wordt weggelaten is de vermogenskarakteristiek of -bandbreedte. Als van een versterker wordt vermeld
dat hij een vermogen van pakweg 10 W kan afgeven, dan is dat het
vermogen bij 1000 Hz. Voor de hoogste en laagste frequentie is het
vermogen kleiner, afhankelijk van de soort versterker.
Hoe de verschillen liggen is alleen in een grafiek weer te geven,
ofschoon men soms ook wel de grensfrequenties opnoemt, waarbij
het uitgangsvermogen tot de helft is teruggelopen (-3 dB). Zo'n
grafiek ziet er bv. uit als fig. 10.
Deze kromme is gefingeerd: meestal loopt de lijn alleen aan de on
derzijde of alleen aan de bovenzijde van het audiospectrum af.
Een vermogensafname aan de lage zijde van het spectrum treffen
we aan bij versterkers met transformatoren in de keten. Balansuitgangstransformatoren vinden we bij buizenversterkers en balansingangstransformatoren bij oudere, goedkope Japanse transistorversterkers. Van de vermogensafname merkt men niet zoveel om
dat in de meeste signalen lage frequenties niet erg sterk vertegen
woordigd zijn. Alleen motorgestommel van de platenspeler kan hier
moeilijkheden, d.w.z. vervorming veroorzaken. Vermogensafname
in het hoge frequentiegebied komt vooral bij oudere transistorapparatuur met germanium transistoren voor, maar is nauwelijks van
invloed omdat de vermogens in het hoge freqentiegebied gering zijn.
De vermogenskarakteristiek geldt meestal bij een vervorming van
0,5 of 1%.
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Fig. 10. Vermogenskarakteristiek van een 10 W balansver
sterker bij een bepaalde mate van verwarming, b.v. 0,5%.
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6.5.

Vervorming

Vervorming: een begrip dat iedereen bij versterkers graag naar
voren haalt. Reeds in hfdst. 3 is erop gewezen, dat vervorming bij
versterkers beduidend lager ligt dan bij alle andere componenten
(luidsprekers, pickup-element, bandrecorder, afstemmer). Dat
we nochtans zo kritisch zijn houdt verband met de intermodulatie,
welke het geluid ernstig aantast.
Van een versterker geeft men soms de I.M. vervorming op. Men
voert daartoe een frequentie van b.v. 4000 Hz en een van 400 Hz
in de sterkteverhouding 1 : 4 aan de versterker toe en meet aan de
uitgang van de versterker hoe sterk de mengprodukten zijn (3600
en 4400 Hz).
Veelal echter noemt men alleen het aandeel harmonischen, dat bij
versterking van een bepaalde frequentie wordt gevormd. Meestal
geeft men de vervorming, welke bij maximaal vermogen door een
frequentie van 1000 Hz wordt gevormd.
Deze beide methoden voldoen voor een goede beoordeling van het
middendeel van het frequentiespectrum zeer zeker wel, maar het
vertelt ons nog niets over de vervorming, welke bij lagere en ho
gere frequenties wordt gevormd.
De vorming van harmonischen is behalve van het vermogen nl. ook
sterk afhankelijk van de frequentie. Wil de fabrikant zijn verster
ker zo gunstig mogelijk laten uitkomen, dan geeft hij alleen de ver
vorming op bij een frequentie van 1000 Hz; hoe groot het aandeel
harmonischen is bij 50 Hz en 10. 000 Hz wordt bij voorkeur ver
zwegen, omdat deze waarden zoveel ongunstiger kunnen zijn.
In geval van een versterker met uitgangs- (of balans ingangs-)
transformatoren, zoals een buizenversterker uit het voorbeeld van
punt 6.4. , is de vervorming bij eenzelfde vermogen als voor 1000
Hz wordt opgegeven, bij 20 Hz aanzienlijk hoger. Dat kan men wel
afleiden uit fig. 10, omdat bij 1 W de vervorming 0,5 % bedraagt.
Bij groter vermogen moet het dus meer zijn. Meestal kan een der
gelijke versterker bij 20 Hz hooguit nog 3 W afgeven!
Een transistor versterker met transistoren, waarvan de grensfrequentie van de eindtransistoren bij 0,5 MHz ligt, vertoont een om
gekeerd beeld: hiervan loopt het vermogen bij de hoge audiofrequenties sterk terug. Dat is op zichzelf niet zo erg, maar de vervorming
neemt bij hoge audiofrequenties al zeer sterk toe. Zie verder punt
6.8. Wijselijk geven de fabrikanten dus alleen het aandeel harmo
nischen van een frequentie van 1000 Hz op. Alleen bij goede ver
sterkers, uitgerust met grote transformatoren, c.q. moderne sili
cium transistoren, waagt men het meer getallen te geven. Vervor
ming geeft men op door de sterkte van de harmonischen te vergelij
ken met de sterkte van de grondtoon en het verschil in procenten
uit te drukken.
In de meeste gevallen mag een goede versterker (Hi-Fi versterker)
bij zijn maximale vermogen hooguit 0,5 % harmonischen produce
ren. Veelal liggen deze waarden bij goede versterkers lager, tot
0,01% toe!! Dat is zo laag - lager kan het niet!
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6.6. Voor-, regel-, eind- en hoofdversterkers
In een versterker komen een aantal trappen voor, waarin het sig
naal stapsgewijze wordt versterkt. Het aantal trappen zal bij een
versterker variëren van drie tot ca. zeven. Omdat de wijze van
verwerking van het signaal aan de ingang van de versterker, waar
het signaal nog zwak is, beduidend anders verloopt dan aan de uit
gang, worden er aan de constructie van de verschillende trappen
verschillende eisen gesteld.
Bij buizenversterkers verschillen de eisen van de laatste trappen
zo beduidend van die van de eerste trappen, dat men vaak een
scheiding aanbracht tussen de eerste en de laatste trappen. Men
spreekt dan van een voorversterker, ook wel regelversterker ge
noemd en van een eindversterker of hoofdversterker, (zie fig. 11).
Deze scheiding maakt het mogelijk om de regelversterker klein en
sierlijk te maken, terwijl de hoofdversterker, welke veel warmte
produceert, ergens naar een voor hem beter geschild plaatsje kan
worden verschoven. Op de regelversterker zitten alle bedieningsorganen en de aan/uit schakelaar. De hoofdversterker bezit geen
enkele bedieningsknop: alleen een ingang, welke op de uitgang van
de regelversterker wordt aangesloten en een luidspreker aanslui
ting.
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Fig. 11. Een scheiding tussen hoofdversterker en voorver
sterker is bij buizenapparaten gebruikelijk.

6.7. Geïntegreerde versterkers-solid state versterkers
Aangezien de verschillende eisen van de regel- en hoofdversterker
bij transistorapparaten minder uiteen lopen dan bij een buizenapparaat, is het verenigen van de regel- en hoofdversterker bij transistortoestellen minder problematisch. In vrijwel alle transistorversterkers zijn dan ook regel- en hoofdversterker bij elkaar in één
kast ondergebracht (met uitzondering o.a. van Quad, Sennheiseren
Leak) in welk geval men spreekt van een geïntregeerde versterker.
De Amerikanen hebben een mooiere uitdrukking: Solid State, welke
term (met hoofdletters) de argeloze koper in zijn onschuld sugge
reert met een geweldige technische snuf te doen te hebben.
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6.8.

Radioversterkers-afstemmer/versterkers-ontvanger/
versterkers en tuner amplifiers

Gelijk het tegenwoordig gebruikelijk is om de versterker als een
geheel te beschouwen, met het voordeel dat er slechts een kast en
één voedingsdeel toegepast behoeft te worden, bestaat er tegen
woordig een trend om ook de ontvanger en de versterker met el
kaar te verenigen.
We gaan dus weer de kant op als bij de begindagen van de radio,
toen men aanvankelijk met afzonderlijke componenten werkte, maar
daarna allengs alle delen bij elkaar in een behuizing ging onderbrengen.
Als afstemmer en versterker bij elkaar in een kast zijn geconstru
eerd, spreken we van een afstemmerversterker, radioversterker
of tuner amplifier (in het Engels).
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Fig. 12. Vermogenskarakteristiek als functie van
de vervorming.

6.9. Continu-, Sinus-, RMS-vermogen
Zoals bekend dient een versterker om de zwakke signalen van radio,
bandrecorder en pickup zo krachtig te versterken, dat de luidspre
ker voldoende energie krijgt toegevoegd om geluid te produceren.
Aangezien de luidspreker altijd een zeer laag rendement heeft, dat
in gunstige gevallen max. 10% bedraagt, maar normaliter rond 5%
schommelt, dient het elektrische vermogen van de versterker be
duidend hoger te zijn dan er akoestisch (als drukverschillen) vrij
komt. Het vermogen van een versterker is dan ook een van de voor
naamste kriteria.
De fabrikanten trachten de eigenschappen van de versterker zo
rooskleurig mogelijk op te geven. Wat betreft het vermogen zullen
zij zo hoog mogelijke waarden publiceren. Aangezien bij het
grootste vermogen van de versterker de vervorming plotseling
sterk toeneemt, zoals de lijnen a en b in fig. 12 toont, kunnen zij
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voor het max. vermogen eigenlijk maar een bepaalde grenswaarde
noemen: in de figuur is dat 10 W bij 0,5% vervorming.
Bij eenvoudige versterkers is de limiet van het vermogen minder
scherp begrensd, zoals de lijn c in deze figuur laat zien. Hiervan
kan de fabrikant zeggen, dat het vermogen wel 15 watt bedraagt,
als hij er maar bij vertelt, dat de vervorming liefst 4% bedraagt.
Eigenlijk is het vermogen slechts 9 W, omdat een vervorming van
1% als max. toelaatbaar moet worden beschouwd.
Wat de meest betrouwbare fabrikanten tegenwoordig opgeven zijn
heel reële waarden met een opgave van de vervorming. Wat zij op
geven is het vermogen, dat de versterker gedurende lange tijd (mi
nimaal 10 minuten in de Duitse norm DIN 45500) kan afleveren; dat
is dan het echte vermogen van de versterker.
Ter verduidelijking dat het een betrouwbare waarde betreft, zet
men erbij, dat dit het continu vermogen is. Andere begrippen zijn:
sinusvermogen, RMS vermogen (bij Amerikaanse en Engelse ge
gevens) of Dauerton Leistung (Duits).

6.10. Piek-, muziek-, IHF-vermogen
Vooral met de intrede van de transistorversterkers is er wat ver
warring ontstaan rond de opgave van het vermogen van een verster
ker, sinds men ontdekte, dat sommige transistor versterkers ge
durende een zeer korte periode (max. 1 seconde) een duidelijk gro
ter vermogen kunnen afgeven.
Ofschoon men aan dit kortstondig afgegeven vermogen eigenlijk
geen waarde behoeft toe te kennen, publiceert men die waar
de maar al te graag om de versterker gunstig af te spiegelen. De
oprechte fabrikant publiceert deze waarde met duidelijke omschrij
ving, dat het een kortstondige vermogenspiek is. Hij geeft dan op:
Piekvermogen, Muziekvermogen of IIIF vermogen (de laatste bij
Engelse en Amerikaanse versterkers).
De term Muziekver mogen is ontstaan nadat men heeft uitgevonden,
dat in muziek kortstondige luide passages voorkomen, die door
het piekvermogen van de versterker inderdaad op elegante wijze
onvervormd worden verwerkt.
Technisch gezien is het geharrewar rond continu - en muziekvermogen evenwel een lachertje. Het verschijnsel, dat een versterker
kortstondig grotere vermogens kan afgeven en over lagere tijd min
der, wordt nl. veroorzaakt door het niet constant blijven van de
voedingsspanning. De meeste transistorversterkers zijn nl. klasse
B versterkers, welke bij zachte muziekpassages weinig stroom
verbruiken en alleen bij groot vermogen beduidend meer stroom
trekken (ongeveer twintigvoudig). De voedingsspanning zal bij zach
te passages daarom hoger worden met ca. 25%. Bij een kortston
dig aanzwellen van het geluid is deze hoge voedingsspanning no<>
aanwezig, zodat het afgegeven vermogen ca. 50% meer kan bedra
gen dan de nominale waarde. De voedingsstroom is opgeslagen in
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een reservoir elco, die direct zijn lading afstaat totdat een even
wicht is ontstaan tussen de voedingsstroom en de stroom, die de
versterker op dat ogenblik verbruikt.
Indien een versterker is uitgerust met een gestabiliseerd voedingsdeel, blijft de voedingsspanning constant bij weinig of veel stroomafname. Bij de betere versterkers is er dan ook geen verschil tus
sen piek- en continu vermogen. Bij de andere versterkers geldt:
hoe kleiner verschil tussen muziek- en continu vermogen, hoe be
ter versterker ontwerp.

6.11. Gevoeligheid
In de reeks gegevens komt vrijwel altijd een opgave van de gevoe
ligheid van de versterker voor. De gevoeligheid is bij de verschil
lende ingangen verschillend. Voor magnetische pickups is deze b.v.
3 a 5 mV, voor kristal pickups ca. 200 mV, voor afstemmers,
bandrecorders en extra ingang ca. 400 mV. De spanningen, die
men daarbij noemt, doen de versterker bij geheel opengedraaide
sterkteregelaar vol vermogen afgeven. Vol vermogen beschouwen
we als z.g. nul-niveau; dit is de maximale geluidssterkte, welke
b.v. bij de luidste muziekpassages kan optreden. De signaalspanningen, die de pickup-elementen, afstemmer enz. afgeven, zijn
ook de grootste, welke tijdens de luidste muziekpassages voorko
men.

6.12. Zekeringen-Microfuses -automatische beveiligingenautomatische afslag
Aangezien de eindtransistoren van een versterker defect geraken
als een te grote stroom door deze transistoren loopt, hetgeen ge
schiedt als de luidsprekerleiding wordt kortgesloten of de luidspre
ker impedantie te laag is, heeft een moderne (goede) transistor versterker een beveiliging tegen dit soort overbelasting. Op zijn
minst is voorzien in normale zekeringen, teneinde het voedingsdeel tegen doorbranden te beschermen als de eindtransistoren de
fect raken. Normale zekeringen bieden geen beveiliging tegen het
doorbranden van de eindtransistoren.
De betere versterkers zijn voorzien van een elektronische zekering,
welke automatisch de voedingsstroom afkapt als de stroom te hoog
wordt. Deze beveiliging werkt zeer goed.
Een thermische beveiliging is wat anders: deze kapt de stroom af
als de transistoren te warm worden, maar ze helpen niet bij kort
sluiting.
De beste versterkers zijn zodanig ontworpen, dat de stroom niet
boven een veilige waarde kan komen, waardoor de beveiliging
a.h.w. in de schakeling is ingebouwd.
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6.13. Bedieningsorganen
i

I

I
I

Op een versterker komen in de eerste plaats voor:
1. aan/uit schakelaar
2. keuzeschakelaar voor verschillende signaalbronnen, t.w. pickup, radio, band en soms: extra
3. sterkteregel aar
4. balansregelaar
5. laag-regelaar
6. hoog-regelaar
7. stereo/mono schakelaar
Is het een duurdere versterker, dan vinden we bovendien nog:
8. laag-af filter
9. hoog-af filter
10. schakelaar voor fysiologische sterkteregeling
11. monitor schakeling
Tenslotte treffen we heel af en toe nog wat andere frutteltjes aan,
zoals:
12. luidsprekerfaze-omschakelaar
13. schakelaar om linker- en rechter kanaal te verwisselen
14. scheidingsfilter voor schijn stereo of schijn quadra bij monosignaalbronnen e.d.
De beide laatste zijn vaak met de stereo/mono schakelaar gecombi
neerd. We zullen er nu enkele verklaren.

6.14. De balansregelaar
Bij een stereoversterker wordt de geluidssterkte op normale wijze
met een sterkteregelaar ingesteld. Evenals de overige bedienings
organen is deze binnen in de versterker dubbel uitgevoerd, omdat
een stereoversterker twee afzonderlijke kanalen in zich bergt. Men
voert evenwel praktisch uitsluitend één bedieningsknop naar buiten,
waardoor de regeling in beide kanalen met één handbeweging kan
geschieden.
Teneinde de geluidssterkte van beide kanalen onderling te kunnen
regelen, om sterkteverschillen van de signaalbron te corrigeren,
voorziet men in de zg. balansregelaar. Deze maakt het voorts mo
gelijk verschillen in geluidssterkte van beide kanalen aan te passen
aan de omstandigheden waaronder men afluistert en tenslotte kan
men er fouten in de gelijkloop van de sterkteregelaar mee opheffen.
De balansregelaar komt niet voor op versterkers waarvan de sterkte
van beide kanalen al afzonderlijk kan worden ingesteld. In dat geval
heeft men de sterkteregelaar als twee afzonderlijk bedienbare con
centrische knoppen naar buiten uitgevoerd.
Bij quadra versterkers kan men behalve de links-rechts balans ook
de voor-achter verhouding instellen. De mooiste systemen werken
met een soort stuurknuppel: de joy-stick.
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6.15.

Hoog-af en laag-af filters

Uitsluitend toegepast op de duurdere versterkers treffen we enkele
verfijningen aan, die alle ten doel hebben de frequentiekarakteristiek van de versterker te beïnvloeden om fouten van de signaalbron
te verdoezelen. In de eerste plaats is daar het hoog-af filter, dat
beoogt vervorming en ruis in het hogere frequentiegebied te ver
minderen. Vervorming in het frequentiegebied boven ca. 5000 Hz
treedt op bij het afspelen van grammofoonplaten. De mate van ver
vorming hangt vanzelfsprekend af van de kwaliteit van het pickupelement, de afronding van de diamant (of saffier) en van de gram
mofoonplaat zelf. Omdat de vervorming zich veelal tegelijk met
ruis presenteert, spreekt men in Nederland van "ruisfilter", in
navolging van het Duitse "Rausch-sperre". De aanduiding "hoog-af’
filter overeenkomstig de Engelse term "high cut-off ’ geeft duide
lijker de juiste strekking van het filter weer. Zie fig.13.
De noodzaak het audiospectrum aan de hoge zijde te beperken hangt
af van de kwaliteit van het signaal. Men kan bij de duurdere ver
sterkers het kantelpunt - d.i. de frequentie waarbij de verzwakking
begint - instellen op b.v. 5, 7 en 10 kHz. Eenvoudiger versterkers
bezitten slechts een mogelijkheid, meestal ongeveer 7 kHz.
Nu wordt de meest ideale werking met dit soort filters verkregen
als de afsnijding van de hogere frequenties stijl verloopt. Bij de
betere versterkers is dat zo (fig. 13), maar bij de eenvoudiger ver
sterkers is de constructie van het filter te summier, waardoor het
afvallen te traag verloopt. In dat laatste geval kan men maar wei
nig resultaat van het hoog-af filter verwachten (fig. 14). Men heeft
daarvoor nodeloos geld moeten neertellen en zich met een dode
mus blij gemaakt...........
5kHz 7kHz 10kHz
20kHz
-4--------------- 1

1kHz

kantelpunt

12 dBjoct lijn

Fig. 13.

Een laag-af filter geniet wellicht meer bekendheid als rumble-filter. Rumble is het stommelachtige geluid van zeer lage frequen
tie, dat door niet zulke heel goede platenspelers wordt geprodu- .
ceerd. Zie hfdst. 8 .
Indien de fabrikant vanwege de lage kosten niet zo heel veel aan
dacht kon besteden aan de bijzondere eisen, die aan het drijf
werk van een platenspeler worden gesteld, is het onvermijdelijk
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dat trillingen van de motor worden overgebracht op het pickupelement. Dit geeft het als "signaal" braaf aan de versterker door.
Behalve dat dit stommelachtige, dreunende geluid onaangenaam in
het gehoor ligt, kan de luidspreker veel te lijden hebben onder de
sterke conus-uitslagen en bovendien kan het de vervorming van de
versterker aanzienlijk omhoog brengen.
Zoals we zagen onder punt 6.4 kan het voorkomen, dat de verster
ker beneden de 20 Hz praktisch geen vermogen kan afgeven. Rumble
- gestommel is het goede woord - verstoort de instelling van de
versterkertrappen en de eindtrap wordt overstuurd. We kunnen dus
beter die rumble de kop indrukken.
Een stommel-, rumble- of laag-af filter voorziet in een aanzien
lijke verzwakking van de lage frequenties. De betere versterkers
doen dat weer met een effectief filter, dat een abrupte afzwakking
van alle frequenties onder pakweg 50 Hz bewerkstelligt. De goed
kopere versterkers zijn uitgerust met een simpele schakeling, die
eigenlijk niet effectief is. Om toch nog enig effect te sorteren,
kiest men het kantelpunt wel eens hoger.
In fig. 15 zien we een goede en een slechte correctie door elkaar
getekend, waaruit duidelijk de verschillen naar voren komen. Bij
de goedkope schakeling gaat een belangrijk nuttig deel van het fre
quentiespectrum verloren en is de uiteindelijke verzwakking rond
20 Hz geringer dan bij de betere netwerken.
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6.16. Fysiologische sterkteregeling
Ons gehoor heeft een bepaalde gevoeligheid, die van mens tot mens
verschilt en vooral op latere leeftijd lager wordt. Als we het over
"gevoeligheid van ons gehoor" hebben, moeten we er precies bij
vertellen voor welke frequenties, want dat verschilt allemaal. Ge
lijk de frequentiekarakteristiek van een versterker bestaat er ook
van de gevoeligheid van het menselijk gehoor een gevoeligheidskarakteristiek, welke werd samengesteld uit een zeer groot aantal
individuele metingen aan proefpersonen. We zien de resultaten in
fig. 16, welke door de onderzoekers Robinson en Dadson werden
opgetekend.
We zien in deze figuur een twaalftal lijnen, welke bij 1000 Hz alle
maal netjes door de in stappen van 10 dB verdeelde verticale schaal
lopen. Deze schaal geeft de absolute geluidssterkte weer; bij 0 dB
is er geen geluid, bij ongeveer 4 dB beginnen we net iets te ho
ren en bij 120 dB hebben we de pijngrens bereikt. De vloeiende lij
nen geven van de audiofrequenties, welke op de horizontale schaal
zijn uitgezet, de sterkte weer, willen we deze frequenties allemaal
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Fig. 16. Gevoeligheidskrommen van het gehoor op verschil
lende geluidsniveaus.
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sterk waarnemen. We zien direct, dat de laagste frequenties
beduidend sterker moeten zijn, willen we deze even luid waarnemen
uit het middengebied (1000 Hz).
Bekijken we de verschillende lijnen, zoals die in stappen van 10 dB
van 0 tot 120 dB oplopen, dan zien we dat deze naar boven toe min
der gebogen zijn. En dat is zeer bijzonder. Uit de meetresultaten
komt naar voren, dat de grote verschillen in gevoeligheid voor la
ge (c.q. hoge) en middenfrequenties bij sterke geluiden (die bij
1000 Hz rond de 100 dB liggen) geringer zijn dan bij zwakke gelui
den (die bij 1000 Hz rond de 30 dB liggen).
Het gevolg daarvan is dat de toonbalans van een rumoer, waarvan
de geluidssterkte oorspronkelijk groot is, verandert als het op klei
nere, niet oorspronkelijke geluidssterkte wordt beluisterd. In de
natuur worden geluiden zwakker als we er verder van verwijderd
zijn, maar in dat geval veranderen tegelijkertijd de akoestische
invloeden, zodat in de natuur het fysiologische effect niet op zich
zelf waarneembaar is.
Alleen bij de muziek-installatie krijgen we er mee te maken als
we geluid op kleinere geluidssterkte beluisteren.
De frequentiekarakteristiek van een versterker dient alleen recht
te zijn als we geluiden op de oorspronkelijke sterkte reproduceren.
In geval dat niet mogelijk is, b. v. als er visite is of als het ver
mogen van de versterker niet toereikend is om het geluid krachtig
weer te geven, dienen bij weergave op een lager niveau de lage en
de hoge frequenties minder te worden verzwakt dan de middenfre
quenties.
In de praktijk zal het meestal voorkomen dat symfonie muziek,
waarvan de sterkte rond de 70 dB ligt (varieert van ca. 40...
90 dB) op kamersterkte wordt weergegeven, hetgeen een niveau
van ongeveer 30 dB is. Om te zien welke correctie moet plaats
vinden, leggen we de lijnen die bij 1000 Hz door 30 en 70 dB gaan,
over elkaar, zie fig. 17.
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Als voor het middengebied een verzwakking van 40 dB t.o.v. het
oorspronkelijke niveau plaats vindt, mogen de lage frequenties
slechts met 20 dB en de hoge met ca. 30 dB worden verzwakt.
De sterkteregelaar op onze versterker dient alle frequenties dus in
ongelijke mate te regelen. Er bestaan verschillende manieren om
dit te bereiken, maar de praktische oplossingen zijn deels zo om
slachtig, deels zo kosten-verhogend, dat meestal met een eenvou
dige oplossing wordt volstaan.
Op sommige versterkers is deze voorziening op de sterkteregelaar
zelf aangebracht, soms treffen we een ”-20 dB"-toets of een
"contour”-schakelaar aan. Wellicht bestaan er nog andere bena
mingen.
In ieder geval resulteert de mogelijkheid tot deze correctie in een
voller, rijker geluid bij kleine geluidssterkten.

6.17. Keuzeschakelaar
Met de keuzeschakelaar kunnen we uit verschillende signaalbronnen kiezen. Deze signaalbronnen (pickup, bandrecorder, afstemmer e.d.) kunnen dan permanent op de versterker zijn aangeslo
ten , zodat men niet steeds stekers hoeft te verwisselen als men
iets anders wil horen.
Men kan bij eenvoudige versterkers de volgende ingangen hebben:
kristal pickup, radio, extra. De meer uitgebreide versterkers heb
ben een speciale pickup-versterker, waarop magnetische elementen
kunnen worden aangesloten. De keuzemogelijkheid is dan: magne
tische pickup, kristal pickup, radio, extra.
De extra ingang - in het Engels als "auxiliary" aangeduid, afgekort
aux. - kan voor TV of bandrecorder worden gebruikt. Soms komt
een speciale bandrecorderaansluiting voor naast de extra ingang.
Er bestaan versterkers die de mogelijkheid bezitten om met spe
ciale bandweergeefapparatuur geluidsbanden over de versterker
weer te geven. Dit zijn a.h.w. bijzondere bandrecorders, die zelf
geen versterker hebben en die niet kunnen opnemen, maar alleen
voorbespeelde banden kunnen weergeven. Dit is mogelijk door de
pickup versterker hier voor in te zetten. Bepaalde netwerken, die
aan de pickup en de bandweergever zijn aangepast, worden dan
automatisch tegelijk met de keuzeschakelaar bediend. Teneinde
banden op 19 en 9,5 cm/s te kunnen afspelen, vinden we voor de
band twee standen. We krijgen dan de volgende keuzemogelijkhe
den: band 19 cm/s; band 9,5 cm/s; magnetische pickup; kristal
pickup; radio; aux.
Tenslotte kan er soms een microfoon-ingang zijn, die met de keuzeschakelaars in de stand mie. wordt ingeschakeld. Tegelijk met
de keuzeschakelaar bespreken we de monitor-schakelaar.
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6.18. Monitor
We kennen het woord monitor waarschijnlijk al van de TV: de
nieuwslezer en mensen van actualiteiten-rubrieken kijken ernaar
om te weten wat er wordt uitgezonden. Als er een filmfragment
eindigt, dienen zij weer in te vallen.
Een monitorschakelaar op een versterker stelt ons in staat om te
horen wat er op de bandrecorder wordt opgenomen. De monitor
wordt dus alleen gebruikt als we een bandrecorder bezitten.
De mogelijkheid om meteen af te luisteren wat er wordt opgenomen
bestaat alleen bij de duurdere recorders met gescheiden opneemen weergeefkoppen.
Bezitten we een eenvoudige bandrecorder, dan heeft de monitor
schakelaar alleen de functie van keuzeschakelaar; we kunnen er
het geluid van de recorder mee aan en uit schakelen als deze nor
maal banden weergeeft. We dienen de bandrecorder dan aan te slui
ten op de monitor-ingang naast de overige ingangscontactdozen.

6.19. Stereo/Mono-Stereo/Reverse-, Pseudo-stereo en
Hall-, Surround of Pseudo-quadraschakelaar
Het is duidelijk dat. als men een stereo-versterker bezit en een
monofone signaalbron, alleen monofone weergave wordt verkregen.
Vanzelfsprekend zal men het monosignaal aan beide kanalen toevoe
ren, waardoor het geluid toch ruimtelijk klinkt. Als men een stereo
platenspeler heeft en mono grammofoonplaten, kan men deze zeer
goed over de stereo-installatie weergeven, alleen: men hoort mono
fone weergave. In het bijzonder voor pickup-weergave heeft men vrij
wel alle versterkers van een zg. stereo/mono schakelaar voorzien,
waarmee de beide pickup kanalen worden doorverbonden.
Argument is, dat hierdoor de vervorming bij mono grammo
foonplaten wordt gereduceerd. Met name het z.g. knijpeffect,
waarbij de naald in de bochten van het golftraject op de grammo
foonplaat iets dieper in de groef zakt dan op de rechte stukken,
wordt door het parallel schakelen van de beide signalen vermin
derd. Een mono pickup-element is ongevoelig voor deze verticale
bewegingen, maar een stereo element put hieruit juist zijn stereoinformatie en registreert deze bewegingen als signaal. Doordat
deze "signalen" in tegenfaze in beide kanalen voorkomen (zie
hfdst. 10), worden ze opgeheven door beide kanalen parallel te
schakelen.
Aangezien tegenwoordig voornamelijk nog stereo-platen worden
geproduceerd, verliest de stereo/mono schakelaar zijn belamrriik
heid. De schakelaar kan als kleine sehuifschakelaar worden
voerd of als draaischakelaar Aangezien men dan met gemak
meer standen beschikt, combineert men de mono-sohakelalr
enkele andere. Zo kan men meestal met een en dezelfde knop k

88

de beide kanalen verwisselen, stereo/reverse of kortweg Mrev.M,
hetgeen soms nodig is bij verkeerd geperste grammofoonplaten.
Verder kan men een "pseudo-stereo"-effect voor mono signalen
bereiken door een ingebouwd wisselfilter-netwerkje in te schake
len, terwijl dit zelfde bij quadra versterkers wordt gedaan om een
kunstmatig ruimtelijk effect te verkrijgen bij het afspelen van stereo
platen.

6.20. Fazeschakelaar
Dit is een knop die men maar eenmaal gebruikt en om die reden
vaak uitsluitend achterop de versterker voorkomt. De handeling,
die in hfdst. 5 fig. 10 wordt besproken, kan met de fazeschake
laar in e'én handbeweging worden uitgevoerd.

6.21. Contactdozen
Om de versterker met de andere componenten te verbinden, is hij
met contactdozen uitgerust. Er komen voornamelijk twee soorten
contactdozen voor. Daar zijn de z.g. Cinch stekers en -chassisdelen, die voorkomen op vrijwel alle versterkers, die buiten Euro
pa worden geconstrueerd. Ook Franse, Italiaanse en Engelse ver
sterkers bezitten weleens dit materiaal. Afb. 18 laat een Cinch chassisdeel en -steker zien.
In Europa hebben we vrijwel uitsluitend te maken met het volgens
DIN-normen ontworpen materiaal, waarvan afb. 19 een voorbeeld
toont.

Afb. 18. Cinch steker
en chassisdeel

Afb. 19. 3- en 5-polige
DIN-steker en chassisdeel.
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HOOFDSTUK 7

AFSTEMMERS (TUNERS)

7.1. Algemeen
Een afstemmen, in het Engels Tuner genoemd, is een instrument
dat radiogolven selecteert, versterkt, detecteert en aan zijn uit
gang het gedetecteerde audio-signaal afgeeft aan een afzonderlijke
versterker, die op zijn beurt het audiosignaal versterkt en aan de
luidsprekers afgeeft. Een afstemmen is dus een radiotoestel zon
der versterker en luidspreker.
Ofschoon er tegenwoordig meer en meer toe wordt overgegaan om
de afstemmer met de versterker te combineren in navolging van de
Amerikaanse mode, waar deze gang van zaken al veel eerder
plaats vindt, bestaan er nog steeds losse afstemmers op de markt
en worden er ook nog steeds nieuwe bijgemaakt. Hierdoor is een
ruime keuzemogelijkheid tot het samenstellen van een audio-installatie ontstaan. Een audio-installatie, samengesteld uit losse bouw
stenen heeft bijzonder aantrekkelijke gezichtspunten, zoals al werd
geschreven in hoofdstuk 1.
De grondbeginselen van de afstemmer en de eigenschappen die hij
dient te bezitten zullen we nu toelichten.

7.2. Ontvangst van elektromagnetische trillingen
Het draadloos overbrengen van elektrische informatie, waaronder
niet alleen in elektrisch signaal omgezette geluidstrillingen, maar
ook beeldsignaal (TV), analoge en digitale tekens, afkomstig van
meetinstrumenten (ruimtevaart) en reken tuig wordt verstaan, is
voor velen iets onbegrijpelijks. Ofschoon de geraffineerde technie
ken en de omvangrijke natuurkundige grondslagen bij een dieper
beschouwen de draadloze signaaloverdracht inderdaad (ook voor
technici zelf) tot een moeilijke kwestie maken, zijn de beginselen
eenvoudig te begrijpen.
We hebben allemaal wel eens een voorwerp, meestal een vlak
(ruiten) horen trillen onder invloed van een of ander geluid, voort
gebracht door een passerende auto of door de radio. Het moet
daarbij zijn opgevallen, dat het glas (het kan ook wat anders zijn)
slechts heel af en toe trilt, en wel steeds bij een bepaalde toon
(frequentie). Dit verschijnsel noemen we resoneren ëh het is de
resonantie, volgens welk principe de radio werkt. De glazen ruit,
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waarbij we het zullen houden, is blootgesteld aan vele soorten tril
lingen met de meest uiteenlopende frequenties, maar hij reageert
toch slechts op een bepaalde frequentie. Dit verschijnsel kennen
we misschien ook wel van kristallen drinkglazen, welke sommige
zangers zo sterk kunnen laten resoneren door een bepaalde noot
voort te brengen dat het glas breekt.
Een radio ontvanger krijgt via de antenne ook ongelooflijk vele
elektromagnetische trillingen binnengevoerd, maar dankzij enkele
elektrische resonantiekringen reageert de ontvanger slechts op
e'e'n daarvan. .Doordat we met behulp van de afstemknop de elektri
sche resonantie van de kringen kunnen veranderen, is het mogelijk
uit al die elektromagnetische trillingen steeds een andere te kie
zen, zodat daarmede de afstemming op een bepaalde zender een
feit is.
Het gehele gebied van electromagnetische trillingen, wat men
vroeger wel "aether" (eter) noemde, kunnen we opvatten als een
enorme, schier eindeloze zee. Waar op een zee schepen met hun
nuttige lading kunnen varen, daar zijn in de aether de talloze elec
tromagnetische trillingen met hun bepaalde frequentiegebied, die
ook een nuttige lading (geluid, beeld e.d.) meevoeren. Waar de
schepen elkaar niet mogen aanvaren opdat hun lading veilig wordt
overgebracht, daar mogen de electromagnetische trillingen met
elk hun eigen frequentiegebied elkaar ook niet te dicht naderen, wil
de geluidsoverdracht ongestoord geschieden.
Dat betekent dat in dat enorme gebied van zeer lage tot zeer ho
ge electromagnetische trillingen voor elke draadloze informatie
overdracht (beeld, geluid) een bepaald klein gebiedje gereser
veerd moet blijven: er zijn vaarroutes of kanalen. Fig. 4 toont
ons een deel van het door de mens geëxploiteerde gebied van elec
tromagnetische trillingen, het gebied van de laagste audiofrequenties tot 104 MHz. De exploitatie gaat momenteel overigens reeds
tot het 10-voudige van dit gebied, n.1. ten behoeve van vliegtuig
geleiding en -communicatie, ruimtevaart, TV band IV en V en
radar.
Ter verduidelijking vermelden we nog, dat een electromagneti
sche trilling van dezelfde geaardheid is als het magnetisme van
een magneet. Het verschil is alleen dat een magneet een perma
nent magnetisch veld veroorzaakt en dat een radio- of TV zender
een wisselend d. w. z. trillend magnetisch veld opwekt.
De aardigheid is daarbij dat een magnetisch veld niet alleen door
een stof, bijv. het erts magnetiet of een modern magneetstaal
als Ticonal e.d. wordt opgewekt, maar ook door een electrische
stroom als deze door een geleider, een koperen draad bv. wordt ge
voerd. Omgekeerd wordt in een geleider, alweer een koperen draad,
een elektrische stroom opgewekt als deze in een wisselend elektro
magnetisch veld verkeert.
De zend- en ontvangantennes vertegenwoordigen de koperen ge
leiders.
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7.3. AM, FM en UKW
Op elke afstemmer komt tegenwoordig op de afstemschaal een in
deling van FM kanalen voor. De tegenpool van FM is AM, maar
deze letters zoeken we vaak tevergeefs. AM vindt nl. plaats op al
le overige afstemgebieden (LG, MG en KG) en aangezien de mens
al sedert jaren vertrouwd is met deze golfgebieden, behoeven ze
geen bijzondere aanduiding.
De M in AM en FM is de M van modulatie. De eerste letter vertelt
ons over de soort modulatie, nl. AM = amplitude modulatie en
FM = frequentie modulatie. Omdat de wijze van modulatie eigenlijk
niets vertelt over het golfgebied, praten de consequente Duitsers
nooit over FM, maar zij duiden het in navolging van de aanduiding
met golfgebieden aan met UKW (= Ultra Kurz Welle).
Bij de voor radio- en televisie omroep gevolgde technieken straalt
de zender de hoogfrequente, elektromagnetische trilling uit, welke
als een trilling in fig. 1 kan worden weergegeven. Het signaal (mu
ziek, spraak, beeldinhoud) wordt op deze elektromagnetische tril
ling, die we draaggolf noemen, gemoduleerd. Bij AM wordt de am
plitude (sterkte) van de trilling gemoduleerd, bij FM de frequentie.
Zie fig. 2 en 3.

Fig. 1. Hoogfrequente trilling als draaggolf van een
audiosignaal.

/\

/ <pN

-V

i

I

A

/

\

/

\

kX

r\

\
\

/
]

i

;
;

I

/
V

'UV

\,

/

I

t

VU

>

I

MJ/

Fig. 2. Hoogfrequente draaggolf met op-gemodeleerd
audiosignaal.
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Fig.3. Frequentiegemoduleerde hoogfrequente tril
ling.
FM is eigenlijk iets bijzonders: hierbij verandert immers met de
zenderfrequentie de golflengte. We zijn bij de normale golfgebieden (MG) gewend, dat de frequentie van de zender juist heel con
stant blijft, waardoor we de zender altijd weer op hetzelfde plaats
je op de afstemschaal terugvinden. Nu is het bij FM beslist niet
zo, dat de zenderfrequentie over de gehele FM band wandelt, maar
wel over een klein frequentiegebied daarvan.
Om te voorkomen, dat de FM ontvanger "de zender uit het oog ver
liest" , dient hij over een breed frequentiespectrum gevoelig te
zijn. Hierdoor blijft de zender binnen het ontvanggebied van de ont
vanger.
In de detectortrap van de ontvanger wordt de audio-trilling van de
draaggolf ontdaan, waarna het audio-signaal ter beschikking staat.

7.4.

Radio-ontvangst

AM
Zoals onder punt 2.5 opgemerkt, komen in het voor de gemiddelde
mens hoorbare frequentiegebied tonen voor tussen 20 Hz en 15 kHz.
Willen we geluiden natuurgetrouw overbrengen, dan dienen wij er
voor zorg te dragen dat al deze tonen tussen 20 Hz en 15 kHz on
verzwakt worden doorgelaten. We zeggen dan dat de bandbreedte
minimaal 15 kHz moet zijn.
Bij de AM-techniek moet de bandbreedte van het hoogfrequente ka
naal het dubbele van de audiotrillingen zijn en dat betekent dus dat
als wij het volledige audiospectrum tot 15 kHz willen overdragen,
de bandbreedte van het hoogfrequente kanaal 2 x 15 = 30 kHz moet
zijn. We zien in fig. 4 hoe klein het audiogebied tot 15 a 20 kHz is
ten opzichte van het totale, voor de signaaloverdracht beschikbare
spectrum van elektromagnetische trillingen.
Om nu het audiospectrum over te dragen, moet in dit gebied een
kanaal van 30 kHz gereserveei’d worden. Een voorbeeld:
In het MG-gebied van 500 kHz tot 1600 kHz (1,6 MHz) is 1600 - 500
= 1100 kHz beschikbaar. Als we de zenderkanalen daarin met heel
1100
kleine tussenruimte zouden onderbrengen, kunnen er —«n
OÜ

= 36

zenderkanalen geplaatst worden.
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Fig.4. Een idee van de ligging van het audiogebied, de
lange-, midden-, en kortegolfbanden en de FM-band.
MHz = Mega-Hertz; Mega = miljoen.

De AM-techniek is de oudst bekende; deze wijze van moduleren
wordt op de lange- midden- en kortegolf banden toegepast. De toe
wijzing van deze golfgebieden is in internationaal verband van over
heidswege geschied. Reeds voor de oorlog waren er zeer veel gegadig
den die wilden uitzenden. Omdat toendertijd nog geen internationale
afspraken hiervoor waren gemaakt, deden zij dat ook, met het ge
volg dat er beduidend meer zenders in dit MG-gebied voorkomen
dan technisch verantwoord zou zijn. Dat betekent, dat er nu voor sig
naal-overdracht nog slechts een fractie van de beschikbare ruimte
ter beschikking is.
Er zijn momenteel naar schatting nog 10 maal zo veel zenders in
de AM-gebieden werkzaam als technisch verantwoord zou zijn en
het gevolg is dan ook dat de kanalen elkaar overlappen. Gelukkig
zijn de zenders zo ver over de aarde verspreid, dat ze elkaar niet
allemaal storen, maar een feit is dat een bandbreedte van 30 kHz
voor een zenderkanaal noodgedwongen niet gerealiseerd kan worden.
Men heeft uiteindelijk een zodanige regeling getroffen, dat de
bandbreedte van de ontvanger tot 9 kHz wordt terug gebracht,
waardoor nu iets meer dan 100 radiokanalen in de MG band aanwezig kunnen zijn. Dat is overigens nog veel te weinig, wat
er de oorzaak van is, dat vele radiokanalen elkaar overlappen
Al horen wij de andere zenders niet, toch bemerken wij hun aanwezigheid door de talloze piep- en fluittonen.
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Doordat de bandbreedte van de ontvanger tot 9 kHz is beperkt, kun
nen audiofrequenties tot max. 4,5 kHz worden doorgelaten.
Het gemis aan hogere tonen bemerken we aan het doffe, kleurloze
geluid, dat voor AM typerend is.
In de praktijk is de zaak allerminst rooskleurig, omdat de sterkte
van frequenties boven 2 kHz reeds afneemt, tot er bij 4,5 kHz bij
na niets meer over is. Dat maakt het duidelijk dat de middengolf
voor een goede overdracht van het audiospectrum onbruikbaar is
geworden. Behalve dat is de gevolgde wijze van moduleren (AM)
zeer gevoelig voor storingen. Om deze redenen luistert iedereen
tegenwoordig naar FM.

FM
FM, dat pas veel later praktische bruikbaarheid kreeg nadat het
gebied van de zeer korte golven was ontsloten, maakte het moge
lijk een geheel nieuwe aanpak van de problemen te volgen.
In het gebied van de zeer korte golven (Ultra Kurz Wellen = UKW,
zegt de Duitser) staat ons een aanzienlijk bredere frequentieband
ter beschikking, terwijl de eigenschap van deze golven om niet over
de ronding van de aarde te buigen de gelegenheid schept om op ver
schillende plaatsen ter wereld meerdere zenders op hetzelfde ka
naal te laten uitzenden, zonder dat ze elkaar storen.
Men koos FM als modulatie-methode omdat deze praktisch onge
voelig is voor de storingen, die AM zo ongenietbaar maken.
FM is mogelijk, omdat de zeer grote bandbreedte in het gebied van
de zeer korte golven een kwistig toewijzen van kanaalbreedte toe
laat. Bij FM is nl. voor het overbrengen van audiofrequenties tot
max. 15 kHz een bandbreedte van ca. 200 kHz nodig.
De overheid heeft de toewijzing van zendkanalen tegenwoordig vol
komen in de hand, zodat in de FM band niet die chaos heerst, die
de middengolf typeert. Dit èn de technische kwaliteiten van FM ma
ken deze vorm van signaaloverdracht geschikt voor een goede audio-installatie.
Zoals uit fig. 2 blijkt, is het audio-signaal bij amplitude modulatie
in de draaggolf vastgelegd als momentele sterkte-verschillen van
de elektromagnetische trillingen. De elektrische resonantiekringen
van de ontvanger volgen deze sterkteverschillen op de voet: hun
trilling varieert met de sterkte van het binnenkomende antennesignaal. Zo'n trillingskring kan door elke puls worden aangestoten,
waarbij de kring weliswaar niet duidelijk in trilling komt, maar in
ieder geval een elektrische "beweging" maakt. Deze korte puls
wordt braaf door de detector geregistreerd en als audiosignaal
doorgelaten: we horen de oorspronkelijke elektromagnetische puls
dan ook als een klik of een plok.
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Elektromagnetische pulsen worden opgewekt door het ontstekingsysteem van bromfiets- en automotoren (als deze niet ontstoord
zijn), door koolborstels van elektromotoren enz. AM heeft dan ook
het kenmerk, dat het verschrikkelijk gevoelig is voor storingen.
Alleen als het antennesignaal krachtig is, waardoor een groot re
latief sterkteverschil tussen het eigenlijke zendersignaal en de
storingspulsen ontstaat, zijn de storingen van weinig invloed.
FM is in principe volkomen ongevoelig voor storingen. Alleen on
volkomenheden van de normale FM ontvangers zijn er de oorzaak
van, dat men op FM af en toe wel eens last heeft van storingen
(dan zijn ze al heel sterk). De FM ontvanger behoort nl. volkomen
ongevoelig te zijn voor amplitude modulaties, hetgeen wordt be
reikt door het ontvangen en versterkte zendersignaal door een begrenzertrap te halen, die de toppen van de amplituden (met de sto
ringen) afkapt. Zie fig.5.
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Fig.5. Frequentiegemoduleerde trilling in amplitude ge
moduleerd door storingsignaal; na de begrenzertrapvallen de amplitude-modulaties af en blijft de frequentiege
moduleerde trilling over.

7.5.

Bandbreedte

De ontvanger mag niet een zo nauwkeurige afstemming hebben, dat
slechts een bepaalde frequentie van een elektromagnetische trilling
wordt doorgelaten. Indien dat het geval zou zijn, zou de ontvanger
ongevoelig zijn voor de z.g. zijbanden, die een draaggolf begelei
den als deze door een audio-trilling wordt gemoduleerd.
De ziibanden zijn het juist, die de audio-informatie bevatten.
Om deze door te laten, maken we de ontvanger gevoelig voor een
Alfe elltórXÏÏetTschetriilmgen binnen dit spectrum worden ver
sterkt en aan de detector toegevoerd. De breedte van het spectrum
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dient een bepaalde waarde te hebben: we noemen dat de bandbreedte
van de ontvanger. Zoals in het voorgaande werd verduidelijkt kan de
bandbreedte van het ontvangkanaal bij AM niet zo groot zijn als eigen
lijk voor een goede muziekoverdracht gewenst is: men heeft de band
breedte van het kanaal tot 9 kHz gereduceerd en daarmede het audiofrequente gebied tot 4,5 kHz beperkt. Er zijn ontvangers met regel
bare bandbreedte, b.v. variabel tussen audiofrequenties van 8 kHz tot
minimaal 2 of 3 kHz. Een smalle band vermindert de gevoeligheid
voor storingen, maar schaadt de weergeefkwaliteit enorm. Een bre
de band verbetert de weergeefkwaliteit, maar is alleen te realiseren
als de zender krachtig doorkomt, omdat dan de grotere gevoeligheid
voor storingen minder zwaar weegt.
Aangezien de hoogste frequenties door de beperkte bandbreedte
worden begrensd, maar dit afknijpen niet abrupt doch vloeiend ver
loopt, geeft de fabrikant de bandbreedte op, waarbij de hoogste
frequenties 3 dB verzwakt zijn. Als dus is opgegeven, dat de band
breedte 3 kHz is, dan betekent het dat alle frequenties onder 3 kHz
onverzwakt worden doorgelaten, maar 3 kHz zelf reeds 3 dB ver
zwakt is. Alle frequenties boven 3 kHz worden zeer sterk verzwakt.
Bij FM ligt de zaak geheel anders dan bij AM. De bandbreedte dient
hier ca. 250 kHz te zijn, 200 kHz is nog acceptabel; minder is niet
aan te bevelen. Is bij FM de bandbreedte te gering, dan wordt het
audio-signaal bij sterke muziekpassages vervormd. Vaak horen we
slissend geluid. Een brede band kan meestal geen kwaad.
Bij de opgave, die de fabrikant over de technische kwaliteiten van
de ontvangers doet, wordt de bandbreedte van de ontvanger altijd
opgegeven. Aangezien de eigenschappen van de ontvanger nl. door
de nmiddelfrequentM versterker (MF versterker) worden bepaald,
geeft men daarvan de bandbreedte op. Voor AM dus theoretisch
4,5 kHz, voor FM ca. 200 kHz.
Bij een FM ontvanger doet men bovendien opgave van de bandbreed
te van de FM detector, omdat de kwaliteit daarvan grotendeels de
vervorming van het audio-signaal bepaalt. Men spreekt meestal
niet van FM detector, maar men noemt meteen de soort detector.
Er bestaan vnl. radiodetectoren en discriminatoren.
De bandbreedte van een detector neemt men liefst groter dan de
middelfrequent bandbreedte: 300 a 500 kHz, dan is de vervorming
gering.

7.6.

MF onderdrukking

In de reeks opgaven over de kwaliteiten van de afstemmers komt
o.a. de MF (middelfrequent)-onderdrukking voor. Om te begrijpen,
wat middelfrequentie is, moet men de werking van een ontvanger
kennen. In het kort is deze als volgt:
Via een antenne komen zeer veel elektromagnetische trillingen (ra
diogolven) in het toestel binnen, waarbij volgens het resonantieprincipe e'e'n trilling wordt uitgezeefd. Omdat er in de frequentie97

band zoveel zenders naast elkaar zitten, dient de selectie van die
ene trilling bijzonder nauwkeurig te geschieden, anders zou men
ook iets van de naburige stations waarnemen (in de praktijk is dat
bij AM het geval, omdat de zenders elkaar overlappen vanwege het
grote aantal).
De nauwkeurige selectie maakt men waar door de trillingen door een
groot aantal resonantiekringen te voeren. De kwaliteit van die
kringen, het ontwerp, de constructie en de soort, bepalen de kwa
liteit van het selecterend vermogen: zij bepalen de selectiviteit van
de ontvanger (zie fig.6). De aanwezigheid van vele kringen maakt
de afstemming op verschillende zenderfrequenties wel erg moei
lijk, om welke reden sedert de jaren dertig een bijzonder geraffi
neerde techniek, nl. die van de superhetrodyne, wordt toegepast.

M/

vertt

D>

te elektritche
retonantiekring

2e elektritche
retonantiekring

Fig.6. De resonantiekringen in de ontvanger filteren de ge
wenste zendertrillingen uit.
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In de "super", zoals men kortweg' zegt, komt een vast afgestemde
middelfrequentversterker voor. In deze middelfrequentversterker
vindt de selectie en versterking van de binnenkomende trillingen
plaats, hetgeen nu gemakkelijker realiseerbaar is, omdat de af
stemming van de kringen niet verandert.
Het afstemmen op een zender geschiedt, door de binnenkomende
elektromagnetische golven grof voor te selecteren en met in de
ontvanger zelf opgewekte trillingen te vermengen. Bij menging
ontstaan mengprodukten, waarvan het verschilsignaal van de eigen
opgewekte trilling en die van de zender het meest bruikbaar is. De
variabele frequentie van de eigen trilling wordt met behulp van de
afstemknop zodanig gekozen, dat het mengprodukt met de zendergolf de middelfrequentie vormt (fig.7).
Omdat ook andere radiogolven met de frequentie van de middelfre
quentversterker rechtstreeks (zonder menging) in de versterker
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geeft
middelfrequentie :

Fig.7. Super-heterodyne waarin het antennesignaal wordt
gemengd met een oscillatorsignaal, waardoor een nieuwe
trilling - de midden-frequent-trilling - wordt gevormd.
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binnendringen, waardoor piep- en fluittonen hoorbaar worden, die
nen deze frequenties aan de ingang van de ontvanger te worden on
derdrukt. Dat is de middenfrequent onderdrukking, welke minimaal
50 dB mag bedragen.

7.7.

Spiegelfrequenties-kruismodulatie

Het ontstaan van spiegelfrequenties is niet te verklaren zonder die
per op de ontvangertechniek in te gaan en dat willen we niet doen,
omdat ons dat te ver zou voeren. Het volstaat om te weten, dat een
ontvanger een zekere mate van gevoeligheid aan de dag legt voor
radiogolven, die op een bepaald frequentiegebied hoger dan de te
ontvangen frequentie liggen. Deze z.g. spiegelfrequenties dienen
te worden onderdrukt. De nauwgezette fabrikant geeft van zijn ont
vanger zowel voor AM als FM op, hoe sterk deze onderdrukking is.
Acceptabele waarden zijn 40 dB, beter is 60 dB of zelfs 90 dB.

7.8.

Gevoeligheid

Zoals al opgemerkt is de voor AM kenmerkende gevoeligheid voor
storingen kleiner, naarmate het antennesignaal krachtiger is. Be
halve de storingen opgewekt door bromfietsen en andere elektrische
apparaten, dienen we ook de storing in aanmerking te nemen, die
door de ontvanger zelf wordt opgewekt! Die zelf opgewekte storing
nemen we waar als ruis! Ook de antenne en de toevoerleiding pro
duceren ruis. Aangezien al deze storingprodukten minder effectief
zijn bij een sterkere antennespanning, geeft de fabrikant op, hoe
groot de minimale antennesignaalspanning dient te zijn om een sig
naal/ruis verhouding te krijgen van pakweg 26 dB.
Een signaal/ruis verhouding van 26 dB is het minste wat we mogen
verlangen - deze waarde is voor metingen genormaliseerd (IHF
norm).
Bij normale ontvangers mag bij AM een signaal/ruis verhouding
van minimaal 26 dB optreden bij een antennespanning van ca. 200 /iV
en 30% modulatie. Vaak zien we andere opgaven, omdat de fabri
kanten de AM niet serieus nemen en hiermede toch nimmer een
aanvaardbare kwaliteit is te behalen. Om met een lager cijfer uit
de bus te komen, b.v. met een antenne gevoeligheid van 10 /iV of
lager tot 2 //V, doet men geen opgave van de signaal/ruis verhou
ding (die dan wel heel laag zal zijn). Omdat de signaal/ruis ver
houding gunstiger is naarmate de zender meer moduleert (zijn ei
gen sterkteregelaar verder open draait), geeft men ook wel de
signaal/ruis verhouding op bij groter modulatie dan 30%.
Weer andere fabrikanten geven de antenne spanning op, die aan de
uitgang van de afstemmer een audio-signaal van een bepaalde sterk
te afgeeft of bij een ontvanger een bepaald uitgangsvermogen (mees
tal 50 mW). In dat geval weet men nog niets van de ruis. In de
praktijk zijn de opgaven dienaangaande zo onduidelijk, dat men er
niet veel wijzer van wordt, (zie hoofstuk 14.3.)
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De opgave van de gevoeligheid bij FM ontvangst is anders. Hierbij
gaat men iets duidelijker te werk. Men geeft meestal weer de
waarde van de antenne spanning, die nodig is om een signaal/ruis
verhouding van 26 dB te krijgen. Vanzelfsprekend moet men daar
bij zeggen, hoe krachtig de zender gemoduleerd is.
Bij FM zal de frequentie onder invloed van de audio informatie ge
varieerd worden met een bepaalde zwaai; men spreekt over de frequentiezwaai van een FM-zender. De maximale frequentiezwaai
van de zender mag 75 kHz zijn. Aangezien de ene FM zender op
80 MHz en een andere op 102 MHz kan werken, is die max. fre
quentiezwaai van 75 kHz bij elke zender procentueel verschillend.
De duidelijkste opgave van de modulatiesterkte is de frequentie
zwaai op te geven, meestal bedraagt die 15 kHz.
De gevoeligheid van de FM ontvanger zal normaliter ca. 2 iXV be
dragen voor een signaal/ruis verhouding van 26 dB bij een frequen
tiezwaai van 15 kHz. Geeft men een grotere frequentiezwaai op,
dan moet de signaal/ruis verhouding gunstiger uitvallen (30-35 dB)
of de antennespanning valt lager uit (0,8 nV).
Ondanks dat men bij FM modulatie eigenlijk niet in percenten kan
uitdrukken, doen sommige fabrikanten dat wel. Zij beschouwen de
frequentiezwaai van 75 kHz als een modulatie van 100%. Indien
men dus de antennespanning opgeeft bij een signaal/ruis verhouding
van 26 dB en 100% modulatie, dan bedoelt men bij een frequentie
zwaai van 75 kHz. Hierbij zal overigens een lage antennespanning
uit de bus komen.
Tenslotte omzeilt men de opgaven, door kortweg te verwijzen naar
de genormaliseerde meetmethoden. De Amerikanen meten veelal
volgens de IHF norm, de Duitsers met een norm volgens DIN45500
-45539-45544.
Aangezien de FM afstemmer bij de ontvangst van stereo-uitzendingen gevoeliger is voor storingen (ruis), geeft men ook de antenne
spanning op, die bij stereo-ontvangst een signaal/ruis verhouding
van 26 dB geeft. De antennespanning zal dan wel ongeveer 10 iXV
moeten bedragen.
De meest volledige fabrikanten geven nog een grafiek, zoals die
van fig.8a en b. Hierin zien we op de verticale schaal de uitgangsspanning en de stoorspanning in mV uitgezet, op de horizontale
schaal de sterkte van de antennespanning (fig. 8b). Andere fabri
kanten zetten op de verticale schaal een dB schaalverdeling. Bij
afwezigheid van antennesignaal is er een bepaalde ruissterkte,
welke men 0 dB geeft. Komt er.een antennesignaal met modulatie,
dan zal het ruisniveau dalen en het signaalniveau omhoog gaan
(fig. 8 a).
Het verloop van de uitgangsspanning, stoorspanning en antenne
spanning is duidelijk af te lezen. Bij stereo-afstemmers (en dat
zijn het tegenwoordig allemaal) is bovendien de signaal/stoor ver
houding bij stereo-ontvangst aangegeven. In fig. 8a zien we het ver
loop van het ruisaandeel bij stereo-ontvangst weergegeven in de
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Fig.8a. Audio-signaalspanning en stoorspanning als functie
van het antenne-signaal. De gestreepte kromme geldt voor
stereo-ontvangst.
stippellijn. Hieruit blijkt, dat bij niet al te sterke antennespanning
het ruisniveau bij stereo nogal ongunstig is. Om die reden is de
stereosplitser meestal uitschakelbaar.
Bij vele stereosplitsers geschiedt de omschakeling automatisch.
De stereosplitser is normaal buiten werking en treedt alleen in
werking als de zender de bij stereo noodzakelijke loodsfrequentie
gaat uitzenden. De automatiek treedt niet bij zwakke antennespan
ning in werking, maar pas bij ca. 10 mV waarbij de signaal/ruis
verhouding beter dan ongeveer 26 dB is (zie fig.8b). De antenne
spanning, waarbij de stereosplitser automaat aanspreekt noemt
men de drempelspanning. Vele fabrikanten doen een opgave daar
van, men spreekt b. v. van stereodrempel, in het Duits Stereoschwelle of Schwellwert. Bij de duurste afstemmers is de stereodrempelspanning instelbaar tussen antennesignalen van b.v. 3
30 nV.
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7.9. Automatische frequentiecorrectie (AFC)
Dankzij de capaciteitsdiode, welke sedert een aantal jaren uit de
laboratoriumcouveuse het leven is ingestapt, is het tegenwoordig
zeer gemakkelijk om op een FM afstemmer AFC te realiseren
(AFC = Automatic Frequence Control).
Bij de bijzonder hoge frequenties in de FM ontvanger (rond de
100 MHz) treedt zeer gemakkelijk een verloop van de afstemming
op als gevolg van temperatuurschommelingen en mechanische on
nauwkeurigheden van het afstemmechanisme. Aangezien een nauw
keurige afstemming bij een FM ontvanger zwaar weegt, wordt het
verlopen van de afstemming als zeer onaangenaam ervaren. Vroe
ger wist men op een niet altijd bevredigende wijze een correctie te
bewerkstelligen, die onder invloed van de temperatuur plaats vond.
Met het nieuwe componentje, de capaciteitsdiode, vindt de correc
tie plaats onder invloed van het verlopen van de afstemming zelf.
De moderne frequentiecorrectie werkt dan ook zeer betrouwbaar
en onafhankelijk van mechanische en/of thermische invloeden. Om
dat de frequentiecorrectie automatisch geschiedt, spreekt men van
AFC.
Als de fabrikant iets wil vertellen van de kwaliteiten van de AFC,
dan geeft hij daarvan het "vanggebied" en het "houdgebied" op. Bij
ingeschakelde AFC kan men nl. een zender in de FM band opzoe
ken, waarbij de zender al gevangen wordt als we er eigenlijk nog
niet op hebben afgestemd. Gebruikelijk is, dat de zender al wordt
gevangen, als we er nog 200 kHz naast zitten.
Omgekeerd, als we de afstemming van de zender afdraaien, zal
deze nog worden vastgehouden tot we er ongeveer 300 kHz naast
zitten. Men zegt dan, dat het vang- en houdgebied resp. 200 en
300 kHz bedragen.
Door een druktoets kan de A FC buiten werking worden gesteld, het
geen de afstemming op een zwakke zender, welke in het frequentie
spectrum vlak naast een krachtige zender ligt, vergemakkelijkt.

7.10. Deëmfasis
Onder de gegevens van een FM ontvanger komt ook de deëmfasis
voor. Dit behelst het volgende:
Als gevolg van de grote bandbreedte bij FM moeten we rekenen op
een aanzienlijk ruisaandel - ruis, gevormd in de geleiders (anten
ne, toevoerkabel), de versterkertrappen en ruis van atmosferische
aard. Aangezien de ruisenergie evenredig groter is met de frequen
tiecomponent, kan de ruis effectief worden verminderd door de
frequentiekarakteristiek van de ontvanger boven ca. 2 kHz te laten
aflopen met een 6 dB/octaaf lijn.
Omdat met het verzwakken van de hoge frequenties ook de boven
tonen van de muziek verzwakt worden, gaat men aan de zenderzijde de hogere frequenties uit het audio-spectrum extra versterken.
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Dit geschiedt eveneens volgens een 6 dB/octaaf karakterisitek van
af ca. 2 kHz.
De aan de uitgang van de afstemmen resulterende frequenties zijn
nu even sterk. Het ophalen van de hoge frequenties bij de zender
heet preëmfasis en het verzwakken bij de ontvanger de deëmfasis.
Zie fig.9. Omdat het kantelpunt, waarbij het ophalen resp. ver
zwakken plaats vindt bij zender en ontvanger gelijk dient te zijn,
heeft men bindende afspraken dienaangaande gemaakt.
In technische kringen noemt men niet de kantelfrequentie (ca.
2 kHz), maar de tijdconstante van een RC netwerk, dat het opha
len/verzwakken bewerkstelligt. In Europa bedraagt de tijdconstan
te 50 ns, in Amerika 75 ns. Als de fabrikant dus opgeeft, dat de
deëmfasis 50 /is bedraagt, betekent het, dat de ontvanger geschild:
is om Europese stations te beluisteren.
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Fig.9. Bij de zender vindt preëmfasis plaats, in de ontvanger
deëmfasis.
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Fig. ll. In de mono-ontvanger worden alle bij de multiplexstereo uitgezonden frequenties ontvangen, waarbij de stereoinformaties onhoorbaar zijn doordat hun frequentie boven dat
van het gehoor-gebied ligt.

7.11. Stereo over de radio-multiplex stereo
Bij het uitzenden en ontvangen van een stereoprogramma vindt er
een tamelijk ingewikkeld proces plaats. Aangezien primair de eis
geldt dat stereo-uitzendingen compatibel (d.w.z. verdraagzaam met
mono) moeten zijn, moeten ze ook ontvangen kunnen worden door
mono-ontvangers.
Het is daarom noodzakelijk de beide stereosignalen bij elkaar te
voegen en er een som of mono signaal van te maken. Dit mono sig
naal wordt op de gebruikelijke wijze uitgezonden en kan met elk
FM-radiotoestel worden ontvangen. De stereo-informatie, dat is
dus de ruimtelijke informatie, wordt bij mono-ontvangst ongemoeid
gelaten.
Stereo-informatie wordt in een aansluitend frequentiegebied boven
het audiospectrum uitgezonden, dus in het frequentiegebied boven de
15 kHz. Deze informatie is niet storend.
De stereo-informatie wordt uit de beide stereosignalen verkregen
door het verschil te nemen van L en R. Dit geschiedt door de sig
nalen bij elkaar te Vöegen (net als bij de vorming van het som (mo
no) signaal) doch daarbij de faze van een van de signalen om te ke
ren. Rekenkundig kunnen we dat aldus voorstellen (zie fig. 12a en b).
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Fig. 12a. In een figuur kunnen
we het optellen en aftrekken van
een signaal aldus voorstellen:
als we de beide trillingen, die
hetzelfde zijn, bij elkaar optel
len ontstaat ëen trilling van
dubbele sterkte.

Fig. 12b. Wanneer we nu de faze
van een van de beide trillingen om
keren (of negatief maken) en deze
beide trillingen bij elkaar optellen
ontstaat geen trilling; we hebben
van beide gelijke trillingen het ver
schil gevormd.

L+R=M

(mono)

L - R =S

(stereo of separatie)

Wanneer een stereo-ontvanger nu beide informaties ontvangt nl.
de M - (mono) informatie (op de gebruikelijke wijze) en de S-(verschil) informatie - door het uitfilteren van de hoge onhoorbare freqenties - kunnen de oorspronkelijke stereo signalen herwonnen wor
den door de M- en S-informatie op te tellen en af te trekken.
We krijgen dan:
M + S = (L + R) + (L - R) = 2 L
M - S = (L + R) - (L - R) = 2 R
en zo zien we hoe L en R herwonnen zijn; de faktor 2 voor L en R
is verder van geen betekenis.
Nu nog iets over de wijze waarop de verschil informatie naast de
som informatie wordt overgedragen.
Het verschilsignaal, dat de richting (stereo) informaties bevat,
wordt op een extra draaggolf gemoduleerd, waarvan de frequentie
boven het audiospectrum ligt. Bij modulatie ontstaan zijbanden,
welke de opgemoduleerde informaties dragen.
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Het zijn deze zijbanden die naast het normale links + rechts signaal
worden uitgezonden.
De draaggolf wordt onderdrukt om modulatieverlies (beperking van
de frequentiezwaai, welke max. 75 kHz mag zijn) tegen te gaan.
In de stereosplitser van de stereo-ontvanger worden de uitgezonden
zijbanden met de eigenlijke stereo-informatie gedetecteerd. Aan
gezien detectie niet mogelijk is zonder dat de oorspronkelijke
draaggolf erbij is, dient in de stereosplitser een nieuwe (surrogaat)
draaggolf te worden gevormd.
Aangezien de frequentie van deze nieuwe draaggolf precies dezelf
de moet zijn als die van de oorspronkelijke draaggolf aan de zenderzijde, wordt door de zender behalve de zijbanden ook een zwak
loodssigriaal uitgezonden. Dit is ook onhoorbaar, omdat het zwak
is en omdat de meeste mensen geen hogere frequenties dan 16 kHz
waarnemen
Het loods- of pilootsignaal heeft precies de halve frequentie van
de echte draaggolf en we behoeven in de stereosplitser dus slechts
de loodstoon te verdubbelen en te versterken om de draaggolf her
wonnen te hebben. In een matrix of decoder schakeling worden nu
het links+rechts signaal (het normale audio-signaal) en het linksrechts signaal (draaggolf met zijbanden) tot de oorspronkelijke links
en rechts signalen c.q. de stereosignalen gedecodeerd op de hier
voor beschreven wijze. Zie fig. 12c.
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Fig. 12c. In de stereo-ontvanger worden de stereo-informaties uitgefilterd en met het oorspronkelijke monofone somsignaal in een matrix verwerkt, waardoor de stereo-signalen
worden herwonnen.

De bereiding van een som- en een verschilsignaal uit een stereosignaal is een wezenlijk bestanddeel van de multiplex stereofonie en
verdient derhalve extra toelichting. Deze treft men aan onder hoofd
stuk 11 , dat over quadrafonie handelt en waarbij eveneens met
som- en verschilsignalen gewerkt wordt.
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7.12. Loods- (piloot-) toononderdrukking
Na het decoderen vinden we in het stereosignaal de loodstoon en
de (herwonnen) draaggolf terug. Normaliter hebben we er geen
last van omdat ze boven het hoorbare gebied liggen.
We krijgen er evenwel mee te maken als een bandopname maken
van het stereoradioprogramma. De loodstoon en de draaggolf gaan
dan interferen met de hoogfrequente bij stroom, welke in de band
recorder door een oscillator wordt opgewekt. De interferenties
(mengprodukten van de verschillende frequenties) zijn hoorbaar
als verschillende pieptonen, die het geluid ongenietbaar maken.
Wil men bandopnamen maken, dan dient de loodstoon en de draag
golf te worden onderdrukt met behulp van filters, welke aan de uit
gang van de stereosplitser worden aangebracht. Niet elke afstemmer bezit zulke filters, maar zijn zij wel aanwezig, dan vermeldt
de fabrikant dit door de mate van demping op te geven, aie de
loodstoon en de draaggolf ondervinden. De loodstoon en de draaggolfonderdrukking dient beter dan 40 dB te zijn, wil men er geen
last meer van ondervinden.

7.13. Het frequentiegebied van de FM ontvanger
We onderscheiden bij een ontvanger twee frequentiegebieden, nl.
het gebied waarin hij kan afstemmen (juist gezegd afstemgebied)
en het gebied van de audiofrequentie.
Tot voor jaren lag het afstemgebied tussen 87,5 en 100 MHz, maar
tegenwoordig is dit verbreed tot 104 MHz. Buiten Europa heeft men
de band nog breder genomei), nl. tot 108 MHz.
Oude FM ontvangers herkent men dus aan hun beperkte frequentie
gebied. De moderne Europese ontvanger wordt niet altijd voor 87,5
104 MHz gemaakt: met het oog op de export kiest men vaak de
breedste frequentieband. Omgekeerd heeft men in Amerika en Ja
pan niet de moeite genomen voor de export naar Europa ontvangers
met een smaller afstemgebied te maken, zodat men hier te lande
beide afstemgebieden gelijk vertegenwoox'digd ziet.
Vergelijkt men de gegevens van audioversterkers met die van af
stemmens, dan zal het opvallen, dat het audiofrequentiegebied
van de versterkers redelijk breed is en dat van de FM ontvanger
steevast tot max. 15 kHz beperkt is.
De reden daarvan is, dat aan de zenderzijde de audiofrequenties tot
max. 15 kHz worden begrensd. De stereo-ontvanger behoeft dus
niet voor een breder audiospectrum te zijn ontworpen. Terwille
van de stereofonie komen er filters voor, die boven 15 kHz werk
zaam zijn en die het frequentiespectrum van de FM ontvanger
daadwerkelijk begrenzen.
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In dit verband gezien is het interessant om op te merken, hoe de
loodstoon en de draaggolf met zijn zijbanden liggen t.o.v. het
audiospectrum. Ziefig.10. Zou men hetaudiospectrum tot 16kHz
willen verbreden, dan zou dit kleine gebied direct een veel groter
doorlaatgebied van de FM ontvanger vereisen, hetgeen weer zoveel
problemen met zich zou brengen, dat FM stereo nog moeilijker
realiseerbaar wordt dan het nu al is.

7.14. FET's in afstemmers
Een FET (Field Effect Transistor) is al zo oud als de transistors
zelf (hun ontwikkeling dateert van voor de tweede wereldoorlog),
maar pas sinds enkele jaren zijn ze zo ver ontwikkeld, dat ze voor
produktie in aanmerking komen. We zullen niet ingaan op de bij
zondere kenmerken van een FET, welke in alle opzichten afwijken
van die van de gewone transistor. Het volstaat om te weten, dat
een FET aan de ingang van een afstemmer optimale ontvangstcondities schept.
Spiegelfrequenties en kruismodulatie zijn aanmerkelijk kleiner en
de ruis ligt lager. De fabrikant maakt er dan ook zeker melding
van als hij een FET toepast. De ruis zal rond de 2,2 kTo liggen.

7.15. Antenne-aanpassing
Gelijk ook bij luidsprekers en versterkers het geval is, wordt de
beste energie overdracht verkregen bij een juiste aanpassing van
de antenne en de ontvanger. Bij AM ligt de aanpassingsimpedantie
rond 2000 ft - een waarde, welke niet kritisch is. Elke IAM antenne
past redelijk goed op deze impedantie aan.
Ofschoon de AM-ontvangst door de vinding van de ferrietantenne,
die in elke radio-ontvanger is ingebouwd, onafhankelijk is gewor
den van de uitwendige draadantenne, is de beste AM-ontvangst al
leen mogelijk met een hoog opgestelde draadantenne. Bij FM ligt
de zaak anders.
Omdat FM op zeer korte golven werkt (ca. 3 m) dienen we een an
tenne toe te passen die voor deze golflengte de grootste gevoelig
heid aan de dag legt. Dat wordt een antenne met een lengte van ca.
1,5 m. Een antenne in de vorm, zoals we die bij AM kennen, wordt
nooit toegepast, omdat de kleine lengte toestaat een staaf toe te
passen.. De bijzondere eigenschappen van de zeer korte golven vra
gen bovendien een zeer juiste aanpassing tussen antenne en ont
vanger. Men heeft die genormaliseerd op 75 ft, maar tot voor kort
leverden de Europese fabrikanten nog toestellen met 300 ft antenneaansluiting af, zodat de 300 ft-techniek heden ten dage nog van zich
doet spreken. Het oudere radiotoestel bezit ongetwijfeld ook nog
deze oudere 300 ft antenne-aansluiting.
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Willen we van een goede FM ontvangst genieten, dan dienen we bin
nen het zendergebied een enkele dipool toe te passen (fig. 13).

gevoeligheid

Fig. 13. Bij de enkele dipool is de gevoeligheid voorname
lijk in de richting dwars op de staaf. Door er elementen
bij te plaatsen, zoals in fig. 14, wordi.de gevoeligheid in
één richting groter, hetgeen aan de rand van een zender
gebied voor goede stereo-ontvangst nodig is.

Deze antenne is als speciale FM antenne in de handel. Tussen an
tenne en ontvanger wordt van zg. coax-kabel gebruik gemaakt om
het signaal van de een naar de ander over te dragen.
De antenne kan bij de TV antennes op de mast worden geplaatst. De
coaxkabel kan buitenom of binnendoor naar beneden worden geleid
en kan direkt tegen muren e.d. bevestigd worden, in tegenstelling
tot het vroegere lintkabel of "twin lead", dat met 300 ft antennes
werd toegepast. Dit moest m.b.v. afspan-isolatoren op enige af
stand van dakpannen en muren blijven.
Aangezien de 75 ft aanpassing nog niet zo lang geleden in Europa
tot norm is gekozen, treffen we nog veel 300 ft antennes en antennematerialen aan.
Woont men buiten het zendergebied, hetgeen natuurlijk in het wes
ten van ons land bv. voor de Duitse zenders geldt, dan dient men
een 3-elements FM antenne toe te passen, die veel lijkt op een
TV antenne, maar iets kleiner is. Een dergelijke antenne bestaat
eveneens uit de gestrekte dipool, maar is verder uitgebreid met
een staaf achter en voor de dipool, waardoor de gevoeligheid aan
één zijde beduidend groter is geworden (de zijde met de kortste
staaf). Zie fig. 14.
111

Fig.14. Bij een 3 of meer elements antenne is de gevoe
ligheid naar e'én richting, nl. die met de korste staaf,
beduidend groter geworden.

Een 3-elements antenne is ook gewenst als men op het randje van
het zendergebied woont en men stereo FM uitzendingen wil ontvan
gen. Door de ronding van de aarde kan men veraf gelegen zenders
niet ontvangen via de rechtstreekse uitstraling van de zender. Men
kan met een 3 of meer elements antenne wel resultaten boeken,
maar die hangen dan af van atmosferische omstandigheden.
Een aardige bijzonderheid van de FM antenne is, dat hij tegelijker
tijd dienst doet als AM antenne. De aanleg van een FM antenne
maakt dus die van een AM antenne geheel overbodig. In sommige
gevallen dient er echter op het radiochassis, ter plaatse van de antenne-ingangsbussen, een contactje te worden verplaatst. De ge
bruiksaanwijzing staat op de achterwand van het toestel.
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HOOFDSTUK 8

PLATENSPELERS-DRAAITAFELS-ARMEN

8.1. Algemeen
Zo eenvoudig de taak lijkt die de platenspeler heeft te verrichten,
zo omvangrijk zijn de problemen die de platenspeler belagen. Pas
als men de eisen kent, waaraan het mechanisme dient te voldoen
en enig begrip heeft van de moeilijkheden die moeten worden over
wonnen, kan men zich een idee vormen van de problemen waarvoor
de constructeurs zich gesteld zien.
We onderscheiden bij de platenspeler twee hoofdbestanddelen, die
elk zozeer hun eigen leven leiden, dat we ze volkomen van elkaar
gescheiden kunnen zien. Het zijn de draaitafel en de pickuparm.
Van de betere soorten worden deze zelfs afzonderlijk geconstru
eerd, zodat ze gemakkelijk met de produkten van andere fabrikan
ten kunnen worden uitgewisseld!
Ofschoon dit door iedereen kan worden gedaan, die de ambitie
heeft een goede muziekinstallatie samen te stellen, wordt deze
mogelijkheid maar door zeer weinigen aangegrepen. De enige re
den is wel, dat de prijs van deze componenten, die inderdaad van
een uitzonderlijke kwaliteit kunnen zijn, de hoogste is die men er
voor kan calculeren. Als men zich dan bedenkt dat voor een lagere
prijs een vrijwel zelfde resultaat, nl. een goede weergave, kan
worden verwezenlijkt, zal men er niet gauw toe overgaan het twee-,
drie- of viervoudige te betalen om het praktisch onhoorbare kwa
liteitsverschil te overbruggen.
In het nu volgende zullen we zien wat de zwakke punten van draai
tafel en arm zijn.

8.2. Rumble, motorgestommel
Het audiosignaal is als een golvend kanaaltje in het oppervlak van
de grammofoonplaat gesneden. Als de grammofoonplaat onder het
pickupelement doordraait, zal de aftastpunt in de groef snel heen
en weer worden bewogen, waardoor de audiotrilling wordt gere
gistreerd.
De saffier of de diamant van de aftaster voert dus een trilling uit,
welke in een elektrisch signaal wordt omgezet. Elke andere tril
ling, welke van buitenaf op saffier of diamant wordt overgebracht,
wordt eveneens in een elektrische trilling omgezet, in de versterkertrap versterkt en in de luidsprekers hoorbaar gemaakt.
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Dit kan men waarnemen als men met de vingers de saffier aanraakt. Als men de arm van de platenspeler op een stilstaande plaat
laat rusten, kan men in de luidsprekers duidelijk gebons waarne
men, indien men met de vingers op de platenspeler tikt. Aangezien
dit allemaal ongewenste geluiden zijn, dient elke trilling van de
platenspeler te worden vermeden.
Hier schuilt het grootste probleem van de platenspeler, want de
aandrijfmotor en het aandrijfsysteem brengen onvermijdelijk tril
lingen voort. Trillingen van de motor en het aandrijfsysteem heb
ben over het algemeen een lage frequentie en bovendien zijn de
trillingen onregelmatig. Men neemt meestal geen lage bromtoon
waar, maar de onregelmatige lage trillingen worden als een ge
stommel hoorbaar (rumble in het Engels).
Elke platenspeler, ook de zeer kostbare, produceert ongewenste
trillingen in het audiosignaal. Alleen de mate waarin de platen
spelers dat doen, verschilt enorm. De lamst om de trillingen zo
zwak mogelijk te doen zijn is vooral gelegen in de constructie van
de motor, de ophanging daarvan, het aandrijfsysteem (tussenwiel
en evt. snaar), de rangschikking van de aandrijvende componenten
t.o.v. de plaats van de arm, de massa van de draaitafel, de ver
deling van de massa onder het chassis (de drager), de stijfheid
van de materialen en tenslotte in de massa van de arm (zie fig. 1).
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Fig. 1. Bij de meeste platenspelers zijn de draaitafel en de
pick-up-arm star op het chassis bevestigd. (A). Motor-vibraties worden vermeden door de motor verend (B) op te
hangen, terwijl trillingen van de vloer e.d. worden geblok
keerd door het chassis verend op te stellen (C). Ook komt
het voor dat het chassis en de houten least star worden be
vestigd, waarbij het geheel op veren of zacht schuimplastic
of iets dergelijks wordt geplaatst. Soms treffen we een
massa (D) aan om de trillingen naar een ander punt te
verleggen. De arm (E) dient een zo laag mogelijke re
sonantie te bezitten.
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Fig. 2. Een aandrijfsysteem met snaar is in vrijwel alle ge
vallen een waarborg voor een zo laag mogelijk rumble-niveau.
Er zijn platenspelers, waarbij de aandrijving rechtstreeks van
af de motor op de draaitafel plaats vindt. Er komen dan twee
draaisnelheden: 33V2 en 45 opm voor. Veelal treffen we een
combinatie van snaar en tussemviel (fig. 3) aan.

Bij de dure platenspelers pakt men het probleem al direkt bij de
bron aan: de motor wordt symmetrisch geconstrueerd, het wordt
op zijn minst een 4-, soms wel 8-polige motor, de rotor wordt
uitgebalanceerd en de drijfas zorgvuldig geslepen. Voor het over
brengen van de draaiende beweging op de draaitafel maakt men ge
bruik van een nauwkeurig gedimensioneerd aandrijfsysteem. Op
hanging en rangschikking van motor en aandrijfsysteem krijgen
veel aandacht. Aangezien de trillingen in de arm versterkt kunnen
worden (arm-resonanties), is ook de constructie van de arm me
debepalend voor een laag rumble-niveau.
Aangezien de ervaringen, welke men met de ontwikkeling van goe
de platenspelers opdoet, ook voor de constructie van goedkopere
platenspelers van belang zijn, heeft men in de middenklasse (voor
de gewone consument eigenlijk de bovenklasse) goede platenspelers
voortgebracht, waarvan men kan zeggen dat ze de allures van de
professionele platenspeler bezitten.
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De toepassing van een symmetrische motor (4- of 8-polig) en een
aandrijfsysteem met een snaar waarborgen in alle gevallen een
laag stommelniveau (zie fig.2). Aandrijving met alleen een tussenwiel vereist een zorgvuldige dimensionering, waaraan ook kan zijn
voldaan. Voorts ziet men wel eens een metalen of loden staaf op
een schijnbaar willekeurige plaats onder het chassis aangebracht,
welke dan dient om de amplitude van de ongewenste trillingen naar
een ander punt te verleggen.
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Fig. 3. De meest gebruikte aandrijving vindt plaats
met een tussenwiel.

Bijzonder is de constructie van de Thorens-platenspeler TD 150 en
de Philips202 Electronic, waarbij de motor vrij stug op het chas
sis is gemonteerd, maar de draaitafel en de pickuparm samen als
een star geheel door middel van een soepele vering trillingvrij zijn
opgehangen. Motorvibraties zowel als trillingen van buiten kunnen
de eigenlijke afspeeleenheid niet bereiken. Zie fig. 4.
Iemand die op de hoogte is met de mechanica en iedereen met een
aangeboren "feeling" voor techniek en mechaniek, kan bij beschou
wing wel concluderen of hij met een goede of minder geslaagde
platenspeler heeft te doen. De bindende conclusie omtrent het ap
paraat kan echter uitsluitend aan de hand van luistertests of de
meetresultaten worden getrokken.
Men geeft de mate., waarin de platenspeler ongewenste bijgeluiden
(rumble) produceert aan door de sterkte van deze trillingen te me
ten en deze te vergelijken met het maximale muziekniveau, voor
welk laatste men bepaalde normen heeft vastgelegd. Het verschil
in sterkte drukt men uit in de sterktemaat dB.
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Zoals we in hoofdstuk 10 kunnen lezen, is het muziekniveau zoals
dit in de grammofoonplaat is geregistreerd, voor alle frequenties
verschillend, om welke reden met uitsluitend het niveau van een
frequentie van 1000 Hz in beschouwing neemt. Men geeft de sterk
te van het signaal op in de snelheid, waarmede de snijbeitel, resp.
pickupnaald, heen en weer beweegt. De maximale snijsnelheid be
draagt bij 1000 Hz ca. 5cm/s, maar direkt moet hieraan worden
toegevoegd, dat de fabrikanten vaak buiten hun boekje gaan en. om
een grotere signaal/ruis verhouding te krijgen, met grotere snel
heden moduleren (ca. 15 cm/s).
Bij een goede platenspeler ligt het rumble niveau ca. 45 dB onder
een snijsnelheid van 5 cm/s. Sommige fabrikanten geven het verschil t.o.v. een snijsnelheid van 7 cm/s of 10 cm/s, waarbij vanzelfsprekend een gunstiger verhouding tevoorschijn komt (b.v.
48 dB of 51 dB).
De onduidelijke fabrikanten geven niet op t.o.v. welke snijsnelheid
het rumbleniveau ligt. Zij zeggen: rumble -45 dB. En dan maar
gissen! Meestal bedoelen ze dan t.o.v. 5 cm/s of ze noemen de
norm, volgens welke werd gemeten (NARTB, DIN 45539 enz).
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Fig.4. Een moderne constructiemethode, waarbij draaita
fel en arm (A) star op een chassis zijn gemonteerd, dat
trillingvrij met veren (B) aan de kast is opgehangen. De mo
tor vormt met de kast (C) een eenheid.

8.3. Jank, wow en flutter
Indien de draaisnelheid van de draaitafel niet zeer nauwkeurig is
«(binnen 0,5%), dan neemt men de frequentie-verandering van ae
muziek, die daarvan het gevolg is, als een jankend gelui wa .
De frequentie-verandering kan langzaam zijn (Engels: wow), . .
bij elke omwenteling van de draaitafel, of snel plaatsvinden ^ngels: flutter). Dit laatste kan het geval zijn als het chassis in
horizontale vlak een beweging (trilling) uitvoert.
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Jank vormt het probleem van de tweede orde. Een regelmatige om
wenteling van de draaitafel wordt verkregen door de in het aandrijf
systeem voorkomende wielen en assen zuiver concentrisch te slij
pen. Het plateau, dat omwille van een lage rumble zwaar dient te
zijn, moet eveneens zuiver geslepen en uitgebalanceerd zijn.
Bij snelle jank, welk verschijnsel we niet zo zeer als jank waarne
men, maar herkennen aan de rauwe klank van het gereproduceerde
geluid, is de omwenteling van de draaitafel wel in orde (dankzij
zijn massa). Doordat het chassis terplaatse van de arm kan tril
len, gebeurt het dat de arm een heen-en-weer-beweging uitvoert,
waardoor de beweging van de plaat en de arm onderling allerminst
constant is.
Platenspelers die hieraan mank gaan kan men meestal effectief
verbeteren door het chassis op de houder vast te klemmen, waar
door de massa van het chassis groter wordt. Om trillingen vanaf
de vloer te blokkeren, dient de gehele platenspeler dan op veren of
schuimrubber te worden geplaatst.
Indien de kracht van de aandrijving te zwak is zal het toerental van
de draaitafel variëren als de belasting verandert. De aandrijving
kan te zwak zijn als het rubber van het tussemviel of de snaar niet
meer soepel is (c.q. glad is geworden), waardoor er slip ontstaat.
Daarnaast vertoont de motor magnetische slip, d. w.z. dat het toe
rental bij geringe belastingvariaties ook een weinig verandert. De
belasting zal niet alleen variëren onder invloed van het opleggen
van de arm of een platenreiniger, zoals de Dustbug, maar ook on
der invloed van zachte of luide muziekpassages. Door het toepas
sen van synthetische rubber en een krachtige motor weet de fabri
kant de jank als gevolg van belastingvariaties tot lage waarden te
rug te brengen.

draaicirkel

/
oneindig
lange arm

raaklijn aan de groeven
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Fig.5. Alleen met een
oneindig lange arm zou
een perfekte aftasting
te verwezenlijken zijn.

Wat betreft dit laatste, wijzen we op bijzondere platenspelers,
waarin een elektronische schakeling met transistoren voor een
zeer constante omwenteling van het plateau zorg draagt.
Jank geeft men op door de snelheidsvariatie te vergelijken met de
nominale draaisnelheid en dit verschil uit te drukken in procenten.
Bij goede platenspelers ligt de jank rond 0,1%, bij minder goede
tot max. 0,5%. Soms geeft men voor de langzame jank (wow) en de
snelle jank (flutter) twee verschillende waarden op.

8.4. Draaisnelheid
De meest gebruikte draaisnelheden zijn 33 l/3 opm. en 45 opm.
(omwentelingen per minuut). Ter wille van musici en elk ander
die er behoefte toe gevoelt, is op de meeste moderne platenspe
lers in een fijnregelaar voorzien, waarmede de draaisnelheid op
een juiste waarde kan worden ingesteld.
De absolute juiste draaisnelheid kan worden gevonden met de z.g.
stroboscoop, welke op de duurdere platenspelers is aangebracht.
Aan de rand van de draaitafel vinden we streepjes of stipjes, die
bij belichting met een elektrische lamp (bij voorkeur een luminiscentie lamp: TL zegt Philips) en bij de juiste draaisnelheid
stilstaan. Bewegen de punten achteruit of vooruit, dan dienen we
de draaisnelhqid resp. te verhogen of te verlagen. Er zijn ook
losse stroboscoopschijven in de handel.

8.5. De piekuparm
De piekuparm draagt het pickup-element. Wil dit element zonder
wrijving over de plaat kunnen bewegen, dan moet de arm zeer licht
draaibaar zijn. De scharnierende punten vragen dan ook bijzondere
aandacht.
De wegen, die de constructeurs gevolgd hebben om de wrijving van
de draaipunten zo gering mogelijk te maken, zijn velerlei. Toch
vormt dit nog niet het grootste probleem. Het is de constructie van
de arm, de vormgeving en de materiaalkeuze die altijd een absoluut
compromisloze oplossing in de weg staan.
De constructie dient zodanig te zijn, dat de arm een statische ba
lans heeft. De massa moet klein zijn en het pickup-element dient
t.o.v. het draaipunt van de arm een zodanige stand te hebben, dat
de naaldbeweging zowel bij de buiten- als de binnengroeven van de
plaat loodrecht op de groeven is. Dit laatste is aan de hand van de
volgende figuren te verklaren.
In fig. 5 zien we aan de linkerzijde een schijf, die de binnen- en
buitengroef van een grammofoonplaat voorstellen. Wil de beweging
van de aftaster loodrecht op de groeven staan, dan dient de as door
het aftastelement evenwijdig aan de raaklijn door de groeven te lo
pen op de plaats waar de diamant of saffier de groef raakt.
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Indien het aftastelement op een oneindig lange arm is bevestigd,
hetgeen in fig. 5 is gesuggereerd door de lijnen in een stippellijn
te laten overgaan, dan zal de as door het aftastelement altijd even
wijdig met de raaklijn door de groeven lopen. De draaicirkel van
de oneindig lange arm zal door het middelpunt van de plaat lopen.
Een oneindig lange arm is niet realiseerbaar, zelfs geen "lange"
arm, zoals in fig. 6 is getekend. In deze figuur zien we al dat, als
de as van het element en de raaklijn aan de buitenste groef samen
vallen, bij de binnengroeven een "fouthoek" ontstaat. De draaicir
kel van de arm gaat voor het middelpunt van de plaat langs.

draaicirkel van de arm

Fig. 6. Met een "lange"
arm (b.v. 2m lang) zou
een acceptabele fouthoek
ontstaan.
raaklijn aan de groeven

Fig. 7 tenslotte toont dat een rechte arm van "normale" lengte (ca.
20 ... 25 cm) in het geheel niet bruikbaar zou zijn. Door een knik
met een bepaalde hoek in de arm te brengen en de lengte van de
arm zodanig te nemen, dat de draaicirkel van de arm voorbij het
middelpunt van de grammofoonplaat ligt (oversteek) kan men be
reiken dat de fouthoek binnen aanvaardbare grenzen ligt. Zie fig. 8.
Dat wij als consument ons niet zullen bekommeren om de meetkun
dige details is vanzelfsprekend. Zolang wij niet zelf een arm be
hoeven te construeren nemen we het bovenstaande als wetenswaar
digheid aan en verlaten ons op de ontwerpers.
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draaicirkel van de arm

Fig. 7. Een korte rechte arm is
niet bruikbaar.

raaklijn aan de groeven
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Fig. 8. Met een geknikte arm van
minimaal 22,5mm kan een fouthoek
binnen 2° worden verkregen.

Hoe wonderlijk, dat er van zeer bekende fabrikanten platenspelers
op de markt verschenen, waarvan de arm op bepaalde plaatsen op
de grammofoonplaat ontoelaatbaar grote fouthoeken vertoonde!
Normaliter zal de fouthoek tussen + en -2° liggen en de serieuze
fabrikant zal geen angst hebben deze waarden te publiceren.
Uitgaangde van het feit, dat alleen een rechte, oneindig lange arm
beslist geen fouthoek zal hebben, zijn er hier en daar serieuze po
gingen gedaan met bepaalde kunstgrepen hetzelfde effect te berei
ken. Men nam o.a. zijn toevlucht tot bijzondere armen met vier
draaipunten, zoals geschetst in fig. 9, welke het bezwaar hadden dat
de vier draaipunten de wrijving ontoelaatbaar verhoogden.
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Fig. 9.
Verwaarloosbare
fouthoek bij arm
met vier
draaipunten.
motor

Fig. 10.
Geen fouthoek bij
arm met
verschuifbaar
armlager.
Een ander idee is het draaipunt van de arm op het chassis niet vast
te nemen, maar verschuifbaar. Een speciaal servosysteem doet
het draaipunt van de arm in dezelfde mate naar binnen bewegen als
waarin het aftastelement zich verplaatst (zie fig. 10). De reden dat
men de fouthoek zo dringend wenst te reduceren, kunnen we uit het
volgende gewaar worden.
De diamant of saffier zal onder invloed van de golvingen van de
groef heen en weer worden bewogen. Een zuivere sinusbeweging
als van fig. 12 zal door het pickup-element in een gelijkvormige
sinusspanning worden omgezet, indien de beweging van de diamant
loodrecht op de groef is.
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Afb. 11. De Rabco SL-8 pickuparm met opschuivend armlager, waarin verwezenlijkt een tangentiële stand en een
rechtlijnige baan van de pickup, waardoor geen dwarsdruk
ontstaat en dus geen dwarsdruk-compensatie nodig is.
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raaklijn aan de groef

Fig.12. Goede aftasting-als naald en raaklijn aan de groef
evenwijdig lopen.
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Staat de groeftaster niet evenwijdig aan de raaklijn door de groef,
dan is de beweging van de aftaster niet loodrecht op die van de
groef, zoals geschetst in fig. 13. De beweging die de aftaster uit
voert en de signaalspanning, welke hij afgeeft, is nu allerminst
gelijk aan die van de groeven, zodat we nu met een ernstige ver
vorming hebben te kampen.
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Fig. 13. Vervorming als naald en raaklijn aan de groef niet
evenwijdig lopen.
Aangezien het met bijzonder zorgvuldig geslepen glijlagers voor
de verticale armbeweging en zuivere kogellagers voor de horizon
tale beweging mogelijk is om zeer licht beweegbare armen te con
strueren, vormt de ophanging niet zo’n groot probleem. Andere
facetten, die betrekking hebben op de vorm en de materiaalkeuze,
bepalen meer de aandacht.
Er bestaan tegenwoordig kwalitatief zeer goede aftastelementen
volgens het magnetische principe, waarvan de aftaster zeer licht
beweegbaar is.
De toepassing van deze elementen stelt bijzondere eisen aan de
constructie van de arm. Deze dient zeer licht, maar ook bijzonder
stug te zijn.
Aluminium buis blijkt in vele gevallen een goed basismateriaal te
zijn, ofschoon men ook wel zijn toevlucht zoekt tot hout. D.m.v.
een contragewicht - en zo dit wenselijk mocht zijn in samenwer
king met enkele trimgewichten - dient een volledige statische en
dynamische balans te worden verkregen, waarna met een veertje
de juiste naalddruk wordt ingesteld (zie fig. 14).
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Fig. 14. Met het contragewicht (A) wordt een statische balans
verkregen, waarna de juiste naaldkracht met het veertje (B)
wordt ingesteld door de klem (C) te verschuiven.

8.6. Dwarsdruk-compensatie (anti-skating of: bias compensation)
De betere platenspelers zijn uitgerust met z<g. dwarsdruk-com
pensatie. Wat die dwarsdruk doet en hoe hij ontstaat willen we hier
verklaren.
Door de wrijving tussen de diamant en de groefwanden van de
grammofoonplaat zal er op het aftastelement een (geringe) kracht
worden uitgeoefend in een richting evenwijdig aan de raaklijn door
het punt, waar de naald de groef raakt. Zie fig. 15.
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Deze kracht wordt tegengewerkt in het draaipunt van de arm, waar
door het element niet met de plaat meedraait, maar rustig op zijn
plaats blijft. Doordat het draaipunt van de arm' niet recht achter
het pickup-element ligt, grijpt de tegenwerkende kracht onder een
hoek (de knik in de arm) aan (zie fig. 16). Volgens de elementaire
wetten van de mechanica resulteren beide krachten in een derde,
waarvan de richting en de sterkte eenvoudig door een meetkundige
constructie (ruit) kunnen worden gevonden.
In fig. 17 zien we deze derde kracht, die de arm naar het middel
punt van de grammofoonplaat drukt. Dit is de gewraakte dwars
druk.
Sedert tegenwoordig bijzonder tere pickup-elementen worden toegepast met zeer licht beweegbare aftasters, waardoor het afspeelgewicht tot slechts 1 p is gereduceerd, ondervindt de aftasting een
nadelige invloed van deze dwarsdruk. Het diamantje of de saffier
leunt nu immers met meer kracht tegen de binnenzijde van de groe
ven dan tegen de buitenzijde. Vervorming is hiervan het gevolg.
De dwarsdruk-compensatie bestaat hieruit, dat met behulp van een
gewichtje of een veertje een geringe naar buiten gerichte kracht op
de arm wordt uitgeoefend (zie afb.18). Deze kracht dient de dwars
druk precies op te heffen.

Afb. 18.
Dwarsdrukcompensatie
op een kostbare
commerciële arm.
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Fig. 19.
Schets van een gemakkelijk
zelf realiseerbare dwarsdrukcompensatie.
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We kunnen inzien dat deze dwarsdruk afhankelijk is van twee fac
toren: de hoek, waaronder beide tegengestelde krachten elkaar
aangrijpen (de knik in de arm) en de sterkte van de krachten (de
mate van wrijving tussen naald en groef). Aangezien de knik in de
arm vast ligt, is de dwarsdruk alleen nog maar veranderlijk onder
invloed van de wrijving van de naald. De wrijving van de naald
hangt op zijn beurt af van de afronding van de punt en van de naalddruk.
De constructeur van de arm zal een zodanige compensatiemethode
uitdokteren dat een door de leek zelf gemakkelijk instelbare cor
rectie kan worden verkregen. Bij sommige platenspelers, zoals de
Dual 1216 t/m 1229 en de PE 2020 is dat zeker het geval. Bij vele
andere spelers ziet men maar van de compensatie af, of er is een
onnauwkeurig systeempje met gewichtjes, waarbij aan de hand van
ingewikkelde tabellen een compensatie kan worden ingesteld.
Bezit men een platenspeler zonder dwarsdruk-compensatie, dan
kan men zelf heel eenvoudig iets dergelijks aanbrengen. Men kan
dit afkijken van de bestaande platenspelers en tewerk gaan volgens
fig. 19.

8.7. Pickuplift
De pickuplift is een mechaniek waarmede we de pickuparm zacht
jes op de plaat kunnen laten neerkomen door een hendel rechts op
de platenspeler naar voren of achteren te bewegen. Het gemak van
een pickuplift is zo evident, dat tegenwoordig ook de goedkoopste
platenspelers met een pickupliftje zijn uitgerust. Er bestaan echter
ook platenspelers, welke men op grond van hun uitstekende eigen
schappen graag zou willen aanschaffen, maar die dan net dat kleine
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gemak, de pickuplift, ontberen. Er bestaan afzonderlijke pickupliften, die men in dat geval op de platenspeler kan monteren. Van
zelfsprekend kunnen we ook oudere platenspelers uitbreiden met dit
handige werktuigje, waarvan men het genot pas kent wanneer men
er eenmaal mee heeft gewerkt.
Het zachte neerdalen van de pickuparm wordt verwezenlijkt m.b.v.
siliconenvet, dat tussen twee bewegende delen is aangebracht. Het
bijzondere vet heeft de eigenschap snelle bewegingen te dempen en
langzame vloeiend door te laten. De fabrikant noemt dit vaak een
hydraulisch systeem, meer om de koper te imponeren dan om hem
precies in te lichten waarom het handelt.
Indien de dempende werking na verloop van jaren verloren is ge
gaan , kan men de werking weer verbeteren door de twee delen
(meestal twee vlakken, die ten opzichte van elkaar een draaiende
beweging uitvoeren) los te nemen en het vet, dat er uitgeperst is,
weer tussen de delen te brengen.

8.8. Onderhoud
Aangezien de platenspeler een mechaniek is, behoeft het onderhoud.
Dit ontaardt niet in doorsmeerbeurten, zoals we die van de auto
kennen. We brengen met een naaldpuntje slechts een druppeltje olie
aan op de verschillende bewegende delen. We gebruiken uitsluitend
dunne, blanke olie (naaimachine-olie) voor de motor, het drijfsysteem en het afslagmechanisme. Dikker vet alleen eventueel voorde
as van de draaitafel en het wisselmechanisme, zo dit aanwezig is.
Een onderhoudsbeurt is slechts nodig na ongeveer 200 speeluren,
d.w.z. na een jaar of twee bij normaal gebruik. Gebruik nimmer
andere olieën, dik vet of slaolie! Dat laatste is natuurlijk taboe
Men dient voor alles te voorkomen dat er olie op de rubber aandrijfvlakken, zoals tussenwiel en/of aandrijfsnaar, terechtkomt.
Bij de onderhoudsbeurt maakt men de loopvlakken van de wielen,
de draaitafel en de as van de motor schoon met een lapje, gedrenkt
in spiritus, alcohol of tri; geen wasbenzine o.i.d.
Bijzondere aandacht vraagt het aftastelement. De naald daarvan,
de diamant of saffier, is onderhevig aan slijtage. Saffier, de goed
koopste grondstof, waarmee de meeste aftastelementen zijn uitge
rust, is bijzonder slijtvast. Men kan wel op gemiddeld 20 speel
uren rekenen, voordat de slijtage zich gaat aftekenen. Kritische
liefhebbers dienen dan de saffier te vervangen door een nieuwe,
een handeling welke eenvoudig zelf is te volbrengen. Is men min
der zuinig op zijn platen, dan kan men de oude saffier verder ge
bruiken. Na 50 uur moet de saffier als afgekeurd worden beschouwd.
Ongeveer honderd maal harder dan saffier is diamant. Omdat de
slijtage evenredig kleiner is, gaat een diamant wel 1000 a 2000 uren
mee. De platenspeler zelf haalt dat getal meestal niet. Aangezien
diamanten tegenwoordig niet zo duur zijn, verdient diamant veruit
de voorkeur boven saffier, omdat men dan geen nakijken meer heeft.
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HOOFDSTUK 9

PICKUP-ELEMENTEN

9.1. Algemeen
Als men een platenspeler aanschaft, wordt men voor de vraag ge
plaatst wat voor pickup-element men wil hebben.
De pickup leidt in de platenspeler een geheel eigen bestaan. Hij is
een verlengstuk van de versterker en de keuze van het element
hangt dan ook ten nauwste samen met de soort versterker, welke
we bezitten of willen aanschaffen. In vorige hoofdstukken werd
er reeds op gewezen dat een juiste aanpassing tussen pickup en
versterker een eerste vereiste is.
Het is de taak van het aftastsysteem om de trillende beweging van
de naald in een overeenkomstige elektrische trilling om te zetten.
Bij stereo aftastsj'stemen geldt, dat de linker- en rechter stereoinformatie, welke elk in een van beide groefwanden zijn vastge
legd, op mechanische of elektrische wijze gescheiden dienen te
worden.
Het omzetten van beweging in elektrische spanning kan op verschil
lende manieren worden bewerkstelligd. In de praktijk hebben twee
systemen, nl. het piëzo-elektrische en het magnetische, zich van
wege hun praktische bruikbaarheid weten te handhaven. Dankzij de
verrassende ontwikkelingen op halfgeleider- (transistor) gebied is
men in Amerika een nieuw soort aftaster op het spoor, waarmee
men echter nog niet zo ver is gevorderd, dat het systeem in produktie kan worden genomen.
In Europa wordt sinds kort een Japans foto-elektrisch aftast ele
ment op de markt gebracht van het merk Toshiba. Dit element heeft
enkele bijzondere eigenschappen: bandbreedte van 20 - 40.000 Hz,
de compliance 30 mm/N en de gevoeligheid is 400 mV bij lOcm/s.
Van de piëzo-elektrische groeftasters kennen we twee soorten, nl.
kristal- en keramische elementen. De magnetische elementen laten
zich onderscheiden in magneto-dynamische en elektromagnetische
systemen.
De beste resultaten verkrijgt men momenteel met de beide laatst
genoemde aftasters. Deze twee scheren we gemakshalve over een
kam omdat hun aanpassing aan de versterker, de gevoeligheid, de
bereikbare resultaten en de prijs niet verschillen.
Dit laatste, de prijs, is de reden dat de kwalitatief mindere kera
mische- en kristal pickups zich hebben kunnen handhaven. De prijs
van dynamische elementen ligt nl. tussen ca. fl.50,— en fl.400,—,
die van keramische elementen tussen f1.20.— en fl.40,— en die
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van kristal elementen tussen fl. 8,— en fl. 20.—. Het prijsverschil
laat zich niet alleen gevoelen bij de pickup zelf, maar ook bij de
versterker, aangezien deze voor een magnetische pickup met een
extra voorversterker dient te zijn uitgerust.
In het nu volgende willen we dieper ingaan op de bijzonderheden van
de verschillende soorten aftastelementen.

9.2. Kristal pickups
De eigenschap van bepaalde in kristalvorm neergeslagen chemische
samenstellingen om een elektrische potentiaal op te wekken onder
invloed van een beweging, zoals o.a. bij rochelle-zout, heeft de
mogelijkheid geschonken om kristallen plaatjes in aftastelementen
toe te passen.

Heetroden

•kristalplaatje

Fig, la. Bij kristalelementen
is het kristal als een vlak plaatje
van ca. 1 x 7 x 15 mm uitgevoerd.

neutraal

t
torsie linksom

tQj^ie^reshtsom

Fig. lb en c. poor beweging, in de meeste gevallen het uitoe
fenen van een torsie, wordt op de electroden een spanning af
gegeven , waarvan de sterkte evenredig is met de mate van
de torsie.
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Hoe de beweging op zo’n kristallen plaatje dient te worden uitge
voerd hangt af van de kristalvorm. De meest gebruikte oplossing
is die van fig. la, waarin het kristal wordt getordeerd. De span
ning, die aan de beide elektroden kan worden afgenomen, is nage
noeg evenredig aan de mate van de torsie (fig. lb-c).
In een stereo element heeft men twee van deze elementen, voor
elk kanaal een, op een bepaalde manier in een juk gemonteerd,
waardoor de verschillende naaldbewegingen gescheiden op de
plaatjes worden overgebracht. Hoe de naaldbewegingen zijn ver
nemen we onder punt 9.7.
Een veelvuldig voorkomende uitvoeringsvorm is die van een
"draai-om" element (Engels: turn-over), welke de mogelijkheid
bezit om oude monofone 78 t platen met de geëigende naald af te
tasten, zowel als moderne stereo platen met de speciale stereo
naald. We zien in fig. 2 de constructie van o. a. BSR- en Ronette
79 TOEREN S
NAALD /
KRISTAL
KRISTAL ttl—

Fig. 2. Draaiom kristalelementen volgens BSR en
Ronette.
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draai-om elementen. In de getekende stand kan een stereogroef
worden afgetast, waarbij de punten 1, 2 en 3 scharnieren vormen.
Dankzij de scharnierende punten in het vierkante stukje kunststof
(PVC) wordt de beweging van de getrokken pijl op het kristal a
overgebracht (overeenkomend met het signaal van het linker kanaal)
en de beweging van de gestippelde pijl op het kristal b (rechter ka
naal).

Afb. 3. Draaiom-kristal element (Ronette).
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Keren we het element om, dan komt het deel 4 onder te liggen, dat
een stug geheel vormt. De monotone naaldbeweging wordt nu in ge
lijke mate op beide elementen overgebracht. De kracht van het kris
tal element is gelegen in zijn hoge spanningsafgifte en de lage kost
prijs. Beide redenen rechtvaardigen de toepassing van dit soort
elementen in alle goedkope audio-installaties, elektrofoons, radiocombinaties e.d.
Een ander voordeel dat we toch niet mogen onderschatten is, dat de
spanningsafgifte vrijwel uitsluitend door de mate van de torsie van
de kristalplaatjes wordt bepaald. Dat houdt in dat de sterkte van de
signaalspanning voor alle frequenties even groot is. Zie punt 9.6.
Hierdoor kan het uitgangssignaal van de kristalpickup direkt aan
een normale radio- of ver sterker ingang, die over het algemeen een
gevoeligheid van 0,5 V heeft, worden toegevoerd, Bepaalde correc
ties behoeven dan niet in het signaal te worden aangebracht.
Een nadeel van het kristal element is de grote massa van de bewe
gende delen. De bewegende delen van het aftastelement - dit zijn
de naald, de kunststof koppelstukken en de kristallen plaatjes zelf beperken de kwaliteit van de weergave van de hoogste frequenties.
Bij hoge frequenties zal een snelle beweging moeten worden uitge
voerd, waarbij grote snelheden worden behaald. De curven in de
groefwanden, die deze hoge snelheden aan de grote massa van de
bewegende delen verlenen, ondervinden telkenmale een geringe
beschadiging als de naald door de groef gaat.
Als gevolg van de grote massa van de trillende delen zal het afspeelgewicht ca. 6 p moeten bedragen; vaak is er een hoger ge
wicht (8 a 10 p) wenselijk. Nemen we het afspeelgewicht te klein,
dan kan de naald als gevolg van de massa van het systeem niet snel
genoeg terugveren, waardoor het contact met de groefwand verlo
ren gaat en een ernstige vervorming hoorbaar wordt (zie punt 9.7.)
Een nevenoorzaak van de grote bewegende massa is, dat er reso
nanties optreden, welke ten dele worden uitgebuit om het verlies
aan hoge tonen te compenseren. Aangezien de fabrikant niet alles
in de hand heeft en bovendien bij de massa-fabricage met bepaalde
toleranties rekening moet worden gehouden, is de frequentiekarakteristiek van een kristal element niet zo erg vlak. Daarnaast is de
kanaalscheiding slechts beperkt.
Aangezien de toegepaste kristallen gevoelig zijn voor vocht, wor
den de kristal plaatjes goed geïsoleerd m.b.v. vet en isolatiema
terialen. De levensduur van een kristal is evenwel beperkt (max.
5 jaar). De gevoeligheid voor temperatuur, onder invloed waarvan
bij het Curie-punt rond 25° C een verandering in de kristalstruc
tuur optreedt, maakt dat we van het kristal-element geen constante
eigenschappen kunnen verwachten. Kristal-elementen lenen zich
dan ook niet voor goede weergeef-installaties.
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9.3. Keramische elementen
Keramische elementen wijken in samenstelling belangrijk af van
kristal-elementen. Het grootste verschil is wel dat de massa van
de bewegende delen belangrijk geringer is. De massa kan geringer
zijn doordat de keramische plaatjes of buisjes, waarvoor loodzirconium-titanaat, bariumtitanaat en tegenwoordig in de (uitsteken
de) Philips aftaster GP 233 ook lood-titaan-zirconaat (PbTiZr03)
worden gebruikt, veel dunner kunnen worden gemaakt.
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Fig.4. Keramisch systeem.

Fig.4 toont ons zo'n keramisch element, in dit geval van het merk
Electrovoice. We zien hierin een buisvormig stukje piëzo-elektrisch
keramisch materiaal, dat aan de binnen- en buitenzijde geleidend is
gemaakt m.b.v. een zilverlaagje. De buitenomtrek is in vier elek
trisch gescheiden stroken verdeeld en aangesloten zoals de inzet
rechts aangeeft. Het keramische materiaal is zodanig gepolariseerd,
dat als op het buisje een beweging in de richting van de getrokken
pijl wordt uitgeoefend, op de stroken 1 en 2 een spanning onstaat
t.o. v. de binnenzijde van het buisje.
De stroken 3 en 4 worden natuurlijk eveneens bewogen, maar de
aan 1 en 2 grenzende gebieden krijgen tegengestelde spanningen,
die elkaar opheffen. Hierdoor wordt een effectieve kanaalscheiding
bewerkstelligd.
Aangezien bij het keramische element de opgewekte spanning ook
weer evenredig is met de mate, waarin het buisje wordt bewogen,
is de spanningafgifte bij het afspelen van een grammofoonplaat voor
alle frequenties gelijk, zodat geen bijzondere corrigerende netwer
ken in de versterker behoeven te worden opgenomen.

Afb. 5.
Keramisch element
(Decca Deram).
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De bewegingen van de naald worden via een kunststof koppelstukje
op het keramische buisje overgebracht. De massa van buisje, kop
pelstuk en naald is beduidend geringer dan bij een kristal element,
zodat de kwaliteit van de weergave (frequentiegebied, frequentiekarakteristiek, vervorming e.d.) beter is. Dankzij de geringe
naaldmassa mag het afspeelgewicht van een keramisch element ca.
3 p bedragen, een waarde die een beduidend langer plezier van Uw
grammofoonplaten garandeert. Dankzij de betere eigenschappen
ten aanzien van vocht en temperatuur is de levensduur van een ke
ramisch element onbegrensd.
Nadelen van het keramisch element zijn de beduidend lagere signaalspanning (ca. 50 mV = 0,05 V) en de geringe eigen capaciteit.
Wat hiermee wordt bedoeld en wat daarvan de consequenties zijn,
lezen we onder punt 9.5. Daarop vooruitlopend kunnen we vast
zeggen, dat een keramisch element niet op een gewone radio of
versterker kan worden aangesloten.

9.4. Magnetische elementen
Bij deze soort aftasters, die steeds veelvuldiger worden toegepast,
geschiedt het omzetten van de trilling van de naald in een elektri
sche trilling op geheel ander wijze. Bij deze elementen maken we
gebruik van het aloude principe van de dynamo: in een spoel wordt
een elektrische spanning geïnduceerd als in deze spoel een magne
tisch veld van wisselende sterkte wordt gebracht. Het is duidelijk,
dat in deze pickups een magneet (of verschillende magneten) en een
spoel (of verschillende spoelen) voorkomen, waarbij het veld van
de magneet door de opening van de spoel zal gaan. Er wordt dan
een spanning opgewekt als het veld een verandering ondergaat, het
geen wordt bereikt door de spoel en de magneet t.o.v. elkaar te
bewegen. Vanzelfsprekend wordt deze beweging door de naald uit
de groef van de plaat overgebracht, zodat de opgewekte spanning
overeenkomstig de vastgelegde trillingen is.
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Fig. 6. Elektromagne
tisch systeem, ook wel
dynamisch systeem ge
noemd.

Bij elektromagnetische elementen, waarvan fig. 6 een afbeelding
geeft, vindt de veldverandering over het algemeen plaats door het
magnetische veld door een anker te laten lopen, dat door de pickupnaald wordt bewogen. In deze figuur, die een element van General
Electric voorstelt, zien we een magneet en voor elk kanaal een
spoel. Het magnetische veld gaat door de beide spoelen, hun poolschoenen en het anker. Op de plaats waar het anker is ingeklemd
en ter plaatse van de beide poolschoenen gaat het veld niet door het
metaal. De sterkte van het veld is nu afhankelijk van de afstand
tussen het anker en de poolschoenen. Indien op het anker een bewe
ging wordt uitgevoerd in de richting van de getrokken piil, wordt
wel de afstand tussen de spoel (b) gevarieerd, waardoor in deze
een spanning wordt opgewekt, maar niet in spoel (a). In spoel (a)
wordt een spanning opgewekt, indien het anker een beweging vol
gens de gestippelde lijn uitvoert.
SPOELEN
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Fig. 7. Magneto-dynamisch systeem, kortweg
dynamisch systeem ge
noemd.
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Bij de magneto-dynamische systemen, welke vaker worden toege
past, treffen we een situatie aan als in fig. 7. Hierin is een minus
cuul magneetje - dat niet persé van staal behoeft te zijn; er bestaan
ook lichtere keramische magneten - direkt aan de naaldarm gecon
strueerd. Door de twee loodrecht op elkaar staande bewegingen van
de naald wordt in beide spoelen een verschillende spanning geïndu
ceerd , welke overeenkomstig de in beide groefwanden vastgelegde
stereo-informatie is.
Er bestaan nog meer methoden om de beweging van de naald in een
veranderende veldsterkte te doen resulteren, waarop we echter
vanwege de beknoptheid niet verder zullen ingaan. De eigenschap
pen van al deze systemen verschillen slechts weinig. De verschil
len komen alleen in de kwaliteit van het element tot uiting, niet in
de aanpassing aan de versterker of het gebruik.
Het meest opvallende van magnetische elementen is, dat de bewe
gende massa zeer klein kan worden gehouden en dat door de afwe
zigheid van een koppelstuk, waarin de loodrecht op elkaar staande
bewegingen van de naald worden ontbonden, een betere kanaalscheiding wordt gerealiseerd.
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Dit resulteert in een ruim frequentiespectrum, geringe overspraak,
vlakke frequentiekarakteristiek en minder vervorming.
Dankzij de geringe bewegende massa kan het afspeelgewicht lager
zijn, waardoor ten eerste de plaatslijtage tot een minimum wordt
gereduceerd en ten tweede de aftasting van de hoge frequenties
soepeler is.
Tegenover voornoemde voordelen staan enkele nadelen, waarvan
de hoge prijs het meest aanspreekt. Daarnaast is het jammer dat
de spanningsafgifte van dit soort elementen zeer laag is (2... 10
mV = 0,002 ... 0,01 V), waardoor in een extra versterker moet
worden voorzien. Tenslotte is het element gevoelig voor uitwendi
ge magnetische velden, waardoor het alleen op betere platenspe
lers kan worden toegepast, die motoren bezitten met een speciale
afscherming.
Een bijzonderheid van het magnetische element is het sterke ver
schil tussen de spaningsafgifte voor de lage, midden en hoge fre
quenties. De sterkte van de lage frequenties is aanzienlijk kleiner
dan die van de hoge; het verschil tussen beide uitersten bedraagt
een factor 100. Wil het signaal toch "recht” uit de luidsprekers
komen, dan dient de versterking van de lage frequenties 100 maal
meer te zijn dan van de hoge. Zie punt 9. 6. De pickup -versterker
voor dynamische elementen heeft dan ook een bijzondere frequen
tiekarakteristiek.

9.5. De aanpassing aan de versterker
Bij het aansluiten van een pickup-element op een versterker moe
ten we nagaan of de ingang van de versterker geschikt is voor de
soort pickup.
Allereerst dienen we op de gevoeligheid van de ingang te letten. In
de gegevens van de versterker vinden we deze gevoeligheid uitge
drukt in volt (V). Men geeft de sterkte van de signaalspanning op,
waarbij de versterker zijn maximale vermogen afgeeft. Voor een
kristal pickup dient de gevoeligheid ca.0,2 tot 0,5 V te zijn; voor
een keramisch element ca, 0,05 V en voor een magnetisch element
ca.0,005 V. Als er nullen achter de komma worden geschreven zet
men liever 50 mV (keramische PU) en 5 mV (magnetische PU).
Behalve de gevoeligheid is nog een ander aspect van belang en wel
de impedantie. De ingangsimpedantie vormt de afsluitweerstand
van het pickup-element. Aangezien deze voor kristal en keramische
pickups niet lager dan een minimum mag zijn en voor dynamische
pickups een bepaalde waarde moet hebben, letten we op het volgen
de:
Ingangsimpedantie voor kristal pickupingang minimaal 500 kft.
Ingangsimpedantie voor keramische pickupingang minimaal 2 Mft.
Ingangsimpedantie voor magnetische pickupingang = 50 kfi.
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Vrijwel altijd geeft de fabrikant bij de versterkeringangen de func
tie van de ingang op. We zien dan bv. x-tal PU (kristal pickup) en
magn. PU (magnetische pickup).
Een ingang voor een keramische pickup treffen we hoogst zelden op
een versterker aan. Het is nl. niet eenvoudig een hoge ingangsimpedantie, als voor dit soort elementen is vereist, te realiseren.
Er is evenwel geen bezwaar tegen om het keramische element aan
te sluiten op de ingang voor de magnetische pickup. Dit is een
bijzonder foefje, waarbij we listig gebruik maken van de eigen
schap, dat een dergelijk element als een capacitieve signaalbron
zonder inwendige weerstand kan worden beschouwd. Doordat het
keramische element nu met een veel te lage weerstand (50 kfi)
wordt afgesloten, veranderen de eigenschappen volkomen. De ge
voeligheid van de magnetische pickupingang en het element komen
hierdoor goed overeen. Meer hierover onder het volgende punt.

9.6. Constante amplitude-constante snelheid
We willen verklaren waarom piëzo-elektrische elementen een
recht signaal afgeven en dynamische elementen niet. Aangezien
we wat dieper in de techniek duiken, zette men zich schrap!
We weten reeds hoe een zuivere trilling grafisch kan worden uit
gezet en wat frequentie betekent. Bij de laagst weer te geven fre
quenties hebben we te maken met ongeveer 20 trillingen per se
conde en bij de hoogste frequenties met ongeveer 20. 000 trillingen
per seconde. Fig. 8 toont ons hoe we ons het gehele frequentiespec
trum kunnen voorstellen.
Aan de linker zijde zien we de langzame, uitgerekte trillingen met
lage frequentie, rechts de op elkaar gedrongen trillingen met hoge
frequentie. Als we ons een dergelijke trilling in een grammofoon
plaat gegraveerd denken en we spelen de grammofoonplaat af, dan
zal de pickupnaald bij de lage frequenties langzaam heen en weer
worden bewogen en bij de hoger wordende frequenties steeds sneller.
De snelheid van de naaldbeweging neemt bij de hoge frequenties dus
toe.

Fig. 8. Trillingen met constante amplitude, maar met toene
mende snelheid.
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In fig. 9 zien we hoe de amplitude (sterkte van de trilling) bij hoge
re frequenties steeds kleiner wordt. Als we ons een dergelijke
trilling in de plaat gegraveerd denken, zal de uitwijking (amplitude)
van de naald voor de lage frequenties beduidend groter zijn dan bij
hoge frequenties. De snelheid van de naaldbeweging zal voor alle
frequenties evenwel dezelfde zijn.

Fig. 9. Trillingen met constante snelheid, maar met afnemen
de amplitude.

constante amplitude m

met constante snelheid
geregistreerd

Fig. 10. Een electrische trilling met constante amplitude wordt
door een snijkop als een mechanische trilling met constante
snelheid geregistreerd.
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De trilling van fig. 8 onderscheidt zich dus door zijn constante am
plitude, de trilling van fig. 9 door zijn constante snelheid.
Bij het snijden en afspelen van grammofoonplaten hebben we met
beide trillingsvormen te maken, waardoor het gehele proces een
ingewikkeld karakter heeft. Indien het audiosignaal, waarvan we
veronderstellen dat het een constante amplitude heeft (fig. 8), aan
de snijkop van de opneemapparatuur wordt toegevoegd, zal dit sig
naal met een constante snelheid (fig. 10) in de grammofoonplaat
worden geregistreerd. Dit is het gevolg van de fysische eigen
schappen van een massa waarop een trilling met versnellingen en
vertragingen wordt uitgeoefend. Zouden we deze met constante snel
heid vastgelegde trillingen aftasten met een magnetisch element,
dan gebeurt het omgekeerde: de constante snelheidstrilling verschijnt
aan de uitgangsklemmen van de pickup als een constante amplitudetrilling.
Bij weergave zal dus de oorspronkelijke elektrische trilling wor
den hervonden. Fig. 11 verduidelijkt deze gang van zaken.
Er kleeft hieraan een groot bezwaar, die deze gang van zaken zelfs
onmogelijk maakt.

im

met constante
amplitude uit

met constante snelheid
geregistreerd

Fig. 11. Een mechanische trilling met constante snelheid wordt
door een dynamisch element als een electrische trilling met
constante amplitude weergegeven.
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De groefuitwijkingen zijn bij de hoogste frequenties zo gering, dat
zij uiteindelijk geheel in de korrelachtige structuur van de grammo
foonplaat ten onder zullen gaan. Aangezien we de korrel van het
plaatmateriaal als ruis zullen waarnemen, verdwijnen de hoogste
frequenties in ruis. De laagste frequenties zouden daarentegen met
een amplitude van wel 5 mm moeten worden gesneden, hetgeen te
gek is om over te denken.
De oplossing welke werd gevonden lijkt even simpel als doeltref
fend. Hét feit echter, dat het jaren heeft geduurd eer alle platen
fabrikanten het eens waren over een bepaalde norm, toont echter
wel aan dat er nog heel wat haken en ogen aan vastzaten. De op
lossing is deze: bij het snijden van de plaat verzwakt men de lage
frequenties en versterkt de hoge op zodanige wijze, dat de in de
grammofoonplaat geregistreerde trilling een nagenoeg constante
amplitude heeft.
Er bestaan hiervoor nauwkeurig omschreven normen, waarop we
niet behoeven in te gaan. De bijverschijnselen en problemen, die
zich bij dit alles voordoen, zullen we laten voor wat ze zijn. Wel
willen we de gang van zaken toelichten aan de hand van fig. 12,
waarbij we dit keer de trilling niet meer als een golvende beweging
zullen tekenen. We geven in fig. 12 de frequentiekarakteristiek
weer, zoals deze in technische kringen wordt gebruikt.
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Fig. 12.
Moderne grammofoonplaten
worden met bijna constante
amplitude gesneden door
aan de snijkop een trilling
met frequentie toenemende
amplitude (zie de frequen
tie-karakteristiek) toe te
voeren.

Het in flinke mate versterken van de hoogste frequenties is mogelijk, omdat deze trillingen in de praktijk altijd de boventonen blij
ken te zijn, welke een geringe amplitude bezitten.
Door de laagste frequenties te verzwakken komen hierbij geen gro
te amplituden voor, waardoor het mogelijk is de groeven op de
plaat dicht op elkaar te snijden.
Door de bovenomschreven gang van zaken ondervinden we bij toe
passing van een piëzo-elektrisch element het grote voordeel, dat
het uitgangssignaal van dit soort elementen "recht" zal zijn.
"Recht" met een korreltje zout, omdat de resonanties in deze ele
menten pieken en dalen geven en omdat de karakteristiek op de
grammofoonplaat niet helemaal recht is (zie fig. 12).
Dat het uitgangssignaal recht is lazen we onder punt 9.2, waarin
al werd gezegd dat de uitgangsspanning van een piëzo-elektrisch
element evenredig is met de sterkte van de trillingen. Toepassing
van kristal- en keramische elementen maakt dus het gebruik van
eenvoudige versterkers mogelijk. Zie fig. 13.
Passen we bij het afspelen van de grammofoonplaat een magnetisch
element toe, dan zal dit element vanwege zijn fysische eigenschap
pen bij hoger wordende frequenties een steeds grotere uitgangs
spanning geven (de magnetische elementen zijn snelheids-gevoelige
elementen).

WO Hz

lOOOHz

10kHz

freq karakteristiek van uitgangssignaal

100Hz

1000Hz
freq. karakteristiek op plaat

10kHz

Fig. 13.
Een moderne grammofoon
plaat met bijna constante
amplitude gesneden geeft
bij aftasting met een
kristalsysteem een sig
naal met bijna constante
amplitude af.
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Willen we een "recht" signaal betrekken, dan dienen we de lage
frequenties meer te versterken t. o.v. het middengebied rond
1000 Hz en de hoge frequenties minder. Kortom: de pickup-versterker, welke bij magnetische elementen gewenst is om het zwak
ke signaal (ca. 5 mV) tot een normale waarde te versterken (0, 5 V),
dient een frequentiekarakteristiek te hebben, welke het spiegelbeeld
is van de snij karakteristiek; zie fig. 14.
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Fig. 14. Een moderne grammofoonplaat met bijna
constante amplitude gesneden, geeft bij aftasting met
een magnetisch systeem een signaal af, dat met de
frequentie in sterkte toeneemt. Omdat een magne
tisch systeem een zwak signaal afgeeft, moet een
voorversterker (pickup versterker) worden toege
past met een aflopende frequentie-karakteristiek,
waardoor de uitgangsspanning uiteindelijk recht is.
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9.7. Naaldbeweging bij stereo-weergave; compliance
In het hoofdstuk over de grammofoonplaat (hfdst. 10) wordt toege
licht hoe de stereo-informatie afzonderlijk in beide groefwanden
wordt vastgelegd. In fig. 15a-b-c kijken we naar een dwarsdoor
snede over de groef. In fig. 15a is de groef ongemoduleerd, in
fig. 15b is de groefwand aan de binnenzijde van de plaat gemodu
leerd , hetgeen de informatie van het linker kanaal is en in fig. 15c
is de buitenzijde van de groef gemoduleerd, overeenkomend met
de informatie van het rechter kanaal.
De pickupnaald, die door een stereogroef loopt, beschrijft een heel
ingewikkelde beweging, welke door de knappe tekenaars van De
Muiderking in fig. 16 is weergegeven. In het pickup-element worden
deze bewegingen wederom ontbonden in de twee oorspronkelijke
componenten. Wil de naald de grillige bewegingen kunnen uitvoe
ren, dan moet de massa van de naald, het koppelsysteem en het
element zelf zeer gering zijn. Het gewicht van zo’n bewegend sys
teem bedraagt bij kristal pickups ca. 5 mg, bij de beste dynami
sche pickups slechts 0,5 mg (500 /ig)I
midden van
de plaat

rand van

/
\
%07'

\

Fig.15a.

Fig.15b.

Fig. 15c.

in dit vlak beweegt
de naaldpunt zich

Fig.16.

De bewegingen van de naald
vinden in twee richtingen .twee
dimensies. plaats.
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Hoe lichter het systeem, hoe gemakkelijker het terugveert en hoe
beter het contact met de groef bewaard blijft. Het afspeelgewicht
mag dienovereenkomstig zeer laag zijn, nl. minimaal 0,5 p.
De kwaliteit van het aftastsysteem vinden we weergegeven in de
"compliance". Voor normale kristalpickups ligt die onder de
8 mm/N. Dynamische elementen variëren van ca 6 mm/N tot 20
a 25 mm/N en zelfs tot 35 mm/N, welke laatste waarde zeer goed
is.

In plaats van het begrip compliance voert men thans het begrip
"meegaandheid” in; een uitdrukking welke in het Engels "trackability" heet en het eerst door Shure is gelanceerd.

9.8. Verticale aftasthoek 15°, tegenwoordig 20°
Teneinde bij het aftasten van een stereogroef een geringe vervor
ming te verkrijgen, moeten zoveel mogelijk dezelfde condities
worden aangehouden als welke bij het snijden van de matrijs ge
volgd werden. Hiermede wordt natuurlijk niet bedoeld dat we de
grammofoonplaat onder dezelfde psychische spanningen moeten af
luisteren als waaronder hij werd gesneden, maar we trachten zo
veel mogelijk dezelfde technische aspecten van snij kop en -beitel
in het PU-element en de -naald over te nemen. Wat betreft dit
laatste, dat snijbeitel en afspeelnaald moeten overeenstemmen, is
in het volgende punt hierover een uitleg gegeven.
De overeenkomst tussen snij kop en weergeefkop is alleen fysisch
aantoonbaar. Vanwege hun aparte functie vallen in de constructie
beduidende verschillen waar te nemen. Ondanks de grote afwijkin
gen in de constructie dienen we er zorg voor te dragen, dat de be
wegingen die de snijbeitel eens maakte, nauwkeurig door de PUnaald kunnen worden nagedaan. Om dit mogelijk te maken moet de
PU-naald gemakkelijk de onder 45° vallende vectorbewegingen
kunnen maken, gelijk deze door de snijbeitel werden uitgevoerd.
vertikale naaldbeweging

\

draaipunt van
ide naald

dynamisch
systeem

\
\

PU element

MP-1

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m
plaatopper vlak

Fig. 17. Indien de vertikale naaldbeweging een hoek van 15° a 20°
maakt met een vlak loodrecht op de plaat, is de naaldbeweging
overeenkomstig de genormaliseerde snijbewegingen.
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Bij alle PU-elementen vinden de vectorbewegingen niet plaats in
een vlak loodrecht op de plaat, maar onder een bepaalde hoek. Dit
wordt veroorzaakt, zoals fig. 17 verduidelijkt, doordat het draai
punt van de naald niet op het plaatoppervlak ligt, maar een stukje
daarboven. In deze figuur is de hoek a de verschilhoek tussen de
werkelijke vertikale naaldbewegingen en de ideale naaldbeweging,
welke loodrecht op de plaat is. De snij kop, heel anders geconstru
eerd, maakte de vertikale bewegingen wel loodrecht op de plaat,
totdat men er achter kwam dat de fouthoek bij het afspelen aanlei
ding gaf tot vervorming. Sindsdien laat men de snijkop voorover
hellen, zodat de vertikale bewegingen van de snijbeitel overeen
stemmen met die van de meeste PU-elementen. Om ten volle pro
fijt hieruit te trekken heeft men internationaal vastgelegd, dat de
snijhoek a (fig. 17) 15° bedraagt. Alle platenfabrikanten snijden nu
de moedermatrijzen met een kop, welke 15° naar voren helt en de
meeste PU-fabrikanten construeren hun elementen zodanig, dat de
vertikale naaldbeweging onder een hoek van 15° plaats vindt.

9.9. Naaldafrondingen
In hfdst. 10 zien we een prachtige afbeelding van een stereogroef.
Ofschoon we daarin duidelijk de kronkels in de beide groefwanden
kunnen waarnemen, geeft onderstaande fig. 18 een beter inzicht in
de eigenlijke groefvorm. De groef heeft een V-vorm, waarvan de
beide wanden een hoek van 90° met elkaar maken.
In fig. 19 zien we hoe een PU-naald in de groef rust. Voor de beste
werking dient de punt van de naald, welke een bolvorm heeft zoals
in de figuur getekend, midden op de beide groefwanden te rusten.
Dit is hierom gewenst, omdat de naald onder invloed van de modu
latie van de groefwanden hoger of lager in de groeven komt te lig
gen, zoals in fig. 20 is geschetst. Zou de naaldpunt te groot zijn,
dan zal de naald uit de groef worden gedrukt. Is de naaldpunt te
klein, dan zal de naald over de bodem van de groef lopen, waar
door het contact met de wanden verloren gaat en vervorming zal
ontstaan.
iOjjm

30°

r -cj 5pm

Fig. 18. Stereogroef met een breedte van 40 ^im, de groef
wanden maken een hoek van precies 90° en de bodem is
afgerond met een straal van ca. 5 nm.
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Fig. 19. Bij de juiste naaldafronding raakt de naaldpunt
de groefwanden ongeveer in
het midden.

Fig. 20. Bij een gemoduleer
de groef schuift de naald op
en neer over de ongemodu
leerde groefwand.

Een normale stereogroef heeft een breedte van 40 /xm (micrometer,
micron = 0,000001 m). Een stereonaald dient ongeveer tot halver
wege in de groef te zakken, waar de afstand tussen de beide raak
vlakken 20 /xm bedraagt. Aangezien de naald een kogelvormige af
ronding heeft, drukt men de grootte van de naald uit door de straal
r van de bolvormige afronding op te geven. Voor een stereonaald
bedraagt deze afronding r = 15 /xm (men zegt: 15 micron). Zie
fig. 21.
Aangezien de fabrikage van naalden niet zo nauwkeurig kan ge
schieden, komen naaldafrondingen van 13 ... 17 /xm voor, welke
alle nog acceptabel zijn.
Voordat de stereo zijn intrede deed, bestonden er reeds de mono
tone grammofoonplaten (he'e'eé!) waarvan de groefbreedte ca 60
/xm bedraagt. De naaldafronding voor deze microgroeven is 25 /xm.
Het is duidelijk dat deze naalden niet voor stereogroeven geschikt
zijn, afgezien van het feit dat een normaal PU-element, waarin
deze 25 /im naalden voorkomen, door zijn slechte vertikale compliantie de stereogroef ten zeerste schaadt. Omgekeerd is het af
tasten van monotone grammofoonplaten met een stereo element
wel goed mogelijk voor wat betreft de technische aspecten van het
element zelf, maar de stereonaald met zijn 15 /xm afronding zakt
dan wel erg diep in de normale microgroef. Teneinde de compati
biliteit te bewaren en geen geharrewar met verschillende naalden
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te ontketenen, zijn de meeste stereo pickups uitgerust met naalden,
die een gemiddelde tussen de echte stereo- en de normale groef
vormen. Deze naalden hebben een afronding van 18 a 20 ptm.
De reden dat de breedte van de stereogroef iets minder is dan de
breedte van de normale microgroef, vindt zijn oorzaak in het feit,
dat de groefuitwijkingen van de stereogroef bij gelijke signaal
sterkte groter zijn dan van de microgroef. Teneinde de groeven
niet verder uit elkaar te moeten snijden, waardoor er minder
groeven op de plaat zouden kunnen en de speelduur dus zou worden
bekort, heeft men de breedte van de stereogroef op 40
genor
maliseerd.
Een bijzonder soort PU-naalden zijn die met bi-radiale of ellipti
sche punt. Een bi-radiale naaldpunt is niet bolvormig, maar plat
afgerond, zoals de schets van fig. 22 verduidelijkt. Bi-radiaal wil
zeggen: met twee afrondingsstralen. In de figuur zien we beide afrondingsstralen, welke 15 en 8 fxm bedragen.

iOjjm

Fig. 21. De juiste naaldafronding bedraagt 15 jun.

{r=15ym \
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20 jjm

Fig. 22. Schets van een bi-radiale diamant.
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Met de bi-radiale of elliptische naald kunnen we een bijzonder
naar soort aftastvervorming, nl. het knijpeffect (Engels: pinch ef
fect) verminderen. De verklaring geschiedt aan de hand van fig.23
a-b-c en fig.24a-b-c. De vervorming wordt veroorzaakt doordat
de ronde naaldpunt niet dezelfde bewegingen maakt als eens de
platte snijbeitel.
In fig. 23 zien we sterk overdreven hoe een groef in de rechte stuk
ken van een golfvorm smaller is dan in de bochten. Een ronde naald
zal in deze rechte groefgedeelten uit de smallere groef worden om
hoog gedrukt, welke vertikale component als signaal wordt gere
gistreerd. Bij monofone platen en aftastelementen, welke laatste

Fig.23. De groefafwijking is hier overdreven voorgesteld.
De platte snijbeitel veroorzaakt in de "rechte" stukken van
de trillingen een smallere groef dan in de "bochten". Bij
aftasting met een ronde naald treedt hierdoor een knijpef
fect op, dat met een bi-radiale (elliptische of ovale) naald
punt vermeden wordt.
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alleen gevoelig zijn voor de heen en weer gaande (laterale) bewe
ging van de naald en niet voor de vertikale beweging (als gevolg van
het knijpeffect) is dit verschijnsel niet zo onaangenaam als bij het
afspelen van stereo platen. Voor deze laatste brengt de bi-radiale
naald een effectieve oplossing van dit probleem.
Een ander gevolg van de aftasting met ronde naald is de faze-modulatie. In fig.24c zien we hoe de ronde naald de groefwanden niet
op dezelfde plaats raakt als de snijbeitel dit doet. Bij een bocht
naar links zal de rechter groefwand sneller worden doorlopen dan
de linker en bij een bocht naar rechts is dat andersom. Hierdoor
ontstaan tussen het linker en rechter kanaal faze-verschillen en
bovendien ondervindt elk kanaal in zichzelf een faze-modulatie. In
fig. 24b zien we, dat ook hier een bi-radiale naald uitkomst biedt.

Fig. 24. Een bi-radiale naaldpunt raakt de groefwanden
steeds in een vlak dwars op de lengterichting van de groef,
overeenkomstig de snijbeitel, hetgeen met een ronde naald
punt niet te verwezenlijken is.
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HOOFDSTUK 10

DE GRAMMOFOONPLAAT-ONDERHOUD-TESTPLATEN

10.1. Algemeen
Ons diep in het wezen van de grammofoonplaat begeven zou te ver
van de inhoud van dit boek afwijken. De grammofoonplaat heeft ook
niets te maken met de samenstelling van een audio-installatie,
maar aangezien hij met de afstemmers de belangrijkste signaalbron vormt, willen we er toch wat aandacht aan besteden.
Op de grammofoonplaat komt één lang spoor voor, welke als een
spiraal van de buitenzijde naar de binnenzijde van de plaat in het
plaatoppervlak is geperst. De persmatrijs ontleent zijn reliëf aan
de oorspronkelijke moederplaat, waarin de groef door een snijbeitel werd gegraveerd.

Fig. 1. De beide stereokanalen zijn als golvingen onafhankelijk
van elkaar in de groefwanden gemoduleerd. De groefwand welke
naar het middelpunt van de plaat is gericht draagt de informa
ties van het linker kanaal, de groefwand naar de rand van de
plaat gericht draagt de informaties van het rechter kanaal.
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De geluidsinformaties zijn in de groef vastgelegd als golvingen van
de groefwanden. De pickup-naald, die tegen beide groefwanden
leunt, volgt die golvingen van de groefwanden, waardoor het her
opwekken van de trillingen, de geluidsinformaties, als een mecha
nische beweging is gerealiseerd. Zie fig. 1.

Fig. 2. Bij de eerste gram
mofoonplaten werd het
signaal verticaal (als hob
bels en dalen) in de groef
vastgelegd.

Fig.3. Sedert de eeuw
wisseling zijn de gram
mofoonplaten met een
laterale groefbeweging
gesneden.

10.2. Groefbewegingen
De allereerste proeven met het vastleggen van geluiden vonden
rond 1870 plaats. In plaats van platen paste men rollen toe, waar
in spiraalsgewijze een groef werd gegraveerd. Al spoedig ging
men ertoe over de groef in een vlakke plaat te snijden. De geluids
informaties waren in de groef als hobbels en dalen vastgelegd, zo
als fig. 2 laat zien.
Later, rond de eeuwwisseling, ging men ertoe over de geluidsin
formaties niet vertikaal in de groef te moduleren (waardoor de
hobbels en dalen in het groeftraject werden gebracht), maar late
raal, waardoor de groef zich heen en weer golvend over het plaatoppervlak slingert. De laterale modulatie had het voordeel dat de
naald bij sterke passages niet zo gauw uit de groef sprong, c.q.
men kon veel luider geluiden vastleggen en de vervorming was
daarbij kleiner. Zie fig.3.
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10.3. Groefbewegingen bij stereo
De sterke verbreiding van stereofonische weergave, waarbij twee
geluidskanalen te pas komen, heeft moeten wachten tot men in staat
was de stereo-informatie in de grammofoonplaat vast te leggen.
Een praktische bruikbare oplossing was de links- en rechtsinformatie in twee aparte groeven te moduleren, welke aan de binnenen buitenzijde op de plaat waren gegroepeerd. Zie fig.4. Van ver
scheidene Amerikaanse fabrikanten zijn dergelijke grammofoon
platen, die met twee afzonderlijke pickups op een speciale arm
moeten worden afgetast, op de (Amerikaanse) markt gebracht. Zie
afb.5. Zo waren er de (aldaar) bekende Cookplaten, van welke pro
ducent een interessant repertoire op deze speciale binaurale (tweekanalige) grammofoonplaten bestond.
Vanzelfsprekend was deze samenstelling met twee pickups, welke
configuratie overigens nog de meest eenvoudige was van nog enkele
andere methoden, niet voor de gewone consument aantrekkelijk.

Fig.4. Bij de eerste proeven met
stereogrammofoonplaten waren
de beide stereokanalen elk in een
groef ondergebracht.

Afb. 5. Een in de handel
gebrachte stereo pickuparm van het merk
Livingstone in de jaren
50 met speciale Cook
binaurale grammofoon
plaat.

Men zocht en vond de oplossing in de combinatie van de beide soor
ten van groefmodulatie , de vertikale en laterale modulatie. Bij de
eerste proeven werd de rechter stereo-informatie als een laterale
groefbeweging en de linker stereo-informatie als een vertikale
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groefbeweging vastgelegd. Het aftastelement diende de laterale en
vertikale naaldbewegingen te ontbinden in de oorspronkelijke links
en rechts informatie, waarna stereofonische weergave een feit was
Zie fig.6.
De eerste resultaten waren vanzelfsprekend niet zo verbluffend,
omdat de vertikale naaldbewegingen sterk werden beïnvloed door
de laterale bewegingen als gevolg van het knijpeffect (pinch-effect,
zie hoofdstuk 9. 9). Uiteindelijk kwam men op het idee de verticale
en horizontale componenten 45° te verdraaien, waardoor een gelijkrechtige behandeling van de beide informaties een feit werd.

Fig.6. Reeds in 1936 sug
gereerde de Engelse onder
zoeker Blumlein de stereoinformaties in de grammo
foonplaat als verticale en
laterale groefbewegingen
vast te leggen.
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Fig. 7. Bij de moderne stereoplaten vinden de modulaties
plaats op de groefwanden, die
een hoek van 45° met het
plaatoppervlak maken.
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Het was toen nog slechts een stapje om de groefwanden een hoek
van precies 90° te laten insluiten, om het knijpeffect tot een mini
mum te reduceren en de kanaalscheiding tot een maximum op te
voeren (fig. 7).
Dit systeem, bekend als het vector-systeem, treffen we aan bij de
huidige normale stereogrammofoonplaten. Met de verschillende
verfijningen, die de stereogrammofoonplaat (en ook de monofone
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plaat) sedert zijn lancering' heeft ondergaan, zoals de variabele
spoed van de groeven (Rheinse füllschrift), dynamiek-vergroting
(Decca mediumplay, RCA Ortophonic), de talloze verbeteringen
van de stereoregistratie (zoals o.a. Phase 4 van Decca) en de po
gingen om de vervorming te verminderen (Dynagroove) zullen we
ons niet mee bezighouden. Alleen wat het laatstgenoemde betreft,
willen we een waarschuwing laten horen.
Het RCA Dynagroove-systeem is een verbazingwekkend geraffi
neerd technisch kunststukje, waarbij de vervorming, die bij het
aftasten bij de gemiddelde platenspeler optreedt, in tegenfaze in
de groef is gemoduleerd. Hierdoor wordt de oorspronkelijke aftastvervorming min of meer opgeheven, waardoor inderdaad met
een "normale" platenspeler een zeer goede weergeefkwaliteit wordt
gerealiseerd.
Bij het afspelen op een goede platenspeler evenwel, die van zich
zelf weinig vervormt, zal de in tegenfaze geregistreerde vervor
ming in de Dynagroove duidelijk waarneembaar worden, te meer
daar een goede weergeefinstallatie toch al zo gevoelig is voor de
gebreken van de grammofoonplaat. Voor de goede installaties be
tekent de Dynagroove dus allerminst een "verfijning".

10.4. Stereo en stereocompatible
De opname technici dienen zich te realiseren, dat bijna nimmer
de muziek met behulp van een hoofdtelefoon wordt afgeluisterd,
maar over het algemeen over twee weergevers, welke gemiddeld
3 m uit elkaar staan. Een microfoonopstelling als geschetst in
hoofdstuk 2, fig. 23, komt ook nimmer voor.
Er bestaan verschillende opnametechnieken, maar alle hebben tot
gevolg dat het fazeverband geheel anders is dan oorspronkelijk.
Indien nu een dergelijk stereo-signaal in de grammofoonplaat wordt
geregistreerd, hebben we met een stereo-grammofoonplaat te ma
ken, die bij afluisteren over normale stereo-installaties de beste
resultaten geeft.
Vanwege het willekeurige fazeverband tussen de beide stereosignalen kan een der gelijke echte stereogrammofoonplaat niet monofoon,
d.w.z. over één kanaal worden afgespeeld, omdat het vooral in het
lage frequentiegebied zal gebeuren, dat de signalen in tegenfaze
zijn. In dat geval heffen de signalen elkaar op, waardoor die fre
quenties verzwakt en vervormd hoorbaar zullen zijn.
Teneinde niet te vervallen in een gescheiden repertoire mono- en
stereo-grammofoonplaten, hetgeen voor de grammofoonplatenin
dustrie ekonomisch niet realiseerbaar zou zijn, heeft men een me
thode gezocht en gevonden die het mogelijk maakt stereo-opnamen
ook monofoon weer te geven. Men lanceerde de stereo-compatible
grammofoonplaat, waarin de fazeverschillen bij de lagere frequen
ties zijn weggevallen. Aangezien bij frequenties onder 300 Hz toch
154

van geen stereo-informatie meer sprake is, kan deze maatregel
geen kwaad - bovendien kan men stereo suggereren met behulp van
intensiteits-verschillen, hetgeen in het populaire repertoire wordt
gedaan.
De stereo-compatible grammofoonplaat kan dus zonder kwaliteits
verlies monofoon worden afgespeeld, maar dan uitsluitend met
toepassing van een stereo pickup-element, aangezien dergelijke
elementen voldoende vertikale compliance ( = meegaandheid ) bezit
ten om de groeven niet te beschadigen. De beide kanalen in het ste
reo pickup-element worden parallel geschakeld, waarna het somsignaal monofoon worden versterkt.

10.5. Het reinigen en schoonhouden van de grammofoonplaat
We willen op deze plaats graag melding maken van de uitgave
"Goede manieren in de omgang met grammofoonplaten" van N.V.
Theal te Amsterdam. Dit importbedrijf heeft de vertaling-, be
werking en uitgave verzorgd van een 50 pagina’s tellend boekje van
de bekende specialist Cecil E. Watts, waarin op duidelijke wijze
het karakter van de grammofoonplaat en zijn wensen ten aanzien
van het onderhoud naar voren worden gebracht.
Beter dan iets uit deze uitgave overnemen kunnen we deze pagina’s
voor andere onderwerpen benutten, temeer daar wij deze uitgave
in niets kunnen aanvullen.

10.6. Testplaten
Ten behoeve van laboratoria en audiofielen (dat zijn mensen die
meer door de zuiver technische aspecten van de geluidsweergave
dan door de puur muzikale gefascineerd worden) bestaan er meetplaten, waarmede men zijn weergeefinstallatie, of zijn groeftaster
in het bijzonder, op zuiver technische prestaties kan controleren.
De meetresultaten worden over het algemeen van een oscilloscoop
afgelezen. Het zijn niet deze meetplaten, waarnaar we onze aan
dacht willen verleggen, maar de normale commerciële testplaten,
zoals deze door het Deutsches High Fidelity Institut worden uitge
geven.
Het betreft hier twee door de Uitgeverij De Muiderkring in Neder
land geïmporteerde luistertestplaten, aan de hand waarvan men
door gewoon te luisteren achter* de tekortkomingen van zijn platen
speler, pickup, versterker of weergever komt.
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HOOFDSTUK 11

QUADRAFONIE

11.1. Algemeen
Schreven wij in hoofdstuk 2 reeds over de ruimtelijkheid van geluid,
welke hoedanigheid men eerst door stereofonie en later door quadrafonie zo realistisch mogelijk in de huiskamer tracht te verwezenlij
ken, in dit hoofdstuk willen we de lezer iets over de daarbij gevolg
de werkwijze vertellen.
Zoals al vermeld houdt quadrafonie in dat de totale geluidstoevoer
niet over ëén kanaal, zoals bij mono, of over twee kanalen, zoals
bij stereo plaats vindt, maar over vier geheel afzonderlijke vol
waardige geluidskanalen. Voor wat de opnemers (de microfonen),
de versterkers, de signaalleidingen en de weergevers betreft, doen
zich bij de invoer van quadrafonie geen moeilijkheden voor, omdat
men deze attributen naar willekeur kan uitbreiden. Waar het ge
bruik van vier versterkers nogal omslachtig is, daar vormt het
geen enkel bezwaar om de vier afzonderlijke versterkers in ëën
kast onder te brengen en dat dan een quadraversterker te noemen,
zie afb. 1. De enige problematiek bij de invoer van quadrafonie
treffen we ook nu weer, net als destijds bij de invoer van stereofo
nie, bij de opslag en de overdracht van de geluidsinformatie aan.

Afb. 1. De Nivico 4-kanalen versterker.
Er zijn drie methoden om geluid vast te leggen: in een optisch sys
teem, zoals bij film gebruikelijk is, in een magnetisch systeem,
zoals bij de bandrecorder van toepassing is en in een mechanisch
systeem, de grammofoonplaat. Het is duidelijk dat bij de optische
en magnetische systemen de opslag vermeerderd kan worden door
het aantal geluidssporen uit te breiden.
De grote moeilijkheid bij de invoering van quadrafonie ligt bij de
laatstgenoemde van de drie technieken, de grammofoonplaat. Dit is
in wezen een zeer problematisch medium, waarvan men heel erg
graag af zou willen.
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Het grote bedieningsgemak voor de uiteindelijke gebruiker echter
en het naarstig streven van de grammofoonplatenfabrikanten voor
het behoud van hun broodwinning zijn er de oorzaak van dat de
zwarte schijf ondanks de bloei van de musicassettes nog geen
fractie van zijn hegomonie heeft hoeven prijs te geven. Vandaar
dan ook dat met name de Japanse industrie zich veel geld en
moeite heeft getroost om voor de grammofoonplaat een quadrafonisch systeem te ontwikkelen. Het is gelukt: resultaten zijn er.

11.2.

De CD-4 quadrafonie

Onderzoekingen naar de mogelijkheid om vier afzonderlijke geluidskanalen op een compatibele grammofoonplaat onder te brengen,
d. w. z. een grammofoonplaat die ook met bestaande mono- en ste
reoapparatuur afgespeeld kan worden, hebben bij de Japanse fa
brikant NIVICO geleid tot het ontstaan van het CD- 4 systeem.
De CD staat voor "Complete Discreteness”, hetgeen volmaakt zui
ver of met onderscheid betekent en de 4 staat voor de gelegenheid
op de vier kanalen. De fabrikant wil daarmee aangeven dat de vier
geluidskanalen werkelijk vier onafhankelijke, goed gescheiden ka
nalen vormen, hetgeen de zeer grote problematiek in aanmerking
genomen een bijzonder staaltje van doorzettingsvermogen en in
tellect genoemd mag worden. De werkwijze is als volgt:
Omdat bij de invoering van een nieuwe techniek primair de voor
waarde geldt dat deze met de oude techniek compatibel oftewel
verenigbaar of verdraagzaam moet zijn, wordt de vormgeving
aangepast aan die van het bestaande stereosysteem. Zo heeft de
quadraplaat net als de stereoplaat een groef, op de wanden wordt
de normale volledige linker en rechter geluidsinformatie gemo
duleerd. De CD-4 plaat kan dus op een stereo-installatie afgespeeld
worden, waarbij de linker en rechter geluidsinformatie op de in
hoofdstuk 10 beschreven wijze wordt afgetast en hoorbaar gemaakt,
terwijl omgekeerd een stereoplaat op een quadra-installatie afge
speeld kan worden.
Wat in de CD-4 plaat als normaal, audiofrequentie signaal op de
groefwanden is gemoduleerd, is de som van de beide linker en
de som van de beide rechter kanalen. Hoe kunnen de links-voor
en links-achter informatie op de ene groefwand en de rechts-voor
en de rechts-achter informatie op de andere groefwand bij het
weergeven weer uit elkaar gescheiden worden ?
Dat gebeurt net als bij FM-multiplex stereo door bij de opname
het verschilsignaal van links en rechts erbij te betrekken en in
een aansluitend, hoogfrequent gebied onder te brengen, zie fig.
2 en deze bij de betreffende som-informatie op de groefwand te
moduleren. Zie ook hoofdstuk 7.11.
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Fig. 2. CD-4 plaat.
sis bij de FM multiplex stereo is de verschilinformatie bij het
sisreler onhoorbaar, omdat hij naar een frequentiegebied boven de
II >H~ is verschoven, voor welke frequentie onze oren niet gevoe
lig rijn. Om nu de voor/achter richtinginformatie in het linker en
reenier kanaal uit elkaar te scheiden, moet het pickup-signaal
naar een decoder of demodulator worden gevoerd, afb. 3, die wel
gevoelig is voor de hoogfrequent signalen.
Qe verschilinformatie wordt uitgefilterd en afgescheiden, waarna
volgens dezelfde rekenkundige werkwijze als beschreven onder
cmn 11.6, het verschilsignaal met het somsignaal wordt gemengd
en de voor en achter informatie afzonderlijk ter beschikking komen.
Wst bij FM multiplex dus met ee'n zenderkanaal gebeurt, vindt bij
de grammofoonplaat bij elk van de beide stereokanalen plaats.
De kanaalscheiding tussen de kanalen kan ca. 30 dB bedragen, het
geen ruim voldoende is.

Afb. 3. De SQ 200 decoder/stereoversterker van Sony, welk ap
paraat als eerste voor dit systeem in het voorjaar van 1972 in
Nederland werd geïntroduceerd.
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De vreugde over zo'n mooi systeem wordt beduidend getemperd als
men de problemen gewaar wordt, die er allemaal om de hoek ko
men kijken. In de eerste plaats is het zeer moeilijk om hoge fre
quenties in een grammofoonplaat te graveren. Deze problematiek
vangt men op door bij het snijden zowel de snijmachine als de bandafspeler een factor 2,7 langzamer te laten draaien, waardoor het
totale frequentiespectrum van fig. 2 verlaagd wordt naar 11 Hz tot
16, 6 kHz, welk frequentiegebied met enige verfijningen aan de snijapparatuur wel gerealiseerd kan worden. Bij de jongste ontwikke
ling wordt de snijsnelheid slechts gehalveerd.
In de tweede plaats is het bij het afspelen moeilijk om de hoge fre
quenties met de pickup af te tasten, welke tot liefst 45 kHz reiken.
In principe moet de pickup dan ook een frequentiegebied van
30 Hz tot 45 kHz hebben. Nu hoeft dit brede frequentiegebied
gelukkig niet "recht” te zijn: het mag boven 20 kHz geleide
lijk aflopen, omdat er in dit hoogfrequente gebied frequentiemodulatie plaats vindt, waarbij amplitude (sterkte) verschillen
van geen invloed zijn. Wanneer de meegaandheid van de pickup
niet bijzonder groot is, verliest de naald bij het terugwijken van
de groefwand het kontakt met deze. De naald botst dan ergens
halverwege de helling van de volgende gr oefmodulatie weer op
de groefwand. Vervorming van de aftasting en beschadiging van
de tere hoogfrequente groefrnodulatie is het gevolg, terwijl het
hoogfrequente signaal zeer zwak wordt geregistreerd. Voor de
CD-4 quadrafonie lenen zich dan ook alleen de beste pickups of
een speciale voor de CD-4 techniek ontwikkelde stereogroeftaster met Shibata naald. Zie afb. 4, 5 en 6.
In de derde plaats neemt, net als bij FM multiplex stereo, de
hoogfrequente informatie enige modulatieruimte in beslag, wel
ke ruimte van de sominformatie wordt afgeknabbeld. Vanwege
de compatibiliteit mag het somsignaal niet zwakker genomen
worden, zodat men gedwongen is de hoogfrequente modulatie mi
nimaal te houden. Men neemt deze tienmaal zwakker (- 20 dB)
dan wenselijk zou zijn. Dit is mede noodzakelijk, omdat de
hoogfrequente draaggolf van 30 kHz, waarop de verschilinformatie is gemoduleerd, normaal wordt doorgelaten en niet onder
drukt wordt, zoals bij FM. De reden, dat de draaggolf in zijn
geheel wordt opgebracht is gelegen in het feit, dat zijn frequen
tie wordt gemoduleerd en niet de amplitude, zoals bij FM mul
tiplex stereo. Men koos frequentie modulatie omdat deze vorm
ongevoelig is voor sterkte (amplitude) variaties, welke ten ge
volge van de gebrekkige frequentie karakteristiek van de pickup
in het gebied’20 kHz ... 45 kHz een feit zijn.
Dat de draaggolf niet verzwakt wordt maakt het tevens overbodig
om van een loodstoon gebruik te maken, welke ook nog eens een
deel van het nuttige frequentiespectrum zou afknabbelen. Hier
door kon het hoge frequentiegebied lager gekozen worden dan
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Afb. 4.
CD-4 element
met
Shibatanaald.

Afb. 5. De Shibatanaald heeft op
de plaatsen waar deze in contact
met de groefwanden komt een
grotere afrondingsstraal dan de
normale sferische (d.w.z. bolle)
ofbi-radiale naald, waardoor
kleine nuanceringen in de groef
wanden beter op de naaldpunt
overgedragen worden en het frequentiegèbied aan de hoge zijde
van het spectrum ca. 50 % gro
ter wordt.

Afb. 6. Door het grotere raakvlak met de groefwanden is de
druk per oppervlakte-eenheid kleiner, wat tot resultaat heeft
dat de groefwand minder gedeformeerd wordt en de kleine
modulaties (d.w.z. de hoge frequenties) beter afgetast kun
nen worden.
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bij FM multiplex stereo, waarbij de (onderdrukte) hoogfrequent
draaggolf 38 kHz bedraagt in plaats van 30 kHz bij de volledig
doorgelaten draaggolf van de CD-4 plaat. Dat de verschil-informatie 20 dB zwakker (10 x zwakker) dan de som-informatie op
de groefwanden is gemoduleerd is niet zo vreselijk, daar dit
door extra versterking weer gemakkelijk te compenseren is.
De signaal/stoorverhouding van het verschilsignaal is door deze
werkwijze en mede doordat de ruis zich op de kleine golfleng
te van de hoogfrequente modulatie sterker doet gevoelen, ech
ter beduidend slechter, wat moet worden gecompenseerd door
bij het snijden dynamiek-compressie en bij het weergeven dynamiek-expansie toe te passen.
Al deze ingrepen maken de CD-4 techniek gecompliceerd en de
decoder is geen eenvoudig apparaat, (aanschafkosten ca. F. 650,—)
Hierbij komen dan nog de pickup, twee eindversterkers en twee
weergevers.
Daarbij is het CD-4 systeem op de keper beschouwd niet helemaal
compatibel, want wanneer een CD-4 plaat eenmaal met een popu
laire, maar wel goede pickup wordt afgespeeld, wordt de hoog
frequente modulatie op de groefwanden van de plaat enigszins be
schadigd. De demodulator is sedert zijn introduktie al weer zo
danig geperfectioneerd dat hij uit de beschadigde en niet-optimaal afgetaste hoogfrequente modulatie voldoende informatie kan
putten om de voor/ achterscheiding tot stand te brengen, maar
etisch verantwoord is dat toch niet.

11.3. SQ-systemen
Zoals al vermeld is het vooral de Japanse industrie geweest, die
zich veel moeite heeft getroost quadrafonie op de plaat te reali
seren en behalve Nivico hebben ook verschillende andere grote
concerns als Sansui, Pioneer en Sony daarbij resultaten ge
boekt. Alle andere systemen dan het CD-4 systeem van Nivico
hebben overigens zoveel met elkaar gemeen, dat we ze over één
kam mogen scheren, we noemen ze SQ (Sony) of QS (Sansui) syste
men. SQ betekent "stereo quadraphonic" en QS - juist, U raadt het
al-l'quadraphonic stereo", al dan niet met het cijfer 4 er achter.
De letters geven min of meer aan waar we mee te maken hebben,
vooral in de laatstgenoemde volgorde: quadrafonische stereofonie. Het is stereofonie (geen gewone) in een geperfectioneerde
vorm.
De SQ quadrafonie is beduidend eenvoudiger dan de CD-4 techniek,
maar de kanaalscheiding is dan ook aanzienlijk minder, zoals we
straks zullen zien. De ontwikkeling van de QS begon met een publikatie van de Amerikaanse onderneming Dynaco, die onder de be
naming "Four directional system" de eerste pseudo-quadrafonie
161

Fig. 7. Bij het Dynaco
"Four-directional" sys
teem blijven de beide
stereo weergevers links
en rechts opgesteld,
terwijl er middenvoor
en middenachter aan
vullende weergevers
worden bij geplaatst.
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Fig. 8. Schakeling van het "Four-directional" systeem.
Behalve de bijzondere schakeling van de vier weergevers moet er
aan de ingang van de stereo versterker ook een "overspraak" weer
stand Ro aangebracht worden. Deze dient om de tegengestelde over
spraak, als gevolg van de afwijkende luidsprekerschakeling, op te
heffen. Als de ingangsweerstand van de versterker groot is ten op
zichte van de voorschakelweerstanden Rv, moet de overspraakweerstand R0 = Rv zijn.
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verwezenlijkte. Men plaatste de weergevers volgens fig. 7 en scha
kelde deze volgens fig. Éj op een bestaande normale stereo-instal
latie. Daar deze samenstelling inmiddels achterhaald is zullen we
er niet verder op in gaan, maar wel is het verhelderend om in te
zien, wat er precies bij 'de schakeling van fig. 8 gebeurt.
Aan de linker en rechter weergever wordt het normale stereo-signaal toegevoerd, terwijl aan de voorweergever het somsignaal
van L en R en aan de achterweergever het verschilsignaal van L
en R wordt toegevoerd, zoals vereenvoudigd in fig. 9 is weerge
geven. De gedachtengang was zeer logisch. De middenvoorweergever krijgt het som- oftewel monosignaal toegevoerd, welk geluidspunt in beginsel ook bij monoweergave over de beide stereoweergevers ontstaat. De verschilinformatie, d.w.z. de eigenlij
ke ruimtelijke informatie, wordt naar de achterweergever ge
voerd alwaar het geluidsfront tengevolge van onze oorschelpen
diffuus, dus ruimtelijk .vordt geïnterpreteerd.
Dynaco lanceerde zijn Four-directional systeem toen de eerste
belangstelling naar quadrafonie zich begon te manifesteren, maar
de fabrikant heeft met deze techniek nooit naar de quadra-markt
Rv
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Fig. 9. Principe van het "Four-directional" systeem.
Het linker en rechter stereosignaal wordt rechtstreeks naar de
linker en rechter weergever geleid. Het somsignaal van L en R
gaat naar de voorweergever. Het verschilsignaal van L en R, wat
wordt verkregen door de fase van een van de signalen (hier het Rsignaal) om te keren, wordt naar de achterweergever geleid.
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willen dingen. Het was een poging om bij bestaande stereo-grammofoonplaten de ruimtelijkheid op te voeren; het is juist hier van
pseudo-quadrafonie te spreken, zie punt 4. Bij sommige gewone
stereogrammofoonplaten, met name life-opnamen, zijn sommi
ge signaalcomponenten - korte solootjes, een klein ondersteunend
riedeltje, applaus e.d. - bewust of per ongeluk in tegenfase in
L en R geregistreerd, omdat zo’n tegenfase-signaal typische
ruimtelijklieid blijkt te bezitten. Vooral het applaus van het pu
bliek in de zaai komt door tegenfase-registratie bij normale stereoweergave reeds mooi los van het orkest te staan. Bij het af
spelen overeenkomstig het Four directional systeem nu komt dit
applaus en al die andere typisch ruimtelijke informatie uit de
achterweergever.
Het Four directional systeem zou als quasi-quadrafonisch systeem
reeds bij de geluidsopname gehanteerd kunnen worden. De opnametechnicus zou dan volgens fig. 10 de instrumenten of instrumentgroepen over de vier geluidspunten kunnen verdelen door behalve
het linker- en rechterkanaal ook een somsignaal (een signaal in
gelijke fase) en een verschilsignaal (een signaal met tegenge
stelde fase) naar de L en R opneem kanalen kunnen voeren.

Ry

Ry

r\

I

«R

CURy

fan omkeertrap
Ry

Fig. 10. Ofschoon het Four directional system als pseudoquadrasysteem is opgezet d.w.z. een hulpmiddel om er
schijn-quadrafonie mee te verkrijgen, zou het ook als
quasi-quadrasysteem toegepast kunnen worden. De
QS-techniek vormt evenwel een betere benadering van deze
werkwijze.
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Men is evenwel niet in die richting gegaan omdat een rangschikking
van de weergevers volgens fig. 7 niet met de geometrie van de
kamer overeenkomt en omdat een dergelijke grammofoonplaat niet
compatibel is: als we hem immers monofoon zouden afspelen, waar
bij we het som signaal van L en R naar een weergever voeren, zou
het verschilsignaal - het achter kanaal - niet hoorbaar worden, om
dat de verschilsignalen op het knooppunt van L en R elkaar zouden
opheffen.
De kanaalscheiding tussen de kanalen is overigens gering. Zoals we
aan de hand van fig. 9 en 10 kunnen nagaan is het voor signaal zowel
in het linker- als rechter kanaal aanwezig en komt het dus ook uit
de L en R weergevers. Hetzelfde geldt voor het achtersignaal. Al
leen het voor- en achtersignaal zijn gescheiden, daar ze in tegenfaze zijn. Een signaal in het L of het R kanaal wordt ook door de vooren achterweergevers geproduceerd. Zo heeft het systeem dus alleen
een grote kanaalscheiding tussen de tegenoverliggende kanalen, n.1.
zo goed als het pickup-element toelaat. De aanliggende kanalen ge
ven het geluid half zo luid weer, d.w. z. met een kanaalscheiding van
6 dB. Een geluid wordt daarom niet puntvormig door een weergever
uitgestraald, maar overwegend uit éen weergever en iets zachter
ook uit de twee aanliggende weergevers. Met het Dynaco idee is,
zoals vermeld, de QS ontstaan: een vorm van quadrafonie, waarbij
fazeverschillen tussen het L en R-signaal de voor- en achterplaats
aanduiden. Fig. 11 verduidelijkt dit.
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De Japanse industrie heeft gemakkelijk op het Four directional sy
steem kunnen inhaken. Om de geometrie van het Four directional
geluidsbeeld aan die van de kamer aan te passen, behoefde men het
slechts een kwart slag te kantelen.
Er ontstaan dan twee voor kanal en en twee achterkanalen, met in de
beide voorkanalen gelijke faze of in-faze componenten en in de beide
achterkanalen tegenfaze of uit-faze componenten. Opdat het links/
rechts effect behouden blijft, moet het links-voor kanaal meer van
165

LV

RV
+O.AR

+il /JË
.

m

+ 1R

\

+0,4L

1
faze omkeer
trappen

L

R

+

7

\

+ IR

+1L
-0.4R
LA

RA

Fig. 12. Bij de QS-quadrafonie wordt het ene linker kanaal
opgesplitst in een LV en LA kanaal door er een beetje sig
naal uit het rechter kanaal aan toe te voegen. Zo wordt het
LV kanaal gevormd uit + 1 L en + 0,4 R, terwijl het LA
kanaal ontstaat uit + 1 L en - 0,4 R; dit laatste door de
faze van het rechter signaal om te keren.
Hetzelfde gebeurt met de rechter informatie.
het linkersignaal in zich hebben en het rechts-voor kanaal meer
van het rechter signaal. Hetzelfde geldt voor de beide achterkanalen, maar hier betreft het dus de tegenfaze signaalcomponenten.
Zie fig. 12.
Om bij het opnemen de vier geluidssignalen, bestaande uit twee infaze signalen met overwegend linker of rechter informatie en
twee uit-faze signalen met overwegend linker of rechter informatie,
over de twee stereo kanalen van de grammofoonplaat te verdelen
en bij het afspelen weer af te splitsen, maakt men gebruik van een
matrix. De matrix (spreek uit maatriks) is zo’n essentieel onder
deel van de QS systemen, dat men deze ook wel matrixsystemen
noemt.
Bij het opnemen wordt de matrix gebruikt om de signalen van de
beide voorgeluidspunten in gelijke faze over de beide (stereo) uitgangskanalen te verdelen, maar om het links/rechts effect te be
houden wordt het LV signaal 2,5 maal sterker in het linkerkanaal
geregistreerd dan in het rechter kanaal, terwijl het RV signaal 2,5
maal sterker in het rechterkanaal dan in het linkerkanaal wordt ge
stuurd. Hetzelfde gebeurt met de beide achter geluidspunten, maar
dan wel met een fazedraaiing in het signaal naar het tegenoverge
stelde kanaal.
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Bij het afspelen gebeurt het omgekeerde: beide bewerkingen zijn in
fig. 13 verduidelijkt. In deze figuur wordt steeds de verhouding
2,5 : 1 aangegeven om duidelijk te maken, dat het ene signaal 2,5
maal sterker is dan het andere. De verhouding 2,5 : 1 is overigens
dezelfde als 1 : 0,4, waarover in technische verhandelingen wordt
gesproken en welke we verder zullen aanhouden.
Samengevat is dus:
LV = + 1L + 0,4 R
LA = + 1L - 0,4 R
RV = + IR + 0,4 L
RA = + IR - 0,4 L
De reden dat men tussen de L en R signaalcomponenten een sterkteverschil van een factor 2,5 aanhoudt, is dat hierdoor de aanliggen
de kanalen in alle richtingen een gelijke kanaalscheiding bezitten. De
kanaalscheiding met aanliggende kanalen is overigens gering, nl.
ca. 3 dB. Zie fig. 14. Alleen de kanaalscheiding tussen twee tegen
overliggende kanalen is zo goed als de kanaalscheiding van het pickupelement, d. w. z. ca. 25 dB. Dat betekent dat het geluid net als
bij het Four directional systeem over een breed front wordt uitge
straald, nl. in volle sterkte over e#en weergever en 3 dB zachter
over de beide aanliggende weergevers. De vier richting-informaties
overlappen elkaar derhalve, maar praktische proeven brengen aan
het licht dat het aldus gevormde quadra geluidsbeeld nauwelijks voor
een zuiver quadra geluidsbeeld met vier puntvormige geluidsbron
nen onder doet.
Een quadra-systeem als hier beschreven staat op naam van de fabri
kant Sansui, maar er zijn op dit thema vele varianten mogelijk. Zo
past Sansui in een latere versie geen faze-omkeertrappen meer toe,
RV

LV
3dB

3dB

LA
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Fig.14.
Bij de QS-systemen
is de kanaalschei
ding met de aanlig
gende kanalen ca.
3 dB en de kanaal
scheiding tussen de
tegenoverliggende
kanalen maximaal,
d.w.z. zo goed als
het pickup-element
is.

max.dB
(25dB typisch)

RA

maar fa zever schuivende netwerken. In plaats van een volledige om
kering van de faze, wat men een fazedraaiing van 180° kan noemen,
wordt de faze slechts 90 verschoven. Door in het ene kanaal de fa
ze + 90° te verschuiven (voor te laten lopen) en in het andere kanaal
- 90° te verschuiven (achter te laten lopen) wordt bereikt dat in zijn
totaliteit toch 180° fazeverschil ontstaat, zoals voor de QS werkwij
ze wordt vereist.
Het nadeel van de oorspronkelijke 180° fazedraaiing, waarover in
12.4. wordt gesproken is hiermede vervallen.
We willen ook nog het SQ-4 systeem van Sony/CBS toelichten, aan
gezien dit systeem daadwerkelijk gerealiseerd is: ten tijde van het
bereiden van de tweede druk van dit boek zijn er platen en appara
tuur (zie afb. 15) op de markt. Bij het CBS/Sony systeem worden
de LV en RV signalen direkt als L en R signalen op de groefwanden
van de grammofoonplaat geregistreerd. De LA en RA signalen wor
den in gelijke maten over L en R verdeeld, met dit onderlinge ver
schil, dat de LA component in het rechterkanaal 90° achter ijlt bij
de overeenkomstige component iij het linkerkanaal en dat de RA
component in het linkerkanaal 90 achter ijlt bij die in het rechter
kanaal, zie fig. 16.
Bij het afspelen zijn de LV en RV signalen direkt in het L en R
signaal beschikbaar. De LA en RA informaties worden in een
decoder met fazever schuivende netwerken afgescheiden.

I ff r
I
.

c * r*

Afb. 15. Sony quadra adapter.
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Fig. 16. Werkwijze bij het CBS/Sony systeem.

11.4. De problematiek van de tegenfaze
Het probleem van de QS quadrafonie is dat een tegenfaze signaal, zo
als dat t.b.v. de achterinformatie in de groef van de grammofoon
plaat wordt gemoduleerd, overeenkomt met een vertikale groefbeweging. Deze vertikale groefbeweging is gemakkelijk aan vervorming
onderhevig, zoals reeds in hoofdstuk 9 werd uiteengezet.
Het knijpeffect manifesteert zich als een vervorming van de verti
kale beweging en behalve dat kunnen ook alleen goede pickups met
grote meegaandheid de vertikale trilling redelijk volgen. Ook bij het
snijden en persen van de grammofoonplaat ondervindt de vertikale
component gemakkelijk deformaties. Het succes van de QS quadra
fonie kan dan ook alleen bij de gratie van een geperfectioneerde grammofoontechniek bestaan.
Daar Sony nauw samenwerkt met de Amerikaanse grammofoonpla
tengigant CBS is het niet verwonderlijk dat het SQ-4 systeem gerea
liseerd is. Waar al het technisch kunnen op het gebied van de grammofoontechniek zich in CBS heeft geconcentreerd, wekt het geen
verbazing dat deze onderneming een zodanige werkwijze wist te
ontwikkelen en te vervolmaken, dat de vertikale groef- en naaldbeweging zonder hinderlijke bijverschijnselen gegr&feerd, geperst en
afgetast kan worden.
Een ander minder belangrijk aspect van de QS-systêmen is dat de
middenachter plaats in het quadra geluidsbeeld terwille van de com
patibiliteit niet benut mag worden, daar deze middenachter informa
tie een zuivere verschil informatie vormt, welke bij monofoon afspe
len onderdrukt wordt.
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11.5. Quasi-quadra en pseudo-quadra
Omdat bij de QS systemen geen volledige kanaalscheiding tussen alle
kanalen onderling gerealiseerd kan worden, is het wel gerechtvaar
digd deze met quasie-quadrafonie aan te duiden. Quasie betekent:
net als of.
Een aangename bijkomstigheid is dat de matrix-netwerken, welke voor
de quasi -quadrafonie worden benut, ook bij het afspelen van gewone
stereo-platen ingeschakeld kunnen worden. Ook bij stereoplaten ko
men immers fazeverschillen voor, al zijn die dan ook zwak, welke
door de matrix of decoder als voor/achter verschillen geïnterpre
teerd worden. Omdat de fazeverschillen in de gewone stereoplaten
echter willekeurig zijn, wordt ook de plaats van de instrumenten wil
lekeurig en steeds veranderend in het quadra-geluidsbeeld waargeno men. De toepassing van de matrix bij gewone stereoplaten is dan
ook alleen aangenaam bij populaire muziek, waar de ruimtelijke wir
war tot het muziekgenot kan bijdragen. In dat geval kan men van
pseudo-quadrafonie spreken - schijn quadrafonie - niet echt, maar
wel leuk.
Om bij klassieke stereomuziek ook wat meer ruimtelijkheid met be
hulp van de quadra-installatie te krijgen, past men andere pseudoquadra netwerken toe, welke constante fazeverschuivingen introdu
ceren en aldus een statisch d.w.z. onveranderlijk ruimtelijk ge
luidsbeeld scheppen. Om in de komende jaren in de leemte in ech
te of quasi ;-quadrafonische signaaltoevoer tegemoet te komen,
wordt in alle quadra-apparatuur van deze omschakelbare netwerken
gebruik gemaakt. Ze worden met een keuzeschakelaar ingeschakeld
in de positie "Hall", "Phase-shift" of "Surround".

11.6. Over som- en verschilsignalen
Bij de beschrijving van de multiplex stereofonie in hoofdstuk 7 en
de verschillende quadrafonische systemen in dit hoofdstuk wordt
over som- en verschilspanningen of -signalen gesproken. Een
beschrijving van de toedracht daarbij kan verhelderend werken.
Wanneer men twee willekeurige signalen, bijv. van een microfoon
en een platenspeler met elkaar mengt, d.w.z. via twee voorschakelweerstanden in een punt laat samenkomen, zoals in fig. 17,
dan worden beide signalen door elkaar heen hoorbaar. Dit kennen
we allemaal van discobars en het populaire derde radioprogramma,
waarbij de stem van de discjockey aan het begin en het einde van
de grammofoonplaat door de muziek heen klinkt. Waar fig. 7 en
fig. 8 in hoofdstuk 2, twee mooie zuivere trillingen tonen, daar
zien we in afb. 19 een volkomen willekeurig trillingspatroon van
een compleet muzieksignaal of stemgeluid. Wanneer twee van
die willekeurige trillingen gemengd worden ontstaat een nieuwe wil
lekeurige trilling. Deze nieuwe trilling zal in ons gehoororgaan de
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gewaarwording geven de beide oorspronkelijke trillingen (muziek
en stemgeluid) door elkaar te horen: ons gehoor zal in het nieuw
verkregen mengsignaal altijd weer de afzonderlijke geluiden, na
melijk die van de muziek en de stem, herkennen.
Waar de trillingen willekeurig zijn en eveneens de faze van de tril
lingen geen verband met elkaar hebben, daar doet het er niet toe
of we de twee trillingen rechtstreeks met elkaar mengen, zoals
in fig. 17 met netwerk A, of dat we een van de trillingen in een
faze omkeertrap eerst omkeren en dan pas met de andere trilling
mengen, zoals in netwerk B. In beide gevallen zal hetzelfde ge
mengde geluid ontstaan, waarin ons gehoor de beide afzonderlij
ke geluiden zal herkennen. Doordat de momentele spanningen van
de signalen in netwerk A en netwerk B verschillen (een van de
signalen is immers omgekeerd, wat wil zeggen dat wat eerst po
sitief was, nu negatief is en vice versa) zal de signaalvorm van de
gemengde trilling aan de uitgang van netwerk A en B niet dezelfde
zijn. Vergelijk dit met wat in hoofdstuk 3.2 met fig. 7a en b over
fazeverschuivingen werd geschreven.
Tot nu toe hebben we twee onafhankelijke, willekeurige signalen
gemengd en het maakt daarbij op het gehoor geen verschil of dat
nu in netwerk A of netwerk B gebeurt. De signalen aan de uit
gang van netwerk A en B hebben zeer veel met elkaar gemeen;
ze hebben dezelfde geluidsinhoud en zijn even sterk e.d. terwijl
er slechts een onderscheid is: de faze van een van de signaalcomponenten verschilt. Wanneer we nu twee van die niet-willekeurige signalen ten tweede male door netwerk A en B heen
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Fig. 17. Door het L-signaal door getrokken en het R-signaal door gestreepte lijntjes voor te stellen en de faze
door middel van lijnpunten aan te geven, kunnen we zien
hoe het signaal door de netwerken A en B verschillend
wordt behandeld.
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A en B in fig. 17, welke tezamen een matrix vormen, ten
tweede male door een overeenkomstige matrix worden
geleid, kunnen de afzonderlijke L en R informaties
weer gescheiden worden.

sturen, gebeurt er iets merkwaardigs, zie fig. 18. Aan de uit
gang van netwerk A zal de signaalcomponent met de getrokken
pijltjes verdwijnen, omdat deze component in beide toegevoerde
signalen in tegenfaze aanwezig is: de twee signaalcomponenten
zullen elkaar op het knooppunt van de beide voorschakelweerstanden opheffen. Het omgekeerde gebeurt in netwerk B: daar zullen
de componenten met de gestreepte pijltjes tegenover elkaar ko
men te staan en elkaar tegenwerken, zodat we aldaar alleen de
component met de getrokken pijltjes aantreffen. We zien dus dat
we met de netwerken A en B signalen kunnen mengen en tevens
door ze achtereenvolgens nog eens door overeenkomstige net
werken te sturen, weer kunnen scheiden.
De lezer zal de zin van deze schijnbaar nutteloze bewerking wel
begrijpen: in de signaalweg tussen twee netwerken hebben we
het mengsignaal (somsignaal) van de afzonderlijke geluiden tot
onze beschikking en dit is dan terwille van de compatibiliteit bij
de stereo-radio zowel als de quadra-grammofoonplaat gewenst.
Dit mengsignaal zal zonder verdere maatregelen alle geluidsinformatie overdragen, zodatdegenen die geen stereo- of quadradecoder
in zijn radio-ontvanger resp. platenspeler heeft, niets van het ge
luid mist. Wie stereo resp. quadra wil horen, die moet het andere
signaal met de tegenfaze componenten (verschilsignaal) er bij be
trekken om de afzonderlijke signalen weer te scheiden. Voor dit
extra signaal is dan een extra kanaal nodig, wat de wezenlijke
173

Afb. 19.
problematiek van de stereo overdracht over de radio of de quadra
overdracht van de grammofoonplaat is.
Tot slot merken we op dat als twee signalen via voorschakelweerstanden in een punt worden samengevoegd, er in beginsel altijd
een opstelling plaats vindt, d.w.z. een som wordt gevormd, zie
netwerk A.
Analoog aan de rekenkunde, waar het samenvoegen van twee
grootheden "optellen" heet, spreken we enerzijds van sominformatie, terwijl het samenvoegen van twee tegengestelde groothe
den anderzijds met "aftrekken" wordt aangeduid en om die reden
verschilinformatie wordt genoemd.
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HOOFDSTUK 12

WEERGEVERS

12.1. Algemeen
Onder weergevers wordt verstaan: geluidsweergevers. Dat zijn de
houten kasten, al dan niet met mooi houtfineer of met mat-blanke
lak afgewerkt, waarin het elektrische signaal uit de versterker in
geluid wordt omgezet.
Door zijn verschijningsvorm draagt de weergever het karakter van
een meubel; alleen bij kleine weergevers, de z.g. drukkamersystemen, wil het wel eens lukken ze onopvallend weg te moffelen.
Voor het overige vormt de weergever de laatste, zwakste en meest
kritische schakel van de signaalketen. Laat men zich daarom nooit
verleiden de prachtigste versterker- en randapparatuur aan te
schaffen en dan, vanwege de bodem van het budget, voor de weer
gevers met eenvoudige, goedkope exemplaren te volstaan.
De weergevers bepalen uiteindelijk hoe het geluid klinkt: tekortko
mingen kunnen nauwelijks verholpen worden.

12.2. Het frequentiegebied van de weergever
Het frequentiegebied is weer dat deel van het audiospectrum, waar
in de weergegeven frequenties niet meer dan 3 dB zwakker zijn dan
de nominale waarde van een toon uit het middendeel van het audio
spectrum, een toon van 1000 Hz (zie fig. 1.).
Van de meeste weergevers is de weergave van de hoogste frequen
ties redelijk goed: indien de grensfrequentie (waarbij het signaal
dus 3 dB zwakker is) minimaal 16 a 18 kHz is, behoeven we ons
dat aangaande bij de aanschaffing geen zorgen te maken. Echter:
hoe breder spectrum, hoe liever.
De weergave van de lage frequenties daarentegen vormt bij vele
weergevers een probleem. De laagste weer te geven frequentie
wordt bepaald door de eigenschappen van de luidspreker enerzijds
en de afmetingen (nuttige inhoud) van de kast anderzijds.
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I
Fig. 1. Gefingeerde frequentiekarakteristiek van een goede
weergever. De hobbels en dalen zijn normaal voor weerge
vers, ofschoon men er altijd goed op moet letten hoe de ver
ticale schaalverdeling is.
De laagst hoorbare frequentie in het audiospectrum ligt rond 16
a 20 Hz. Voor een natuurgetrouwe weergave, waarbij zulke lage
frequenties voorkomen (orgel, geluiden van technische oorsprong),
dient de weergever dus ook frequenties rond pakweg 20 Hz met
max. 3 dB verzwakking te kunnen weergeven. Dit is zeer proble
matisch, zoals we straks zullen zien, om welke reden de onderste
grens van het weergeefspectrum meestal hoger ligt.
Men beredeneert, dat in muziek, waarvoor de installatie toch in
de meeste gevallen is ontworpen, niet vaak lagere frequneties dan
50 Hz voorkomen, zodat het niet schadelijk geacht mag
ca. 40 .
worden indien de onderste grensfrequenties van de weergeyer 40 è.
50 Hz bedragen.
Indien van de weergever geen frequentiekarakteristiek wordt ge
geven, maar alleen het frequentiegebied in de maximaal en de mi
nimaal weer te geven frequentie is uitgedrukt, dan moet men erop
bedacht zijn, dat de fabrikant wel eens andere maatstaven aanlegt:
hij noemt misschien de uiterste frequenties, waarbij de geluids
sterkte wel 6 dB is gezakt! De nauwkeurigste indrukken van een
weergever krijgt men daarom als een grafiek wordt bij geleverd.
De beste manier om een weergever te beoordelen is evenwel er
naar te luisteren en te vergelijken met andere.
Een betere weergeefkwaliteit van de laagste frequenties koopt men
voor iets meer geld en
een scheef gezicht van de huisgenoten.
Een goede laagweergave is nl. alleen te bereiken door een luidspre
ker met een lage resonantiefrequentie toe te passen (omdat een
luidspreker geen frequenties lager dan zijn resonantiefrequentie
kan weergeven) en door een voldoende grote kast toe te passen. De
resonantiefrequentie van de luidspreker wordt nl. in ongunstige
zin (omhoog) geschoven, als deze in een te krappe kast wordt ge
monteerd. Een grote weergever is dus voorwaarde voor de beste
laagweergave en dat dreigt ons nu vooral door de medebewoners,
die een weergever‘eerder als een lelijk meubelstuk dan als een
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noodzakelijk kwaad beschouwen, de das omgedaan te worden. Maar
er zijn toch drukkamersystemen ? Daarover meer onder punt 12.6.

12.3. Frequentielineairiteit
Alleen een frequentiekarakteristiek vertelt ons iets over de eigen
schappen van de weergevers binnen het audiospectrum. Nog meer
dan de omvang van het frequentiespectrum (de uiterste frequenties)
bepalen de gedragingen in het middendeel van het audiospectrum
de kwaliteit van de weergever.
Zoals men uit vele weergeverskarakteristieken zal kunnen opmer
ken, zijn deze nimmer recht. Er zitten altijd piekjes, dalen heu
vels en bochten in, waarvan we op een bepaalde manier iets in de
praktijk bemerken.
Zoals in de grafiek van fig.2 blijkt, heeft de frequentiekarakteris
tiek rond 5000 Hz een bobbel: in het gebied van 2 kHz tot 7 kHz wor
den de frequenties luider dan de overige weergegeven, met het ge
volg, dat het geluid een overdreven helderheid krijgt, terwijl
nochtans de hoge tonen zwak zijn. We horen een "schijnhoog", het
geluid is iets schel. Cimbels en triangel klinken niet helder, ter
wijl een fluit b.v. een overdreven presence-opgelegdheid -krijgt.
*dB

i
1
-UB
----------*■

t (Hl)

Fig.2. Minder geslaagde weergever, te herkennen aan de
veel te hoge hobbel rond 5000 Hz.

Een dergelijke luidspreker voldoet niet voor een goede weergeefketen.
Het omgekeerde komt ook voor, zoals in fig.3. Hierin worden de
hoogste frequenties te sterk weergegeven, waardoor een schijn van
kwaliteit gesuggereerd wordt. Als men even hiernaar luistert,
raakt men snel aan zo'n overdreven hoge tonen weergave gewend,
mits het verschijnsel niet te sterk is. Door echter de beide hier
geschetste weergevers om de beurt te beluisteren, komt het euvel
direkt naar voren. Men moet een en ander wel bij verschillende
soorten muziek proberen.
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Minder vervelend dan die "hobbels" of "dalen" in de frequentiekarakteristiek zijn de rafeltjes, de kleine piekvormige kronkeltjes.
Zie fig.4. Mits deze niet te ernstig zijn, heeft men daarvan geen
last. Als we er maar op letten, dat de hoofdlijnen van de weergeefkarakteristiek recht zijn, dan kunnen we aan de hand van de
karakteristiek vaststellen of we met een mogelijke goede weerge
ver hebben te maken.

Fig.3. Een minder voorkomend euvel, waarbij de frequenties
boven 10 kHz te sterk zijn.
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Fig.4. De kleine rafelige kronkeltjes zijn niet gevaarlijk,
c.q. schadelijk voor de weergeefkwaliteit, maar we dienen
er wel op toe te zien dat de rafeltjes klein zijn.

12.4. Vervorming
In het laatste punt wordt opzettelijk in de laatste zin gesteld, dat
als de frequentiekarakteristiek recht is (en het weergeefgebied
breed), dat we dan mogelijk met een goede weergever hebben te
doen. De vervorming van de weergever spreekt ook nog een woord
je mee. De vervorming, vnl. intermodulatie bepaalt of het geluid
doorzichtig klinkt.
De gegevens daaromtrent kan men alleen te weten komen door te
luisteren, aangezien vrijwel nooit een opgave van de fabrikant
hierover wordt gedaan. We dienen over een goede monofone
grammofoonplaat of mono afspeelbare stereo plaat (stereocompatible) te beschikken en een dito platenspeler en versterker. We
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luisteren nu naar de weergave over e'e'n weergever. We doen deze
test om te onderscheiden of deze ene weergever toch een duidelijk
geluidsbeeld kan oproepen, waarbij alle instrumenten duidelijk en
los van elkaar klinken. Is dat in orde, dan hebben we met een uit
stekende weergever te maken.

I

12.5. Belastbaarheid
Het door de versterker toegevoerde vermogen wordt grotendeels
omgezet in warmte. De warmte ontstaat in de spreekspoel, die
het door straling en convectie via de lucht in de luchtspleet afstaat
aan de poolschoenen van de magneet, die het op zijn beurt weer in
de kast uitstraalt. De luidspreker verstaat de kunst om de opge
wekte warmte te verwerken meestal zo goed, dat we ons om die
warmte onder normale condities geen zorgen behoeven te maken.
Het maximaal toe te voeren elektrische vermogen, de belastbaar
heid, wordt veeleer bepaald door de maximale conusuitslag.
Het is duidelijk dat bij een gegeven conusdiameter de hoeveelheid
verplaatste lucht door de uitslag van de conus wordt bepaald. En
aangezien bij lage frequenties de grootste hoeveelheden lucht ver
plaatst moeten worden, is bij lage frequenties de conusuitslag het
grootst.
De maximale belastbaarheid kan worden opgevoerd door de conus
diameter groot te nemen (ca. 300 mm), waardoor de maximale
uitslag beperkt blijft. Deze weg werd vroeger het meest bewan
deld, maar het nadeel was dat de kastinhoud bij een grote conus
diameter zo ongunstig uitvalt (zie fig. 5). Al spoedig verkoos men
kleinere diameters (0 ca. 200 mm), waardoor kleinere kasten toe
gepast kunnen worden. De gewenste grotere conusuitslag werd ge
realiseerd door de luchtspleet, waarin de spreekspoel zich be-

Fig. 5 Lage tonen luidspreker:
grote conus diameter, krachti
ge magneet.

ca. 300mm

■

I

grote conus beweging
krachtige magneet

I
ca 200 mm

1

Fig. 6 Moderne lage tonen luid
spreker met vergrote conusuitslag, zeer krachtige mag
neet, soepele conus ophanging
en korte spreekspoel. ( lange
luchtspleet ).

korte spreekspoel

soepele ophanging

grote conusbeweging
krachtige magneet

Fig. 7 Moderne lage tonen
luidspreker met vergrote co
nusuitslag. Zeer krachtige
magneet, soepele conusophang
ing en lange spreekspoel.
(korte luchtspleet).

/
ca. 200 mm

lange spreekspoel

soepele ophanging

weegt, voldoende lang te maken (fig. 6) of omgekeerd maakt men
vaker de spreekspoel zeer lang en de luchtspleet zeer kort (fig. 7).
Dit om te bewerkstelligen dat de spreekspoel onder invloed van de
grote conusuitslag nimmer buiten het veld zal treden, c.q. dat de
veldsterkte over de gehele lengte van de spoel constant is. Om in
beide gevallen het rendement op peil te houden is een krachtiger
magneet gewenst, waardoor vnl. de ontwikkeling van moderne goed
koper fabriceerbare magneten de trend naar deze kleine weergevers
heeft gestimuleerd.
De wens om kleinere weergevers op de markt te brengen zette de
ontwerpers ertoe aan om een nog kleinere conusdiameter te ne
men, ca. 0 120 mm, waardoor inderdaad met kleinere kastinhouden kan worden gewerkt. Teneinde in deze kleine kasten een ac
ceptabele resonantiefrequentie te verkrijgen, wordt een bijzonder
lage eigenresonantie bewerkstelligd door de conus zeer soepel op
te hangen. De resonantiefrequentie in de kleine kasten bedraagt
dan ca. 70 Hz, hetgeen de hoogst acceptabele waarde is. De co
nusuitslag is bij die frequentie max. 5 mm, wat de luidsprekers
goed kunnen verdragen (fig. 8).
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grote conusbeweging

/
ca 125 mm

krachtige magneet
soepele ophanging

Fig. 8 Kleine luidspreker
voor kleine weergevers
(drukkamer weergevers)
Bijzondere soepele conusophanging geeft lage resonantiefrequentie.

12.6. Verschillende soorten weergevers
Zoals in fig. 2 van hoofdstuk 3 is verduidelijkt, wordt de lucht aan
de voor- en achterzijde van de luidsprekerconus beurtelings samen
gedrukt en uiteengetrokken. Daar de luchtdrukverhoging en -verla
ging zich gelijktijdig aan de voor- en achterzijde van de conus mani
festeert, zal de lucht de neiging hebben zich om de rand van de
luidspreker te bewegen om zodoende de verschillen op te heffen.
Omdat in dat geval de drukverschillen zwakker worden, zal het uit
gestraalde vermogen geringer zijn. Om te voorkomen dat de lucht
drukverschillen elkaar opheffen wordt de luidspreker in een kast ge
monteerd. De meest toegepaste en eenvoudigste luidsprekerbehuizing is de akoestische box.
Een akoestische box is een geheel gesloten kast, waarin het aan de
achterzijde van de luidspreker afgegeven vermogen in een geluid
dempende massa wordt geabsorbeerd. Het enige nadeel van de
akoestische box is dan ook dat het rendement lager is dan van alle
andere typen weergevers. Dat zomaar de helft van het afgegeven
vermogen verloren gaat stoot velen wellicht af, temeer daar het
rendement (de verhouding tussen het elektrische toegevoerde en
het akoestische afgegeven vermogen) zo erbarmelijk laag is. Het
rendement van een goede luidspreker bedraagt ca. 5%. Aangezien
het afgegeven vermogen van de moderne versterkers zeer ruim is
moeten we daaraan niet zo zwaar tillen .
De grootte van de kast hangt samen met de grootte van de luidspre
ker en deze beide bepalen de kwaliteit van de lagetonen weergave.
Indien voor de midden- en hogetonen geëigende luidsprekers wor
den toegepast, zijn deze ook aan de achterzijde afgesloten, maar
de ruimte achter deze luidsprekers kan minimaal zijn, zie fig. 9.
Een ander soort behuizing is de basreflex kast, die vooral vroeger
werd toegepast om in combinatie met de toenmalige matige luidspre
kers toch een goede lagetonen weergave te bereiken. De basreflexkast heeft een opening, zie fig. 10, waardoor het aan de achterzijde
van de conus afgegeven geluidsvermogen eveneens naar buiten uit
kan treden, waardoor het rendement groter is. De luchtmassa in de
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afgescheiden compartiment
gevuld met dempend materiaal

hoge tonen
luidspreker

midden tonen
luidspreker

lage tonen
luidspreker

Fig. 9 Een akoestische box
als geheel gesloten kast
dient aan de binnenzijde
zeer goed met zachte, geluidabsorberende materi
alen te worden gevuld. De
midden- en hoge tonen ty
pen zijn in een afgescherm
de ruimte ondergebracht.

opgerolde stukken
dempend materiaal

geluiddempend
materiaal

/

Fig. 10. Basreflex-systeem, gebaseerd
op de koppeling van twee resonerende
kringen. Omdat de lucht in de kast moet
meeresoneren wordt ook hier, net als
bij het akoestische labyrint, uitsluitend
geluiddempend materiaal op de wanden
aangebracht.

afgestemde
tunnel

kast en de opening, die wel de vorm van een tunnel had en ook zo
wordt genoemd, speelt een grote rol en de kast moet dan ook op de
luidspreker zijn afgestemd. Momenteel komt het basreflexsysteem
weer in zwang, maar nu om bij toepassing van een zo krap mogelijke
behuizing een zo ver mogelijk doorlopende karakteristiek te ver
krijgen.
Omdat de kasten thans kleiner zijn en de tunnel niet groot genoeg is
om voldoende lucht met de vereiste massa te bevatten, brengt men
in de tunnel een passieve massa van kunststof aan. (zie fig. 11)
Deze kunsts tofmassa heeft een soepele ophanging en kan gemakke
lijk heen en weer trillen, zie afb. 12. De fabrikanten noemen zo'n
massa wel "passieve lagetonen straler". Hij begint pas beneden de
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passieve
lage tonen
straler

Fig. 11. Basreflex-systeem met passieve
lagetonen straler, speciaal voor kleine
behuizingen.

I

Afb. 12. Afzonderlijke passieve
lagetonen straler, zoals deze
in het model ”5700" van B & O
wordt toegepast.

geluiddempend
materiaal

lussen-<
schotten

Fig. 13. Akoestisch labyrint. Omdat de lucht
trillingen zich hier door de kast moeten kun
nen voortplanten, wordt de kast nimmer ge
vuld met geluiddempend materiaal, zoals bij
de geheel gesloten kast van fig. 9. Om reso
nanties evenwel te vermijden worden de wan
den van de kast en de tussenpanelen met ge
luiddempend materiaal bekleed, waartoe
zich vooral kramfors door de goede resul
taten heeft onderscheiden.

80 Hz werkzaam te worden en heeft zijn resonantie meestal rond de
30 Hz, waarmee de grens van het lagetonen gebied is bepaald.
Dan bestaat ook nog het "akoestische labyrint", welk soort weerge
ver als het ware uit een lange, opgevouwen koker bestaat. Ook nu
wordt een groter rendement verkregen, zie fig. 13. Soms bestaan
er combinaties van labyrint en basreflex-systeem, zoals het type
DM 2 van de Engelse fabrikant B&W.
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Teneinde tegemoet te komen aan de wensen van vele consumenten
zijn er van elke fabrikant tegenwoordig kleine weergevers op de
markt, waarvoor men de naar kracht en kwaliteit zwemende uit
drukking "drukkamerluidspreker" of -weergever heeft bedacht.
De drukkamerweergever is evenals de meeste overige weergevers
een gesloten kast, een akoestische box. In de drukkamerweergever
wordt echter, en daarin bestaat het grote onderscheid met grotere
akoestische boxen, een kleine luidspreker met een bijzonder lage
resonantiefrequentie en een bijzondere conusophanging toegepast,
die een grote conusbeweging mogelijk maakt.
Ten eerste moet de conus een zeer grote uitslag kunnen maken,
omdat bij de weergave van lage frequenties een aanzienlijke hoe
veelheid lucht moet worden verplaatst.
Een tweede eigenschap van de speciale drukkamerluidspreker is,
dat de eigen resonantie van de conus zeer laag ligt. Deze eigen re
sonantie ligt soms wel rond de 20 Hz! Deze lage resonantiefre
quentie is nodig, omdat hij enorm omhoog gaat als de luidspre
ker in zo’n kleine kast gaat, waarvan de inhoud minimaal 5 liter
bedraagt. De resonantiefrequentie gaat omhoog tot ca. 60-70 Hz
bij de zeer goede, maar ook wel tot 100 Hz bij de minder goede
drukkamerweergevers. Dit is tevens de onderste grensfrequentie
van de weergever, omdat de weergeefkarakteristiek van de luid
spreker onder de resonantiefrequentie zeer stijl afvalt.
Een laatste aspect van de drukkamerweergever is dat de luidspre
ker zeer sterk wordt gedempt. De ruimte achter de luidspreker
wordt volledig opgevuld met schuimplastic of wol e.d •» teneinde
resonanties te vermijden. Het resultaat is, dat de frequentiekarakteristiek meestal mooi vlak is, een punt waarop hij menige
grotere weergever verslaat, maar het nadeel is, dat het rendement
weer laag is. Dit rendement wordt opgepept door de luidsprekers
met een bijzonder krachtige (en grote) magneet toe te bedelen. Dit
is ook al gewenst om de veldsterkte in de luchtspleet (waarin de
spreekspoel zich beweegt) voldoende krachtig te houden, hetgeen
wordt benadeeld door de grote lengte van de spleet als gevolg van
de gewenste grote conusbeweging.
De drukkamerweergever is bij velen in trek vanwege zijn aantrek
weergeefkwaliteit. Indien men genoegen
kelijke maten en
neemt met een onderste weergave tot pakweg 70 Hz met een daar
onder stijl afvallende karakteristiek, dan is de drukkamerweerge
ver zeker de aangewezen component. In de kleine afluisterruimte
voldoet hij zeker!

12.7. Eén luidspreker of twee- en driewegsysteem?
Aangezien de eisen voor de hogetonen weergave belangrijk verschil184

len van die voor de lagetonen, is het zeer moeilijk een luidspreker
te construeren die alle frequenties op gelijke sterkte en met geringe
vervorming en intermodulatie weet te reproduceren.
Om die reden past de fabrikant meestal verschillende soorten luid
sprekers in één weergever toe, namelijk: een speciale lagetonen,
een speciale middentonen en een speciale hogetonen luidspreker.
In een bepaald opzicht verdient de toepassing van een luidspreker
de voorkeur, zoals we straks zullen zien, maar deze ene luidspre
ker moet dan dus het gehele frequentiespectrum kunnen weergeven.
De meest gevolgde weg om tot de weergave van zo'n breed mogelijk
frequentiespectrum te geraken is het toepassen van een dubbele co
nus. Hiermede wordt het frequentiegebied aan de hoge zijde uitge
breid: de resultaten zijn evenwel in sommige gevallen dubieus. In
de eerste plaats is de weergeef karakteristiek niet altijd recht, ter
wijl in het algemeen een sterk richtingeffect optreedt.
Zo men in staat is om een acceptabele luidspreker te construeren,
die weliswaar niet de allerlaagste en/of allerhoogste frequenties
kan weergeven, maar dan toch in ieder geval een breed weergeef
spectrum bezit, dan bestaat er nog veel kans op vervorming. De
beruchte intermodulatie, waarbij mengtonen ontstaan die geen en
kel harmonisch verband bezitten met de oorspronkelijke frequen
ties, is de gevaarlijkste. Daarnaast onderscheidt men ook nog de
Doppler vervorming, welke pas seder kort is onderkend.
Het Doppler effect is het verschijnsel dat de frequentie van een
trilling veranderd wordt waargenomen als de afstand tussen de geluids- (of signaal-) bron en de plaats van waarneming varieert. Het
Doppler effect kennen we van voorbijrijdende auto's, die met de
claxon een duidelijke toon voortbrengen: als de auto nadert klint de
toon (de frequentie) hoger dan als de auto voorbijrijdt en van ons af
beweegt.
Zelf reden we toch wel eens langs een straatorgel, waarbij tijdens
het passeren een vals, naar beneden glijdend geluid wordt gehoord?
Indien een luidsprekerconus een hoge en een lage frequentie voort
brengt, dan zal het voor de hoge frequenties lijken alsof deze door
een langzaam naar voren- en achteren bewegende conus worden ge
vormd.
Bij het waarnemen van de hoge frequenties varieert de afstand van
ons oor tot de conus in het ritme van de lage frequentie. De hoge
frequentie wordt dus in frequentie gemoduleerd: hij wordt hoger als
de conus naar voren beweegt en visa versa. Deze frequentie modu
latie veroorzaakt zijbanden, nevenfrequenties, die niet in de muziek
voorkomen en ook alleszins onnatuurlijk zijn: we hebben hier met
vervorming te maken.
Ofschoon dit verschijnsel nog slechts kort in de audioweergeeftechniek is ontdekt en we voor de beoordeling daaromtrent zijn aange
wezen op de waarnemingen van de onderzoeker zelf, kunnen we met
zekerheid zeggen, dat het verschijnsel tot zeer moeilijk waarneem
bare waarden wordt teruggebracht als twee gescheiden luidsprekers
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worden toegepast met de scheiding van de frequentiegebieden op
300 a 500 Hz.
Alle moeilijkheden en beperkingen in aanmerking genomen, die bij
weergave over één luidspreker optreden, zullen we al gauw er toe
komen om een meerwegsysteem te nemen. De voordelen van een
twee- of driewegsysteem worden afgewogen tegen enkele nadelen,
waarover hier meer wordt verteld. Het hangt van onze instelling
af wat het zwaarst zal wegen: er zijn mensen die het stug bij een
luidspreker per weergever houden, maar de algemene trend is om
toch voor hoog en laag gescheiden luidsprekers toe te passen.
Bij het toepassen van meer dan één luidspreker dient een wissel of
scheidingsfilter er voor om aan elk van de luidsprekers het juiste
frequentiegebied toe te voeren. In het overgangsgebied treden fazeverschuivingen op, die voor stereo weergave taboe zijn en boven
dien komen hier de verschillende luidsprekerkaraktertrekken t. a.v.
klank, rendement en kleuring het duidelijkst naar voren. Het zijn
de aanhangers van de weergave over één luidspreker, die hier het
gevaar van het scheidingsfilter zeer zwaar laten wegen.
Een tweeweg wisselfilter heeft slechts één overgangsgebied en
biedt om die reden het minste gevaar. Door het overgangsgebied
laag te nemen (330 a 500 Hz) geniet men het voordeel dat de "ge
vaar zone" buiten het voor muziek belangrijkste deel van het audiospectrum - het middengebied tussen ca. 300 en 5000 Hz - ligt en
dat de Doppler-vervorming het meest effectief wordt vermeden.
Voor drieweg filters geldt ten aanzien van de lage scheidingsfrequentie hetzelfde. De hoge scheidingsfrequentie kiest men bij voor
keur niet lager dan 5000 Hz.

12.8. De aanschaf van weergevers
Wanneer men aan de hand van de criteria, zoals hiervoor opgesomd,
uit een aantal brochures een formidabele weergever heeft gekozen
en zich deze. (op het uur dat men twee exemplaren wil aanschaffen)
door de winkelier nog even laat demonstreren, kan men evenzeer
enthousiast als teleurgesteld raken.
In het laatste geval is uw gedachte waarschijnlijk: het klinkt toch
niet zoals ik het me had voor gesteld. Allicht I Men kan niet aan de
hand van papier een geluidsweergever selecteren. Wanneer de win
kelier verschillende weergevers kan demonstreren, valt uw keuze
misschien op een andere weergever, die er volgêns de specifica
ties in de folder minder florisant afkwam. Wat te doen?
Laat u bij aankoop van de weergevers bij voorkeur vergezellen door
een goede vriend, die voor zichzelf al eens een installatie naar uw
hart samenstelde. Of laat het een muzikant of liefhebber zijn, die
186

zo ongeveer wel weet hoe het moet klinken. Neem zelf grammo
foonplaten mee met uw eigen lievelingsmuziek en laat deze afspelen.
Voor een bepaalde soort muziek is de ene weergever beter dan de
andere. Luister samen en neem die weergever, die er op uw ge
hoor het beste afkomt. Laat de prijs bij voorkeur geen belangrijke
factor zijn, evenmin het aantal luidsprekers dat in de weergever
wordt toegepast.
Een driewegsysteem is vaak, maar niet altijd, beter dan een tweewegsysteem. Of we met een akoestische box, akoestisch labyrint
of met een basreflex kast te doen hebben, is evenmin van belang.
Laat uitsluitend het eindoordeel - het luisteren - de doorslag bij de
aankoop geven.

!
I

'

187

■

HOOFDSTUK 13

HOOFDTELEFOONS

In de overweging, dat bij stereofonische weergave tussen de beide
kanalen een grote overspraak (vermenging van beide kanalen)
plaats vindt als de weergave over weergevers geschiedt, is er tegen
woordig veel belangstelling voor hoofdtelefoons, die van nature
een volledige kanaalscheiding bewerkstelligen. Reeds vanaf de
eerste experimentele stereouitzendingen (zie Hoofdstuk 1) maakte
men gebruik van telefoons, maar dat was meer omdat men nog geen
weergevers kende. Later evenwel, toen men over goede weergevers
beschikte, is de belangstelling voor hoofdtelefoons blijven bestaan.
Men realiseerde zich daarbij dat stereoweergave met een hoofdte
lefoon voordelen heeft boven die via weergevers, maar de gebreken
van de eerste typen stonden een grote belangstelling in de weg.
Evenals een normale weergever kende een hoofdtelefoon akoestische
struikelblokken, die langzamerhand overwonnen zijn, waardoor een
brede kring van belangstellenden begint te groeien.
In het algemeen zal men een hoofdtelefoon boven normale weergevers
verkiezen als men muziek op normale sterkte (en zonder kamerresonanties) wil beluisteren. Behalve het genot ongestoord naar iets te
kunnen luisteren zonder anderen overlast te bezorgen, is het ech
ter vnl. de gemakkelijkst te realiseren hoge graad van prefectie
die aanleiding zal zijn de aanschaffing van een hooftelefoon te
overwegen.
Bij dat laatste moet natuurlijk direct worden gedacht aan een be
paald type, want beslist niet elke hoofdtelefoon biedt onvervormde
weergave. Aangezien de gegevens van hoofdtelefoons al even sum
mier zijn als die normaliter van weergevers worden verstrekt,
zal uiteindelijk een luistertest de doorslag moeten geven. De
keuze van een hoofdtelefoon is overigens niet zo moeilijk als bij
weergevers, aangezien het assortiment maar zeer beperkt is.
Ofschoon de impedanties van de hoofdtelefoons sterk uiteen lopen
(waarden van 8 ft, 16 ft, 50 ft, 75 ft, 400 ft en 600 ft komen het mees
te voor) hoeft men zich hieromtrent geen zorgen te maken. Hier
geldt niet, zoals bij luidsprekers en antennes, dat een juiste aan
passing moet worden verkregen om een maximale energieoverdracht te verwezenlijken. Een vermogen van reeds honderd milliwatt aan een hoofdtelefoon zou ons gehoor voorgoed beschadigen!
Meestal kan een hoofdtelefoon via een verzwakker (vaste of regel
bare weerstanden) op de luidsprekerklemmen van de versterker
worden aangesloten, mits daarover ook een weerstand met dezelfde
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waarde als de gewenste luidsprekerimpedantie, dus ca. 8 8 wordt
aangesloten (zie fig.1).
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HOOFDSTUK 14

OVER HI-FI GESPROKEN

14.1. Toelichting
Op grond van het feit dat dit boek door U geachte lezer, werd ge
kocht of in ieder geval wordt gelezen, mag worden geconcludeerd
dat er belangstelling voor audio aanwezig is en dat het woord HiFi zeker geen onbekende klank zal hebben. Het werd in dit boek
echter tot nu toe geen enkele maal gebezigd; het gebruik werd zelfs
hardnekkig vermeden. Hieruit kan men de gevolgtrekking maken dat
als een "begrip” zo consequent wordt omzeild, (terwijl het teken
Hi-Fi niet los te denken is van versterkers, afstemmers en weer
gevers, kortom: audio apparatuur) de schijver daar dan blijkbaar
iets bijzonders mee voor heeft.
Dat is het geval en we zullen in het nu volgende de sluier rond deze
geheimzinnigheid oplichten.

14.2. Wat is Hi-Fi?
Hi-Fi is de Engelse afkorting van High-Fidelity, hetgeen betekent:
zeer natuurgetrouw. Het predicaat komt voor op vele (de meeste)
componenten als onderscheid met andere, die het woord niet met
zich voeren. Omdat middels deze uitdrukking al geen onderscheid
meer mogelijk is, sedert bijna alle eenheden het woord Hi-Fi dra
gen, lanceerde een fabrikant onlangs het begrip Super Hi-Fi.
In 1948 stelde de toenmalige redactie van het tijdschrift Radio
Bulletin voor het Engelse begrip Hi-Fi (een begrip was het toen nog
wel) te vervangen door het synoniem Werkelijkheids Weergave, kort
WW genoemd, welke uitdrukking het helaas nimmer verder gebracht
heeft dan het gebruik in dit blad zelf.
Wat is nu Hi-Fi of WW en waarom maakt men onderscheid tussen
Hi-Fi en geen Hi-Fi?
De onderscheiding Hi-Fi komt toe aan de audioinstallaties, die het
geproduceerde geluid even natuurgetrouw weergeven als het oor
spronkelijk eens klonk. Uit deze definitie kan een ieder het gevolg
trekken dat alleen met zorg samengestelde weergeefcombinaties
(welke meestal nogal kostbaar zijn) Hi-Fi installaties zijn en dat
zeer vele op de markt onder de titel Hi-Fi uitgebrachte compo
nenten deze term niet verdienen, omdat zij ten ene male geen
natuurgetrouwe weergave kunnen verwezenlijken.
Aangezien verwarring rond de uitdrukking Hi-Fi op zichzelf nog
niet direkt rechtvaardigt deze term maar geheel te negeren,
willen we nog dieper op de zaak ingaan.
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14.3. Onduidelijkheid
Uit het onder punt 2 gestelde blijkt dat de term Hi-Fi aan duide
lijkheid alles heeft ingeboet: een onderscheid tussen werkelijk goe
de combinaties, die wel een onvervormde weergave bieden en de
talloze andere, die de werkelijkheid slechts gedeeltelijk benaderen
of zelfs helemaal niet, is niet meer mogelijk. De term Super- of
Ultra Hi-Fi behoeven we niet serieus te nemen.
Dat behalve schrijver zelf ook anderen een beetje met het probleem
in de maag zitten, kan men af en toe in de vakliteratuur vernemen.
Interessant is het "Redactioneel beraad" in Radio Bulletin juli 1965
blz. 441, waarin het volgende wordt geschreven:
Toen zo'n 30 jaar geleden in Engeland - en in mindere mate ook
elders - muziekminnende (radio) amateurs hun experimenten
richtten op het bereiken van een betere weergavekwaliteit dan met
de toen gangbare handelsapparaten mogelijk was, ontstond de
term "high-fidelity" (= hoge getrouwheid) als aanduiding van het
nagestreefde doel. Eigenlijk nog fout ook, want dat "hoge" zegt
niets, is slechts verwarrend. Vervang het maar eens door "lage"-,
"lange" - , "dikke"-, dan voelt U wel, dat ook "hoge getrouwheid"
onzin is. In de Britse vakpers stellen dan ook verschillende schrij
vers op gezette tijden het gebruik van deze term aan de kaak.
Onlangs geschiedde dit ook in Amerika, door niemand minder dan
Dr. Peter C. Goldmark, president en research-leider van CBSLaboratories, pionier op audiogebied en "geestelijk vader" van de
langspeelplaat.
Onder de titel "Wliat is High-Fidelity" (hoofdart. "Radio Electro
nics", maart 1965) zegt hij: "Laten wij die frase eens onder han
den nemen en "high" weglaten. Wat overblijft, doet denken aan
"realisme" en ik geloof dat we dat moeten nastreven bij geluidsreproduktie. Zelfs het woord "fidelity" geeft geen uitsluitsel zonder
de vraag te stellen "getrouwheid aan wat?" Aan de oorspronkelijke
compositie, zoals die de componist voor de geest stond? Aan een
bepaalde uitvoering in de concertzaal? Of getrouwheid aan een of
andere vertolking door iemands Hi-Fi-installatie?"
In zijn zeer lezenswaardig betoog gebruikt Dr. Goldmark verder
dan ook het woord "realisme", dus een zelfde begrip als ons voor
ogen stond, toen wij indertijd de term "werkelijkheidsweergave"
invoerden (RB nov. 1948, blz. 295). Om mogelijk misverstand te
voorkomen, is het nuttig op deze plaats nog eens duidelijk te defi
niëren wat wij daaronder verstaan, nl. (het streven naar) zoda
nige geluidsweergave, dat de luisteraar de indruk heeft alsof hij
bij de werkelijke uitvoering aanwezig is.
WW mag dan min of meer de oorspronkelijke betekenis van
Hi-Fi dekken, wat echter tegenwoordig onder Hi-Fi wordt ver
staan, is heel wat anders. In commerciële kringen, die de kreet
hier importeerden, heet alles Hi-Fi, wat voor muziekweergave is
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bestemd en in uiterlijke vorm of technische prestaties (en prijs!)
afwijkt van de "gewone" grammofoons en radiotoestellen.
Onder die Hi-Fi-apparaten treft men natuurlijke vele typen aan
van goede en zeer goede kwaliteit, die zich dan ook voor WW lenen.
Het zijn echter niet alleen de technische kwaliteiten van geluidsweergevers, versterkers enz. die bepalen of men al of niet met
een WW-installatie te maken heeft; hoe ze zijn opgesteld en afge
regeld is niet minder belangrijk en dat laatste is veeleer een
kwestie van kunst dan van techniek. Er zijn ook ontelbaren, die
streven naar een geluid, dat - naar ieders persoonlijke smaak mooier of beter (!), althans anders klinkt, dan de in werkelijk
heid uitgevoerde muziek heeft geklonken. Dit is dus een geheel
andere "school", gestimuleerd door een ware Hi-Fi cultus, die
ook enkele adepten heeft in professionele kringen. Dit dikwijls
doelbewust streven naar irrealistische geluidsweergave is o.i.
in principe niet verwerpelijk, men kan het zien als bijzondere
vorm van muziekbeoefening, een soort overgang tussen conven
tionele en elektronische muziek. Zolang deze weergave-techniek
nog geen aparte naam heeft, lijkt ons Hi-Fi wel een juiste aan
duiding: "getrouwheid aan eigen smaak" en sommigen worden er
"high” van.
Tot zover het Redactioneel beraad. In het inleidende artikel van
de langdurige serie "High-Fidelity - What is in a name" eveneens
in Radio Bulletin, welke artikelen-reeks in 1956 t/m 1958 door de
heer C.R. Bastiaans werd geschreven, maakt de schrijver gewag
van het volgende:
Als U eens werd gevraagd lezer, om een juiste definitie te geven
van Hi-Fi, wat zou U dan antwoorden?
Betekent dat veel hoog? U kent ze wel, die "vaklieden" die bij elk
spoortje teveel aan hoge tonen (met of zonder vervorming), hun
ogen dichtknijpen met de tong klakken en met vakkennis mompelen:
"Ha, Hi-Fi!" Of betekent het juist veel laag? Kan het soms een
maximum aan geluidsvolume betekenen, met of zonder toestem
ming van de buren? Of is het gewoon een synoniem voor een in
stallatie met zoveel knoppen om aan te fiedelen dat hiervoor een
machinistendiploma is vereist? Anderen beweren weer, dat Hi-Fiversterkers zijn die meer dan fl.500,— kosten.
Wat is nu Hi-Fi precies?
Schrijver dezes heeft enkele malen demonstraties bij gewoond met
installaties, die maar al te gauw het predicaat Hi-Fi werden toe
bedeeld. Vaak werd hij dan, na zich na enige uren te hebben afge
vraagd wanneer nu eindelijk eens zou worden gedemonstreerd hoe
het wel moest, opgeschrikt door vriendelijke woorden van de demonstrator, die bedankte voor de aandacht en de luisterschare daarna
beleefd naar huis wuifde.
De Hi-Fi demonstratie was al die tijd aan de gang geweest. . . en
Uw dienstwillige maar weer naar huis gewandeld, een ervaring
rijker; hoe het niet moest!
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Laten wij eens zien, hoe onze vrienden in de U.S.A. het doen.
Nu is het een feit, dat in gindse contreien "Hi-Fi" een modeartikel
is geworden. Alles ademt Hi-Fi. Wist U dat het Philadelphia Symphony Orchestra wordt aangekondigd als een Hi-Fi-orkest?
Dat zit 'm vast in het feit dat dit orkest en hoger en lager met
veel distorsie kan musiceren dan de Krasnapoetskie Philharmonics.
Boze tongen beweren dat Hi-Fi musici deze naam hebben gekregen
door het begrip High FInance, gezien zij zich gemeenlijk goed laten
betalen;
En wat denkt U van Hi-Fi meubilair?
Ik weet niet of dit soms stoelen zijn, waarin knus gezeten, ver
vormde muziek onvervormd zult kunnen horen. De laatste stunt
schijnt te zijn het introduceren van Hi-Fi piano's. Dit is m.i. wel
de meest elaborate onzin die men kan bedenken.
Dit al slechts om aan te tonen welk wanbegrip er heerst en op
welke wijze misbruik wordt gemaakt van onwetendheid en goede
trouw. En ondanks vakkundige voorlichting in vakbladen en popu
lair-wetenschappelijke organen als Radio Bulletin.
En na deze schrijver laten we direct daarop de redacteur van
Radio Bulletin in Redactioneel beraad van november 1968 blz.771
aan het woord:
"Het grote probleem van deze tijd is de onduidelijkheid, die voor
het eerst in politieke kringen is ontdekt, maar op practisch ieder
ander gebied eveneens is waar te nemen. Zo ook in het Hi-Fi wezen,
allengs uitgegroeid tot een zo veel omvattende affaire, dat het oor
spronkelijke begrip "High Fidelity" (werkelijkheidsweergave) nog
slechts op een kleine sector van toepassing is."

14.4. Hi-Fi normen
Gelijk ingenieurs, doktoren, professoren enz. hun titel pas mogen
voeren als zij een examen hebben afgelegd of een proeve van
bekwaamheid hebben gedaan, waaruit blijkt dat zij het waard zijn
deze onderscheiding te dragen, zou ook een audiocomponent pas
zijn titel "Hi-Fi" als hoogste beloning voor het werk van zijn ont
werpers en constructeurs mogen dragen, indien de eenheid vol
doet aan een aantal bindende eisen.
Het blijkt nu dat enkele fabrikanten inderdaad hun producten ver
gezeld doen gaan van een "cijferlijstje", op grond waarvan de
consument kan vaststellen dat het apparaat inderdaad aan hoge
eisen voldoet. Deze individuele meetrapporten treffen we alleen
bij de kostbare, niet in serie vervaardigde toestellen aan.
Een zo stringente eis als van elke component een afzonderlijk
meetrapport, behoeft in de meeste gevallen niet eens te worden
gesteld, sedert de meeste apparaten in een deels automatische
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serieproductie worden vervaardigd, waardoor alle eenheden
vrijwel constante eigenschappen bezitten. Het volstaat dus van
het prototype een meetrapport mede te geven. En dat zijn nu
die "technische gegevens" die de fabrikant in de brochures
noemt.
Zoals onder punt.6.2 opgemerkt, kan de fabrikant ons op een
dwaalspoor leiden door de gegevens onvoldoende te specificeren
of door verschillende meetmethoden te bezigen. Bij vergelijk
ingen met gegevens van andere merken, hetgeen een goede werk
wijze is om de betere en minder goede elementen van elkaar te
onderscheiden, kan het soms schijnen dat een minder goed apparaat
er beter afkomt dan een echt goed toestel.
Om fabrikant en consument te helpen bestaan er genormaliseerde
meetvoorwaarden, waarnaar de fabrikant kan verwijzen als hij
opgave van de meetresultaten doet. Helaas is er niet een duide
lijke norm, maar er zijn er verschillende, zoals die volgens
IHF, Din 45500, Din 45539, Din 45544.
De manieren, volgens welke de fabrikant gaat meten, zijn geheel
vrij: hem zou nimmer een gerechtelijke vervolging kunnen wor
den aangezegd als hij niet volgens een bepaalde meetmethode te
werk gaat. Het is het gevolg van deze vrijheden, dat de fabrikkanten de argeloze consument zo listig om de tuin kunnen leiden.
Het is nu alleen nog met bijzondere waakzaamheid mogelijk om
het kaf van het koren te scheiden, waarbij dit boek de juiste
richtlijnen verschaft.
Het mag plezierig schijnen dat alle Duitse fabrikanten hun speci
ficaties naar de Duitse Hi-Fi norm Din 4500 doen, waardoor de
consument veel onzekerheden worden weggenomen. Inderdaad
behoeft men er als koper niet aan te twijfelen dat de fabrieksspecificaties juist zijn en dat het apparaat, als de meetresulta
ten daarvan gelijk zijn - of beter zijn dan die volgens genoemde
norm, naar Duitse maatstaven een Hi-Fi apparaat is.
Helaas zijn de eisen, hierin neergeiegd, te licht om een waar
lijk natuurgetrouwe weergave te kunnen verwezenlijken.
Tot slot willen we nog eenmaal een gedeelte uit het "Redactio
neel beraad" van Radio Bulletin, november 1968, blz. 771, aan
halen, waarin de redacteur na een bezoek aan de eerste Duitse
Hi-Fi tentoonstelling in Düsseldorf het volgende schrijft:
In Duitsland was de belangstelling voor goede geluidsreproductie tot zo'n tien jaar geleden nog beperkt tot een handvol amateurs
die meestal zelf hun installaties monteerden en dan voor de spe
ciale onderdelen als luidsprekers en platenspelers op de import
waren aangewezen.
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Na 1958 nam de import - ook van complete apparaten - gestadig
toe, vooral uit Amerika en Engeland en later ook uit Japan. Pas
omstreeks 1960 begon de Duitse industrie zich in snel toenemende
mate voor de Hi-Fi markt te interesseren en neemt daar thans
een belangrijke plaats in. Het zijn echter vooral de grote fabri
kanten van radio- en televisietoestellen, die de Hi-Fi dienst uit
maken, in tegenstelling tot de toestand in andere landen, waar de
kleinere, vanouds in Hi-Fi gespecialiseerde fabrieken de toon aan
gaven. Dit verschil kwam in Dusseldorf tot uiting, doordat zich
hier veel duidelijker dan elders twee soorten Hi-Fi aftekenden.
Enerzijds de groep "werkelijkheidsweergave", vertegenwoordigd
door de specialisten op dit gebied, in wier stands en demonstratie
ruimten de "kenners" en muziekliefhebbers in de vertrouwde en
vertrouwelijke sfeer geheel aan hun trekken konden komen; ander
zijds de sectie "normale" (volgens DIN 45500) Hi-Fi, die zich in
de eerste plaats richt tot de velen die van Hi-Fi nog geen weet
hebben. Hier werd op vaste tijden een uitvoerig programma afge
werkt, bestaande uit het voordragen van welgekozen teksten uit de
reclameliteratuur, kwistig onderbroken door korte muziekfrag
menten, ten bewijze dat de zojuist besproken apparaten het werke
lijk deden. De ware liefhebbers toonden opmerkelijke belangstel
ling voor de buitenlandse fabrikaten, die kwalitatief nog steeds
beter zijn in verhouding tot gelijkgeprijsde Duitse apparaten, al
thans voorzover het de versterkers en luidsprekers betreft.

14.5. Het wennen aan de eigen muziekinstallatie
Tenslotte kunnen we niet voorbijgaan aan het verschijnsel, dat
ons gehoor zeer snel gewent aan een bepaald geluid of een bepaal
de klank. Dat houdt in dat het gebrek van onze muziekinstallatie
(en wees ervan overtuigd, dat er gebreken zijn) spoedig niet meer
als onvolmaaktheid wordt herkend, als we daarmede regelmatig
worden geconfronteerd. We gaan het geluid normaal, c.q. overkomstig de werkelijkheid achten en we zullen de neiging hebben
de klank van de eigen weergeefcombinatie als maatstaf te nemen,
waarnaar we alle andere geluiden beoordelen. Als we uitsluitend
muziek via de eigen apparaten beluisteren, zal het gebeuren, dat
echte, direct door muziekinstrumenten geproduceerde geluiden ons
plotseling vreemd en onwezenlijk in de oren zullen klinken.
En uitsluitend niet gereproduceerd geluid waarborgt ons Hi-Fi,
als we dit woord in zijn echte betekenis willen toepassen.
Willen we ons gehoor niet schaden, dan dienen we af en toe eens
naar echte, levende muziek te luisteren. Elke drie maanden een
verplicht bezoek aan een concert of op zijn minst zo nu en dan
eens een uitvoering van de harmonie bijwonen, behoort bij het
muziek beluisteren via een weergeefinstallatie. En daarbij zul
len we het, wat de verwikkelingen rond Hi-Fi betreft, maar bij
laten.
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