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VOORWOORD
Er is haast geen radio-amateur of hij begon zijn hobby met de bouw
vaneen e'énkringer. Deze eerste stap was meestalde belangrijkste:
bij dit eerste contact met de radiotechniek hangt het grotendeels af
van het welslagen van de onderneming of er een nieuw lid bij de
familie der radiohobbyisten mag worden gerekend of dat het spel
niet meer was dan een aftasten van de (vele) mogelijkheden tot een
gerichte vrijetijdsbesteding.
Is men uit het juiste hout gesneden, dan komen na deze eerste stap
de volgende treden van de ladder. Een ladder met een onduidelijk
einde overigens: op talloze plaatsen treffen we afsplitsingen aan en
de lengte ervan is beneden niet te overzien.
De eerste treden hebben een logische volgorde: na de éénkringer
volgt de tweekringer, na de tweekringer de AM-superheterodyne in
een verscheidenheid aan variëteiten, vervolgens komt meestal de
vermogensversterker aan bod: een pleisterplaats met ongekende
schakeringen, waarbij men meestal de kant van de Werkelijkheids
weergave opgaat, waarnamen vaak het terrein van de FM gaat ver
kennen. Hier komt ook de eerste keuzemogelijkheid: interesseert
hij zich niet zo voor audioweergave, dan kiest de amateur de rich
ting van het zendamateurisme of van de televisietechniek.
Voelt men zich niet zo tot die takken van de electronica aangetrok
ken, dan is het de bandrecorder die in graad van "moeilijkheid" op
de audioweergeefapparatuur volgt. Moeilijkheid tussen aanhalings
tekens, omdat dit slechts een relatief begrip is. Bij elke verkenning
van een nieuw gebied is er onzekerheid, terwijl onbekendheid met
de problemen ons de materie met "moeilijk" doet bestempelen. We
mogen ons echter wel realiseren dat er reeds een brede geasfal
teerde weg bestaat, waar alle struikelpalen verwijderd of in ieder
geval goed bebakend zijn. De moeilijkheid is verdwenen zodra we
de bakens kennen.
Zonder kennis van de bakens zouden we ons uiteindelijk doel zelfs
niet kunnen bereiken, omdat er een aantal gevaren zijn, die pas na
vele j aren intensief researchwerk door talloze technici konden wor
den bestreden.
In deze.uitgave treffen we niet alleen de wegen aan die ons naar een
goede bandrecorder voeren, maar ook een omschrijving van de di
verse struikelpunten. Minder beeldsprakig gezegd: behalve een keur
aan schakelingen vinden we ook een verklaring van het hoe en waar
om van de ontwerpen, waarvan de toelichting kon worden gedaan
aan de hand van enige theoretische kennis van de processen, die
bij het opnemen en weergeven plaats vinden.
De behandeling van de theorie is zo beknopt mogelijk gehouden als
voor een goed begrip van de techniek noodzakelijk is. De benade
ring van de technieken geschiedt vanuit een populair wetenschappe
lijk gezichtspunt, daar dit m. i. de juiste benaderingswijze voor het
amateurisme is. Een literatuurlijst achter in het boek, waarnaar
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wordt verwezen door de in de tekst achter # aangegeven cijfers,
geeft een beeld van reeds bestaande, soms meer wetenschappelijke
literatuur, waarin over het onderhavige onderwerp meer kan wor
den gevonden door hen, die dieper op de zaak willen ingaan.
Aan de versterkertechniek wordt ruime aandacht besteed. Behalve
dat de buizen- en transistorentechniek aanzienlijke verschillen
vertonen, bestaan er binnen deze twee gebieden nog heel wat scha keringen.Bij de voorlichting die dit boek geeft is vooral geput uit
wat er op professioneel en commercieel gebied bestaat, maar er
worden ook enkele speciaal voor amateurtoepassing ontworpen
schakelingen en constructies beschreven. Deze betrouwbare ont
werpen kunnen een basis voor eigen experimenten vormen, maar
evenzeer een einddoel inhouden.
Omdat een bandrecorderversterker op zichzelf nog geen bandrecor
der oplevert, maar vooral de aanschaf of het zelf maken van een
bandrecorderdek een van de voornaamste dingen is, wordt een
beschrijving gegeven van een zelf te maken mechanisme.
Een ontwikkelingsgang, zoals geschetst in het begin van dit voor
woord , heeft ook de auteur min of meer doorgemaakt. Anders dan
bij de lezer van dit boek het geval zal zijn heeft schrijver zich vroe
ger zonder enige kennis van zaken op een eigen, ongebaand pad op
weg naar de bandrecorder begeven. Zonder hulp van het geluk, een
goede vriend en de "Vragenpostredacteur van Radio Bulletin", zo
als de technische post van RB vroeger heette, zou ook ik nimmer
het doel bereikt hebben. De ervaringen van mijn struikelingen ge
ven thans echter een goede basis voor deze uitgave, waaraan ik
dank zij het boeiende karakter van het onderwerp met meer plezier
dan ooit ben begonnen. Indien al lezende een vonkje van deze vreug
de kan overspringen hoop ik dat dit een laaiend vuur van enthou
siasme zal ontketenen.
Tenslotte wil ik allen die geholpen hebben bij het tot standkomen van
dit boek, waaronder ook de importeurs, die mij enkele schemars
leverden, dankzeggen voor hun plezierige samenwerking.

Amsterdam, maart 1970

W. Jak
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INLEIDING
Wie zich straks bij het lezen van de processen, die bij het opnemen
en weergeven een rol spelen, dieper in de technische aspecten van
de "bandrecording" gaat .begeven, zal onwillekeurig onder de beko
ring komen. Ook dan zal hij bij tijd en wijle de bewondering voor
de mens, die dit alles ontdekte en in bruikbare vorm goot, niet kun
nen onderdrukken.
De pogingen om geluid voor de toekomst te bewaren dateren reeds
van de vorige eeuw. In die tijd werd de basis gelegd voor de drie
gebruikelijke registratiemethoden. De magnetische geluidsregis• tratie was een idee van de Amerikaan Oberlin Smith, die op 8 sep
tember 1888 - nu dus ruim 80 jaar geleden - in het tijdschrift "The
Electrical World" enkele methoden aan de hand deed om electroakoestische trillingen langs magnetische weg op te slaan. Hij had
niet de gelegenheid om praktische ervaringen op te doen: hij bracht
zijn ideeën in de openbaarheid in de hoop dat enkele van de talloze
experimentators er een richtlijn in zouden vinden.
Zijn voorstel was stalen draden en banden, maar ook ijzervijlsel
in een katoenen draad geweven, voor de registratie te gebruiken.
Op de wereldtentoonstelling te Parijs in‘ 1900 werd door de Deen
Valdemar Poulsenvoor het eerst een magnetofoon gedemonstreerd.
Het apparaat, waarop keizer Frans Jozef II de woorden "Deze nieuwe
vinding heeft me zeer geinter es seerd enikdankU zeer voor de de
monstratie" sprak, werkte met een stalen draad van ca. 1 mm dia
meter, die met een snelheid van 20 m/s langs een electromagneet
werd gevoerd. Doordat men in die dagen nog niet de beschikking
had over versterkerbuizen, heeft de magnetische geluidsregistratie
pas na 1920 een krachtige ontwikkeling doorgemaakt, nadat Poulsen
in die eerste jaren ook nog ontdekte dat een gelijkstroom voormagnetisering de geluidskwaliteiten de gevoeligheid aanzienlijk verbe
terde.
Bij gebruikelijke registratie methoden wordt het door een microfoon
opgewekte electrische signaal in een andere vorm van energie om
gezet en dan in een medium vastgelegd. De meest voorde hand lig
gende oplossing zou echter zijn de electrische energie, die in het
signaal ligt ingesloten en naar willekeur tot grote vermogens kan
worden versterkt, direkt in een medium vast te leggen. Dit zou
b.v. een keten van condensatoren kunnen zijn, waarin de momente
le spanningen, waaruit het signaal is opgebouwd, als ladingsverschillen in de condensatorketen zijn vastgelegd (fig. 1). Er zijn tot
op heden echter geen ladingdragers bekend, die hun lading over een
willekeurige lange periode voldoende constant houden, zodat voor
praktische toepassingen de electrische energie in een andere vorm
van energie moet worden omgezet. Dat kan dan weer mechanische
energie in de grammofoonplaat zijn; lichtenergie, ons bekend van
het optische geluidsspoor langs de filmstrook en tenslotte magne6
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Fig. la. Een beslist niet denkbeeldig registratiesysteem, waarbij
gebruik wordt gemaakt van een lint of band waarop een
doorlopende geleider en een aaneengesloten reeks kleine,
afzonderlijk geïsoleerde geleiders is aangebracht.
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Fig. lb. De weergeefapparatuur, zowel als de voor het opnemen be
nodigde toestellen, zouden bij rechtstreeks vastleggen
van het elektrische signaal bijzonder eenvoudig uitvallen.
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tische energie, waarbij de informatie als kleine magnetische vel
den op een magneetmateriaal (stalen draad, ijzeroxideband) wordt
vastgelegd.
Voor het terugwinnen van elektrisch signaal moet dan wederom een
omzetter worden toegepast. Bij de magnetische geluidsregistratie
past men "koppen" toe, bestaande uit een stalen kern, waarin de op
de band vastgelegde magnetische velden een flux teweeg brengen,
die in de spoel rond de kern een spanning opwekt, (fig. 2).
De problemen rond de magnetische geluidsregistratie hebben steeds
weer betrekking op het gering houden van de vervorming en het
handhaven van de hoge frequenties: zowel bij het opnemen als het
weergeven dreigen deze hoge frequenties verloren te gaan. Het be
houd ervan wordt verwezenlijkt door correcties inde versterkingkarakteristiek van de opneem- en weergeefketen. Aangezien de ho
ge zijde van het frequentiegebied daarbij steeds wordt opgehaald,
zijn speciale voorzienigen vereist om de uitstuurbaarheid van de
versterker voldoende groot en de vervorming voldoende laag te hou
den.
Het gehele samenspel berust op compromissen, maar wie de natuur
en de techniek liefheeft, zal zich er niet van laten weerhouden in
de boeiende techniek van de magnetische geluidsregistratie te dui
ken.
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Fig. 2. Eenvoudige opzet van een magnetofoon.
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BANDEIGENSCHAPPEN
1.1. Algemeen
Als we over bandeigenschappen spreken, dan krijgen we het over de
eigenschappen van de materialen, die in de band zijn verwerkt. Bij
een magnetofoonband onderscheiden we twee delen en wel de drager
en de eigenlijke informatievoerende laag (zie fig. 1.1.). In de be
ginjaren van de bandrecorder, waarvan de uiteindelijke verschij
ningsvorm vnl. het resultaat is van researchwerkzaamheden, die
door A.E.G. voor de tweede wereldoorlog werden verricht, expe
rimenteerde men evenwel ook met "Massebandern", dit zijn ban
den waarin het ijzeroxyde door de drager is vermengd en waarbij
dus niet twee afzonderlijke delen zijn waar te nemen, (zie fig. 1.2)
* 1
MAGNEET MATERIAAL (DOFFE Z'JDE)

DRAGER MATERIAAL (GUMMENDE Z'JDE)

Fig. 1.1. Bij de gebruikelijke geluidsbanden onderscheiden we een
drager en de eigenlijke magneetlaag.

MAGNEET EN DRAGERMATERIAAL IN ÉÉN

Fig. 1.2. In de "masseband", vrij vertaald massaband, is het ferromagnetisch materiaal door de drager vermengd.
Al spoedig verdween deze verschijningsvorm om plaats te maken
voor de vrijwel uitsluitend nog toegepaste gelaagde banden. Bij de
ze moderne geluidsband is de functie van de "drager” en de eigen
lijke oxydefilm strikt gescheiden. Het is het drager materiaal dat in
hoge mate de mechanische eigenschappen van de band bepaalt, maar
in een niet te verwaarlozen mate ook de magnetische eigenschappen.
Omgekeerd heeft de magneetlaag vrijwel geen invloed op de mecha
nische eigenschappen; hij is evenwel medebepalend voor de uiteindelijke dikte en de slijtvastheid van de band.
De oxydelaag dient als informatiedrager. De informatie is in de mag
neetlaag als kleine, van richting en in sterkte wisselende magneti
sche veldjes vastgelegd, zie fig. 1.3.
9

1.2. De mechanische eigenschappen
Zoals al opgemerkt bepalen de eigenschappen van het dragermateriaal niet uitsluitend hoe sterk de band zal zijn en hoe de band zich
zal gedragen onder invloed van krachten, temperatuurverschillen,
vochtgehalte e.d., maar voor een belangrijk deel ook de kwaliteit
van de band als informatiedrager. Zoals we onder punt 6. 9. zullen
zien, hangt de sterkte van de magnetische flux op de band af van de
dikte van de magneetlaag. Voor constante eigenschappen dient de
magneetlaag dus een gelijkmatige dikte te bezitten. Hiertoe wordt
dit heeft
de oppervlakte van de magneetlaag geslepen, maar
alleen zin indien de drager, de eigenlijke band dus, een volkomen
glad oppervlak heeft. Zie fig. 1.4.
Voor goede kwaliteit is een vlakke drager daarom van primair be
lang. Verder, en dat spreekt allemaal vanzelf, dient de drager
sterk te zijn, weinig rek te vertonen, niet of weinig gevoelig voor
temperatuur- en vochtigheidsschommelingen te zijn en teneinde zo
veel mogelijk band op een bandhaspel te kunnen wikkelen, dun te
zijn (zie fig. 1. 5). Tenslotte,en dat is zowel voor fabrikant als con
sument een heel erg teer punt, mogen de kosten van de band niet te
hoog zijn.

^— SINUS SIGNAAL

INWENDIGE
BANOFLUX

UITWENDIGE
BANOFLUX

%
22
RELATIEVE STERKTE
VAN DE ELEMENTAIRE MAGNEETJES
ZN ZN ZN Z

Z NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ N

N ZN ZN ZN ZN ZN ZN ZN ZN Z

wm km

Z NZ NZ NZ

:
Fig. 1.3. De informaties op de band zijn als magnetische velden vast
gelegd. In het poedervormige materiaal vormt elk mater iaalkorreitje (meestal van een naaldvormige struktuur) een
magneetje.
Als bandmateriaal past men cellulose, polymeren of polyesters toe.
De drager bestond tot voor kort uit acetaatcellulose, kortweg ace
taat genoemd, terwijl de modernste geluidsbanden van polyvinylchlo10
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ride (oftewel PVC) of een uit de polyestergroep afkomstige vastere
kunststof, b.v. mylar of terylen worden vervaardigd. * 2
Voor wat betreft de slijtvastheid van de banden is het bindmiddel van
de oxyde deeltjes van veel belang. Men past hiervoor lakken toe,
waaraan voor een gelijkmatige verdeling soms siliconenhars wordt
toegevoegd. Hiermede wordt tevens bereikt dat de magnetische laag
gladder is, waardoor de weergave van hogere frequenties beter zal
zijn.
Voor het hechten van de oxydelaag aan de drager is het van belang
dat het bindmiddel zich goed aan de drager hecht. Aangezien de ge
bruikelijke laksoorten zich niet aan polyester hechten, moet hierbij
een extra tussenlaag worden aangebracht, waarvan het afhangt of
de oxydelaag ook na veelvuldig gebruik niet zal loslaten. Bij de ou
dere bandsoorten is dat zeker het geval, hetgeen men gemakkelijk
kan controleren door een plakband tegen de oxydelaag te drukken en
de plakband en geluidsband dan weer van elkaar te trekken.
De lak bepaalt de soepelheid van de oxydelaag. Is de lak te hard, dan
zal het oppervlak afbrokkelen, verpoederen, zoals men zegt. Een te
zachte oxydelaag is ook niet gunstig, daar ook dan te veel slijtage
optreedt, waardoor koppen en aandrijfsysteem van de bandrecorder
snel vervuilen. Vanzelfsprekend moeten de lakeigenschappen onder
invloed van temperatuur- en vochtigheidsschommelingen constant
blijven.
GEPOL'JSTE MAGNEET LAAG
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1.3. De magnetische eigenschappen
De magnetische eigenschappen van de band hangen ten nauwste sa
men met de dikte van de magneetlaag en met de eigenschappen van
het ijzeroxyde. IJzeroxyden bestaan in verschillende chemische sa
menstellingen en verschillende kristalstrukturen, waarvan de mag
netische eigenschappen sterk van elkaar kunnen afwijken. Bij het
vastleggen van audio-informaties op de band dienen wij vanzelfspre
kend hiermede rekening te houden en willen wij de opneem- en weergeefversterkers goed aan hun functie aanpassen, dan dienen wij het
gedrag van de band te kennen. Aangezien we hierbij steeds met mag
netisme hebben te maken, willen we eerst eens zien wat magnetisme
is en hoe dit ontstaat.
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1.4. Magnetisme
Volgens de nieuwste gezichtspunten omtrent magnetisme veronderstelt
men dat elektronen niet alleen rond de kern draaien, maar ook een
eigen rotatie bezitten, waarvoor men de Engelse term "spin" gebruikt,
(to spin = draaien) Zie fig. 1.6. *3.
Deze spin heeft een magnetisch moment, het spinmoment, tot ge
volg. Door het paarsgewijs optreden van de elektronen met tegen
gesteld spinmoment op dezelfde elektronenschil, wordt het magne
tisch moment naar buiten opgeheven, geneutraliseerd. Behalve de
spin kan ook de baanbeweging van het elektron een magnetisch mo
ment (een baanmoment) veroorzaken.
Indien alle spin- en baanmomenten binnen een atoom elkaar ophef
fen ontstaat een diamagnetisch gedrag, waarbij /x relatief kleiner
dan 1 is. (/x rel. relatieve permeabiliteit, zie punt 1.5.)
Indien er gedeeltelijke magnetische momenten bestaan, dan spreekt
men van paramagnetisch gedrag, in welk geval n rel. groter dan 1 is
en als door alle elektronen van de atomen eenzelfde magnetisch mo
ment wordt veroorzaakt, dan spreekt men van verzadiging.
Tot zover betreft het magnetische verschijnselen in een willekeurige
stof. Ten gevolge van een bepaalde ordening van de atomen binnen
een kristalrooster, kan door quantenmechanische uitwisselingskrachten in zeer kleine groepen atomen (gebieden) van een stof ook vanzelf
een volledig magnetisch moment ontstaan. Een stof, waarbij dit kan
optreden, noemt men een ferromagnetische stof. (ijzer, nikkel en
o.a. cobalt). De kleine gebieden, de tot in verzadiging gestuurde
groepen atomen, noemt men Weiss’e gebieden. De grootte van zo’n
gebied bedraagt bij a ijzer bijvoorbeeld ongeveer 0,01 /xm. * 4
In een ferromagnetische stof komen vanzelfsprekend "oneindig" veel
van deze Weiss'e gebieden voor, waarvan hun magnetiseringsvectoren elkaar op grond van hun statistische verdeling naar buiten toe
volledig opheffen. Hierbij sluit deze theorie aan op de oudere theo
rie, die zegt dat een stof a.h.w. uit elementaire magneetjes is op
gebouwd. Pas onder invloed van een uitwendig magnetisch veld zul12

len alle vectoren van de Weiss'e gebieden in de veldrichting draaien,
waardoor in een ferromagnetisch materiaal magnetisme wordt geïn
duceerd.
Bij afwezigheid van een uitwendig magnetisch veld, wanneer de ge
bieden elkaar naar buiten toe opheffen, spreekt men van een neutraal
materiaal.
De scheidingszónes tussen de Weiss’e gebieden ontbreken natuur
lijk indien het een tot poeder gemalen ferromagnetisch materiaal
betreft, zoals in geluidsband toegepast, waarbij de afmetingen van
de fijngemalen deeltjes geringer zijn dan de noodzakelijke kritische
grootte van de Weiss'e gebieden. *5

Fig. 1.6. Als gevolg van de "spin” van de elektronen zal een mag
netisch moment optreden, dat al naar gelang de draai
richting van de elektronen naar buiten treedt of wordt op
geheven.
1.5. De eigenschappen van ferromagnetische materialen
Zoals we onder punt 1.1. zagen is de audio-informatie op de band
in de vorm van magnetische veldjes vastgelegd. Het op de band aan
wezige Y-Fe203 bezit magnetische eigenschappen, doch het is,
evenals gewoon smeedijzer e.d., zelf niet magnetisch. Toch bevin
den de vastgelegde informaties zich als magnetische veldjes op de
band en het is dus duidelijk dat dit een remanent magnetisme moet
zijn. Remanent magnetisme is het overgebleven magnetisme in een
ferromagnetisch materiaal, nadat dit door een uitwendig magnetisch
veld tijdelijk magnetisch is geweest.
Een magnetisch veld wordt als volgt opgebouwd.
Tussen de polen van een permanente magneet of van een bekrachtig
de electromagneet heerst een bepaalde veldsterkte H. (gemeten in
Oersted, afgekort Oe) Zie fig. 1.7. Als gevolg van het veld tussen
de beide magneetpolen wordt in het tussenliggende medium een be
paalde magnetische krachtstroom of magnetische flux geïnduceerd,
omwelke reden men ook wel van magnetische inductie spreekt, waar
van de sterkte in de eerste plaats afhangt van de veldsterkte H van
13

j
;
!
I

-

i

>
'
.
.
■

;
Fig.1.7.
de permanente magneet (of de bekrachtigde electromagneet) en van
de afstand tussen de beide magneetpolen. Bij het nu volgende zullen
we deze steeds constant denken. Zie fig. 1. 8 .
De sterkte van de magnetische flux, waarvoor we de term fluxdichtheid B (gemeten in Gauss, afgekort G) zullen bezigen, blijkt even
wel ook nog van iets anders afhankelijk te zijn, en wel van het mag
netisch geleidingsvermogen van het tussen de magneetpolen aanwe
zige medium. Van vacuüm, lucht en de talloze kunststoffen, die we
tegenwoordig rijk zijn, is dit magnetisch geleidingsvermogen, beter
gezegd de permeabiliteit n, zeer gering, maar tevens constant. Het
verband tussen de veldsterkte H, de fluxdichtheid B en de permea
biliteit n is neergelegd in de betrekking:
B
M = ü
H

I
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Het vermogen om magnetisme te geleiden is bij alle stoffen verschil
lend: in niet ferromagnetische stoffen, zoals vacuüm, lucht, koper,
kunststoffen e.d., is de permeabiliteit het kleinst en vrijwel con
stant. ( no)
In ferromagnetische materialen, zoals nikkel, ijzer en het op de
band gebrachte ijzeroxyde, is dat magnetische geleidingsvermogen
groter. Men spreekt dan van relatieve permeabiliteit ( h rel.).
Als gevolg van deze grotere relatieve permeabiliteit mogen we in
het onderhavige materiaal een grotere fluxdichtheid verwachten, in
dien het materiaal in een magnetisch veld wordt geplaatst. Zoals
geschetst in fig. 1. 9 , zal een groot deel van het magnetisch veld
14
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zich door het ijzer met een grotere permeabiliteit dringen, terwijl
het veld niet wordt beïnvloed door de kunststof.
Indien de veldsterkte H gering is, kan bij geringere toename van de
ze veldsterkte H een evenredige vergroting van de fluxdichtheid B
in het materiaal worden gemeten.
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Fig. 1. 8 . Als gevolg van de
veldsterkte treedt tussen de
polen induktie op, waarvan de
fluxdichtheid B o. a. afhangt
van het magnetisch geleidingsvermogen van de tussen de po
len aanwezige stof.

Fig. 1. 9 . Indien in het veld
een stof met groot geleidingsvermogen wordt geplaatst,
zullen alle krachtlijnen door
deze stof gaan.

De grootte van de relatieve permeabiliteit /x rel. van het ferromagnetische materiaal is evenwel afhankelijk van de veldsterkte H, en
hierin schuilt het grootste probleem van de magnetische geluids
registratie. Als het materiaal verzadigd is, hetgeen het geval zal
zijn als het ijzer in een sterk magnetisch veld is geplaatst, dan is
de permeabiliteit nihil.
Vóór verzadiging is bereikt neemt de permeabiliteit reeds af, zodat
er geen constante betrekking bestaat tussen de veldsterkte H en de
fluxdichtheid B in het materiaal. Behalve dit kunnen we nog een an
der verschijnsel waarnemen, en wel dat bij vermindering of omke
ring van de veldsterkte H, waarmede we bij een wisselend magne
tisch veld voor audioregistratie hebben te maken, de magnetische
inductie in de ferromagnetische stof niet direkt volgt. Dit is het hysteresis verschijnsel.
Hier blijkt de gecompliceerdheid van de problemen: dank zij dit ver
schijnsel bestaat de remanentie, die we voor een zo groot mogelijke
gevoeligheid zo sterk mogelijk wensen, maar tevens zullen we een
15

grote vervorming van het audiosignaal mogen verwachten als gevolg
van deze niet-lineariteit tussen de aangelegde veldsterkte H en de in
de band geïnduceerde fluxdichtheid B.
Op dit punt zijn we aangekomen bij de zo bekende grafische voorstel
ling van de betrekking tussen de veldsterkte en magnetische inductie:
de magnetiseringskromme of te wel de B-H kromme en daarop vol
gend de hysteresislus.
1.6. De magnetiseringskromme
De relatie tussen de veldsterkte H en de als gevolg hiervan in een
ferromagnetische stof opgewekte magnetische inductie B is weerge
geven in fig. 1.18. Aan de hand van de daaraan voorafgaande figuren
zullen we zien hoe zo’n grafische voorstelling ontstaat. * 6
In fig. 1.10a zien we de veldsterkte H en de daaruit voortvloeiende
fluxdichtheid B in een coördinatenstelsel uitgezet. In een niet-ferromagnetisch medium zal er een strikt lineair verband bestaan tussen
B en H, zoals weergegeven in fig. 1. 10b.
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Fig. 1.10a. Coördinatenstelsel of assekruis.
Fig. 1.10b. Bij materiaal met geleidingsvermogen Uo bestaat een
lineair verband tussen veldsterkte H en induktie B.
In fig. 1.11 zien we als uitgangspunt wederom ons coördinatenstelsel
met B en H. Indien het hier een ferromagnetisch materiaal betreft,
dan zal bij toename van de veldsterkte een flux in het materiaal wor
den geïnduceerd, waarvan het verloop ongeveer zal zijn zoals in
fig. 1.11 geschetst. Dit is de magnetiseringskromme.
Onder invloed van de gestadig toenemende veldsterkte H worden de
Weiss’e gebieden, waarover onder punt 1.4. werd gesproken, gro
ter door verschuiving van hun grenzen. Dit kan dan alleen ten koste
van de naburige Weiss'e gebieden gaan. Bij poedervormig materiaal,
zoals op magneetbanden voorkomt, volgt daarentegen een draaiing
van de magnetiseringsvector van de deeltjes in de richting van het
magnetische veld. Lees punt 1.4.
16

I

+e

-f8
—H

+H
GEBIED

- B

-H

4H

I
I

Fig.1.11.

-8

Fig.1.12.

Het magnetiseringsproces wikkelt zich in drie niet duidelijk begrens
de gebieden fysisch verschillend af. In fig. 1.12 zien we deze gebie
den in de magnetiseringskromme aangegeven. Indien de veldsterkte
H nog niet groot is, dus in gebied I, verlopen de vergrotingen van
de Weiss'e gebieden,resp. de draaiingen van de magnetiseringsvectoren bij poedervormige deeltjes, reversibel. Dit wil zeggen dat de
gebiedsgrenzen nog niet de sprong over de kloven in de kristallijne
struktuur van de ferromagnetische stof maken: het vergroten ge
schiedt slechts elastisch, waardoor direkt na wegneming van het
veld weer de oorspronkelijke toestand terugkeert.
In gebied 2 is de inductie B zo groot geworden, dat bij verdere toe*name van de veldsterkte H een sprongsgewijze verschuiving van de
gebiedsgrenzen over de barrières in de kristalstruktuur plaats vindt.
Bij poedervormige deeltjes draait de magnetiseringsvector sprongs
gewijze in de richting van het uitwendige veld. In de cirkelvormige
inzet in fig. 1.12 zien we hoe de relatie tussen B en H daardoor staps
gewijze verandert: men spreekt hier van "Barkhausensprongen".
Bij deze vergroting van de magnetische inductie B moet een zekere
energie worden toegevoerd, waarvan de grootte wordt bepaald door
het richtingsverschil tussen de magnetiseringsvectoren van de deel
tjes en die van het uitwendige veld. De vereiste veldsterkte voor de
ze sprongen wordt met "sprongveldsterkte" h aangeduid, terwijl de
vereiste energie "omslagenergie" wordt genoemd.
Indien de veldsterkte in dit gebied gaat afnemen zal alleen het rever
sibele aandeel, van de magnetische inductie verdwijnen; de poeder
vormige deeltjes kunnen de benodigde omslagenergie, welke gewenst
is om weer de oorspronkelijke toestand te bereiken, niet zelf op
wekken, terwijl resp. bij vaste materialen de gebiedsgrenzen de bar17
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rières niet uit eigen beweging kunnen overwinnen. Indien het uit
wendige veld geheel verdwenen is zal daarom in het materiaal een
bepaalde inductie blijven bestaan, waarvan de grootte afhankelijk
is van de oorspronkelijke werkzame veldsterkte. Deze rest-inductie is het remanent magnetisme, waarover reeds onder punt 1.5
werd gesproken. Zie fig. 1.13.
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Fig.1.14.

Indien we de sterkte van het uitwendige veld verder opvoeren, zullen
we het gebied 3 naderen, waarin de magnetische inductie niet ver
der kan toenemen. In dit geval wordt gesproken van verzadiging,
waarbij in het materiaal alleen nog Weiss’e gebieden voorkomen met
de magnetiseringsvector in de richting van het uitwendige magne
tische veld. Bij poedervormig materiaal zullen vrijwel alle magnetiseringsvectoren in de veldrichting liggen. Deze toestand is weer
gegeven in fig. 1.14 en wordt grensinductie B gr genoemd.

!
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(Terloops zij hieraan toegevoegd, dat onder invloed van een toene
mende veldsterkte H nog wel een lineair verband bestaat tussen B
en H overeenkomstig fig. 1. 10b, waarbij de permeabiliteit nihil is
(M o).

1.7. De hysteresislus
Neemt de veldsterkte H na het bereiken van de verzadiging wederom
af, dan zal ook nu weer alleen het reversibele aandeel van de magne
tische induktie verdwijnen. Zoals weergegeven in fig. 1.15 zal bij
geheel afwezig zijn van een uitwendig veld nog een aanzienlijke remanente induktie aanwezig blijven. (Br).
Indien wederom een uitwendig veld wordt opgebouwd, maar nu in te
gengestelde richting, (in de grafiek aangegeven met -H) dan zal eerst
het remanente magnetisme moeten verdwijnen alvorens in het ma
teriaal een nieuw, tegengesteld gerichte magnetische induktie B (in
18
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de grafiek met -B) kan worden opgebouwd.
Bij een bepaalde veldsterkte -H zal het remanente magnetisme ver
dwenen zijn. In fig. 1.16 is deze veldsterkte aangegeven met Hc; de
voor het verdwijnen van de remanentie benodigde veldsterkte wordt
coërcitiefkracht genoemd.
Vergroten wij de veldsterkte in tegengestelde richting verder, dan
zal opnieuw een punt bereikt worden waarbij de magnetische induktie van het materiaal als gevolg van verzadiging niet verder kan toe
nemen (-B gr). Verdwijnt het uitwendige veld geheel, dan blijft in
het materiaal ook nu weer een negatieve remanente induktie -Br
over, welke pas verdwijnt onder invloed van een wederom positief
gericht veld met de sterkte Hc (de coërcitief kracht), zoals weer
gegeven in fig. 1. 17.
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Fig.1.18.
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Vergroten we de veldsterkte H, dan zal een nieuwe positieve flux
in het materiaal worden geïnduceerd, totdat wederom verzadiging
optreedt. We hebben nu weer de toestand van fig.1.14 bereikt, waar
na bij afname van het uitwendige veld weer een complete cyclus kan
worden herhaald. Aldus wordt de complete hysteresiskromme ge
vormd, waaruit we alle magnetische eigenschappen van het materi
aal kunnen aflezen. Zie fig. 1.18.
Twee belangrijke eigenschappen kunnen we al direkt uit de hysteresisfiguur zien. In de eerste plaats zien we de sterkte van de remanente Br, welke we zo groot mogelijk wensen, teneinde een zo groot
mogelijke uitstuurbaarheid te verkrijgen. Ten tweede kunnen we di
rekt de grootte van de coërcitiefkracht aflezen, welke we zo klein
mogelijk wensen met het oog op een zo groot mogelijke gevoeligheid

Fig. 1.19. Voor bandregistratie "ideale" hysteresislus.
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Fig. 1.20a-b-c. Verschillende hysteresisfiguren bij verschillende
Y-Fe2 03 strukturen.
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en de wisbaarheid van de band, maar welke daarentegen zo groot mo
gelijk dient te zijn met het oog op het behoud van de hoge frequenties
in de band. Bij hoge frequenties komen op de band immers zeer klei
ne velden voor, die vanwege hun ongunstige verhouding tussen dia
meter en de lengte een aanzienlijke verzwakking ondervinden. Aan
gezien de golflengten van de hoogste frequenties kleiner zijn naar
mate de bandsnelheid lager is, kunnen we bij de lagere bandsnelheden een sterke hoog-afval verwachten. Bij een bandsnelheid van b.v.
9,5 cm/S en een frequentie van 10 kHz is de lengte van de veldjes
9,5 ^m. Bij gebruik van langspeelband met een laagdikte van 15 pm
betekent dit een bijzonder ongunstige verhouding.
Een grote coërcitiefkracht beperkt de demagnetisatie van de kleine
veldjes, maar geeft dus moeilijkheden bij het wissen. # 7
Tenaanzien van de coërcitiefkracht bestaan dus tegengestelde eisen,
die er toe noodzaken een gemiddelde te vinden.
Samenvattend kunnen we zeggen dat een ideale hysteresislus er on
geveer uit zal moeten zien als in fig. 1. 19. Van de meeste ferromagnetische materialen verloopt de lus volgens fig. 1. 18, terwijl door
wijzigingen in de kristal structuur van de voor geluidsband in aan
merking komende ijzeroxyden andere krommen overeenkomstig fig.
1. 20 a, b en c kunnen ontstaan.
1.8. De remanentiekromme
Een derde belangrijk gegeven, dat niet direkt uit de magnetiseringskromme kan worden afgelezen, maar wel hieruit kan worden afgeleid,
is de remanentiekromme. Remanentie is toch de eigenschap waarop
de gehele magnetische geluidsregistratie is gebaseerd en deze krom
me in een figuur uitgezet vertelt ons precies hoe een signaal als mag
netisch flux op de band zal worden vastgelegd onder invloed van het
uitwendige magnetische veld, dat in de spleet van een opneemkop
wordt opgewekt.
Anders dan de magnetiseringskromme, welke maatgevend is voor de
in een ferromagnetisch materiaal opgewekte magnetische induktie B
onder invloed van het inwerkende veld H, bepaalt de remanentiekrom
me de in dit materiaal achterblijvende remanentie, nadat het veld
verdwenen is. Een magnetiseringskromme kan slechts worden opge
tekend indien het ferromagnetische materiaal gedurende de gehele
cyclus bewegingsloos in het uitwendige veld is geplaatst, omwelke
reden men wel van een statische magnetische kromme spreekt. De
remanentiekromme ontstaat wanneer het materiaal slechts kortston
dig in een magnetisch veld verkeert, zoals het geval zal zijn bij de
afzonderlijke op de band aanwezige deeltjes, zodat men hier van een
dynamische magnetische kromme spreekt. * 8
De dynamische karakteristiek kan volgens fig. 1. 21 uit de statische
worden geconstrueerd. Indien we van een magnetisch neutraal mate
riaal uitgaan en onder invloed van het uitwendige veld H overeenkom
stig de figuren 1.11 en 1.12 de magnetiseringskromme optekenen,
daarbij het uitwendige veld H steeds even wegnemend teneinde het
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remanente magnetisme te meten, kunnen we als resultaat van een in
gelijke delen, d.w.z. lineair, toenemende veldsterkte H een bepaalde
(niet-lineaire) remanentie Br in het materiaal waarnemen.
In figuur 1.22 zien we de remanentiekromme ontstaan door in de
grafiek het bij de veldsterkten Hl, H2, H3 enz. behorende remanente
magnetisme Br 1, Br 2, Br 3 enz. uit te zetten. Indien het veld H
tegengesteld wordt genomen ontstaat vanzelfsprekend eenzelfde
kromme.
In fig. 1. 23 is de remanentiekromme uitgezet ontdaan van de hulplij
nen, die voor het construeren nodig waren.
Het zal duidelijk zijn dat indien een ferromagnetische band langs een
wisselend magnetisch veld wordt gevoerd, waarvan sterkte en rich
ting een functie van een audiosignaal zijn, een allerminst lineair ver
band zal bestaan tussen de in de spleet van de opneemkop aanwezige
momentele veldsterkte en de daarvan gevolg zijnde remanente bandflux. De moeilijkheden bij het vastleggen van audioinformaties op
magneetband komen in het derde hoofdstuk aan de orde.
Het zij vermeld dat de in dit hoofdstuk geschetste grondslagen niet
volledig zijn. Wil men dieper op de zaak ingaan, dan dient men de
in de literatuurlijst aanbevolen literatuur te raadplegen.
Met bovenstaande kennis als basis kunnen we gemakkelijk de proces
sen in de magneetlaag van de band begrijpen. We zullen nu eerst be
kijken welke grondstoffen voor de magneetlaag benodigd zijn.
1.9. De opbouw van de magneetlaag
Als magneetmateriaal past men nagenoeg uitsluitend ijzeroxyde in
de chemische samenstelling Y-Fe2C>3 toe. Dit oxyde wordt met een
bindmiddel gemengd en in een kogelmolen fijngemalen tot deeltjes
Fig.1.21.
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met een grootte in de orde van ca. 0,1 \im tot max. 1 /im.
Het ferri-oxyde wordt door verhitting uit ferro-ferri-oxyde verkre
gen, waarbij al naar gelang het voorgaande proces een kubische- of
een naaldvormige oxyde kristal-struktuur ontstaat.
De struktuur van het Y-Fe2C>3 is in hoge mate bepalend voor de bandeigenschappen. Een naaldvormige struktuur, en dan in het bijzonder
die met de grootste verhouding tussen lengte en diameter van de kris
tallen, geeft een grotere coërcitiefkracht dan het geval is bij kubi
sche kristallen. Door deze hogere coërcitiefkracht worden de klei
ne magnetische velden, zoals deze voorkomen bij de registratie van
de hoogste audiofrequenties, beduidend minder verzwakt dan het ge
val is bij kleinere coërcitiefkrachten.
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Fig. 1. 22. Constructie van de remanentiekromme uit fig. 1. 21.
1.10. Karakteristieke golflengte
Uit het begrip "karakteristieke golflengte" kan men de verzwak
king afleiden, die de hoge frequenties ondervinden als gevolg van
het nog onder hoofdstuk 4. 3 te behandelen onvolmaakte band-kopcontact en de demagnetiseringsverliezen bij kleinere golflengten, die
optreden ten gevolge van de ongunstige verhouding tussen diameter
en lengte van de magnetische velden. Over dit laatste werd al gespro
ken onder punt 1.7.
Men verstaat onder de karakteristieke golflengte van een band die
golflengte van de magnetische velden, die in een weergeefkop een
8,68 dB lager niveau induceren dan bij lage frequenties.
De vreemde waarde 8,68 dB komt overeen met 1 Neper, een maat
welke niet erg in zwang is gekomen. Bij de normaal in de handel
zijnde banden ligt de karakteristieke golflengte rond de 50 firn.
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Fig.1.23. Remanentiekromme, waarmede wij bij het registratie
proces in hoofdstuk 2 te maken zullen krijgen.
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Afb. 1.24a en b. Een demon
streer apparaat zoals dit door
Agfa wordt gebruikt om de
magnetische geluidsregistra
tie te verduidelijken.
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HOOFDSTUK 2

EIGENSCHAPPEN VAN DE KOPPEN
2.1. Algemeen
Bij het opnemen en het weergeven hebben we vanzelfsprekend ook
met de eigenschappen van de koppen te maken, die bij het opnemen
het electrische signaal omzetten in een magnetisch veld en bij het
weergeven dit proces omgekeerd verzorgen. De problemen, die de
koppen ons geven, zijn van veel geringer aard dan we van de band
kennen, althans we kunnen de moeilijkheden veel gemakkelijker het
hoofd bieden.
We krijgen te maken met ijzerverliezen, d.w.z. de gezamenlijke
verliezen die in de ringkern van de kop ontstaan, de spleetverliezen en de eigenschappen van de spoel rond de kern, welke een zelfinduktie en een eigen-capaciteit bezit. Alvorens deze facetten nader
toe te lichten willen we eerst de constructie van de koppen bekijken.
2.2. De constructie van de koppen
De remanente magnetische flux, waarom het bij magnetische geluids
registratie op band handelt, wordt op de band gebracht door deze
langs een smal magnetisch veld te voeren.
Zo’n smal magnetisch veld is aanwezig in een luchtspleet van een
magnetisch circuit, zoals in fig.2.1. schetsmatig is weergegeven.
Het veld wordt in de kern opgebouwd als we een electrische stroom
door de spoel voeren. Indien de sterkte en de stroomrichting veran
dert zal ook de sterkte en polarisatie van het magnetische veld in de
spleet wisselen overeenkomstig de stroom door de spoel. Indien we
dus een audiosignaal door de spoel sturen, kunnen we een magne
tische veldsterkte verwachten, waarvan sterkte en richting een ge
trouwe copie vormen van de oorspronkelijke luchttrillingen.
Aangezien de magnetische induktie in de kern aanzienlijk is bij een
materiaal met hoge permeabiliteit U rel., zie hoofdstuk 1, dan kun
nen we een krachtig veld in de spleet verwachten. Terplaatse van de
luchtspleet is de permeabiliteit (dit is: magnetisch geleidingsvermogen) beduidend minder en hier zullen de magnetische krachtlijnen
een grote weerstand moeten overwinnen. Omdat deze magnetische
weerstand des te geringer is, naarmate het gebied, waardoorheen
de magnetische krachtlijnen lopen, een groter oppervlak heeft, zul
len de krachtlijnen deels uit de spleet treden, overeenkomstig
fig.2.1. * 9
Om dit uittredende veld is het ons te doen, daar we dit gemakkelijk
in de magneetlaag van de band kunnen brengen. Teneinde dit uittre
den sterker te maken verkleinen we de diepte van de spleet zoals
25

geschetst in fig. 2.2. We hebben tevens het magnetische circuit, de
kern om precies te zijn, een zo gunstig mogelijke vorm gegeven.
Een praktische uitvoering is geschetst in fig. 2.3, terwijl fig. 2.4
een andere vorm toont voor registratie van twee sporen t.b.v.
stereo.
We willen in fig. 2.5 alleen nog drie belangrijke begrippen toe
lichten, die we voor het lezen van de volgende hoofdstukken wel
goed moeten onderscheiden.

Fig. 2.1. Een bijna gesloten magnetisch circuit, waarbij krachtlij
nen rond de luchtspleet uittreden
Fig. 2.2. Door de luchtspleet minder diep te maken concentreert
het magnetisch veld zich sterker rond de spleet, waar
door het uittredende veld groter wordt.

Èa:

m
Fig.2.3. Professionele uitvoering van een volspooropneemkop.
Fig. 2.4. Professionele uitvoering voor registratie van 2 sporen.
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2.3. Het verschil tussen wiskop, opneemkop, weergeefkop en
combikop
Als gevolg van hun verschillende functies zijn er geringe verschil
len tussen de diverse bandrecorder koppen waar te nemen. In de
hoofdstukken waar deze functies ter sprake komen wordt de nood
zaak voor de constructievariaties wel duidelijk.
Zoals onder punt 2.4 wordt toegelicht bezit een wiskop een ferrietkern terwille van zo klein mogelijke wervelstroom verliezen, die
bij de hoge frequenties van ca. 80 kHz aanzienlijk zijn. De wiskop
onderscheidt zich óók door zijn lage zelfinduktie. Deze lage zelfinduktie, waarvan de waarde rond 1 a 2 mH ligt, geeft bij de hoge fre
quenties de ge makkelijkste aanpassing aan een bijstroomoscillator.
Een wiskop is in tegenstelling tot de overige koppen nimmer in een
magnetisch afschermend huisje o.i.d. aangebracht, aangezien een
afscherming voor uitwendige magnetische velden in het geheel niet
nodig is. We kunnen de ferrietkern (één oi twee, dit laatste voor re
gistratie op twee sporen ten behoeve van stereofonie) en de spoelen
duidelijk zien. Tenslotte heeft een wiskop een bijzonder lange spleet
van ca. 200 /im, of zelfs twee spleten achter elkaar. De grote spleetlengte is gewenst teneinde een zo diep mogelijk indringend veld te
verkrijgen. De behoefte van twee spleten kwam voort uit het feit dat
de permeabiliteit van ferroxcube geringer is dan van mumetaal, waar
door de krachtlijnen geleidelijker uit de kop treden. Hierdoor is de
demagnetisering van dwarsgerichte velden minder, hetgeen wordt
verholpen door twee spleten aan te brengen, waardoor het veldsterk
te verloop steiler is en dus de dwarsgerichte component groter. * 10

•

SPLEETBREEDTE
SPLEETL ENGTE
KOPSPIEGEL

Fig.2.5. Voor een goed begrip dienen we de spleetlengte, spleetbreedte en kopspiegel goed van elkaar te onderscheiden.
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Een opneemkop en weergeefkop hebben zoveel met elkaar gemeen,
dat men voor commerciële toepassingen, waar bezuiniging op ma
teriaal een eerste vereiste is, de functies opnemen en weergeven in
één kop heeft verenigd, in welk geval men van een combikop spreekt.
Al deze koppen zijn in een mumetalen omhulsel aangebracht of wor
den met een los mumetalen huis geleverd. De spleet is altijd zeer
kort, en wel 25 a 10 nm voor een opneemkop en 3 a 5 nm voor de
weergeef- en combikoppen.
Het belangrijkste verschil van de opneemkop met de overige koppen
is dat behalve de spleet vóór in de kop ook achter in de kop een
spleet voorkomt, overeenkomstig fig.2.3. Deze spleet is gewenst
om verzadiging van de kern als gevolg van het toegevoerde audiosignaal te voorkomen: de spleet heeft een lengte van ca. 400 |im.
In de weergeefkop komt deze spleet niet voor, aangezien hierin im
mers onder invloed van de bandflux beslist geen verzadiging zal kun
nen optreden. Wel is het belangrijk om magnetisering van de kern
te voorkomen, aangezien dit straks tot sterke ruis aanleiding zal
geven. Hiertoe past men voor de kern van de weergeefkop een ma
teriaal met geringe permeabiliteit toe.
De combikop moet voor opnemen en weergeven worden gebruikt. In
de eerste plaats bezit de combikop dus een achterspleet als bij de
opneemkop. In de tweede plaats wordt voor de kern wel een stof met
hoge permeabiliteit toegepast en ten derde houdt men de voor weer
gave van hoge frequenties zo belangrijke kleine spleetlengte (ca.
5 nm) aan.
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2.4. Verliezen in de kern
Zoals bekendis de kern van een electromagnetisch element waarbij
wisselende magnetische velden voorkomen, zoals bij de transforma
tor, de electromagneet en sommige relais, opgebouwd uit lamellen.
De kern mag bij wisselende velden niet uit één stuk zijn samenge
steld omdat in de kern zelve, evenals in de spoel die zich bij ge
noemde onderdelen rond de kern bevindt, in dat geval eveneens een
stroom zou worden opgewekt, zie fig.2.6. Een dergelijke "wervel"
stroom zou vanzelfsprekend een ontoelaatbare belasting vormen voor
het magnetische veld.
Door de kern uit onderling gëisoleerde lamellen samen te stellen
wordt de invloed van de wervelstromen aanzienlijk teruggebracht en
wel des te meer naarmate de lamellen dunner zijn. Zie fig. 2.7.
Helemaal op te heffen zijn de wervelstromen niet en het zijn deze
verliezen, die ons met name bij de hogere frequenties parten spelen.
Voor wat betreft het audiogebied met frequenties tot max. 20 kHz
hebben we weinig te maken met de ijzerverliezen. Zoals we echter
in hoofdstuk 4 zullen zien dient voor het opnemen een hoogfrequen
te stroom door de opneemkop en de wiskop te worden gevoerd, om
welke reden de ijzerverliezen toch wel zwaar wegen.
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Ten aanzien van de wiskop, waarin een krachtig hoogfrequent veld
moet worden opgewekt, wegen de verliezen erg zwaar. Al van af het
begin dat men goede ervaringen met keramische kernmaterialen
oogstte worden in wiskoppen ferrietkernen toegepast, waardoor de
verliezen met ongeveer het twintigvoudige lager zijn dan met gelamelleerde kernen haalbaar is. De (niet meer voorkomende) wiskop
pen met gelamelleerde kern dissipeerden ongeveer een vermogen
van ca. 4 W voor normaal wissen - de moderne wiskoppen met ferritkern gebruiken niet meer dan ca. 0,2 W.
Voor de opneemkop zou een ferrietkern eveneens aanzienlijke verbe
tering geven, maar aangezien het toegevoerde hoogfrequente ver
mogen hier veel geringer is, weegt deze noodzaak niet zo zwaar als
bij de wiskop. Aangezien perfectie echter het streven is, heeft men
bij herhaling getracht om voor de opneem- zowel als de weergeefkop ferrietkernen te fabriceren. Hierbij stuit men op het probleem
de spleet van de koppen zuiver te krijgen, hetgeen door de broos
heid van het overigens zeer slijtvaste ferriet ten zeerste wordt be
moeilijkt. Bij de wiskop met zijn 200 fim lange spleet doet zich dit
bezwaar niet gelden, maar men kan zich voorstellen dat een gerin
ge afwijking van de spleet in de opneem- en weergeefkop, waarvan
de spleetlengte resp. ca. 10 nm en 3 jim bedraagt, ontoelaatbare
kwaliteitsverliezen zal opleveren.
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MASSIEF 'JZEREN KERN

WERVEL STROMEN IN MASSIEVE KERN

Fig. 2.6a. en 6b. In een massieve kern zal onder invloed van het
magnetisch veld een stroom worden opgewekt, die het magnetisch
veld zal tegenwerken.
De wervelstromen zetten de opgenomen energie in warmte om.
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Fig. 2.7. Wanneer de kern uit dunne lamellen wordt samengesteld
zullen de wervelstromen slechts zwak zijn en bovendien
een grote omweg door het ijzer moeten maken, waarin zij
veel weerstand ondervinden.
2.5. De eigenschappen van de spoel bij het opnemen
Als gevolg van de grote magnetische geleidbaarheid van het toege
paste kernmateriaal heeft de spoel van een toonkop nog een aan
zienlijke zelfinduktie L. Afhankelijk van het aantal windingen be
draagt deze zelfinduktie bij z.g. laagohmige koppen ongeveer L =
20 mH en bij hoogohmige koppen ca. L = 500 mH. De waarden zijn
niet bindend: aangezien er voor een goede aanpassing tussen de kop
pen en de versterker moet worden zorggedragen en fabrikant uit
commercieel oogpunt soms liever koppen met een afwijkende zelf
induktie fabriceert, dan het versterker-ontwerp bij de gangbare
koppen aanpast, bestaan er ook koppen met beduidend afwijkende
zelfindukties. Onder de hoogohmige koppen vinden we wel zelfindukties van L = 300 mH tot liefst L = 2,5 H en onder laagohmige
koppen treffen we waarden tussen L = 15 mH en L = 50 mH.
Met de zuiver ohmse weerstand van de koppen hebben we niets te
maken. Bij het opnemen zullen we steeds wisselstroom toevoeren
en bij het weergeven wisselspanning afnemen, zodat we steeds de
reactantie, dit is de wisselstroomweerstand, in aanmerking moeten
nemen. Van een zelfinduktie is de reactantie voor lage frequenties
beduidend lager dan voor de hoge frequenties: bij elke frequentie ver
dubbeling neemt de reactantie evenredig toe.
Als we de opneemkop op een signaalbron aansluiten, zal als gevolg
van de kleine reactantie voor lage frequenties een beduidend grote
re signaalstroom door de kop vloeien dan bij hogere frequenties.
Omdat voor de opbouw van de magnetische flux in de kern de stroom
door de spoel verantwoordelijk is, zal in dat geval bij lage frequen
ties een veel grotere veldsterkte in de kopspleet aanwezig zijn dan
voor hogere frequenties. Zie fig. 2.8.
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Aangezien bij weergave, zoals we onder punt 2.6 zullen zien, bij
toenemende frequentie een evenredig hogere spanning wordt afge
geven, betekent dit dat bij deze werkwijze in principe geen correc
ties zouden behoeven plaats te vinden. Aangezien het verschil in
veldsterkte tussen de laagste en de hoogste trillingen enorm groot
zou worden, en wel 500 x, is dit toch niet haalbaar: ten einde oversturing van de laagste frequenties te vermijden worden de middelfrequenties reeds zodanig verzwakt dat deze in de bandruis zullen
verdwijnen. Om dan niet te spreken van de hoogste frequenties en
de extra verzwakking, die deze nog zullen ondervinden.
De zelfinduktie van de spoel dreigt dus roet in het eten te gooien.
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Fig. 2.8. Indien een zelfinduktie uit een signaalbron met geringe in
wendige weerstand ( of te wel uitgangsweerstand) wordt ge
voed zal de stroom - en daarmede de geïnduceerde flux een met de frequentie omgekeerd evenredig verband hebben.
Remedie tegen deze ongelegen komende eigenschap is de kop te voe
den vanuit een signaalbron welke als stroombron fungeert. Bij ho
ge inwendige weerstand wordt de afgegeven stroom immers alleen
nog door de stroombron bepaald en doet het er weinig toe of de weer
stand van het aangesloten verbruiksapparaat (de opneemkop) nog
wat varieert. Aangezien de weerstand van de hoogohmige signaal
bron constant is, zal de stroom door de kop - en daarmede de op
bouw van het magnetische veld in de kopspleet - eveneens constant
zijn bij alle. audiofrequenties. Zie fig. 2.9.
Vanzelfsprekend dient de inwendige weerstand van de signaalbron
niet beneden een bepaalde v/aarde te liggen, afkankelijk van de zelf
induktie van de kop. Als voorbeeld: van een kop met een L = 20 mH
bedraagt de reactantie bij zeer lage frequenties ca. 15 ft (de reactantie is dan vrijwel gelijk aan de gelijkstroomweerstand) en bij de
hoogst voorkomende audiofrequentie ca. 1800 ft. Indien de uitgangs
weerstand van de signaalbron pakweg' 10 kft zou zijn, dan variëert
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de totale in de keten aanwezige weerstand over het gehele audiospectrum van ca. 10 kfi tot ca. 11,8 kfl, d.w.z. met hooguit 15 %. Zie
fig.2.10.
Het ontwerpen van een opneemversterker met een grote uitgangsweerstand is niet moeilijk. Om praktische redenen echter, en wel
vanwege de aankoppeling van de hoogfrequente bij stroom, past men
altijd normale versterker (d.w.z. versterkers met geringe uitgangsweerstand) toe. Door tussenvoeging van een normale weerstand
wordt de uitgangsweerstand dan automatisch verhoogd tot de gewen
ste waarde. Zie fig. 2.11 a, b, c, d.
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Fig. 2.9, Bij voeding vanuit een signaalbron met hoge uitgangsweerstand
zal de stroom door de kop-en dus ook de magnetische flux vrijwel onafhankelijk van de reactantie van de kop zijn.
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Fig. 2.11a. Een transistor heeft
van nature een hoge uitgangsweer
stand. Door tegenkoppeling op de
emissor te brengen (de emissörweerstand niet ontkoppelen) is de
ze collector impedantie nog eens te
verhogen. De uitgangsimpedantie
is dan praktisch gelijk aan de waar
de van de collectorweerstand.
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Fig .2.11b. In het geval dat een transistorversterker met lage uitgangsweerstand wordt toegepast, hier ge
suggereerd door een tegenkoppeling
op de basis aan te brengen, dient tussen versterker en opneemkop een
weerstand te worden geschakeld.

Fig. 2.11c. Een pentode heeft een ho
ge anode impedantie, zodat de uitgangsweerstand van een dergelijke versterkertrap alleen nog door de veel lagere
anode weerstand wordt bepaald.

Fig.2.lid. Een triode heeft een lage
uitgangsimpedantie, zodat hier weder
om een weerstand tussen kop en ver
sterker moet worden geschakeld. Door
de katode niet te ontkoppelen gaat de uit
gangsimpedantie omhoog.

Fig. 5.12. Als er geen verlie
zen in band, kop en bij het con
tact tussen kop en band optre
den zou de frequentiekarakteristiekvaneen weergeefkop er
zo uitzien.
In verband met de constantheid van de stroom is een zo groot moge
lijke weerstand gewenst. Aangezien echter een belangrijk signaalverlies in de weerstand ontstaat is zijn waarde aan grenzen gebonden:
we kunnen immers met onze opneemversterkers maar een beperkte
uitgangsspanning opwekken. Wat betreft deze signaalspanning het vol
gende:
Indien de kop van L = 20 mH een audiofrequente stroom van 0,25 mA
behoeft (een praktische waarde), dan moet bij de hoogste audiofrequenties, waarbij de reactantie ca. 1800 ft is, volgens de wet van Ohm
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een spanning van:
25 x 10“5 =

—-—
18xl02

!
U = 25 x 18 x 10“d

U=0,5V

\
worden aangelegd. Deze waarde geldt echter voor het normaal vol
sturen van een standaardband tot max. 200 mM. Er zijn evenwel
banden die meer kunnen hebben: we mogen zeker het dubbele ver
wachten. Een transistorversterker, waarvoor de laagohmige koppen
zijn ontworpen, kan maar een beperkte signaal spanning afgeven b.v.
ca 5 V (afhankelijk van de voedingsspanning). Een versterker mo
gen we echter niet tot aan de grens van zijn kunnen uitsturen: de vervorming in de pieken doet zich als zeer onaangenaam gevoelen.
Het is duidelijk dat de voorschakelweerstand t.b.v. de constante
stroomsturing beslist zo klein als enigszins acceptabel moet wor
den gekozen. In de praktijk kiezen we de weerstand gelijk of iets
groter dan de hoogste reactantie van de opneemknop. Voor een kop
met L = 20 mH wordt deze weerstand dus minimaal 1800 ft, liefst
2200 of 2700 ft, daarmede bereikend dat de stuurstroom over het
gehele audiogebied slechts weinig zal variëren. Doordat tussen de
hoogste en de laagste audiofrequenties een sterkteverschil van 3 dB
(een factor 1,4) is, dienen we de hoge audiofrequenties in de verster
ker extra op te halen. Dit kan geen kwaad, omdat de amplituden van
de hoge frequenties gering zijn, zoals we in hoofdstuk 4 zullen zien.
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2.6. De eigenschappen van de spoel bij het weergeven
In een spoel wordt een spanning opgewekt indien door deze spoel
een wisselende magnetische krachtstroom gaat, dit mag bekend wor
den verondersteld. De grootte van de opgewekte (geïnduceerde) span
ning is afhankelijk van de snelheid waarmede de veldverandering
plaats vindt. Indien dan ook in een weergeefkop een wisselende mag
netische flux wordt geïnduceerd, waarvan de sterkte constant is,
maar de frequentie verschilt, zal de spanningsafgifte van de weer
geefkop voor hoge frequenties groter zijn dan voor lage frequenties.
Aangezien de grootte van de afgegeven spanning evenredig met de
frequentie toeneemt zegt men dat de uitgangs spanning met 6 dB /oc
taaf toeneemt. In fig.2.12 is dat in een grafiek weergegeven.
Nu is de in een weergeefkop geïnduceerde magnetische flux afkom
stig van een band en we hebben reeds in hoofdstuk 1.7 gezien dat
bij kleine golflengten de magnetische veldjes op de band verzwakt
zijn. Ten tweede zagen we al dat er in de kern van de kop (welis
waar geringe) verliezen optreden en we zullen in hoofdstuk 3 nog
zien dat als gevolg van een niet volledig contact tussen band en kop
en nog enkele andere oorzaken nog veel ernstiger verzwakking van
de hoge frequenties plaats vindt. Om die reden verloopt de spanningsafgifte van de weergeefkop niet zoals geschetst in fig. 2.12,
maar als in fig. 2.16.
Hierover in het volgende punt meer.
Tenslotte willen we er nog de aandacht op vestigen dat een zelfinduktie met parallel daaraan een capaciteit als een trillingskring,
een resonantiekring, fungeert. De inwendige capaciteit van de kop,
welke vrij gering is, plus de capaciteit van de verbindingskabel
tussen kop en versterker, welke bij dunne kabel en grote lengte wél
aanzienlijk is, kunnen resonanties in het audiospectrum veroorzaken.
Het is in te zien dat waar de reactantie van de kop boven de reso
nantie frequentie steeds hoger wordt en die van de parallelcapaciteit steeds kleiner, een zeer sterke hoog-afval boven de resonantie
frequentie plaats heeft. Deze hoog-afval is op geen enkele manier
meer te corrigeren en we dienen de capaciteit van de kabel (door
de lengte) zo klein mogelijk te houden. Zoals we onder punt 4.2
zullen zien buiten we het resonantie effect echter uit om de spleetverliezen, waarover in punt 2.7 meer, te corrigeren. We kiezen
dan een zodanige parallelcapaciteit, dat de resonantiefrequentie
precies ligt óp of iets onder de frequentie, waarbij de spleetverliezen optreden. In hoofdstuk 4 wordt daarop gewezen.
2.7. Verliezen als gevolg van de spleetlengte
De lengte van de kopspleet is van grote invloed op de frequentie karakteristiek .van de bandrecorder. Dit is gemakkelijk in te zien
aan de hand van de volgende figuren.
Fig. 2.13 geeft schetsmatig een situatie weer, waarbij de golflengte
van de op de band geregistreerde trillingen groot zijn ten opzichte
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van de lengte van de kopspleet. In fig. 2. 14 is dat vergroot weerge
geven en het is hierbij ook duidelijk dat indien de band langs de kop
wordt bewogen, de richting van de flux door de kern steeds zal ver
anderen, waardoor in de spoel een spanning zal worden geïnduceerd.
* 11
De situatie is geheel anders wanneer de golflengte kleiner wordt,
d.w.z. wanneer de frequentie van de geregistreerde trilling groter
wordt. Op een gegeven ogenblik zal het gebeuren dat de golflengte
van de magnetische veldjes gelijk is aan de spleetlengte, dus als
X =b, hetgeen fig. 2.15 verduidelijkt. In dat geval gaan er geen
krachtlijnen door de kern en er wordt ook geen spanning in de spoel
geïnduceerd.
Bij golftonen met iets grotere golflengte, dus bij iets lagere fre
quentie, zal de sterkte van de magnetische flux in de ringkern reeds
aanzienlijk zwakker zijn dan bij lage frequenties het geval is. Of
schoon de spanningsafgifte van de kop evenredig met de frequentie
toeneemt, zoals onder punt 2.6 uiteengezet en in fig. 2.12 verdui
delijkt, zal voor de hogere frequenties boven ca. 2000 Hz deze toe
nameniet meer lineair zijn. De spanningsafgilte van een kop verloopt
dan ook niet zoals geschetst in fig. 2.12, maar volgens fig. 2.16.
In deze figuur is tevens reeds vooruit lopend op hoofdstuk 3.10 met
een stippellijn aangegeven hoe de werkelijke karakteristiek verloopt
als gevolg van de contact- en demagnetisatieverliezen in de band.
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In fig. 2.16 zien we tevens dat de frequentiekarakteristiek na de
sterke hoog-afval weer een bult vertoont. De verklaring hiervoor
vinden we in fig. 2.17, waarin de golflengte X = 3/4 spleetlengte. Er
wordt wederom een flux in de kern geïnduceerd, doch deze is slechts
zwak als gevolg van de contact- en demagnetisatieverliezen.
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Fig. 2.18 tenslotte toont aan dat als de golflengte X = 1/2 spleetlengte er wederom geen flux wordt geïnduceerd.
Uit dit bovenstaande blijkt dat de spleetlengte beslist kleiner moet
zijn dan de hoogste geregistreerde frequentie. Hieruit volgt dat hoe
groter de bandsnelheid zal zijn, c.q. hoe groter de golflengte van
de geregistreerde frequentie zal zijn, hoe minder last we van deze
spleetverliezen zullen hebben. Omgekeerd verdient het aanbeveling
de kopspleet van de weergeefkop zo klein mogelijk te houden.
Het voorbeeld als gekozen in fig. 2.16 toont aan dat een kop met een
spleet van 10 |im niet bruikbaar is voor een bandsnelheid van 19, 05
cm/s. Dit soort koppen treffen we aan in professionele apparaten,
waarbij met een bandsnelheid van 38,1 cm/s (en vroeger ook wel
76,2 cm/s) wordt gewerkt. Voor commerciële doeleinden brengt
men weergeefkoppen met een spleet van 5 /im op de markt voor een
bandsnelheid van 19 cm/s. Voor 9,5 cm/s en lager gebruikt men
wel koppen met een spleet van 3 fim, ofschoon bij deze lage snelhe
den het frequentiegebied niet meer door de kopspleet, maar door
de band zelf wordt beperkt (demagnetisatieverlies).
Voor wat betreft de opneemkop gelden andere regels. Hierbij is
een zo diep mogelijk indringend veld van belang en bovendien zal
de registratie des te beter zijn als de band zo lang mogelijk in het
hoogfrequente veld verkeert. Een zo hoog mogelijke bijstroomfrequentie is daarom van belang, maar een brede luchtspleet komt nog
eens extra aan deze wens tegemoet. Voor het optekenen van de in
formatie zelf doet de spleetlengte er niet veel toe, zodat voor een
opneemkop een waarde van 25 nm voor bandsnelheden van 38,1 cm/s
en hoger en een waarde van 10 ptm voor 19,05 cm/s en lager wordt
aangehouden. Een waarde als die van de weergeefkop, n.1. ca. 5 ^m,
voldoet ook wel en vandaar dat men de mogelijkheid doorzag om de
functies opnemen en weergeven te combineren.
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Fig.2.17.
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Fig. 2.19.
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2.8. Kopspiegelresonanties
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Zagen we onder 2. 7 hoe het frequentiegebied aan de hoge zijde van
het frequentiespectrum wordt begrensd, thans willen we toelichten,
hoe een beperking aan de lage zijde van het spectrum ontstaat. Bij
het nu volgende, waarbij we dus naar het gedrag van de kop bij lage
frequenties gaan kijken, kunnen we de invloed van de spleet buiten
beschouwing laten. We dienen nu te letten op de lengte van de kopspiegel.
De kopspiegel dankt zijn naam aan de hoge glans terplaatse van de
kop, waar de band langs glijdt. De kopspiegel is dus dat deel van de
kop, dat door de band wordt aangeraakt, zie fig. 2.19.
We gaan nu wederom uit van een normale situatie als geschetst in
fig. 2.20, waarbij de golflengte X van het op de band geregistreerde
signaal willekeurig is, althans kleiner dan de lengte van de kopspie
gel.. (X < b). Indien de frequentie van het geregistreerde sig
naal lager wordt, dat wil dus zeggen de golflengte groter wordt, zal
het op een gegeven ogenblik voorkomen dat X = l/2b. We zien dit in.
fig. 2.21 voorgesteld, waarin duidelijk valt op te merken dat er bin
nen in de kern tegenwerking van de magnetische flux ontstaat. Hier
door is de afgegeven spanning bij deze golflengte iets kleiner. * 12
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Fig. 2.20.
DE BANDFLUX SPLITST ZICH HIER IN TWEE ..BANEN"

Fig.2.21.
Bij nog iets lagere frequentie, dus bij grotere golflengte wanneer
X = 2/3b treedt weer een normale situatie in, zie fig. 2.22.
Wordt bij de lagere frequenties X =b, dan is er "meewerking”, dus
versterking van de induktie van de kop (fig. 2.23), met het gevolg
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dat de frequentiekarakteristiek bij deze golflengte een bult ver
toont. Als de golflengte X groter wordt dan b, dan steekt de mag
neet buiten de "poolschoenen" van de kop uit en een steeds kleiner

Fig. 2.22.

Fig.2.23.
gedeelte van de bandflux komt in de kern van de kop terecht, in
welk geval de afgegeven spanning dus beduidend minder wordt.
Maken we een frequentiekarakteristiek van de lage zijde van het
frequentie spectrum, dan zullen we zien dat deze inderdaad enkele
heuvels en dalen vertoont en dat de karakteristiek op het eind zeer
snel afvalt. Zie fig. 2. 24. In de karakteristiek komt de laatste (en
grootste) "bult" dus ongeveer overeen met de frequentie waarbij
X = b.
In fig. 2.24 gaat het om een met 38,1 cm/s opgenomen band en een
kopspiegel van ca. 9,5 mm. Het is lonend om de handloop zodanig
te nemen, dat de band over een zo groot mogelijke breedte in aanra
king met de kopkern komt, omdat daardoor de heuvels en dalen zo
veel mogelijk links komen te liggen. Om de hoogte van de heuvels
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te verkleinen helpt het om aan de grenzen van b de afstand tussen
de band en de kern héél geleidelijk te laten toenemen; dan zijn de
begrenzingen van het stuk B a.h.w. vaag. Ook hebben uitwendige
magnetische afschermingen van de kop invloed op dit verschijnsel,
als deze op bepaalde punten zeer dicht bij de band komen. Hierdoor
zal een deel van de flux door die afscherming lopen, afhankelijk van
de golflengte.
2.9. De invloed van de stand van de kopspleet
Indien men een bandrecorder met een gecombineerde opneem-weergeefkop bezit en men wisselt geen banden met anderen uit, dan is
een correcte, d.w.z. loodrechte stand van de kopspleet niet zo heel
erg belangrijk. Anders is het geval wanneer men gescheiden opneemen weergeefkopppen toepast. De spleet van de weergeefkop dient nu
gelijk te zijn aan die van de opneemkop, willen de kleinste golfleng
ten in de weergeefkop nog een induktie teweeg brengen. Indien de
spleten niet evenwijdig lopen kan het immers gebeuren dat de faze
van het signaal onder in de spleet precies in tegenfaze is met die
boven in de spleet, zoals geschetst in fig, 2. 25. Dat kan vanzelfspre
kend alleen bij de hoogste frequenties gebeuren,tenzij de kop zeer
scheef zou staan. Vóórdat het geval zich voordoet dat het signaal
over de spleet in tegenfaze zou zijn, waardoor dan géén spanning
in de kop wordt geïnduceerd, valt bij de hogere frequenties een aan
zienlijke verzwakking waar te nemen. Een juiste stand van de spleet
is dan ook zéér belangrijk. * 13

Fig. 2.25.
Het is niet moeilijk om de spleet van de weergeefkop evenwijdig aan
die van de opneemkop te krijgen. Dat kan geschieden door een con
stante toon op te nemen van een niet te lage frequentie (pakweg 5 kHz,
waarbij de golflengten al klein zijn). Bij juiste stand van de weer
geefkop wordt het sterkste signaal weergegeven. Een andere moge
lijkheid: bij een tweesporen machine kunnen we het signaal in cor
recte faze aan de beide secties van de opneemkop voeren, zoals bij
stereo gebruikelijk is, waarna we de beide signalen van de weergeefversterker naar de x- en y versterker van een oscilloscoop voeren.
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Zie fig. 2.26. Zoals fig. 2,27 toont, ontstaat bij juiste faze een reente
lijn, hetgeen het geval is als de spleten evenwijdig staan, terwijl bij
een scheve spleet een lus wordt beschreven, als gevolg van de fazeverschuiving.

Fig.2.27.
Willen we banden met anderen uitwisselen dan is het niet alleen vol
doende dat onze koppen onderling juist gericht zijn, doch dan moe
ten onze kopspleten dezelfde stand hebben als die van de andere ma
chine. De bedoeling is nu dat de spleet van de koppen zuiver haaks
op de bandrichting staat. Een zuiver loodrechte spleet kan worden
verkregen met behulp van een testband. Aangezien dit meestal volspoorbanden zijn, kan met een fazetest de weergeefkop zeer zuiver
worden gericht. Later is het gemakkelijk om de opneemkop weer
te corrigeren volgens een van de bovengenoemde metoden.
Bezitten we geen testband, dan gebruiken we een dubbel- of triple
speelband en nemen wederom op beide kanalen een toon van ca. 5
kHz op, waarna we de band omgekeerd afspelen, dat wil zeggen met
de gladde zijde tegen de kop en met de bandhaspels verwisseld,
waardoor het onder spoor en bovenspoor niet zullen worden verwis
seld. Indien we de meting na elkaar steeds voor beide kanalen af
zonderlijk verrichten, zal het blijken dat het uitgangssignaal kan
worden vergroot door de stand van de weergeefkop te veranderen.
We verstellen de weergeefkop nu zodanig, dat de signaalsterkte met
de helft van de waarde die maximaal kan worden gevonden, toeneemt.
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Vervolgens keren we de band weer in de goede ligging en nemen op
nieuw een toon op, maar verstellen ditmaal de opneemkop tot maxi
mum signaal wordt gemeten. Bij fazevergelijking geldt ten aan
zien van de faze wat bij signaalmeting over de sterkte werd gezegd.
Heeft onze bandrecorder een combikop, dan houdt dit in dat we de
combikop bij de tweede handeling moeten bijstellen. Omdat we de
opname niet direkt kunnen afluisteren, gaat e.e.a. wel zeer veel
lastiger in zijn werk.
De bovenomschreven procedure herhalen we enkele keren, totdat
geen verschil meer is waar te nemen. Bij meting van de signaal
sterkte is er kans dat voor beide kanalen niet eenzelfde optimale
spleetstand kan worden gevonden. Tracht in dat geval een gemid
delde te vinden. Het is duidelijk dat dit euvel wordt veroorzaakt
doordat één van de spleten van opneem- of weergeefkop niet zuiver
evenwijdig met de andere ligt.
Indien we de faze van de uitgangssignalen vergelijken, bereiken we
in ieder geval dat aan een zeer belangrijke voorwaarde voor stereo
weergave wordt voldaan. We mogen wel aannemen dat de koppenfa
brikant er eer in heeft gelegd de spleten van de koppen behalve even
wijdig aan elkaar, praktisch ook in eikaars verlengde te maken.
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2.10. Spoorbreedte
Bij de eerste magnetofoons werd één geluidsspoor over de volle
breedte op de band geregistreerd. Tot nog niet zo heel lang geleden,
voordat de stereofonie zijn intrede deed, werd in professionele krin
gen steeds volspoor registratie toegepast en de reden daarvan is
duidelijk: met volspoor wordt de grote flux in de weergeefkop opge
wekt en doen de fouten in de band, die zich in een periodiek, Kort
stondig wegvallen van de flux manifesteren, zich het minst gelden.
Dat wegvallen van het geluid, waarvoor men hier zowel als in de
Engels sprekende landen de term "drop-out" bezigt, was bij oude
banden een reëel bezwaar, maar toen de bandkwaliteit vooral dat
aangaande enorm verbeterde, zag men de mogelijkheid om de spoor
breedte kleiner te nemen, waardoor er twee en later zelfs vier spo
ren op geregistreerd kunnen worden.
Voor commercieel gebruik was dit wel aantrekkelijk: de fabrikant
had het argument dat men door deze werkwijze resp. twee of vier
maal zoveel band uitspaarde als bij volspoor registratie.
Het gevaar van drop-outs door minder goede banden is nu wel
bezworen en indien de bandgeleiding, d.w.z. het contact tussen
kop en band perfect is, zal men niet zo veel bezwaren meer tegen
1/4 spoor (of 2/4 spoor stereo) kunnen inbrengen.
Aangezien bij de registratie van meer dan één spoor op de band ten
gevolge van de ruimte, die tussen de kanalen moet blijven bestaan
een relatief ongunstiger band gebruik ontstaat, wordt toch geadviseert liever 1/2 of 2/2 spoor dan 2/4 spoor koppen toe te passen.
Een breder spoor is, hoe dan ook, beter dan een spoor dat minder
dan de helft van die spoorbreedte heeft.
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2.11. Hyperbolische kopspiegel
Van betrekkelijk recente datum zijn de opneem- en weergeefkoppen
met hyperbolisch geslepen kopspiegel, waarmede ten opzichte van
de gebruikelijke cilindrisch geslepen koppen enkele verbeteringen
zijn te behalen. Door de hyperbolische vorm is de ligging van de
band tegen de kop ter plaatse van de spleet beter; met eenzelfde
handdruk van ca. 100 p/cm^, hetgeen voor normale toepassingen
een gebruikelijke waarde is, wordt minder last van niveauvariaties
ondervonden (zie hoofdstuk 3.10 en 4.3) zoals die zich voornamelijk
bij hoge frequenties als modulatieruis en brokkelig geluid manifes
teren (zie hoofdstuk 4. 3), terwijl daarneven minder last wordt on
dervonden van drop-outs en kopspiegelresonanties (zie punt 2.8 en
2.9)
De hyperbolische vorm verbetert het contact tussen kop en spleet,
waardoor in de eerste plaats minder verliezen optreden, zoals die
zich vooral bij de hoogste frequenties doen gevoelen. Daarenboven
geeft de hyperbolische vorm deze verliezen een constanter karak
ter, waardoor een gelijkmatiger registratie of aftasting plaats vindt.
Drop-outs, zo deze worden veroorzaakt door kleine stofdeeltjes die
de band iets van de kopspiegel afhouden, zullen in het algemeen kor
ter duren. Onderzoekingen toonden aan dat een drop-out er niet al
leen is als het stofdeeltje de spleet passeert, maar ook reeds vóór
en na de spleet en het is duidelijk dat waar de band door de hyper
bolische vorm over een kleinere afstand met de kopspiegel in aan
raking is, de stofdeeltjes hun kwalijke invloed korter zullen doen
gelden.
Zoals onder punt 11.8 over de kopspiegelresonanties werd gezegd
zijn deze te verminderen door de begrenzingen van de kopspiegel
aan de band vaag te nemen. Dit bereiken we door de band heel ge
leidelijk de kopspiegel te laten naderen en dit is nu juist wat ge
beurt bij de hyperbolische kopspiegel. De sterkte van de bulten in
de karakteristiek van fig.15 in hoofdstuk XIII die bij een bandsnelheid van 38 cm/s wel 4 dB kunnen bedragen, kunnen met een
hyperbolische spiegel tot max. 1,5 dB worden terug gebracht.
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HOOFDSTUK 3

HET PROCES VAN HET OPNEMEN
3.1. Algemeen
Na kennisname van de eigenschappen van de band en de koppen
zullen we in staat zijn de processen bij het opnemen te begrijpen.
Wie zou menen dat met de behandeling van de eigenschappen van
band en koppen de meeste bij magnetische geluidsregistratie voor
komende problemen bekend zijn, komt bedrogen uit. Vooral aan
het opneemproces zitten vele haken en oogjes, die we niet zo maar
een, twee, drie zullen weten te plaatsen. "The proof of the pudding
is the eating” zegt de Engelsman en voorwaar, laten we er maar in
happen.

3.2. Opnemen zonder bijstroom
Indien we een audiosignaal uit een signaalbron met hoge inwendige
weerstand (zie punt 2.5) aan een opneemkop toevoeren, zal in de
spleet van de opneemkop een magnetisch veld worden opgebouwd,
waarvan sterkte en richting overeenkomstig het signaal zullen
veranderen. Voeren we een magneetband langs deze kopspleet dan
zal onder invloed van het veld in de kop in de magneetlaag van de
band een magnetische flux worden geïnduceerd, welke in de band
een remanentmagnetisme achter laat.
We gaan er bij deze voorstelling vanuit dat de band met een nor
male snelheid van pakweg 19,05 cm/s langs de kop wordt gevoerd,
waarbij de golflengte van het geregistreerde signaal groot is t.o.v.
de spleetlengte, welke we 10 nm veronderstellen. Dat houdt in dat
een willekeurig deeltje op de band slechts zeer kortstondig in het
magnetische veld van de kop verkeert, en wel ca. 50 [as, zodat
zo’n willekeurig deeltje het magnetische veld praktisch niet ziet
veranderen. Dit geldt weliswaar niet voor de hoogste audiofrequenties, maar wel voor de lagere en we zullen ons voorlopig
daartoe beperken. We noemen het audiofrequente veld nu kwasistationair.
Beweegt dus een deeltje van de magneetlaag langs de spleet dan
verlaat het de spleet met een bepaalde remanente bandflux. De
overblijvende remanentie vertoonde een allerminst lineair ver
band met de veldsterkte, zoals in hoofdstuk 1.5 en in fig. 3.1
nog eens is uiteengezet.
Er is een eenvoudige constructie weergegeven in fig. 3.2, om aan
te tonen dat een mooie sinusvormige veldsterkteverandering als
een sterk vervormd signaal op de band wordt geregistreerd. Een
zwak signaai zal in het geheel niet worden geregistreerd, als ge
volg van het feit dat bij kleine veldsterkten de magnetische induk44

tie nog reversibel is, zie punt 1.6. Alleen de signaaltoppen zullen
sterk afgeplat als remanent magnetisme op de band achterblijven.
Door de symmetrische vervorming van de positieve en negatieve
signaaltoppen hebben we hier met het ontstaan van oneven harmonischen te maken. De vervorming is zo ernstig, dat deze manier
van registreren niet in aanmerking komt. * 14
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Fig. 3.1. Nogmaals de remanentiekromme, die uit de magnetiseringskrommeop dein fig.1.21 en 1.22 getoonde wijze wordt verkregen.
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3.3. Opnemen met gelijkbijstroom
Door behalve de audiofrequente stroom ook een gelijkstroom door
de kop te sturen, verschuiven we het werkgebied in een vlakker ver
lopend deel van de remanentiekromme. We kunnen (als we van een
neutrale, maagdelijke, band uitgaan) de gelijkstroom positief of
negatief nemen. Van belang is alleen dat de gelijkstroom zo groot
is dat we midden op een van beide "rechte" delen van de kromme
komen te zitten, waarmede dus bereikt is dat het opgewekte ge
lijkstroom veldsterkte H in gelijke mate kan toenemen en afnemen,
zonder aat verzadiging wordt bereikt of dat het werkpunt door het
nulpunt van de remanentiekromme zal gaan. Fig.3.3a en b.
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Fig.3. 3a. Door gelijktijdig een gelijkstroom met het audiosignaal
door de opneemkop te sturen, wordt het werkgebied naar
een ander deel van de werklijn ( de remanentiekromme)
verschoven. Bij een juiste sterkte van de gelijkstroom ko
men we midden op een van de rechte stukken van de krom
me, waardoor de remanente bandflux onvervormd achter
blijft.
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Fig. 3.3b. Bij een tegengestelde gelijkstroom komt het werkgebied
op het andere rechte stuk van de kromme te liggen.
Indien we uitgaan van een verzadigde band, zoals het geval zal
zijn nadat de band door het gelijkstroomveld van een permanent mag
netisch veld gewist is, dan kunnen we de polariteit van het gelijk
stroomveld in de opneemkop niet willekeurig positief of negatief ne
men. De polariteit van het wis veld en het opneemveld dient nu strikt
tegengesteld te zijn, waardoor we bij juiste sterkte van het hulpveld
weer op een van beide "rechte" stukken van de remanentiekromme
komen. * 15
Een vooralsnog gering nadeel is dat Het uitsturingsgebied
niet over de gehele remanentiekromme loopt, maar slechts over
een deel hiervan, waardoor het uitsturingsgebied kleiner is ge
worden. Veel onaangenamer is echter het sterke achtergrond
geruis, welke we later onder punt 6.4 zullen behandelen. Ondanks
deze ruis kan een signaal/ruis verhouding van ca.40 dB worden
bereikt.
3.4. Opnemen met hoogfrequente bijstroom
Een verduidelijking van de opneemprocessen met behulp van een
hoogfrequentie bij stroom kan geschieden aan de hand van de hysteresiskromme-theorie en de theorie van de ideale magnetisering.
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Tussen deze laatste en de werkelijk praktische toedracht bestaat
geen volkomen overeenkomst, terwijl de hysteresiskromme- theorie
en de praktijk elkaar ook maar gedeeltelijk dekken. Het ligt buiten
het kader om ons diep op dit zeer moeilijke terrein te begeven. Een
verklaring aan de hand van de eerstgenoemde theorie is niet moei
lijk en vandaar dat we deze voor de uitleg hebben gekozen. * 16
We zien in fig. 3.4 dat de hoogfrequente trilling in de nuldoorgang van de remanentiekromme even als vroeger de laagfrequente
trilling in fig. 3.2 sterk vervormd is. De eveneens gesuperponeerde
laagfrequente trilling in fig. 3.4 zal als gemiddelde waarde van de
hoogfrequente trilling vrijwel onvervormd blijven, hetgeen in deze
figuur geldt omdat de grootte van de hoogfrequente trilling zodanig
is gekozen dat de remanentiekromme door de gesuperponeerde audiotrilling alleen over de beide rechte stukken wordt uitgestuurd.
In werkelijkheid is de uitsturing van het audiosignaal veel groter en
we zullen daarom bezien hoe het hoogfrequente wisselveld er de oor
zaak van is dat de remanentiekromme wordt gelineariseerd.
Bij het opnemen met hoogfrequentie bij stroom leiden we behalve het
audiosignaal ook een wisselstroom van ca. 80 kHz door de kop. Bij
de beschouwing van het opneemproces gaan we er vanuit dat ook het
hoogfrequente veld kwasi-stationair is. (ofschoon dat met een fre
quentie van zo’n 80 kHz zeker niet het geval is). Bij deze veronder
stelling worden zowel de laagfrequente als de hoogfrequente trilling
op de band geregistreerd, zoals in fig. 3.4 volgens de bekende con
structie methode is weergegeven.
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In fig. 3.5a zien we hoe een krachtig audiosignaal door een hoogfre
quente trilling is gemoduleerd. Langs de remanentiekromme wordt
nu een hoogfrequent veld H gevormd dat wordt begrensd door de om
hullende van de hoogfrequente trilling. De omhullende ligt langs de
gehele remanentiekromme op gelijke afstand daarvan.
De magnetische induktie in het bandmateriaal als gevolg van het hoog
frequente magnetische veld zal eveneens binnen de omhullende van
de hoogfrequente trilling vallen. De gemiddelde waarde van de hoog
frequente magnetische induktie ligt wederom precies op gelijke af
standen tussen de omhullende. In fig.3.5b blijkt dat de gemiddelde
magnetische induktie en de daarop volgende remanentie een rechte
lijn door het nulpunt vormt. Deze rechte lijn vormt de nieuwe werklijn van het op de hoogfrequente trilling gesuperponeerde audiofrequente signaal.
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In fig. 3. 6 zien we een constructie van de op de band achterblij
vende remanente bandflux. De gemiddelde audiofrequente remanente bandflux valt in het gehele uitsturingsgebied van het band
materiaal precies tussen de omhullende en gaat dus recht door
de nullijn. Een werkkarakteristiek als hier geschetst verkrij
gen we slechts bij een bepaalde waarde van de hoogfrequente
bij stroom. Verkleinen of vergroten we de amplitude van het
hoogfrequente signaal dan ontstaan er andere werkkarakteristieken, die evenals fig. 3.5a gemakkelijk zijn te construeren. In
fig. 3.7 a,b en c zien we drie gevallen, waarbij de sterkte van
de hoogfrequente stroom resp. te klein en te groot zijn.
In fig. 3. 7a nadert de werkkarakteristiek de vorm van de oor
spronkelijke remanentiekromme, waardoor een aanzienlijke ver
vorming zal optreden.
In fig. 3.7b is de werkkarakteristiek door het nulpunt wel recht
en bovendien is de lijn aanvankelijk stijler, waaruit we kunnen con
cluderen dat de gevoeligheid groter is. Het uitsturingsgebied is
evenwel beduidend beperkt, en wel tot ongeveer de helft.
In fig. 3.7c is de bijstroom volledigheidshalve zeer groot genomen,
waardoor de werkkarakteristiek weer minder stijl verloopt (klei
ner gevoeligheid) en het uitsturing gebied ook weer wat groter is
geworden. Door deze grote bij stroom worden de hoge tonen echter
verzwakt.
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Fig. 3. 7a. Bij te kleine waarde van de bij stroom is het veld binnen
de omhullende te klein, waardoor de gemiddelde magne
tische induktie geen rechte werklijn door het nulpunt tot
gevolg heeft.
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1
Uit fig. 3.6 en 7a, b en e blijkt dus dat een bepaalde bij stroom de
beste resultaten oplevert. De waarheid van deze bewering is ge
makkelijk aan de praktijk te toetsen. Indien we aan de opneemkop
een constant audio signaal toevoeren en van de weergeefkop direkt
het opgetekende signaal aftasten en daarvan de vervorming meten,
die evenals de sterkte van het geregistreerde signaal onder invloed
van een veranderbare hoogfrequente bij stroom zal variëren, dan
kunnen we beide grootheden op een grafiek uitzetten en direkt met
elkaar vergelijken. * 17
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Fig. 3.8 toont de meetopstelling en fig.3.9 de opgetekende grafiek.
In fig.3.9 zien we duidelijk dat bij toenemende hoogfrequente bij —
stroom de vervorming van het audio signaal in het begin aanzien
lijk afneemt, terwijl de signaalsterkte flink toeneemt. Bij de juiste
bijstroom zien we een minimale vervorming, (fig.3.6) Wordt de
bij stroom sterker, dan neemt de vervorming als gevolg van het
kleinere uitsturingsgebied weer toe, maar de signaalsterkte wordt
als gevolg van de steilere werkkarakteristiek steeds groter, (fig.
3.7b)
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Fig. 3.8. Meetopstelling voor het vaststellen van de gevoeligheid en
de vervorming onder invloed van een veranderlijke hoog
frequente bijstroom, waardoor resultaten als van fig.3.9
worden verkregen.
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Fig. 3.9. Vervorming en spanningsafgifte van een willekeurige band
als functie van een variabele hoogfrequente bij stroom.
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Bij verdere toename van de bijstroom (fig.3. 7c) is de steilheid
weer kleiner met gevolg: kleinere spanningsafgifte. Doordat de
werklijn weer iets langer wordt neemt ook de vervorming weer
af.
Er is een duidelijke voorkeur uit te spreken voor een zodanige bij —
stroom, dat het grootste vervormingsminimum wordt verkregen.
Doordat we echter met verschillende bandsoorten zullen werken
met verschillende hysteresis verschijnselen, zullen de spanningsen vervormings karakteristieken aanzienlijke verschuivingen kun
nen ondervinden. Het zou daarom nodig zijn om voor elke nieuwe
band wederom een meetopstelling te maken en zo de bij stroom op
nieuw in te stellen. Maar wat als de bij stroom onder invloed van
voedingsspanningsvariaties iets varieert? Dan neemt de vervorming
direkt aanzienlijk toe.
Daar en boven is het vervormingsminimum afhankelijk van de sterk
te van het audio signaal: bij kleiner audio signaal neemt de vervor
ming toe, waarna deze weer kleiner kan worden door de bij stroom
iets te vergroten.
Aldus zal de voorkeur toch uitgaan naar een zodanige bij stroom,
dat we in het tweede minimum werken. De gevoeligheid is dan de
zelfde als bij het eerste minimum, terwijl de vervorming onder
invloed van andere bandsoorten en bij stroom schommelingen e.d.
slechts weinig zal variëren als gevolg van het veel bredere ver
loop van karakteristiek. Dat de vervorming iets groter is dan
theoretisch haalbaar kan geen gewicht in de schaal leggen, aange
zien dit sterke minimum in de praktijk niet te handhaven is.
Waar de theorie nu niet volkomen gelijk is aan de praktijk, dat is
dat het hoogfrequente veld beslist niet als kwasi-stationair gezien
mag worden. In de praktijk wordt deze hoogfrequente stroom dan
ook niet geregistreerd. Dat is ook niet de bedoeling: we kiezen de
frequentie van de bij stroom zo hoog mogelijk, opdat de .magnetische
deeltjes van de band zoveel mogelijk "geschud" worden. Hierover
onder punt 5.4 meer.
Tot zover het registratieproces. In Hoofdstuk 5 komt bij de bespre
king van het wisproces nog even het opneemproces ter sprake, maar
dan benaderd vanuit de "theorie van de ideale magnetisering".

:
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3.5. Verliezen bij het opnemen

i

Bij het opnemen dienen we enkele voorzorgen te treffen om ver
zwakking van het signaal te beperken. Als we over verliezen spre
ken, dan betreft het vrijwel altijd de kleinere golflengten op de
band. Behalve dat bij kleine golflengte een demagnetisering op
treedt als gevolg van de ongunstige verhouding tussen de diameter
en de lengte van de magnetische velden (hetgeen ervoor pleit om
bij kleine bandsnelheden dunne band te gebruiken) zullen ook bij
het contact tussen band en kop onvolkomenheden bestaan, die voor
al hun invloed hebben op de kleine golflengten. Daarnaast zijn er

i
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nog enkele andere factoren van belang', die we puntsgewijze de re
vue zullen laten passeren. * 18
3.6. Wervelstroom verliezen
Zoals al opgemerkt onder punt 2.4 treden er in de kern van de kop
wervelstromen op, die de magnetische induktie tegenwerken. Door
de kern uit dunne lamellen samen te stellen zijn deze wervelstroomverliezen voor wat audiofrequenties betreft te verwaarlozen. De
hoogfrequente bij stroom ondervindt er evenwel danig hinder van.
We kunnen de frequentie van de bijstroom dan ook niet te hoog nemen:
de fabrikant van de koppen geeft meestal op waar de limiet ligt.
Tegenwoordig kan de bijstroomfrequentie zonder gevaar tot 80 a
100 kHz worden genomen.
3.7. Verliezen als gevolg van dwarsmagnetisering
Om te begrijpen wat dwarsmagnetisering is, willen we eerst zien
welke mogelijkheden er wel bestaan om de magneetlaag van de
band te magnetiseren. In fig. 3.10a zien we de magneetlaag als
een plak materie voorgesteld, waarin de magnetische velden in
de lengterichting kunnen worden geïnduceerd d.m.v. een ringkern,
zoals geschetst in fig. 3.10b. Dit is de gebruikelijke langsmagnetisering.

m

mm
Fig. 3.10a-b. Magnetische geluidsregistratie in langsrichting.
In fig. 3.11a zien we een andere mogelijkheid. De magnetische
inductie is hier in de diepte van de band geïnduceerd, in welk geval
men spreekt van dwarsmagnetisering. De constructie van de koppen
zou hierbij niet eenvoudig zijn. (fig. 3. 11b). De dwarsmagnetise
ring in de diepte van de magneetlaag is niet bepaald de aangewezen
weg, zoals we straks zullen zien.
Dwarsmagnetisering is tenslotte ook nog in de breedterichting van
de band mogelijk, zoals fig. 3.12a toont. De kop valt hierbij weer
eenvoudiger uit (fig. 3.12b), maar vanwege de grote spleetlengte
zouden we met behoorlijke verliezen hebben te kampen.
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Fig.3.11a-b. Magnetische geluidsregistratie in dwarsrichting in de
diepte van de band.
Bekijken we de fysische verschijnselen bij de gebruikelijke langsmagnetisering, dan zullen we zien dat daarbij ook nog een aanzien
lijke dwarsgerichte component aanwezig is. Fig.3.13 toont een deel
van de kopspiegel van een gebruikelijke opneemkop met daarin het
verloop van de veldlijnen geschetst. We zien dat over een groot deel
van de poolschoenen de veldlijnen nagenoeg loodrecht uittreden. In
dien een magneetband langs de spleet wordt geleid, zal een wille
keurig deeltje van de band bij nadering van de spleet eerst in dwars
richting worden gemagnetiseerd. Midden boven de spleet ligt de
component in de lengterichting van de band, terwijl bij het verlaten
van de spleet wederom een dwars component aanwezig is.

Fig. 3.12a-b. Magnetische geluidsregistratie in dwarsrichting in de
breedte van de band.
Dit kan het vermoeden doen rijzen dat de magnetische velden op de
band dwarsgericht zijn, omdat de magnetisering bij het laatste con
tact met de spleet in dwarsrichting plaats vond. In dat geval echter
zou in de gebruikelijke weergeefkoppen, welke zijn ingericht voor
langgerichte magnetisering, geen magnetische flux worden geïndu
ceerd. In de praktijk blijkt dan ook dat toch wel in langsrichting
wordt gemagnetiseerd.
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Fig.3.13. De uit de spleet tredende krachtlijnen beschrijven min of
meer halfcirkelvormige banen.
De reden daarvan is dat voor dwarsmagnetisering in de diepte
slechts een zeerbeperkt uitbreidingsgebied, n.1. niet meer dan de
dikte van de magneetlaag, beschikbaar is. Aangezien de golflengte
van het geregistreerde audiosignaal, voor wat de lage-en midden
frequenties betreft, beduidend groter is dan de dikte van de mag
neetlaag, bestaat er een bijzonder ongunstige verhouding tussen
lengte en diameter van de magnetische velden, waardoor deze
aanzienlijk worden verzwakt.
Zo komt dwarsmagneti sering dus niet tot stand en verricht wel
degelijk de langgerichte component boven de spleet de gewenste
magnetisering. Echter ... niet voor de hoogste frequenties. Voor
deze wordt de verhouding van de golflengte en de dikte van de band
minder ongunstig, waardoor voor de hoogste frequenties toch wel
dwarsmagneti sering kan plaatsvinden. Door evenwel dunne band
toe te passen kunnen we ook voor de hoogste frequenties overwe
gend langsmagnetisering handhaven, waardoor weergave van het
gehele audiospectrum verzekerd is.
_

VELDSTERKTE
IS KLOKVORMIG

!

Fig.3.14. Het veldsterkteverloop is klokvormig.
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3.8. Het veldsterkteverloop in de spleet
Zoals al werd voorgesteld in fig. 3.13 treden de krachtlijnen na
genoeg loodrecht uit de poolschoenen en beschrijven dan vrijwel
halfcirkelvormige banen. Aangezien de krachtlijnen door de
lucht een grote weerstand ondervinden, zal vlak bij de spleet
de grootste dichtheid van het magnetische veld kunnen worden
waargenomen: dicht bij de spleet is de veldsterkte het grootst.
(Zie fig. 3.13) Aangezien voor ons alleen de langsgerichte
krachtlijnen in verband met de langsmagnetisering van belang
zijn, mogen we de sterkte van het loodrecht uittredende veld
verwaarlozen. Hieruit volgt dat het verloop van de nuttige veld
sterkte anders is dan het verloop van de krachtlijnen: het veld
sterkteverloop is geschetst in fig. 3.14.

Fig. 3.15. De karakteristieke lengte Lk (niet verwarren met karakteris
tieke golflengte van een band) wordt verkregen door de helling
van het veldsterkteverloop op de spleetlengte te projecteren.
2 -

ik.

i -

Fig. 3.16. Het verband tussen de karakteristieke lengte Lk en de
banddikte voor banden met drie voorkomende waarden van
de permeabiliteit.
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Bij het registratieproces hebben we met dit klokvormige ver
loop van de veldsterkte te maken. Zo blijkt dat de lengte van
het uittredende veld groter is dan de werkelijke (geometrische)
spleetlengte. Direkt aan de kopspiegel gemeten is de lengte van het
veld ca 1,3 x de lengte van de spleet. Indien men berekeningen uit
voert, waarbij de lengte van de spleet een rol speelt, heeft men
met dit verschijnsel te maken. Men stelt in een dergelijk geval
dat de effectieve (de werkzame) spleetl engte ca 1,3 x de geome
trische lengte is.
3.9. Verliezen als gevolg van de verlenging van het uit de
spleet tredende veld
Onder punt 3.2,3 en 4 werd verondersteld dat het audiofrequente
veld kwasi-stationair is. Inderdaad geldt dat wel voor de lage-en
middenfrequenties, maar niet meer voor de hoge audiofrequenties.
Bij hoge audiofrequenties zal het gebeuren dat een willekeurig deel
tje op de band gedurende zijn gang langs de kopspleet het magne
tische kwasi-stationaire veld van sterkte of richting ziet veranderen.
Als gevolg van het feit dat de registratie van het remanente magne
tisme op de band plaats vindt op het moment dat de veldsterkte over
het midden van de spleet weer afneemt, zullen veranderingen van
het kwasi-stationaire veld nauwelijks nog geregistreerd worden,
nadat het banddeeltje het midden van de spleet gepasseerd is. (Zie
hoofdstuk 5) De hoogste frequenties, waarvoor niet meer geldt dat
het veld kwasi-stationair is, worden hierdoor minder goed gere
gistreerd. Dit effect doet zich des te sterker gevoelen wanneer de
afname van de veldsterkte langzamer plaats vindt, hetgeen het ge
val is als de bandsnelheid lager is en steilheid van de flanken van
het klokvormige veldsterkteverloop geringer is.
De steilheid van het veldsterkteverloop wordt bepaald door de spleetveldverlenging, dit is dus de verlenging van de geometrische spleetlengte met ongeveer een factor 1,3 als gevolg van het buiten de poolschoenen uittredende veld. (Zie punt 3.8). Dit naar buiten treden van
krachtlijnen zal toenemen indien de krachtlijnen door een materiaal
met grotere permeabiliteit (de magneetband) lopen. Bandmateriaal
met niet te grote permeabiliteit is dus aan te bevelen teneinde de
steilheid van de flanken van het veldsterkteverloop groot te houden.
3.10. Verliezen als gevolg van onvolledig contact tussen
band en kop
Een veldsterkteverloop als geschetst in fig.3.14 meten we direkt
op de kopspiegel. Op geringe afstand daarvan is de veldsterkte
reeds beduidend geringer. Fig. 17 a,b en c laten zien dat het klok
vormige veld minder sterk wordt en dat de lengte afneemt.
Aangezien er als gevolg van ruwheid van het bandoppervlak en de
kopspiegel nimmer sprake is van een volledig contact tussen band
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Fig. 3.17a-b-c. De sterkte en het verloop van het uit de spleet tre
dende veld hangt af van de afstand.
en kop, waardoor de krachtlijnen gedeeltelijk door de lucht gaan
en dien ten gevolge een grotere weerstand ondervinden, zal de uit
eindelijke in de magneetlaag werkzame veldsterkte kleiner zijn.
Als gevolg van het veldverloop is deze verzwakking afhankelijk
van de golflengte.
Het belang van een glad bandoppervlak ten einde een zo goed mogelijk en in ieder geval ook een zo constant mogelijk band-kop contact
te bewerkstelligen, komt hier wel naar voren. Een goede bandgeleiding en een schone kop zullen vanzelfsprekend ook zeer belang
rijk zijn. In normale gevallen bedraagt de afstand tussen band en
kop ongeveer 2 fim.
Het is duidelijk dat de magnetisering van de magneetband direkt
aan het oppervlak anders is dan diep in de band, waar de mag
neetlaag aan de drager is gehecht. Tussen beide uitersten bevindt
zich immers een afstand ter grootte van de banddikte en ofschoon
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de permeabiliteit (magnetisch geleidingsvermogen) van de band
iets beter is dan lucht, (namelijk ongeveer pi=3) moeten we er
rekening mee houden dat de banddikte van invloed is op het ver
kregen resultaat. Indien we stellen dat voor de uit de band tre
dende krachtlijnen, die straks bij weergave in de weergeefkop
een magnetische flux moeten induceren, de gemiddelde magnetisering van de band verantwoordelijk is, dan is wel in te zien
dat constantheid van de banddikte een gunstige invloed op de
weergave van de hoge frequenties heeft.
3.11. De correctie van de verliezen
Vatten we alle verliezen te zamen, dan hebben we achtereen
volgens te maken met:
le De bandfluxdemping als gevolg van de bij hogere frequen
ties steeds kleinere golflengten, waardoor een ongunstige ver
houding ontstaat tussen diameter en lengte van de magneetveldjes. Dit kwam aan de orde onder punt 1. 7 en 3. 7.
2e De verlenging van de geometrische spleetlengte onder invloed
van de dikte en de permeabiliteit van de magneetlaag, waardoor
de karakteristieke lengte
groter wordt en als gevolg daarvan
de registratie van de hoogste frequenties zwakker wordt. Hier
over handelde punt 3.9.
3e Golflengte afhankelijke verzwakking als gevolg van een onvolmaakt
contact tussen kop en band, hetgeen in punt 3.10 werd aange
haald.
4e Frequentie afhankelijke verliezen in de kern van de kop als gevolg
van wervel stromen. Deze verliezen zijn echter zo gering dat we
ze buiten beschouwing mogen laten.

Fig.3.18. Ten behoeve van de correctie van de verliezen die tijdens
het opnemen optreden, dient de opneemversterker een aan de hoge
zijde van het audiospectrum oplopende karakteristiek te bezitten.
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Fig. 3.19. Als gevolg van de zelfinduktie dient van de opneemversterker een met de frequentie toenemende stuurspanning
te worden betrokken naast de correctie volgens fig. 3.18.
Alle verliezen bij elkaar genomen moeten we op een bijzonder ern
stige afname van de sterkte van de hoogste frequenties rekenen. Om
een en ander toch in het reine te brengen gaan we deze verliezen
corrigeren, dat wil zeggen aanvullen, door de hoge frequenties tij
dens het opnemen aanzienlijk meer te versterken dan de lage fre
quenties. Zie fig. 3.18. Dit heeft tot gevolg dat er aan de opneem versterker qua uitsturing-gebied en vervorming veel hogere eisen
moeten worden gesteld wanneer er geen sprake zou zijn van de ern
stige verliezen.
Het kenmerk van een opneemversterker is dat deze aan de kop een
constante stroom moet afgeven, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
gebruikelijke audiofrequent versterkers, die juist een zo constant
mogelijke spanning moeten afgeven. Een constante stroom wordt
afgegeven door een versterker met een hoge uitgangs weer stand,
zoals al in Hoofdstuk 2.5 uit de doeken wordt gedaan. Constante
stroom sturing aan een element, dat een met de frequentie toe
nemende reactantie bezit (dat is dus de opneemkop onder invloed
van de zelfinduktie) houdt in dat een met de frequentie toenemen
de uitgangs spanning moet worden afgegeven. Zie fig. 3.19.
Dat betekent dat de opneem versterker én voor de gewenste cor
recties én vanwege de constante stroomsturing uitsluitend ten be
hoeve van de hoge frequenties een groot uitsturingsgebied en een
grote versterking dient te bezitten.
Hoe correcties van de ver ster kingkarakteristiek in het algemeen
worden bewerkstelligd wordt in het volgende hoofdstuk, dat over
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de weergeefprocessen handelt, uit de doeken gedaan. Daarop voor
uitlopend kan reeds worden gezegd dat die correcties worden ver
kregen door het signaal door een RC of een RL netwerk te voeren
of door een versterker die in de tegenkoppeling dergelijke netwer
ken heeft zitten.
In hoofdstuk 7 zal blijken dat vanwege de gunstige eigenschappen
vrijwel uitsluitend netwerken in de tegenkoppeling worden toege
past. Fig.3.20 geeft een idee van een frequentie-afhankelijke
tegenkoppeling.
In fig. 3.20 komen in de tegenkoppelleiding vanaf de anode van V 2
naar de katode van V 1 twee RC leden achter elkaar voor om een
steil oplopende karakteristiek te verkrijgen. Teneinde de stroom
door de kop bij de hoogste frequenties iets te corrigeren is over de
voorschakelweerstand een kleine condensator opgenomen.
Bij alle moeilijkheden die ons in de weg worden gelegd is er één
lichtpuntje. Het blijkt namelijk dat van de normale ons omringende
geluiden de hoogste frequenties een kleine amplitude bezitten. Hoge
frequenties zijn immers altijd boventonen en geruis, die weliswaar
hun aandeel in de klank van de geluiden hebben, doch zelf nimmer
een geluid vormen. Dankzij dit verschijnsel zijn we in staat om de
versterking van de hoogste frequenties op te schroeven zonder ge
vaar dat de versterker te snel zal worden volgestuurd. Door de
keuze van een opneemkop met de juiste zelfinduktie kunnen we wat
dat betreft zelfs een compromisloze werking bereiken.
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3.12. Correcties en normen
Hoeveel en volgens welke kromming moeten de hoge frequenties
nu worden opgehaald? Dat hangt er vanaf welk beeld men op band
wenst. Wil men een volkomen rechte frequentiekarakteristiek over
het gehele audiospectrum, dan zullen de hoogste audiofrequenties
zo'n 30 a 40 dB moeten worden opgehaald. Dat is heel wat!
Er zullen ons daarbij overigens nog al wat moeilijkheden wachten,
in de eerste plaats van de zijde van de band zelf. Het verlies ge
noemd onder nummer 1 in hoofdstuk 3. 11, de uitwendige bandfluxdemping, kan ten enen male niet tijdens de opname worden
gecorrigeerd, omdat de verzwakking direkt na de registratie, doch
niet tijdens de registratie plaats vindt. Zouden we de spreekstroom
voor de hoogste frequenties evenredig aan dit soort verlies groter
nemen, dan zal de magnetisering zo groot worden, dat de band ver
buiten verzadiging wordt uitgestuurd.
Een rechte karakteristiek zou wel te realiseren zijn door het ni
veau van de lage frequenties evenredig aan het verlies, n.1. zo'n
20 dB, lager te nemen, waardoor de hoogste frequenties wèl met
zo'n zelfde bedrag kunnen worden opgehaald. Met het oog op de
ongunstige signaal-stoor verhouding (brom en bandruis) en de intermodulatie vervorming is deze werkwijze verre van aantrekke
lijk, zodat we er aan zullen moeten wennen de bandfluxdemping te
laten voor wat deze is. De andere verliezen, die zijn ontstaan als
gevolg van de spleetveldverlenging en het onvolkomen bandkop kontakt, kunnen we wél tijdens de opname corrigeren. Het volstaat dan
de opneemversterker zoveel hoog-op te geven, dat deze verliezen
vereffend zijn.
Blijft dus alleen nog de bandflux demping, welke dan maar bij het
weergeven moet worden gecorrigeerd. Nu hangt de bandfluxdem
ping af van de bandsoort (van de coërcitiefkracht, zie punt 1. 7)
en is dus weinig constant. Als het er om gaat banden met anderen
uit te wisselen, zoals in de professionele sector, de bakermat van
de techniek het geval is, dan zal men graag willen weten welke cor
recties men moet toepassen. De technicus kan dat aan de band niet
ruiken ...
Om te voorkomen dat erbij elke band een opgave van de gewenste
correctie moet worden bijgevoegd, welke gegevens gemakkelijk ver
loren kunnen gaan, heeft men afgesproken voor elke bandsnelheid
één soort correctie te nemen. Men heeft natuurlijk een zodanige
waarde genomen, dat met alle voorkomende banden goede resultaten
worden verkregen. Onderlinge verschillen, die niet zo groot zullen
uitvallen, moeten dan tóch bij het opnemen worden gecorrigeerd.
Ziefig. 3.21.
Zo werd afgespróken dat boven een bepaalde frequentie de magnetisering evenredig met de frequentie mag afnemen, dat wil dus
zeggen dat de bandflux tot een bepaalde waarde constant moet zijn
en daarboven met 6dB/octaaf mag aflopen. Men koos een 6 dB/oc
taaf correctie omdat de weergeefkop immers een met de frequentie
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toenemende spanning afgeeft, m.a.w. een met 6dB/octaaf oplopen
de karakteristiek bezit. Al wat men in de weergeef versterker hoeft
te doen is de frequentiekarakteristiek boven de gekozen frequentie
recht te laten lopen, (hier de spleetverliezen buiten beschouwing ge
laten)
Nu dan bekend is hoe de correctie dient te geschieden willen we al
leen nog weten bij welke frequentie deze dient in te gaan. Aange
zien bij de verschillende bandsnelheden de golflengte en dus ook de
ondervonden bandfluxdemping niet dezelfde is, werd voor elke bandsnelheid een ander kantelpunt gekozen. Men geeft in dat geval niet
de kantelfrequentie op, maar de tijdconstante van een RC netwerk,
dat deze correctie bewerkstelligt. Dat is ons reeds bekend van de
FM radiotechniek en de grammofoon weergeeftechniek, waarbij de
kantelpunten eveneens in microseconden (^s) worden uitgedrukt.
De tijdconstanten zijn bij de magnetofoon in Tabel 1 weergegeven.
Uit de gegevens van Tabel 1 blijkt in de eerste plaats dat er ver
schillende, weliswaar vrijwel overeenkomstige normen bestaan
voor elk van de bandsnelheden en dat de normen in de loop van de
tijd nog al eens gewijzigd zijn. Die wijzigingen vloeiden natuur
lijk voort uit het ontstaan van steeds betere bandsoorten, die steeds
minder hoog-op correctie behoefden. Opvallend is ook dat bij de
nieuwste normen een laag-op correctie bij het opnemen plaats vindt,
eerst uitsluitend voor de laagste bandsnelheden, later ook al voor de
19, 05 cm/s. Deze normen gelden duidelijk voor niet-professionele
apparaten: zij worden aangebracht om een gebrek van de veelal te
krap bemeten weergeefversterkers te camoufleren. Bij eenvou
dige bandapparaten vindt in de weergeefversterker te weinig ver
sterking plaats om de allerlaagste frequenties volgens de 6 dH/oct.
lijn te corrigeren. Door bij de opname dit lage frequentie gebied
op te halen, hetgeen gemakkelijk realiseerbaar is omdat de opneemversterker ten behoeve van de hoog-op correctie een aanzien
lijke versterkingreserve bezit, kunnen de tekortkomingen worden
gecompenseerd.
Tenslotte blijkt uit de gegevens dat de correctie voor de laagste
bandsnelheid bij de nieuwste normen twee maal plaats vindt:
70 + 70 ^s. Dat houdt in dat voor de correctie twee netwerken met
een kantelpunt op 70 ns worden ingeschakeld, die een correctie
volgens een 12 dB/oct. lijn, d.w.z. een veel steilere correctie,
bewerkstelligen.
3.13. Het verkrijgen van de juiste correcties
Het verkrijgen van de juiste correctie bij het opnemen vraagt wel
even de aandacht, maar zal ons geen bijzondere problemen geven.
Wie zelf experimenteert moet een bepaalde werkvolgorde aan
houden om het gewenste doel: een rechte overalles karakteristiek
met de juiste kantelpunten, te bereiken. Men begint met de con
structie van de weergeefversterker en neemt in de tegenkoppelketen daarvan een zodanig RC netwerk op, dat de gewenste correc65
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tie wordt verkregen. Het resultaat dient te worden gecontroleerd
aan de hand van een testband, waarmede ook het nulniveau en de
spleetcorrectie kunnen worden ingesteld. Zie hoofdstuk 6. 9.
Is dat in orde, dan is de opneemversterker en de bij stroom oscillator aan de beurt. Zijn beide gereed dan kan men een toon van
ca. 1000 Hz opnemen en de bij stroom zodanig instellen, dat het
werkpunt ligt in het tweede vervorming minimum. Hoe dat wordt
verkregen lezen we in hoofdstuk 15.
In dien de juiste bij stroom is ingesteld gaan we in de opneemver
sterker een zodanige correctie aanbrengen, dat alle frequenties
in het audiospectrum even sterk aan de uitgang van de weergeefversterker verschijnen. Hier gaan we dus proefondervindelijk te
werk, hetgeen bij gebruik van een aparte opneem-en weergeefkop,
waardoor tegelijk het resultaat kan worden gemeten, bijzonder
gemakkelijk is. Bij deze experimenten moet het niveau van het in
gangssignaal ca. 30 dB lager worden genomen dan het nulniveau,
aangezien immers de hoogste frequenties sterk worden opgehaald
en dus gevaar bestaat voor over sturing van de opneemversterker
en de band zelf.
Het verloop van de frequentiekarakteristiek bij de verschillende
stappen in de opneem-en weergeefketen is weergegeven in fig.
3.22. Aangezien bij de verschillende bandsnelheden, bandsoorten
en toegepaste koppen de waarde van de verticale schalen van de
karakteristieken verschilt, zijn deze niet ingevuld.
Fig.3.21. De op de
band aanwezige flux
heeft boven een be
paald kantelpunt
(hier 70 /is, voor
een bandsnelheid van
19 cm/s) een met
6 dB/octaaf aflopen
de karakteristiek.
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3.14. Crossfield systeem
Een bijzondere registratiemethode is die volgens het crossfield
systeem, waarbij van een aparte opneemkop en bijstroomkop wordt
gebruik gemaakt. Bij dit systeem wordt het nadeel opgeheven dat
de bij stroom zelf de hoogste frequenties tijdens hun registratie
aanzienlijk verzwakt. In plaats dat aan de opneemkop zowel het
audio signaal als de bij stroom worden toegevoerd, wordt bij het
crossfield systeem uitsluitend het audio-signaal aan de opneem
kop toegevoerd. Het voor een onvervormde opname benodigde
hoogfrequente bij veld wordt opgewekt in een tweede kop, die tegen
over de opneemkop wordt geplaatst, zoals geschetst in fig. 3. 23.
In de praktische uitvoering, zoals deze bij Akai bandrecorders
wordt aangetroffen, is de bijstroomkop niet precies recht voor
de opneemkop gemonteerd, doch iets schuin naast het midden.
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Fig.3.23.
De bijstroomkop raakt de band aan de rugzijde niet, er is tussen
band en kop een kleine afstand bewaard gebleven.
Het veldverloop van de uit beide spleten tredende velden is ge
schetst in fig. 3. 24. Hierin zien we dat het hoogfrequente veld
aanzienlijk verder uit de spleet moet treden dan het laagfrequente
veld. Voor dit laatste is het van belang dat het tot in de gehele
magnetische laag binnendringt, de eerste moet de afstand tussen
kop en band overwinnen en door de drager van de band heendringen
alvorens in de magnetische laag terecht te komen.
De veldsterkte van het hoogfrequente veld moet in het algemeen
aanzienlijk krachtiger zijn dan die van het laagfrequente veld,
hetgeen in fig. 3. 25 is geschetst, waarin we het veldverloop bij
de gebruikelijke manier van registreren voor het audio-signaal
en de bij stroom afzonderlijk zien weergegeven. Het blijkt in deze
figuur dat de band na het passeren van de spleet nog door het hoog-
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frequente veld wordt omvat, waardoor de audio-informaties als
het ware al direct iets worden gewist. Aangezien de hoogste
frequentie daarbij het eerst worden verzwakt is de sterke hoogafval bij opname aan dit euvel te wijten. Keren we terug tot fig.
3. 23, dan zien we dat door de scheve plaatsing van de bij stroom kop de band na het passeren van de spleet van de opneemkop niet
meer door het hoogfrequente veld wordt beïnvloed.
Het crossfield systeem heeft naast het nadeel van de tweede kop,
die voor een gemakkelijk inleggen van de band van de opneemkop
moet kunnen worden afbewogen en voor een goede werking op een
eenmaal ingestelde, later niet meer te veranderen afstand van de
opneemkop moet zijn geplaatst, het grote voordeel dat de registra
tie van de hoogste frequenties veel gemakkelijker plaatsvindt. Bij
een zeer lage bandsnelheid als 4, 76 cm/s kunnen frequenties tot
12 kHz nog onverzwakt worden geregistreerd. In het algemeen be
hoeft veel minder hoog-op correctie te worden toegepast, hetgeen
beduidt dat de opneemversterker eenvoudiger kan worden gehou
den.
Zelf experimenteren met het crossfieldsysteem is heel interessant.
Neem voor de bijstroomkop een gewone opneemkop en voer hier op
dezelfde wijze als we al gewend zijn de bij stroom aan toe. Tracht nu
voor de bijstroomkop de juiste plaats te vinden door deze voorzichtig
voor de opneemkop heen en weer te bewegen. Vanzelfsprekend moeten
we in dit geval over een gescheiden weergeefkop te bezitten om het
resultaat direkt af te luisteren. Het loont de moeite.
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HOOFDSTUK 4

HET WEERGEEFPROCES
4.1. Algemeen
Na de behandeling van de voorgaande hoofdstukken zijn ons de
meeste problemen rond de magnetische geluidsregistratie wel
bekend. Het weergeefproces zelf is bijzonder eenvoudig en er
kleven ook weinig moeilijkheden aan. Zoals al onder punt 2. 6
in het hoofdstuk over de eigenschappen van de bandrecorderkoppen werd vermeld, hebben we te maken met het feit dat de
spanningsafgifte aanvankelijk van de frequentie afhankelijk is en
dat bij de hoogste frequentie dit verband zich wijzigt als gevolg
van de z.g. spleetverliezen.
Fig. 4.1 toont de frequentie karakteristiek van een normale weergeefkop indien langs de spleet een band met constante bandflux wordt
gevoerd. Dergelijke karakteristieken worden door de fabrikant van
de koppen in de catalogus of de technische gegevens van de koppen
gegeven.
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Fig.4.1.
Het is duidelijk dat indien de weergeefversterkers een frequentie
karakteristiek bezit die spiegelbeeldig is aan die van fig. 4.2, aan
de uitgang van deze weergeefversterker een rechte frequentie ka
rakteristiek kan worden gemeten. De vereiste karakteristiek toont
fig. 4.3, terwijl het in dit verband gunstig is ook nog eens fig. 2.16
op blz 36 te bekijken.
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4.2. De weergeefcorrecties in de weergeefversterker
Indien een signaal een frequentie karakteristiek met een 6 dB/octaaf
verlopende helling bezit, dwz. een met de frequentie recht toe- of
afnemende sterkte vertoont, dan kan deze karakteristiek worden
rechtgetrokken door het electrische signaal langs een element te
voeren dat deze zelfde eigenschappen, maar dan in tegengesteld
verband vertoont. Zo'n element is bijvoorbeeld de weergeefkop zelf,
waarvan de zelfinduktie er de oorzaak van is dat de reactantie met
de frequentie toeneemt.
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Fig.4.4. Als gevolg van de toenemende reactantie van een zelfinduktie zal in een schakeling als deze over de weerstand R
een met de frequentie afnemende signaalspanning worden
gemeten. Bij zeer lage frequenties, als de reactantie van
L kleiner wordt dan de weerstand R, zal de frequentiekarakteristiek rechtlopen (gestippeld weergegeven).

De frequentie karakteristiek van fig. 4. 1 kan worden rechtgetrokken
door een normale weerstand van een vrij lage waarde over de kop aan
te sluiten. Er ontstaat nu een schakeling als van fig. 4. 4, waaruit
blijkt dat hiermede een met 6dB/octaaf afvallende karakteristiek
wordt verkregen. Doordat de spanningsafgifte van de kop zonder de
weerstand met 6dB/octaaf oploopt, resulteert de schakeling van fig.
4.4. in een "rechte" karakteristiek. * 19.
Een tweede mogelijkheid is het signaal aan een versterker toe te
voeren en dan de karakteristiek rechttrekken m.b.v. een RC net
werk, dat als passieve frequentie afhankelijke verzwakker fungeert.
Een idee hiervan geeft fig.4.5.
Een voordeel is wel dat een aanzienlijk betere signaal/stoor ver
houding wordt verkregen en dat we gemakkelijker in staat zijn om
in verband met de gewenste afspeelcorrectie de karakteristiek bo
ven het gewenste kantelpunt recht te trekken. Er is echter toch ook
weer een nadeel aan deze configuratie verbonden: als gevolg van het
grote sterkte verschil van de lage en de hoge frequenties direkt ach
ter de kop is de kans op intermodulatie vervorming in de eerste versterkertrap groot. Dit is niet het geval indien we met een laagohmige
weergeefkop hebben te maken: hierbij is de spanningafgifte zo gering,
dat de kans op vervorming heel klein is. In alle overige situaties
hangt men toch liever niet deze techniek aan.
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Men prefereert de als derde genoemde wijze van linearisering, waar
bij de corrigerende netwerken in een tegenkoppel netwerk direkt op
de eerste ver sterker trap zijn opgenomen.
Tegenkoppeling is in de elektronica het tovermiddel waarmede men de
duivel bezweert. Tegenkoppeling over een ver sterker trap waarborgt
de beste ver sterker eigenschappen en een correctie netwerk in de
tegenkoppeling opgenomen geeft ons de beste signaal/ruis verhou
ding en het grootste uitsturingsgebied.
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Fig.4.5. Na versterking zal een passief RC-netwerk een juiste cor
rectie kunnen bewerkstelligen. Deze werkwijze wordt soms
in de praktijk gevolgd.
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Fig.4.6a. Als gevolg van het RC-netwerk in de tegenkoppelleiding
zal bij lagere frequenties beneden het kantelpunt t = RC
een afnemende tegenkoppeling, c.q. toenemende verster
king plaats vinden.
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Fig.4.6b. Als gevolg van het RL-netwerk in de tegenkoppelleiding
zal bij hogere frequenties boven het kantelpunt t = RL
een afnemende tegenkoppeling, c.q. toenemende verster
king plaats vinden.
Frequentie afhankelijke tegenkoppeling bewerkstelligen we door in
de tegenkoppelketen (in serie met een tegenkopp elweer stand) een
zelfinductie of een condensator op te nemen. Zie fig.4.6. I.p.v.
in serie met de tegenkoppelweerstand kunnen we ze parallel aan de
tegenkoppeling aan massa leggen, waardoor een tegengesteld re
sultaat wordt verkregen. Zie fig.4.7.
Aangezien het werken met zelfindukties i.v.m. hun gevoeligheid
voor magnetische stoorvelden en hun uitslingerverschijnselen niet
te prefereren is en door het serie of parallel schakelen van conden
satoren alle mogelijkheden voor ons openstaan, bestaat het tegenkoppel-correctienetwerk meestal uit RC combinaties.
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Fig.4. 7a. In deze schakeling wordt de tegenkoppelspanning boven
het kantelpunt t = RC naar aarde afgeleid, waardoor de
tegenkoppeling afneemt en de versterking groter wordt.
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Fig.4.7b. In deze configuratie wordt bij zeer lage frequenties, waar
bij de reactantie van L zeer laag is, het tegenkoppelsignaal naar aarde kort gesloten, waardoor de versterking
optimaal is. Bij hogere frequenties neemt de reactantie
toe, waardoor de tegenkoppeling groter wordt en de ver
sterking afneemt. Boven het kantelpunt t = LR kan de te
genkoppeling niet verder toenemen, daar de constante
weerstand R nu alleen nog (in combinatie met de tegenkoppelweerstand) de tegenkoppeling bepaalt. Boven het kantel
punt loopt de karakteristiek dus weer recht.
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Fig.4.8. In de meeste gevallen wordt de afspeelcorrectie door het
tegenkoppelnetwerk verzorgd en de spleetcorrectie door
de weergeefkop tot een resonantiekring te maken.
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Uit bovenstaande blijkt dat we met gecombineerde RC netwerken
zeker wel een correctie als in fig.4.3. kunnen bewerkstelligen.
In de meeste gevallen echter voorziet men voor wat de weergeefversterker betreft in een enkel RC netwerk om de vereiste weer
geef correctie (met het juiste kantelpunt) te bewerkstelligen. De
spleetcorrectie kan effectief worden gecorrigeerd door parallel
aan de weergeefkop een condensator te schakelen, waardoor een
resonantiekring ontstaat.
De juiste mate van opslingering wordt ingesteld door aan de kring
een geringe weerstand parallel te schakelen. Zie fig.4.8.
In dit bestek hebben we nog niet gesproken over de vereiste ver
sterking, maar dat onderwerp komt in hoofdstuk 7 aan de orde.
Vooruitlopend op hetgeen in dat hoofdstuk wordt behandeld kan
reeds worden gezegd dat deze versterking zeer groot dient te
zijn. Zoals al blijkt uit fig.4.3 is die grote versterking voor
namelijk vereist gewenst voor het ophalen van de lage frequenties.
Teneinde bij het weergeven met minder versterking toe te kunnen
worden volgens de laatste aanbevelingen de lage frequenties reeds
bij het opnemen extra opgehaald. Dat ophalen van de laagste fre
quenties bij het opnemen gebeurt beneden het kantelpunt 3180 jis.
In fig.4.3. is de frequentiekarakteristiek van een band met 3180 ps
laag-op correctie met een stippellijntje aangegeven. De normen,
volgens welke de correcties moeten plaats vinden zijn reeds in
hoofdstuk 3.12. op blz. 66 gegeven.
4.3. Verliezen als gevolg van onvolkomen contact tussen
band en kop
In de voorgaande hoofdstukken werden de magnetische velden op
de band voorgesteld als aaneengesloten magnetische deeltjes. Bij
registratie van een sinusvormige trilling of van een trilling, welke
altijd weer in sinusvormige componenten is te ontleden, hebben we
uit de band tredende magnetische velden een sinusvormig verloop,
zoals geschetst in fig.4.9. In deze figuur zien we dat de inwen
dige en de uitwendige bandflux op dezelfde plaats in, resp. op de
band aanwezig zijn: waar de inwendige bandflux het grootst is,
treden de minste krachtlijnen uit. Dit kunnen we gemakkelijk in
zien. Wanneer we bedenken dat tussen twee naburige plaatsen
als gevolg van de sinusvormige veldverdeling de inwendige band
flux verschilt, dan moeten tussen deze beide plaatsen de kracht
lijnen uit of ingetreden zijn.
Indien we aannemen dat de sterkte van de inwendige bandflux voor
alle frequenties even groot is, en bij de audioregistratie is dat ook
het streven, dan zal het uittredende veld in de weergeefkop voor
alle frequenties een evengrote flux teweegbrengen. Het is wel in
te zien dat bij kleine golflengte, d.w.z. korte magnetische velden,
de fluxdichtheid van het uitwendige veld bij toenemende afstand
tot de band sneller afneemt dan bij grotere golflengte. Bij alle
golflengten is de totale bandflux constant, (hier de 6dB/octaaf
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hoog afval boven het genormaliseerde kantelpunt buiten beschou
wing gelaten) maar bij de kleine golflengten zitten de krachtlijnen
dichter op elkaar. Aangezien het contact tussen band en kop nim
mer volledig is en het uitwendige veld dus gedeeltelijk door de
lucht loopt (zie ook hoofdstuk 3) waardoor de in de ringkern ge
ïnduceerde magnetische flux een verzwakking ondervindt, zal
voor de kleine golflengten met hun naar buiten toe snel afnemen
de oppervlakte fluxdichtheid de meeste verzwakking optreden.
Zie fig.4.10.*20
De afstand tussen band en kop is gemiddeld 2 nm., een waarde
die natuurlijk ten zeerste wordt bepaald door de gladheid van het
bandoppervlak en die van de kopspiegel. Een nauwkeurige waarde
voor de verzwakking die de hoogste frequenties zullen ondervin
den als gevolg van dit ontbreken van een goed band-kop contact
is niet te geven, omdat de eigenschappen van het bandgeleidingsen het aandrijfsysteem hierin een rol spelen. Het spreekt vanzelf
dat een schone kopspiegel en stofvrije band voor een zo goed moge
lijke band-kop contact verantwoordelijk zijn. Bij een bandsnelheidvanca. 19cm/s kan de verzwakking van de hoogste frequenties
zo'n 5 dB bedragen, welke waarde gelijk met de spleetverliezen
dient te worden gecorrigeerd.
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Fig. 4.10. Als gevolg van de geringe oppervlaktefluxdichtheid bij
kleine golflengten kunnen deze bij onvoldoende contact
tussen band en kop geen magnetische flux in de ringkern
induceren.
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HOOFDSTUK 5

HET WISPROCES
5.1. Algemeen
Indien men direkt na de aanschaffing van een nieuwe band een op
name wil maken, dan is dat mogelijk zonder dat de band eerst
langs een wiskop wordt gevoerd. De magnetische deeltjes op de
band zullen immers neutraal zijn en een neutrale (maagdelijke)
band is wat we nodig hebben om er een opname op te maken. Is
de band evenwel al een keer gebruikt, dan dient de vorige op
name eerst te worden gewist. De magnetische veldjes op de
band kunnen worden weggevaagd door een sterk uitwendig magne
tisch veld, zoals we dat bij een permanente-of een elektromag
neet aantreffen. Het is daarom mogelijk de haspel met de band
in één keer door een sterk veld te bewegen, waarbij alle magne
tische deeltjes in de band verzadigd zullen worden en de oor
spronkelijke informatie verdwenen is. Van een dergelijke band
is de magneetlaag echter allerminst neutraal omwelke reden
de band toch niet geschikt is voor een tweede opname.
Er bestaan wel apparaten, die in een kéér een hele band op een
acceptabele wijze wissen en neutraal maken. Zo'n wispot, in
het Engels bulk-irrazor, bezit een spoel met kern en parallel
aan de spoel een condensator. Wordt de spoel kortstondig op
het net aangesloten, dan zal er zo een krachtig wisselend veld
rond de spoel ontstaan, dat de informatie op de band wist. Nadat
de verbinding met het net wordt verbroken is het veld niet in één
keer verdwenen. De spoel met parallel daaraan de condensator
vormt een resonantiekring, waarin een aperiodisch magnetisch
veld wordt opgebouwd. Zoals we onder punt 5.3 zullen zien is
zo'n wegstervend wisselveld precies geschikt om een band vol
komen neutraal te maken.
Meestentijds bestaat er echter de behoefte de band slechts ge
deeltelijk opnieuw te gebruiken, waartoe we ook alleen een deel
willen wissen. Een wispot is nu niet bruikbaar. Hier brengt de
wiskop, die in de looprichting van de band aan de opneemkop
vooraf gaat, uitkomst. Bij juiste dimensionering is de werking
van zo'n wiskop bijzonder gunstig, omwelke reden deze altijd
bij opname is ingeschakeld ook al is de band reeds "neutraal".
Het blijkt n.1. dat de band als gevolg van spontane magnetisering
gebieden (zie Hoofdstuk 6.2) na fabrikage of na wissing m.b.v.
een wispot niet overal even neutraal is als we wel wensen. Een
niet neutrale band heeft een verhoogde bandruis tot gevolg.
Voor een bruikbare band is dus een wiskop noodzakelijk en daar
om zullen we nu zien hoe het wissen met behulp van een wiskop
in zijn werk gaat. * 21
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5.2. Wissen met gelijkstroom
Het is mogelijk om de band te wissen door een gelijkstroom door
de wiskop te sturen, waarvan de constructie in Hoofdstuk 2.3 is
beschreven. Fig.5.1 toont ons de uit de kopspleet tredende veld
sterkte, welke klokvormige figuur we reeds uit Hoofdstuk 3.8 ken
nen. Een willekeurig deeltje van de magneetlaag doorloopt dit klok
vormige veld en wordt midden boven de spleet, indien we er zorg voor
dragen dat de sterkte van het veld voldoende groot is, in verzadiging
gestuurd. Beweegt het banddeeltje van de spleet af, dan neemt het
veld af tot nul waarna op de band, ongeacht de magnetisering die
ter plaatse vóór het wissen aanwezig is, een remanent magnetisme
overblijft. Zie fig. 5.2. Een aldus verzadigde band zal een aanzien
lijke verhoging van het ruisniveau veroorzaken, zodat gelijkstroom
wissen niet in aanmerking komt voor een goede bandrecorder.

Fig. 5.1. Het veldsterkteverloop boven de luchtspleet van een wiskop
of opneemkop is klokvormig.
5.3. Wissen met hoogfrequente wisselstroom
Sturen we in plaats van een gelijkstroom een wisselstroom door
de wiskop, dan zal overeenkomstig als bij het gelijkstroomveld
boven de spleet een wisselend magnetisch veld ontstaan. Een wille
keurig deeltje op de band zal nu, indien de frequentie van de wis
selstroom voldoende hoog is, gedurende zijn beweging langs de
spleet aanvankelijk aan een steeds sterker wisselend veld- later
aan een afnemend wisselend veld zijn blootgesteld. (Zie fig. 5.3)
Ongeacht de remanente induktie Br, welke het deeltje bezit, worden
bij dit proces eerst steeds groter wordende hysteresislussen be
schreven tot midden boven de spleet, waaronder invloed van het
krachtige veld de volledige grens hysteresislus wordt beschreven
zoals weergegeven in fig. 5.4. Beweegt het deeltje zich van het
midden van de spleet af, dan zullen steeds kleinere hysteresis
lussen worden beschreven, waarbij gedurende elke nulgang van
82
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Fig.5.2. Indien het een gelijkstroomveld betreft, zal elke willekeu
rige remanentie, in de figuur weergegeven door Brl + Br2
en Br 3 verdwijnen en plaats maken voor de grensremanentie Bgr nadat het banddeeltje eerst tot in verzadiging is ge
stuurd geweest.
het wisselveld in de band een steeds kleinere remanentie achter
blijft. Uiteindelijk zal bij het verlaten van het veld de remanente
flux geheel tot nul zijn gereduceerd, waardoor we een volledig
geneutraliseerde band ter beschikking hebben, (fig. 5. 5)
5.4. Het sterkteverloop en de wisfrequentie
Het is duidelijk dat de onder punt 5.3 beschreven toedracht zich
des te beter zal afwikkelen, naarmate de veldsterkte boven de
spleet een gelijdelijker verloop heeft en het wisselen van de rema
nente induktie vaker plaats vindt. Een zo hoog mogelijke wis
frequentie is voor een zo neutraal mogelijke band dan ook een
eerste vereiste. Voor de wisstroom en de bij stroom voor de
opneemkop gelden ten aanzien hiervan dezelfde eisen en zo is het
mogelijk één oscillator voor beide doeleinden toe te passen. Een wis83
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Fig. 5.3. Indien een willekeurig deeltje van de magneetlaag langs de
spleet van de wiskop beweegt zal het aan een voortdurend
in sterkte en van richting wisselend veld worden blootge
steld.
frequentie van 80 a 100 kHz is zeer goed bruikbaar.
De geringe steilheid van de flanken ontstaat door een brede luchtspleet te nemen, hetgeen mede gewenst is om een zo krachtig
mogelijk veld te verkrijgen. De toepassing van ferrit materi
aal in de kern veroorzaakt eveneens een flauwere helling, door
dat ferrit een vrij geringe permeabiliteit heeft en zodoende het
uittreden van krachtlijnen vóór de spleet in de hand werkt. Al
deze oorzaken tezamen geven soms wel eens te veel van het goede,
omwelke reden men de luchtspleet van de wiskop tweeledig uit
voert, teneinde de flanksteilheid weer iets op te voeren. Bij gro
tere flanksteilheid is de demagnetisering van dwarsgerichte vel
den effectiever.
Bij oudere wiskoppen met Mu-metalen kern wist men de flank
steilheid te verkleinen door de spleet met beryllium-koper
te vullen, waardoor in dit materiaal onder invloed van het wisselveld een wervelstroom werd opgewekt, die het veld tegen
werkte. Het gevolg daarvan was dat de krachtlijnen eerder uit
de poolschoenen traden.
Het effect van een geringe flanksteilheid kan worden verminderd
door een te krachtig wisveld. Het demagnetiseringsproces vangt
als gevolg daarvan immers verder over het midden van de lucht84

spleet aan, omdat de band over een groot deel van de spleetlengte
verzadigd is. Het gunstigst is het om de veldsterkte zo groot te ne
men dat midden boven de spleet verzadiging optreedt en direct over
het midden reeds kleinere hysteresislussen worden beschreven.
Aangezien niet elke band even gemakkelijk is te wissen, dienen
we de wis stroom zo groot te nemen als voor de banden met de
grootste coërcitiefkracht nodig is.
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Fig. 5.4. In deze schets is weergegeven hoe een deeltje met de wil
lekeurige remanente induktie Br tot midden boven de spleet,
waar de grootste veldsterkte heerst, steeds sterker wordt
gemagnetiseerd tot uiteindelijk de grenshysteresislus wordt
doorlopen.
5.5. Wisbaarheid van de band
Ten aanzien van de wisbaarheid van de band geldt dat deze wordt
85

bepaald door de coërcitiefkracht Hc, waarover in Hoofdstuk 1. 7
aan de hand van fig. 1.18 op blz 19 werd gesproken. Ofschoon de
magnetische flux in de spleet van de wiskop naar believen groot
genomen kan worden teneinde ook banden met een grote coërcitief
kracht te wissen, verdient het uit oogpunt van rendabiliteit en
levensduur van de wiskop, die als gevolg van de verliezen een
deel van de toegevoerde energie omzet in warmte, om banden
met niet te grote coërcitiefkracht toe te passen. Moderne banden
voldoen op dit punt goed.
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Fig. 5.5. Over het midden van de spleet neemt de veldsterkte van het
wisselstroomveld weer af, gedurende welke toedracht
steeds kleinere hysteresislussen worden doorlopen en uit
eindelijk het veld en elke vorm van remanentmagnetisme
verdwenen zullen zijn.
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Terloops zij opgemerkt dat de verliezen in de kern bij toepassing
van Mu-metaal worden gevormd door wervel stromen en bij ferrit
door hysteresisverliezen. Deze laatste zijn beduidend lager dan de
eerstgenoemde, maar ferrit kan de warmte slecht afvoeren, zodat
verhitting en beschadiging van de moderne wiskop niet uitgesloten
is. Voor normaal wissen van alle moderne banden (waarbij een wis
demping van 60 dB wordt nagestreefd) is het benodigde wisvermogen
voor een wiskop met Mu-metalen kern ca 4 W en voor een wiskop met
ferritkern ca 0,2 W.
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Fig,5.6a. Een onvervormde hoogfrequente stroom.
Fig.5.6b. Een gelijkstroom met gesuperponeerde hoogfrequente
stroom.

n
%
Fig.5.7. De magnetisering, welke een willekeurig deeltje van de
band zal ondergaan, bestaat op elk punt boven de spleet uit
de som van het hoogfrequente veld en het gelijkstroomveld.
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5.6. Nog iets over het opneemproces
In fig. 5.5 is aangetoond hoe de afnemende veldsterkte boven de
spleet van de wiskop het remanent magnetisme geheel tot nul doet
afnemen. Indien op het hoogfrequente veld een kwasi stationair ge
lijk veld is gesuperponeerd, zoals dat het geval zal zijn bij de opneemkop, wanneer hieraan een audiosignaal en de hoogfrequente
bij stroom worden toegevoerd, dan doet zich het geval voor dat er
wél een remanent magnetisme op de band achterblijft.
Het hoogfrequente veld op een gelijkveld gesuperponeerd is in fig.
5.6a-b grafisch uitgezet. Een willekeurig deeltje op de band onder
gaat dit hoogfrequente veld met zijn gelijkstroomcomponent als
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Fig. 5.8a. Bij het naderen van het midden van de spleet worden
steeds grotere hysteresislussen beschreven, die als ge
volg van de kwasi-stationaire gelijkstroomveldcomponent
overwegend in de positieve of negatieve sector van het co
ördinatenstelsel liggen.
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weergegeven in fig. 5.7.
De magnetisering van dit deeltje verloopt als geschetst in fig. 5. 8
a en b. In fig. 5.8a nadert dit magnetisch neutrale deeltje het mid
den van de spleet, waarin het hoogfrequente veld niet zo sterk is
dat de band tot in verzadiging wordt gestuurd.
In fig. 5. 8b beweegt het banddeeltje van het midden van de spleet af,
waardoor de veldsterkte kleiner wordt en uiteindelijk een remanente
bandflux achterblijft overeenkomstig de sterkte en de richting van
de kwasi stationaire, magnetische component. Een verklaring van
het opneemproces als hier uiteengezet is de benadering vanuit de
theorie van de volmaakte magnetisering. Voor een andere theorie
zie Hoofdstuk 3.4.
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Fig. 5.8b. Over het midden van de spleet worden de doorlopen hysteresislussen weer kleiner tot nihil, waarna een rema
nente induktie overblijft overeenkomstig de sterkte en de
richting van de gelijkstroomveldcomponent.
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HOOFDSTUK 6

OVER RUIS, SIGNAAL-RUIS VERHOUDING, COPIEER
EFFECT, UITSTUURBAARHEID EN BANDSOORT
6.1. Algemeen
Indien de tot nu toe beschreven processen een constant karakter
zouden dragen, zou het resultaat, te weten een audiosignaal bij
het afspelen van de magneetband, eveneens van een constante
kwaliteit zijn. Een constant audiosignaal is ook zeker het streven,
maar er zijn een aantal factoren die dit bemoeilijken. De afge
geven signaal spanning schommelt en deze variaties zijn boven
dien niet voor alle frequenties dezelfde. De spanningsvariaties
volgen elkaar zo snel op en hebben een zo willekeurig karakter,
dat de meeste storingen zich voordoen als ruis. Hoe deze geruizen, dus de variaties in de processen, ontstaan, zullen we
achtereenvolgens behandelen.
6.2. Bandruls
Zoals al onder punt 1.9 behandeld is de magneetlaag van een band
samengesteld uit zeer kleine, meestal naaldvormige deeltjes ijzeroxyde en een bindmiddel, waardoor een vrij homogene massa wordt
gevormd. De naaldkristallen in de grootte orde van 0,1.x 1 firn kun
nen worden beschouwd als elementaire magneetjes met spontane
magnetisering. De deeltjes vormen tesamen talloze groepen, waar
van de grootte willekeurig verschilt en de strooivelden een onge
lijke sterkte en richting bezitten. Daar deze strooivelden ook bij
een maagdelijke band (d.w.z. een volkomen neutrale, schone band)
aanwezig zijn, zullen ze in de weergeefkop een ruisspanning indu
ceren. (Zie fig. 6.1)

:
I

De aan de kop voorbij bewegende strooiveldjes zijn in aantal recht
evenredig met de dikte en de breedte van de band. Het hangt van de
bandsoort af of zich overwegend grote of kleinere groepen van ele
mentaire magneetjes hebben gevormd, terwijl ook de sterkte van de
strooivelden en hun overwegende richting bij elke band verschillen.
Zo zullen we bij verschillende banden een afwijkende spectrale
samenstelling van de ruis waarnemen (d.w.z. verschillen in klank
kleur van de ruis horen) terwijl natuurlijk ook de sterkte van de
ruis behoorlijk kan uiteenlopen. Het behoeft geen betoog dat banden
met het laagste ruisniveau de voorkeur verdienen.
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Fig.6.1. Inhomogeniteit van de magnetiseringsgebieden veroorza
ken bij hun beweging langs de kopspleet in de spoel een
ruis spanning.
6.3. Modulatieruis
Zoals we onder punt 1.6 hebben gezien verloopt de magnetisering
van een ferromagnetische stof niet geleidelijk met de sterkte van
het uitwendige magnetische veld, doch sprongsgewijze. Dit werd
verduidelijkt in fig. 1.14 en ofschoon het hier de magnetiseringskromme betrof is wel in te zien dat de remanentiekromme, die uit
de magnetiseringskromme werd geconstrueerd, eenzelfde staps
gewijze verloop heeft. Indien de magneetlaag van de band met een
sinusvormige veldverandering wordt gemoduleerd, zal het sinus
vormig verlopende remanente magnetisme eveneens uit ontelbare,
onregelmatige treden zijn opgebouwd. Deze onregelmatige, sprongs
gewijze spanningsfluctuaties in de weergeefkop worden als geruis
waargenomen. Doordat deze ruis alleen op een signaal aanwezig
is, dus alleen tijdens modulatie wordt waargenomen, spreekt men
hier van modulatieruis. (Zie fig. 6.2.)* 22
Behalve door genoemde oorzaak wordt modulatie echter voorname
lijk veroorzaakt door de schommelende banddikte en de ruwheid
van het bandoppervlak. Als gevolg van dit laatste is de afstand
tussen magneetlaag en kop niet altijd dezelfde, waardoor de mag
netische induktie in de band, die bij de wisselende weg door de
lucht een niet constante verzwakking ondervindt, aan variaties
onderhevig is. Tenslotte blijkt het dat de ijzeroxyde deeltjes
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in de magneetlaag niet allemaal dezelfde eigenschappen be
zitten.
Zoals al onder punt 1.9 werd verduidelijkt legt ijzeroxyde als
gevolg van uiteenlopende fabrikage processen grote verschillen
aan de dag. Het is niet moeilijk voor te stellen dat bij de aan
maak van het magneetmateriaal, waarbij duidelijk naar een produkt met één bepaalde (de juiste) eigenschap wordt toegestreefd,
het onvermijdelijk is dat er onder die talloze oxydedeeltjes wel
een paar voorkomen, die de gewenste eigenschappen in mindere
of in overdreven mate bezitten. Doordat deze afwijkende deeltjes
willekeurig in de magneetlaag verspreid zijn wijken de eigen
schappen van de band binnen kleine lengte-eenheden af.
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Fig. 6.2. Als gevolg van de sprongsgewijze magnetisering (de zg.
Barkhausen sprongen) wordt een sinusvormig signaal uit
kleine sprongen gevormd.
Indien nu de band langs de opneemkop beweegt, zullen de nietconstante eigenschappen van de ijzeroxyde gebieden in de magneet
laag plus de voortdurende veranderingen van de magnetische induktie er de oorzaak van zijn dat het opgenomen signaal geen con
stante sterkte bezit. Anders gezegd: de storingen veroorzaken een
amplitude modulatie van het geregistreerde signaal. Als gevolg
van het onregelmatige karakter van deze modulaties worden ze
als geruis waargenomen.
De sterkte van de schommelingen wordt nagenoeg bepaald door de
grootte van de signaal-amplitude, hetgeen in fig. 6.3a, b, c en d
wordt verduidelijkt.
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We zien in figuur a de werklijn, waarover in hoofdstuk 3.4 werd
gesproken. De steilheid van deze werklijn wordt bepaald door de
sterkte van de van de hoogfrequente bij stroom. Behalve dat nu
variaties in de afstand tussen band en kop de hoogfrequente magne
tische induktie en daarmede de steilheid van de werklijn beïn
vloeden, zal ook het niet constante karakter van de oxyde deeltjes
invloed hebben op de steilheid. In fig. 6.3b zien we hoe de nominale
steilheid schommelt tussen twee uitersten, als gevolg waarvan de
sterkte van het geregistreerde signaal aan snelle variaties onder
hevig is, hetgeen we als ruis waarnemen, (fig. 6.3c).
Hoe de sterkte van deze ruis afhankelijk is van de grootte van de
modulatie, is tenslotte in fig. 6.3d aangetoond.
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Fig. 6.3a. De werklijn bij toepassing van een hoogfrequente bij —
stroom.
Fig. 6.3b. Als gevolg van niet constante bandeigenschappen en va
riaties in banddikte en bandkopcontact is de steilheid van
de werklijn niet constant.
6.4. Gelijkveldruis
Nu in het voorgaande verduidelijkt is hoe modulatieruis onstaat is
het gemakkelijk in te zien dat ook een gelijkveld een ruisspanning
zal opwekken. In fig. 6.4a en b zien we weer de in steilheid schom
melende werklijn, onder invloed waarvan een gelijkveld H in de
band een met ruis over trokken remanente bandflux induceert. Het
is deze modulatieruis die zulke ongunstige resultaten geeft bij ge
luidsregistratie met behulp van een hulp gelijkveld, hetgeen in
hoofdstuk 3.3 aan de orde kwam.
Meen niet dat we bij de registratie techniek met hoogfrequente bij —
stroom niet met gelijkveld ruis te maken zullen hebben. In de praktijk
blijkt een zeer geringe magnetisering van de kern van de wiskop,
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de opneemkop of de weergeefkop reeds een verhoogde ruis te veroor
zaken. Aangezien de wiskop tegenwoordig een ferrietkern heeft met
geringe permeabiliteit is het gevaar daar niet zo groot als bij de op
neem en weergeefkop.
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Fig.6.3c. Onder invloed van de niet constante steilheid is de gere
gistreerde remanente bandflux elk moment verschillend.
Door het onregelmatige karakter ondergaan we de sprongs
gewijze sterkte (amplitude) veranderingen als geruis.
De kern van de kop kan worden gemagnetiseerd door een uitwendig
veld, waarbij we het magnetische veld van de aarde niet mogen ver
waarlozen, of door een gelijkstroompje door de spoel. Zoals in fig.
6.5a en b getoond kan deze geringe stroom een lekstroom door de
koppel condensator zijn. Ook bij de weergeefkop zal een geringe
stroom tengevolge van een lekke condensator de ruis verhogen, zie
fig. 6.6.
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Tenslotte kan een gelijkstroom component door wiskop en opneem
kop vloeien indien de hoogfrequente bij stroom door oneven harmonischen is vervormd. In fig. 6.7 zien we ter oriëntatie hoe een
sinustrilling door een oneven harmonische en asymmetrische vorm
krijgt.
De asymmetrische trilling is volgens fig. 6. 8 te ontleden in een
sinusvormige trilling en een gelijkstroom component. Indien dus
een door oneven harmonischen vervormde bij stroom aan de kop
pen wordt toegevoerd, zal een verhoogde bandruis het gevolg zijn.
94
:

i

Ést

£
J
MODULATIE
RUIS

Fig.6.3d. De modulatieruis neemt evenredig met de signaalamplitude
toe, als gevolg waarvan het geruis meestal onhoorbaar is.
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Fig.6.4a. Door de niet constante magnetisering veroorzaakt een gelijkstroomveld als hulpveld ten behoeve van de registratie
een onregelmatige remanente bandflux.
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Fig.6.4b. Ook bij een hoogfrequent hulpveld zal een storend gelijkstroomveld een onregelmatige remanente bandflux veroor
zaken.
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Fig.6.5a. Bij transistorversterkers dienen we voor de ontkoppelcondensator een lekarm type te nemen, dus bij voorkeur
een tantalium elco. Zijn waarde mag daarenboven niet te
hoog zijn om stroomstoten bij het inschakelen van de voedingsstroom te voorkomen.
Remedie tegen gelijkstroom ruis is dus het zorgvuldig vermijden
van uitwendige velden, waarbij er vooral tegen gewaakt moet
worden de kopspiegel met een magnetische schroevedraaier o.i.d.
aan te raken. Verder overwegen we het gebruik van goede lekarme
koppelcondensatoren en de toepassing van een balansoscillator,
aangezien deze geen even harmonischen produceert. Doormeten
van een kop met universele meter, waarbij een kleine gelijkstroom
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door de spoel vloeit, is reeds funest. Een gemagnetiseerde kop is
te demagnetiseren met behulp van een demagnetiseer spoel. Dit
onmisbare instrument komt in hoofdstuk 18 aan de orde.
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Fig. 6. 5b. Hetzelfde als gezegd onder fig. 6.5a geldt ook voor buizenver sterkers.
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Fig. 6.6. Ook de zeer geringe lekstroom bij de weergeefversterker
kan een verhoogde bandruis tot gevolg hebben. Ook hier
strikt een tantalium elco toepassen.
6.5. Ruis bij het weergeven
In hoofdstuk 3.3 werd reeds ingegaan op het verschijnsel dat
als gevolg van het niet volledige contact tussen band en weergeefkop de hoogste frequenties het meest verzwakt zullen worden.
Als gevolg van het feit dat de bandoppervlakte niet glad is zal de
afstand van ca 2 nm, welke tussen kop en band werd verondersteld,
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voortdurend verschillen. De weergave van de hoogste frequenties
zal dien ten gevolge niet constant zijn, maar eveneens in amplitude
worden gemoduleerd. Aangezien ook dit verschijnsel onregelmatig
is, wordt het als geruis waargenomen. Ook bij het weergeven is een
goede bandgeleiding, c.q. een goed aanliggen van de band tegen de
kop, van evident belang.
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Fig.6.7. Een oscillatorspanning door even harmonischen vervormd,
is boven en onder de nullijn niet symmetrisch van vorm.
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Fig. 6.8. De onsymmetrische spanningsvorm is te ontleden in een
sinusspanning met harmonischen, gesuperponeerd op een
gelijkstroom.
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6.6. Signaal/ruisverhouding
Ofschoon we niet allemaal over de juiste instrumenten zullen be
schikken om onze machinerie ten aanzien van de signaal/ruis ver
houding te onderzoeken, is het wel interessant om te vernemen hoe
e.e.a. in zijn werk gaat. We dienen allereerst over een testband
te beschikken, waarop een signaal op nulniveau, d.w. z. met een
sterkte van 200 mM, is vastgelegd. Weten we het nulniveau, dan
kunnen we allereerst de sterkte 'van de afgegeven ruis meten. We
gaan er daarbij vanuit dat de ruis van de versterkers zeer zwak
is, hetgeen met goede schakelingen en met goed materiaal zeker
het geval zal zijn. De bandruis mag dan zeker wel -65dB onder het
nulniveau liggen. Is dit niet het geval dan is er kans op gelijkveld magnetisering of een asymmetrische hoogfrequente bij stroom.
Het loont vanzelfsprekend om verschillende bandsoorten te proberen,
omdat niet elke band ten opzichte hiervan even goed blijkt te zijn.
Weten we de bandruis voldoende omlaag te brengen door de onder
punt 6.4 genoemde knelpunten te onderzoeken, dan kunnen we nog
de signaal/modulatie-ruis meten.

6.7. Signaal/modulatie ruisverhouding
Het is niet gemakkelijk de modulatie ruis te meten door een signaal
aan de opneemversterkers toe te voeren en bij de weergeefversterker
de als gevolg van deze modulatie optredende ruis te meten. Het sig
naal zou hier toe in een filter moeten worden onderdrukt, waardoor
een belangrijk deel van het ruisspectrum verloren zou gaan en de
meting een onjuiste uitkomst zou opleveren. Er is een andere me
thode die veel eenvoudiger is.
We meten hierbij eerst de signaalstroom door de opneemkop, en
wel bij een zodanige veldsterkte, dat het signaal in de weergeef
versterker het nulniveau heeft. Vervolgens sturen we inplaats
van het signaal een kleine gelijkstroom van dezelfde sterkte door
de opneemkop. De modulatie ruis tengevolge van deze gelijkstroom
is vanzelfsprekend dezelfde als die van een signaal, vermits de
gelijkstroom en de effectieve stroom dezelfde zijn. Het meten van
de gelijkstroom-modulatie ruis kan nu eenvoudig geschieden, waar
mede de waarde van de modulatieruis bekend is. De waarde zal
rond de -40 dB liggen.

6.8. Copieereffect
Ten gevolge van het feit dat de band op een haspel wordt opgerold
en in die toestand wordt bewaard zullen de uit de band tredende
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Fig, 6.9. Als gevolg van de uittredende velden treedt na lange tijd
een veldverandering in de aanliggende bandlagen op.
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Fig. 6.10. Een pulsvormig geluid is in staat om gemiddeld vijf band
lagen vódr en achter deze registratie een puls te induce
ren, waarvan de sterkte o. a. door de banddikte en de per
meabiliteit wordt bepaald.
krachtlijnen in de naastliggende lagen doorwerken. Het zal dan
gebeuren dat men een bepaalde registratie een gelijk aantal bandlengten vóór en achter de bedoelde passage kan horen. Aangezien
het doorgedrukte of gecopieerde signaal ca 50 dB zwakker is dan
het nulniveau zal het alleen kunnen worden waargenomen indien
het een kortstondige krachtige modulatie tussen beduidend zwakkere
passages betreft. Dat kan het geval zijn bij sterke inzetten van een
orkest na een moderato deel e.d. Fig. 6.9 toont ons hoe we het door
drukken in de band moeten voorstellen terwijl fig. 6.10 de sterkte
verschillen van de oorspronkelijke signaalpiek (een uitknipsel van
een signaal op nulniveau) en het gecopieerde geluid geeft, zoals dit
door een elektronische schrijver op een papierband is geregistreerd.
Het copieereffect wordt ten eerste bepaald door de dikte van de * 23
band en door de tijdsduur, waarover het doordrukken kan plaats
vinden. Daarnaast zijn nog de temperatuur en eigenschappen van
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het magneetmateriaal van invloed, terwijl een zwak uitwendig veld
een zeer grote invloed uitoefent. Dit laatste is gemakkelijk aan
toonbaar .
Fig. 6.11 toont ons de remanentiekromme. De sterkte van het uit
tredende veld is slechts gering, zodat voor het doorgedrukte signaal
geldt dat de remanentiekromme alleen rond het nulpunt wordt uitge
stuurd. Een uitwendig veld, of dit nu een wisselveld of een gelijkveld betreft maakt niet uit, verschuift het werkgebied naar een
stijler deel van de remanentiekromme waardoor de sterkte van de
remanentie bandflux op zich groter is. Vergelijk fig. 6.11 ook met
fig. 3.3 en 4.
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Fig. 6.11. Het blijkt dat een uitwendig veld (hier een gelijkstroomveld, doch evenzo een wisselend veld) grote invloed heeft
op de mate van doordrukking.
Remedie tegen het copieereffect kan, behalve door goede banden
toe te passen, ook worden gevonden in het zo koel mogelijk be
waren van de banden. Het blijkt n.1. dat de copieerdemping 1 dB
ongunstiger wordt bij een temperatuur toename van 4 a 5 C. Een
andere mogelijkheid is tijdens het afspelen van de band een zeer
zwakke hoogfrequente wisstroom door de wiskop te voeren, welke
mogelijkheid alleen kan worden benut indien het copiëren zonder
uitwendig veld heeft plaatsgevonden. In dat geval is de remanen
tiekromme immers alleen in het nulpunt uitgestuurd, waardoor
de remanentie veel gevoeliger is voor een uitwendig wisveld dan
de oorspronkelijke informatie.
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Aangezien de oorspronkelijke opname wel iets door het wisveld
wordt aangetast en na het opnieuw opwikkelen tóch weer een nieuwe
copiëring plaats vindt, wordt deze methode zeer zelden toege
past, b.v. indien de opname éénmalig ten behoeve van de fabrikage van een grammofoonplaat wordt afgespeeld. In die gevallen
past men vaker andere maatregelen toe, b.v. door aanloopband
tussen de verschillende fragmenten te plakken.
6.9. Uitstuurbaarheid en nulniveau
Bij al het voorgaande werd gesproken over de sterkte van stoorsignalen (ruis, doordruk e.d.) in vergelijking met het nulniveau.
Voor een zo gunstig mogelijke signaal/stoor verhouding dient dit
nulniveau zo hoog mogelijk te worden genomen.
Even ter oriëntering: het nulniveau is in de audiotechniek die sig
naalsterkte, die bij de luidste geluidspassages in een onderdeel
van de keten (versterker, signaalleiding e.d.) de beste signaal/
stoor verhouding bij een bepaalde (toelaatbare) mate van ver
vorming geeft.
Bij een bandrecorder liggen de kaarten beduidend ongunstiger dan
bij een versterker, waarbij men in vrijwel alle gevallen goede
compromissen weet te vinden. De vervorming bij magnetische
geluidsregistratie ligt hoog in vergelijking met versterkers. Bij
een bepaald niveau neemt deze vervorming echter nog sterker toe
(de uitsturing komt dan in de kromme delen van de werklijn, (zie
fig. 3a en b) en men koos hier het nulniveau. Een band wordt als
vol gestuurd beschouwd wanneer de vervorming op de band bij
bandsnelheden van 38,1 cm/s en hoger 2 % en bij bandsnelheden
van 19,05 cm/s en lager 3 % bedraagt.
Het zal nu blijken dat het nulniveau niet bij alle bandsoorten het^
zelfde is, omdat sommige banden, o.a. afhankelijk van de dikte
van de magneetlaag, beter uitstuurbaar zijn. Bij onderlinge uit
wisseling van banden, zoals in de professionele sector gebeurt,
is dit niet aantrekkelijk. Voor de amateur geldt dit bezwaar min
der, maar deze is meestal niet in staat om de vervorming te meten
om deze als maatstaf voor de uitsturing te nemen. Men heeft voor
het nulniveau een norm gevonden, die voor alle moderne banden
voldoet. Ongeacht de vervorming die zal optreden, kiest men een
bandflux van 200 mM als nul niveau.
Hoe weet de amateur nu wanneer zijn band met de juiste sterkte
wordt gemoduleerd? De grootte van de bandflux wordt gemeten
door de band langs een weergeefkop te voeren en de afgegeven
spanning te meten. Vanzelfsprekend hangt de spanningsafgifte
ten nauwste samen met de eigenschappen van de weergeefkop, de
bandsnelheid, spoorbreedte frequentie enz.enz. De metingen moeten
dan ook worden vergeleken met de meetresultaten die men ver102
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krijgt m.b.v. testbanden, zoals deze door de fabrikanten van banden
in de handel worden gebracht.
Ofschoon men als amateur veel gegevens uit deze testbanden kan
putten moet voorop worden gesteld, dat ook zeer goede magnetoons
geconstrueerd kunnen worden door e.e.a. experimenteel vast te
stellen. Wellicht kunnen we van een ander een serieus opgenomen
band lenen, waarvan we kunnen vermoeden dat de luidste passages
het juiste nulniveau bezitten. En kan ook dat niet, nog niet getreurd.
Schrijver heeft de ervaring dat het ook goed op het gehoor kan. Op
een gegeven ogenblik neemt de hoorbare vervorming zo sterk toe,
dat men weet dat men fout zit. Welnu, blijf daar dan 6 dB onder, dan
zit men goed. En later, als je eens de gelegenheid hebt het nulniveau
te controleren, zal blijken dat je er misschien slechts 1 of 2 dB naast
zit.
De uit stuurbaarheid van de banden neemt toe met de dikte van de
magneetlaag; op dit punt kan de amateur zelf metingen verrichten.
Dikkere banden zijn dan ook te prefereren boven dunne. De dikke
normaalspeelband is echter uit de mode, omdat met langspeelband alleszins goede resultaten te boeken zijn. Neemt men op
38,1 of 19,05 cm/s op, dan is langspeelband aan te bevelen.
Langspeelband voldoet ook nog op 9,5 cm/s, ofschoon bij deze
bandsnelheid koppen met kleine spleetlengte (< 3 ^m) behoren,
waarbij een dunnere band weer te prefereren is. Op 9,5 cm/s
is dubbel speelband dus wel goed bruikbaar, zij het ten koste van
de uitstuurbaarheid. Voor nog lagere bandsnelheden (4, 75 en 2,3
cm/s moeten koppen met zeer korte spleet (1,5 /im) worden ge
bruikt, waarbij triple speelbanden passen.
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HOOFDSTUK 7

DE CORRECTIES IN DE OPNEEM - EN WEERGEEFVERSTERKERS
7.1. Algemeen
Zoals al verduidelijkt in hoofdstuk 3.11 worden bij het opnemen
hoog-op correcties verwezenlijkt en bij het weergeven een laag-op
correctie en een geringe hoog-op correctie ten behoeve van de
spleet-verliezen. We willen nu in het bijzonder de schakeltechnische
problemen naar voren brengen.
7.2. Weergeefversterker met buizen
Bij de gegevens over de toegepaste koppen vermeldt de fabrikant
hoe groot de spanningsafgifte is bij een bepaalde mate van uitsturing, bandsnelheid en frequentie. De fabrikant Bogen geeft bij
voorbeeld van de 2/2 spoorkop UK 200 (zelfinduktie 550 mH) op
dat de spanningsafgifte bij 19 cm/s, een niveau van 32 mM en een
frequentie van 1 kHz precies 5 mV bedraagt. Dat betekent dat bij
een niveau van 200 mM, het nulniveau dat we zullen aanhouden, een
spanning van

200

x 5 = 31,25 mV wordt afgegeven.

Indien we dit signaal willen versterken tot 0,7 volt, wat we als
nulniveau van onze installatie zullen aannemen, dan moet de ver
sterking van de weergeefversterker bij 1000 Hz bedragen:
0,7 V
700 mV
= 22.
31,25 mV 31,25 mV
Indien we het verschil tussen de ingangs- en uitgangsimpedantie
van de versterker verwaarlozen, is de gewenste versterking in
dB' s uitgedrukt:
dB = 20 log Ux/U2
dB = 20 log 700/31,25
dB = 20 log 22
dB = 26,8

Dat kan e'en buis, een diode bijvoorbeeld, gemakkelijk aan. Maarrrr...
voor de lagere frequenties moet de versterking omgekeerd evenre
dig met de frequentie, d.w.z. 6 dB/octaaf, toenemen. Fig. 7.1b toont
ons de karakteristiek van de uitgangsspanning van de weergeefkop en
fig. 7.2 de karakteristiek die de versterker dient te bezitten.
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Fig. 7.1. Karakteristiek van de uitgangsspanning van een weergeefkop indien hierop met een snelheid van 19,05 cm/s met het
kantelpunt op 70 /is wordt afgespeeld.
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Fig. 7.3. Schakeling van een versterker met pentode.
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Fig. 7.4. Cascodeschakeling van twee triodesecties van een dubbeltriode.
Op de verticale as is de gewenste versterking uitgezet, die bij
1000 Hz ongeveer 22 maal of 27 dB dient te zijn. Bij 20 Hz, welke
frequentie we als laagste weer te geven frequentie zullen nastreven,
moet de versterking liefst ca. 1000 x zijn of ca. 60 dB.
( Hier de moderne laag-op correctie op 3180 /is even buiten beschou
wing gelaten.) Een versterking van 60 dB is met één buis, een pento
de bijvoorbeeld, niet te verwezenlijken. Een dubbeltriode geeft per
sectie iets minder versterking dan een pentode, maar het versterkingsprodukt van beide secties is beduidend hoger, zie fig. 7.3 en 4.
Een pentode is dus niet bruikbaar, een dubbeltriode haalt het wel.
Dat betekent overigens, dat bij toepassing van een dubbeltriode bij
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Fig.7.5. Weergeefversterker met een pentode, waarmede vanwege
de beperkte versterking van de pentode geen optimale re
sultaten zijn te behalen. Bij deze schakeling vindt boven
ca. 1000 Hz verzwakking i.p.v. versterking plaats. Indien
een weergeefkop met hoge zelfinduktie (minimaal 2 H)
wordt toegepast, kan de afgegeven spanning max. 1000 mV
bedragen.
de laagste frequenties nauwelijks tegenkoppeling plaats vindt, waar
door de uitgangsimpedantie in dat frequentiegebied hoger is dan bij
het midden- en hoge deel van het audiospectrum. Daarenboven is ook
de vervorming voor de laagste frequenties het grootst.
Het tekort aan versterking van één pentode wordt gecompenseerd door
de weergeefversterker met twee pentodes of een pentode en een dubbeltriode, kortom met meer dan één buis uit te rusten. Beperken
we ons tot de correctie, die we willen bewerkstelligen dan blijkt uit
fig. 7.2 dat de correctie zich uitstrekt over het frequentiegebied tus
sen 20 - 5000 Hz; een gebied van ongeveer 8 octaven. Het niveau verschil tussen beide uitersten bedraagt ca. 44 dB, hetgeen inhoudt
dat als we de versterking bij 5000 Hz gelijk 1 nemen, deze bij 20 Hz
ruim 44 dB hoger moet zijn, of te wel een factor 200.
De wens van de fabrikanten om met eenvoudige middelen tóch een
redelijke correctie te bewerkstelligen heeft geleid tot de invoering
van de 3180 ps laag-op correctie bij de opname, waardoor bij weer
gave de frequentiekarakteristiek beneden dit kantelpunt kan rechtlopen. In fig. 17.2 is de vereiste karakteristiek met een stippellijn
aangegeven; het blijkt al direct dat de laagste frequenties met 10 dB
minder versterking toekomen. En zo zien we dat het de fabrikant
wel lukt om met minimaal materiaal toch nog een vrij goede karak
teristiek te verkrijgen. In die zuinige gevallen, dat men slechts over
één pentode correctie bewerkstelligt, past men vaak een weergeef
kop met een zeer hoge zelfinduktie toe van pakweg 2 H, waarvan de
spanningsafgifte bijna vier maal groter is dan van de gebruikelijke
500 mH-koppen. En .... meestal schroeft men het nulniveau niet op
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tot 0,7 V, maar heel vaak is 100 mV al voldoende en zie:
dan komt men net uit met een pentode waarvan de versterking wel
100 kan zijn, zie fig. 7. 5.
7.3. Weergeefversterker met transistoren
Wat voor buizen geldt is voor transistoren al niet anders. De zaak
ligt echter nog iets moeilijker, omdat een transistor een lage ingangsimpedantie heeft, die de werking van de weergeefkop ongunstig
beïnvloedt. Teneinde goed op transistor ingangen aan te passen heeft
men hiervoor speciale laagohmige koppen, d.w.z. koppen met een
lage zelfinduktie, ontwikkeld. De spanningsafgifte van dergelijke kop
pen is evenredig kleiner en er moet dan ook meer versterking wor
den toegepast.
Komt men bij buizen nauwelijks met een trap uit, bij transistoren
is dat zeker niet het geval: twee of drie transistortrappen is een ver
eiste. Dat er tegenwoordig transistoren zijn die een aanzienlijke ver
sterking kunnen geven van wel 900 x vermag het probleem niet te
verlichten. Zie fig. 7.6.
Bij eenvoudige bandrecorders, waarbij men een gecombineerde opneem- en weergeefkop toepast, moet de zelfinduktie laag zijn wil de
opneemversterker op de kop aanpassen. Bij het weergeven wordt
dan meestal één trap voor versterking toegepast, waarna in de op
volgende tweede en derde trap correctie en verdere versterking
plaats vindt.
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Fig. 7.6. Transistorversterker met toepassing van laagohmige kop.
De lage ingangsweerstand van een transistor kan worden vergroot
door een tegenkoppeling op zijn emitter aan te brengen. Bij aanzien
lijke tegenkoppeling kan de ingangsweerstand tot enkele honderden
kilo-ohm worden vergroot, waardoor het zeer goed mogelijk is om
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een hoogohmige weergeefkop op een dergelijke transistorversterker
aan te sluiten. Zie fig. 7. 7.
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Fig.7.7. Transistorversterker met toepassing van hoogohmige kop.
Met deze wetenschap heeft men er naar gestreefd een zodanige scha
keling te vinden, dat een goede combinatie met hoogohmige weergeef
kop en transistorversterker wordt verkregen, want daar kleven bij
zondere pluspunten aan. Bij toepassing van een hoogohmige kop be
hoeft de versterking immers minder te zijn, waardoor de tegenkoppeling extra kan worden vergroot. En last but not least geeft een
sterk tegengekoppelde transistortrap bij een juiste basisimpedantie
een minimaal ruisniveau en die impedantie treffen we juist bij een
hoogohmige weergeefkop aan.
Aangezien de weergeefkop voor lagere frequenties een afnemende
impedantie presenteert is voor de lagere frequenties een kleinere
ingangswe er stand van de versterker geen bezwaar. Die ingangsweerstand van de transistorversterker gaat omlaag als de tegenkoppeling wordt verkleind en zie - hier ligt de mogelijkheid om de cor
rectie reeds direct op de eerste versterkertrap te realiseren. Door
de afname van de tegenkoppeling neemt de versterking immers toe,
waardoor de frequentiekarakteristiek wordt gelinealiseerd.
In de transistortechniek is het direct koppelen van twee transistor trappen een gebruikelijke zaak. Een configuratie als van fig. 7.7
treffen we veelvuldig aan. Deze schakeling munt uit door de hoge
mate van stabiliteit en door de hoge ingangsweerstand, welke wordt
verkregen door de tegenkoppeling op de emitter van VI. Door mo
derne transistoren toe te passen met een versterking van 200 of
meer (BC 109 C e.d.) zal de totale versterking wel minimaal
40.000 zijn, zodat we ruimschoots uitkomen.
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7.4. Opneemversterker met buizen
Bekijken we wederom de gegevens van de combikoppen (als de
UK 200) of speciale opneemkoppen, dan vinden we hierbij opgege
ven de benodigde stuurstroom om de band tot een bepaald niveau
uit te sturen. Voor de UK 200 is een audiofrequente stroom van
ca. 0,1 mA voor uitsturing tot 200 mM of te wel tot 200 x 10" 11 Wb
benodigd. De UK 200 heeft een zelfinduktie van 550 mH, hetgeen be
tekent dat de reactantie bij de hoogste audiofrequentie, te weten
20 kHz, ongeveer 70 kfi bedraagt. Teneinde een zo constant moge
lijke stroomsturing te verkrijgen moet de voorschakelweerstand
(zie hoofdstuk 2.5) toch ook wel 70 kS2 zijn. In het gehele audiospectrum varieert de totale impedantie dan max. een factor 1,4, waar
door de hoogste frequenties boven 10 kHz met max. 3 dB extra ver
zwakt worden, hetgeen toch wel eenvoudig met de opneemversterker
gecorrigeerd kan worden. Ziefig.7.8.
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In fig. 7.10 blijkt hoe deze hoog-op correctie ongeveer dient te ver
lopen - deze kromme is niet bindend. Het verloop en de mate van de
correctie verschillen bij elke bandsoort, bandsnelheid, sterkte van
de bij stroom enz. We zullen de hoogste frequenties minimaal zo'n
20 dB moeten ophalen, d.w.z. een factor 10 extra versterken. De
totale versterking van de opneemversterker moet dan zo'n 100 maal
zijn, d.w.z. 40 dB. Met een pentode nét realiseerbaar, (fig.7.9b).
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Nu heeft een pentode een hoge uitgangsimpedantie en de voorschakelweerstand mag dan ook vervallen. Dat neemt niet weg dat de verster
king voor de hoogste frequenties even krachtig dient te zijn, dat ver
andert aan de zaak niets. Met of zonder voorschakelweerstand vari
eert de impedantie immers slechts een factor 1,4. Dit geeft een gevoeligheidsverschil van 3 dB max.
Hoe verwezenlijken we nu de correcties?

Fig.7.10. Gemiddelde correctie voor een bandsnelheid van
19,05 cm/s en een juiste waarde van de bij stroom.
Terugkoppelen van anode naar rooster mag niet, aangezien deze
spanning gestuurde spanningstegenkoppeling de uitgangsweer stand
verlaagt. Tja, dan maar de katode niet ontkoppelen. De aanzien
lijke tegenkoppeling, die hierdoor ontstaat kan frequentie-afhanke
lijk worden gemaakt door een niet al te grote condensator (ca.
0,01 /iF) parallel te schakelen, waardoor de tegenkoppeling voor de
hoogste frequenties afneemt met max. 6 dB/octaaf. Zie fig.7,11.
Bepalen we de benodigde signaalspanning over kop plus voorschakel
weerstand, dan beperken we ons tot het middengebied van het audiospectrum. Bij 1000 Hz is de impedantie van de kop te verwaarlozen.
Om door de keten een stroom van 0,1 mA te sturen, moet een span
ning van:
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1-5.
1 x 10"4 =
E = 7 volt
worden aangelegd. De band is dan evenwel nog niet uitgestuurd: som
mige (dikke) banden kunnen aanzienlijk meer worden gemoduleerd.
We wensen toch zeker wel dat de opneemversterker het vijfvoudige
kan afgeven, dus 5 x 7 = 35 V en gelukkig, met elke buisversterker
is dat zeker wel mogelijk. (Passen we echte opneemkoppen toe, dan
bedraagt de zelfinduktie vaak 350 mH, waardoor we met nog minder
stuurspanning toe kunnen. De signaalstroom is dan evenredig groter).
De signaalstroom van 0,1 mA zal ons geen problemen bezorgen. In
dien de ruststroom door de versterkertrap even hoog wordt genomen
zou reeds voldoende uitsturing worden bereikt. Omdat we echter een
grote uitsturingsreserve wensen, bemeten we de versterker z<5, dat
een vijfvoudige stroom kan worden afgegeven, d.w.z. 0,5 mA. En
ook dat is geen probleem: de ruststroom kiezen we vaak zelfs hoger
en wel ca. 1 mA.Zie fig. 7. 9a en b.
Indien het nulniveau 0,75 V bedraagt, dient de versterking ongeveer
10 te zijn, of te wel ca. 20 dB. Eén buis kan dit wel aan, maar. • • •
we dienen nog hoog-op correcties toe te passen om de sterke hoogafval als gevolg van het opneemproces te compenseren.
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Fig. 7.11. Eenvoudige opneemversterker met voldoende correctie.
Bij de lagere bandsnelheden (19,05 en 9,5 cm/s) dient de helling
echter steiler te lopen (in het steilste deel ca. 12 dB/oct.) en dat
kan nu met de schakeling van fig, 7.11 net niet gerealiseerd worden.
!
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Er staan ons echter nog twee mogelijkheden open om deze schake
ling te verbeteren. Dat is weergegeven in fig. 7.12, waarin we zien
dat parallel aan de katode een zuigkring is opgenomen. Bij de fre
quentie, waarop deze LC-kring is afgestemd, vertoont de kring een
lage impedantie, welke alleen nog wordt bepaald door de gelijkstroomweerstand van de zelfinduktie en de instelpotmeter van 5000 S2.
Het is duidelijk dat de versterking bij de afgestemde frequentie als
gevolg van de afname van de tegenkoppeling over de katodeweerstanden sterk toeneemt. De resonantiefrequentie van de LC-kring
zal rond de 13 kHz moeten liggen. Door de potmeter te verstellen
kan de juiste correctie worden bewerkstelligd.
In fig. 7.12 zien we ook nog dat de ontkoppelcondensator van het
schermrooster via een instelpotmeter aan aarde ligt. Hierdoor
kan het schermrooster minder worden ontkoppeld met het gevolg dat
de versterking afneemt, maar doordat de capaciteit van 2000 pF nu
een met 6 dB/octaaf toenemende ontkoppeling bewerkstelligt is het
resultaat dat hierdoor de versterkingskarakteristiek ogenschijnlijk
extra oploopt.
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Fig. 7.12. Verbeterde opneemversterker met voldoende correctie,
welke ten koste van de versterking wordt verkregen. Voor
de 100 mH zelfinduktie kan een F 4 van Amroh worden
toegepast.
Aan die versterking is een grens gesteld en deze schakeling heeft
dan ook maar beperkte toepassingsmogelijkheden. Datzelfde geldt
voor de schakeling van fig. 7.13, eveneens rond een pentode opge
bouwd.
Bij deze schakeling vindt tegenkoppeling plaats vanaf de anode, waar113

door de uitgangsimpedantie lager wordt en dus een voorschakelweerstand tussen kop en versterker moet worden aangebracht. Zowel
voor de schakeling van fig. 7.12 als van fig. 7.13 geldt dat de tegenkoppeling bij de hoogste frequenties niet meer werkzaam is en voor
de technicus, die weet hoe heilzaam de invloed van tegenkoppeling
is, bevredigt deze situatie niet helemaal. Bedenk dat de opneemversterker een aanzienlijke stuurspanning moet afgevenï Daarenboven
is er vanuit gegaan dat we ons signaal op nulniveau krijgen toege
voerd en daar mankeert in de praktijk wel wat aan.
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Fig. 7.13. Opneemversterker met gewijzigd tegenkoppelcircuit.
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Zo blijkt dat we liever twee ver sterkertrappen toepassen. Als we
toch twee versterkertrappen moeten inschakelen is het logisch om
de frequentie-afhankelijke tegenkoppeling over beide trappen te la
ten plaats vinden. En zo zien we vrijwel altijd als opneemverster
ker een dubbeltriode toegepast in een configuratie als van fig. 7.14.
Bij de schakeling van fig. 7.14 krijgen we een aanzienlijke verster
king (ca. 5000) waardoor we een sterke tegenkoppeling kunnen rea
liseren en de mogelijkheid open staat om de hoogste frequenties
aanzienlijk op te halen. In fig. 7.15 zien we de vereenvoudigde vorm
van zo’n tweeledig RC-tegenkoppelnetwerk. Ten behoeve van een
nog steilere correctie bij de laagste bandsnelheden, zien we ook wel
eens een LC-kring in het tegenkoppelnetwerk opgenomen, (fig. 7.16).
;
j
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Fig. 7.14. De toepassing van een dubbeltriode geeft met een slechts
weinig meer omvangrijke schakeling een beduidend gro
tere versterking, waardoor een effectievere tegenkoppeling kan worden bewerkstelligd.
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Fig. 7.15. Basis schakeling van opneemversterker met dubbeltriode
en tweeledig correctienetwerk.
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n
Fig.7. lö.Tegenkoppelnetwerk met zuigkring voor steile correctie.
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7.5. Opneemversterker met transistoren
Wat t. a.v. de buizenversterkers geldt is ook weer voor transistor versterkers van belang. Verschillen zijn er echter wel. Ten eerste
kunnen de gebruikelijke transistoren slechts een beperkte collectoremitterspanning verdragen, pakweg 30 V max. Dat betekent dat een
transistorversterker, de verliezen over de emitterweerstand en de
kniespanning in aanmerking genomen, onbelast hooguit een signaal
van 25 Vtt kan afgeven. Met belasting, zoals een opneemkop die
geeft, is die spanning vaak niet hoger dan 15 Vtt, d.w.z. 7,5 Vt =
5 Veff. Zie fig.7.17. Dat is heel wat minder dan een buizenversterker en vandaar dat men voor transistorapparaten opneem- of combikoppen ontwikkelde met een lage zelfinduktie van b.v. 20 mH.
Even vooruitlopend op hoofdstuk 14 kan worden gezegd dat deze re
gel een uitzondering heeft gekregen sedert er transistoren bestaan
die een collector-emitterspanning van 100 volt kunnen hebben.
Een opneemkop van 20 mH behoeft een voorschakelweerstand van
ca. 2500 ft en hierover dient een signaal van ca. 0,75 V te worden
aangelegd. Zie fig.7.18. Een versterker die een vijfvoudig signaal
kan afgeven is reeds bruikbaar en zo zien we dat vele opneemversterkers uit een voedingsspanning van ca. 20 volt worden gevoed.
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Fig. 7.17. Een belaste versterkertrap kan slechts een beperkte span
ning afgeven.
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Ten aanzien van de versterking geldt dat deze, indien het nulniveau
van het signaal 0,75 V bedraagt, ongeveer 1 dient te zijn. Nou, dat
is niet zo moeilijk. Maar
we moeten weer correcties toepassen en bovendien wensen we een versterkingsreserve. Ofschoon men
zich zou voorstellen dat een trans is tortrap reeds voldoende zou zijn,
zien we meestal dat de opneemversterker toch nog twee trappen telt.
De reden is, dat vanwege de correcties, die bij lagere bandsnelheden nog al ingrijpend zijn, de gewenste versterkingsreserve tóch
meer versterking vereist, dan door één transistor kan worden ge
leverd. Ziefig.7.19.
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Fig.7.19. Basisschakeling van een opneemversterker met transis
tor en.
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HOOFDSTUK 8

EENVOUDIGE COMMERCIËLE ONTWERPEN MET BUIZEN
8.1. Algemeen
De gedachte van Edison dat zijn fonograaf als dicteerapparaat furore
zou maken is om verklaarbare redenen geloochenstraft. Toen echter
de magnetische geluidsregistratie bruikbare vormen begon aan te
nemen, waren de kansen beter en het waren eerst ook weer dicteer apparaten, die aan het brein van de ontwerpers ontsproten. Al spoe
dig zag men ook commerciële aspecten in de amusementssector,
maar tot een wezenlijk onderscheid met de dicteerapparatuur is de
bandrecorder niet gekomen.
Een configuratie als bij de platenspeler, welke in combinatie met
een bestaand radiotoestel of een versterker wordt gebruikt, kennen
we van de magnetofoon nauwelijks. Steeds weer was de magnetofoon
een eenheid met eigen voeding en versterker, onafhankelijk van de
andere audio-installaties. Voor strikt amusement is dit een onbe
vredigende situatie, omdat er nog geen bandrecorder bestaat die
uit zijn eigen luidspreker een klank weet te halen, die vergelijkbaar
is met die van de belabberdste muziekinstallaties. Een "diode"-uit
gang, d.w.z. een contactdoos waaruit het door de weergeefversterker afgegeven signaal kan worden afgenomen om naar een muziek
installatie of radiotoestel te voeren, was dan ook spoedig op elke
bandrecorder te vinden. Maar verder dan deze schuchtere toenade
ring kwam het niet.
Denken we even na, dan is het wel begrijpelijk dat het behoudens
enkele gevallen nooit zover gekomen is. Jan publiek interesseert
zich niet voor een redelijke geluidskwaliteit en de technische romp
slomp, die dan bestaat uit het tot stand brengen van de nodige signaalopneem- en weergeefkabels, is hen verre van aangenaam.
Waarschijnlijk is het ook wel zo, dat de meest gebruikelijke mu
ziekinstallaties, meestal niet meer dan een gewoon radiotoestel,
niet zonder omslachtig gemanipuleer met een magnetofoon gecom
bineerd kunnen worden. De fabrikant die dit inzag omzijlde het ge
hele probleem dan maar.
Dat de magnetofoon zo'n eigen leven leidt is eveneens na een be
schouwing van de problematiek van de schakelingen niet meer on
verklaarbaar. Toen ongeveer 20 jaar geleden de bandrecorder huis,
tuin en keuken binnendrong, had de fabrikant nog niet de beschikking
over wiskoppen met ferrietkern. De wiskoppen met mu-metalen kern
behoefden een aanzienlijk hoogfrequent vermogen van ca. 4 W, welk
vermogen door een krachtige oscillator moest worden afgegeven.
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Als actief element in zo'n oscillator fungeerde een behoorlijke eindpentode en het stroomverbruik bedroeg zo'n 30 mA. En was het daar
om niet logisch om deze eindpentode, nu daarin toch moest worden
voorzien, bij het weergeven als eindver sterker te schakelen? Men
behoefde nog slechts een luidspreker, aanpassingstransformator en
een (nogal omvangrijke) schakelaar toe te voegen om een ondeelbare
eenheid te scheppen. Vandaar dat de eenvoudige bandrecorders een
samenstelling bezitten als weergegeven in fig. 8.1.
Wie zou menen dat aan een configuratie als boven omschreven, na
de invoering van de wiskop met ferrietkern, geen behoefte meer be
stond, heeft het mis. In de eerste plaats zien we dat bij invoering
van de transistor als actief element nog al krap bemeten eindtrappen
worden toegepast die, ook al om op materiaal te bezuinigen, qua
vermogen, precies geschikt zijn om als oscillator te dienen. In de
tweede plaats was er nog die weerstand bij het publiek tegen een
apparaat dat geen eigen stem zou kunnen uitbrengen. Dat neemt te
veel van de status weg en vermindert de mogelijkheden de bandre
corder als speelgoed te gebruiken.
Toch zijn er voor amateurtoepassingen wel magnetofoons op de
markt gebracht, die uitsluitend voor combinatie met een radio
toestel c.q. muziekinstallatie waren ontworpen. Bij wie anders dan
de firma die in de jaren van het echte amateurisme nog zo actief
was en nog steeds is, Amroh, zou je dergelijke toestellen kunnen
aantreffen? Duiken we in de documentaties dan vinden we het schema
van de Amroh Handy Sound, weergegeven in fig. 8. 2.
Het moet worden gezegd, dat juist de laatste tijd wel weer een trend
is waar te nemen om magnetofoons zonder grote voeding, versterker
en luidspreker in het repertoire op te nemen. Deze fabrikanten gooi
en het er dan op dat het apparaat uitsluitend met de moderne, vaak
zeer goede muziekinstallaties wordt gecombineerd. Het is deze con
figuratie die voor de amateur zo gemakkelijk te verwezenlijken is
en waarmede we ons voornamelijk bezighouden.
8.2. Amroh Handy Sound
Deze versterker is met elke willekeurige radio-ontvanger of hoofd
versterker, hoe eenvoudig van constructie deze ook mag zijn, te
combineren. Het kernpunt van het hele ontwerp is wel dat nergens
in de bestaande versterker of radio een ingreep behoeft te worden
gemaakt, als daarop maar een extra luidsprekeraansluiting en PUaansluiting voorkomen. Bezit men een platenspeler (uitsluitend een
kristalelement is hier bruikbaar, tenzij er onder de platenspeler
een voorversterker voor magnetodynamische elementen wordt toe
gepast) dan wordt deze op de bandrecorder aangesloten. De bandrecorderversterker wordt op de PU-aansluiting en de extra luid
sprekeraansluiting aangesloten.
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a) Pickupweergave.
De pickupingang wordt doorverbonden via Sla met de PU-ingang
op de hoofdversterker, die het signaal versterkt en aan de luid
spreker afgeeft.
;
b) Pickupopname.
Bij opnemen van platen wordt het signaal aan de luidsprekeruitgang afgenomen en m.b.v. R 11 en R 18 aanzienlijk verzwakt,
zodat het aan de eerste versterkerbuis kan worden toegevoerd.
Het regelen van de opneemsterkte geschiedt op de hoofdverster
ker: hierbij is de sterkte van het aan de luidspreker afgegeven
signaal ondergeschikt gemaakt aan dat van de opname. Controle
van de geluidssterkte is nu mogelijk op het gehoor.
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c) Radioweergave.
Indien de hoofdversterker een radiotoestel betreft, dan kan van
zelfsprekend directe radio-ontvangst plaats vinden.
d) Radio-opname.
Dat geschiedt dan weer vanaf de luidsprekeruitgang met de sterkteregelaar op een bepaalde stand.

:

e) Microfoonweergave.
Is niet mogelijk om begrijpelijke redenen: met een radio of ver
sterker in de buurt zal het span direct rondzingen en,
het
betreft hier geen omroepinstallatie.
f) Microfoonopname.
Opname van microfoonsignaal geschiedt met de opneemversterker zelf.
g) Bandweergave.
Weergave van het geregistreerde signaal geschiedt via de PU-in
gang van de hoofdversterker c.q. radiotoestel.
Wil men experimenteren met een eenvoudige schakeling als deze,
dan moet men er wel op bedacht zijn dat de resultaten pover kun
nen uitvallen. Zowel opneem- als weergeefcorrectie zijn onvoldoende voor de bandsnelheid, waarvoor deze versterker is ontwor
pen.Deze bandsnelheid is 19,05 cm/s. De opneemcorrectie geschiedt
doordat C 8 voor hogere frequenties een kleinere tegenkoppeling be
werkstelligt, terwijl C 16 parallel aan de weerstand R 17, welke
dient om de opneemkop met een constante stroom te sturen, even
eens voor de hoge frequenties een afnemende reactantie bezit en
daardoor de kopstroom vergroot. Bij het weergeven wordt de cor
rectie door R 19 en C 10 bewerkstelligd, die een tegenkoppeling vor
men op de impedantie van R6. Spleetcorrectie geschiedt weer met
C 8 parallel aan de katode-impedantie van de tweede buis.
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Als gecombineerde opneem- en weergeefkop komt een met een zelfinduktie van ca. 1,5 H in aanmerking. Aangezien deze niet zulke
heel erg gangbare typen zijn, kunnen we overwegen een kop met een
lagere zelfinduktie pakweg 550 mH, toe te passen. Dit kan wel,
maar de uitgangsspanning is dan wel evenredig kleiner.
De oorspronkelijke Amroh-onderdelen zijn niet meer in de handel.
Voor de oscillatorspoel, waarvoor een BO 8 werd toegepast, kan
men een BO 5 nemen, thans nog wel leverbaar. De oscillator wordt
hierbij aangepast. Men kan ook eenvoudig zelf een spoel wikkelen
aan de hand van hoofdstuk 15 en de hieronder vermelde gegevens.
Bij toepassing van een potkern met diameter van ca. 30 mm wordt
het als volgt:
wikkeling

1 - 6 = 50 wdg.
6 - 8 = 20 wdg.
8 - 5 = 10 wdg.

100 x 0,7 litze of 0,5 mm Cul.

De wikkeling 6-8 past aan op een wiskop met een zelfinduktie van
1 mH. Bij afwijkende zelfindukties nemen we de wikkeling 6-8
evenredig groter of kleiner.
8.3. Novak 351-01
Een blik op het schema van fig. 8.3 maakt ons al duidelijk waarom
het voor de ontwerpers zo eenvoudig is om een bandrecorder met
eindtrap te construeren: door toepassing van een dubbeltriode en
een triodepentode is het aantal buizen gelijk als bij een schakeling
van fig. 8.2, afgezien van de niveau-indicator, terwijl de schakeling
niet zo heel veel ingewikkelder is. Het betreft hier een bijzonder
aantrekkelijke, eenvoudige schakeling, die met een minimum aan
onderdelen en opsmuk een goede opname en weergave mogelijk
maakt. Het ontwerp voorziet in een weergeefcorrectie voor
9,5 cm/s. Vanwege de bijzonder ongecompliceerde opzet leent het
zich zeer goed om te worden nagemaakt. We willen enkele bijzon
derheden naar voren brengen:
We zien dat de koppelcondensator van de anode van de eindbuis naar
de oscillatorspoel bij weergave d.m.v. de schakelaar sectie S le
aan aarde ligt. De koppelcondensator heeft nu de functie van hoogaf filter, zoals bij enkelvoudige eindtrappen veelvuldig aan de pri
maire van de uitgangstransformator voorkomt. De schakelaar S le
sluit tevens de oscillatorspoel kort. Bij opname, als de oscillator
in werking moet treden, wordt S le geopend. Het rooster van de
eindbuis is bij weergave m.b.v. S ld doorverbonden met de voor
trappen van de versterker en bij opname met de terugkoppelspoel
van de oscillatorspoel.
In de anodekring van de eindbuis wordt niets omgeschakeld: de pri
maire van de uitgangstransformator blijft actief als smoorspoel om
anodestroom naar de eindbuis te voeren. Het oscillatorsignaal wordt
ook gewoon naar de luidspreker gevoerd, die, zo we er al gevoelig
123

s

r-5-i

5 I
flP—l
2
<♦

■*+■

s

25

rï^-Lö?%r
rvh
i -3 *n_y^ ^
i

PéLt^

N

-^FH

i s(!

s..$
1H

r—?15fs1

Ptt1 s'

ï

[]

5ï
Ü

2+« 5«i

= fi "

! I8

if

•ys

8

*s

ft
* I

*N

S=M

#?i

Ss

LiI J

1

H_ii

2 ..5
fc-H

2;

\KKf

sni

ïOs

*
iT

*

aï LcJ

521

.sC_!lï
—

^Hi

5 i

^

fn* 45
M
5 a
55

* m

¥+

5#

o

8

illl,l

sfe

H
:f

2-i-4
T

a *
‘3
V L-ib-

pT

i
1
o

s

C «S

5

f~»* •

55

'1

S

tr
Fig.8.3.

124
i
i

voor zijn, ons niets laat horen omdat dit ver boven zijn frequentiegebied valt. Deze configuratie, waarbij de uitgangstransformator
blijft ingeschakeld, treffen we veelvuldig aan en we kunnen ons voor
stellen dat hier niet zo veel bezwaren aan zullen kleven. De verlie
zen in de transformator zijn voor de hoge oscillatorfrequentie wel
zo groot dat slechts weinig daarvan in de luidspreker terechtkomt.
De zelfinduktie van de spreekspoel draagt er bovendien zorg voor
dat de hoogfrequente stroom nihil is.
Bekijken we de eigenlijke versterkerketen, dan zien we dat V la als
normale versterker is geschakeld, die bij opname als microfoonversterker en bij weergave als weergeefversterker dienst doet.
De bij opname en weergave zo belangrijke correcties worden be
werkstelligd door tegenkoppeling op de katode van V lb. Bij opname
wordt tegengekoppeld vanaf de anode V 2a, waarbij in het tegenkoppelnetwerk de hoge frequenties sterk en de lage frequenties zwak
worden opgehaald. Bij weergave treedt een geheel andere situatie
in: de tegenkoppeling wordt nu verzorgd vanaf de secundaire van de
uitgangstransformator; een configuratie die we niet zo vaak zien.
Dat tegenkoppeling over zo’n grote versterkingslus plaats vindt
houdt een schone belofte ten aanzien van de weergeefkwaliteit in,
maar er is dan wel kans op instabiliteit. Een goede uitgangstrans
formator is wel een vereiste.
Ten aanzien van de uitgangstransformator kan worden gezegd, dat
men meestal geen type kan bemachtigen met een aftakking op de
primaire. Dat is geen bezwaar: de voedingsspanning + 1 voert men
nu gewoon toe aan het uiteinde van de primaire op het punt waar ook
de weerstand van 1,5 kfl is aangesloten. Het streven naar eenvoud
heeft de fabrikant er van af doen zien een mogelijkheid te scheppen
om een verbinding met een goede weergeefinstallatie te maken.
Zouden we dit wensen, dan kunnen we in een tweede contactdoos
voorzien en het signaal van de secundaire van de uitgangstransfor
mator afnemen. Contactdoos 1 dient uitsluitend als ingangscontactdoos voor microfoon (contact 1) en pickup of radio (contact 3).
Zoals gewoonlijk bij bandrecorderdocumentaties kan men ten aan
zien van de toegepaste koppen- en oscillatorspoelen alleen gege
vens van de type-aanduiding vinden. Van de opneem-weergeefkop,
hier duidelijk een halfspoortype, is alleen de zelfinduktie van be
lang om te weten. Een kop van 0,5 a 1 H is hier bruikbaar. Voor de
oscillator kan men zelf zeer eenvoudig een spoel wikkelen. Advie
zen daaromtrent vinden we in hoofdstuk 15. Gegevens van de spoe
len kunnen we slechts ramen. Bij toepassing van een potkern met
een diameter van ca. 30 mm krijgen we:
L 1 = 45 wdg. litze 100 x 0,7 of 0,5 mm Cul.
L 2 = 6 wdg. litze 100 x 0,7 of 0,5 mm Cul.
L 3 = 15 wdg. litze 100 x 0,7 of 0,5 mm Cul.
De wikkeling L3 past aan op een wiskop met een zelfinduktie van
1 mH. Bij afwijkende zelfindukties het aantal windingen evenredig
vergroten of verkleinen.
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8.4. Barco RM 7
In wezen even eenvoudig als de voorafgaande schakeling, is die van
de Barco RM 7, waarvan fig. 8.4 het schema geeft. De schakeling
is iets ingewikkelder door het omschakelbare tegenkoppelnetwerk
voor drie verschillende bandsnelheden. Het ontwerp, dat voorziet
in de correcties voor de bandsnelheden 4,75; 9,5 en 19,05 cm/s,
leent zich ook goed om te worden nagemaakt. We willen enkele bij
zonderheden naar voren brengen:

;
;
.
i

'

I
In de eerste plaats is er weer de omschakeling van de eindtrap,
welke volkomen overeenkomstig de schakeling van fig. 8. 3 geschiedt.
Wat hierover werd gezegd bij de Novak bandrecorder kan recht
streeks op deze schakeling worden betrokken. Ten aanzien van de
uitgangstransformator met de aftakking geldt eveneens wat over de
Novak werd opgemerkt.
De verschillende correcties voor het opnemen en weergeven vinden
in beide gevallen over dezelfde versterkertrappen plaats en wel,
de triodesecties V lb en V 2a, hetgeen een goede methode is.
Vanwege de geringe gecompliceerdheid treft men deze configuratie
vaker aan dan die van de Novak, waarbij de weergeefcorrectie over
de uitgangstransformator plaats vindt.
In de schakeling van fig. 8.5 is het tegenkoppelnetwerk over V lb en
V 2a voor de duidelijkheid afzonderlijk getekend.
We zien in fig. 8.5 dat parallel aan de katode van V lb zowel bij op
name als weergave (in dat laatste geval om de spleetverliezen te
corrigeren) de zuigkring, met L 5 en C 9-10 en R 14, werkzaam is.
Bij een bandsnelheid van 19,05 cm/s is deze straffe correctie niet
nodig, de schakelaars S 3 en S 4 staan dan open. Bij 9,5 cm/s
wordt S 3 gesloten, de kring is dan afgestemd op 10 kHz. Bij de
laagste bandsnelheid blijft S 3 gesloten, maar dan wordt ook S 4 ge
sloten, waardoor de afstemming ca. 5,5 kHz wordt.
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Voor L 5 kan men het spoeltje L 1 uit de bekende Philips stereosplitser gebruiken, type nummer A 3.985.32, met een zelfinduktie
van 42 mH. Kan men voor L 5 niet de juiste zelfinduktie te pakken
krijgen, neem dan een Amroh F 4 zonder kern, waarvan de zelf
induktie 104 mH bedraagt. C 10 wordt dan ongeveer 2500 pF en
C 9 = 7500 pF. R 14 verlagen we tot 1000 fl.
Bij opnemen is de keten R 11-C 6 en R 12 - C 7 werkzaam.
R 11 - C 6 halen het hoog-op bij 19,05 cm/s, terwijl bij de lagere
snelheden de combinatie van R 11 - C 6 en R 12 met filter de cor
rectie verzorgt. De condensator C 7 dient er voor om het laag be
neden het kantelpunt 3180 fis op te halen. R 13 parallel aan C 7 dient
om deze correctie weer een halt toe te roepen, omdat een verdere
toename van de versterking beneden het audiospectrum geen zin
heeft en alleen maar instabiliteit kan veroorzaken.
Bij weergeven wordt de laag-op karakteristiek m.b.v. C8-R11
en R 12 verkregen, waarbij C 6 (en bij de laagste bandsnelheden
ook de LC-zuigkring) de spleetcorrectie verzorgt.
De contactdoos 1 dient om de microfoon of platenspeler aan te slui
ten, terwijl doos 2 de verbinding met een radiotoestel of verster
ker voor zijn rekening neemt, zodat over een bestaande muziekin
stallatie kan worden weergegeven en opgenomen.
Gegevens van de oscillatorspoel zijn niet bekend, doch men zal ge
garandeerd goede resultaten bereiken als men een potkern met dia
meter van ca. 30 mm neemt en dan de volgende wikkelingen maakt:
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L 6 = 45 wdg. Litze 100 x 0,7 of koperdraad 0,5 mm
L 7 = 6 wdg. Litze
ii
it
L 8 = 15 wdg. Litze
n
ii
voor een wiskop met een zelfinduktie van 1 mH (een of
twee secties parallel maakt geen verschil) of 30 wdg voor
een wiskop met zelfinduktie 2 mH.
De condensator C 16 kan dezelfde waarde behouden of wordt 3900 pF.
Op grond van de aangebrachte correcties en de waarde van de voorschakelweerstand zal de opneem-/weergeefkop een zelfinduktie van
550 mH mogen hebben. Een UK 200 van Bogen is dus bruikbaar.

!
i

8.5. Grundig TK 140
Gelijksoortig aan de voorgaande schakeling is die van de onderha
vige Grundig bandrecorder. Als producent van bandrecorders heeft
deze Duitse fabrikant grote faam verworven door reeds vroeg in de
vijftiger jaren met voor huis- , tuin- en keukendoeleinden uitste
kende machines op de markt te komen. Van de schakelingen van de
TK 14, TK 17, TK 120 en de T 140, welke alle op eenzelfde leest
zijn geschoeid, kozen we de laatste. Het betreft een schakeling voor
ee'n band snelheid, nl. 9,5 cm/s.
De schakeling van fig.8. 6 laat ons zien dat de eerste triodesectie
weer als gewone voorversterker is geschakeld en dat de twee op128
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volgende triodesecties een correctieversterker vormen.
De eindbuis wordt beurtelings als geluidseintrap of als bijstroomoscillator geschakeld. Evenals bij de versterker van Barco blijft
de primaire van de uitgangstransformator bij het opnemen in be
drijf als smoorspoel, met als bijzonderheid dat de secundaire wordt
kortgesloten door de schakelaarsectie S 4g. De zelfinduktie, die
in de primaire nu nog werkzaam is, staat bekend als de spreidingszelfinduktie. Hoe slechter de kwaliteit van de uitgangstransformator,
hoe groter deze spreidingszelfinduktie is.
De koppelcondensator van 1000 pF vanaf de anode van de eindbuis
wordt bij weergave bewust aan aarde gelegd om impedantie van de
anodekring bij hoge frequenties (ver boven het audiogebied, pakweg
0,2 MHz) te verlagen. Deze hoge ohmse impedantie ontstaat als ge
volg van het feit dat de primaire van de uitgangstransformator met
zijn zelfinduktie en zijn parasitaire capaciteit tussen de windingen
een resonantiekring gaat vormen, waardoor oscillaties onvermij
delijk zijn. Door bewust de anodecapaciteit te verhogen worden de
voorwaarden voor het ontstaan van de oscillaties ongunstiger.
Behalve dat het rooster van de eindbuis voor het opnemen of weer
geven wordt omgeschakeld op de oscillatorspoel of de voorversterker, wordt ook de tegenkoppeling vanaf de secundaire van de uit
gangstransformator naar de katode bij het opnemen onderbroken.
Van deze tegenkoppeling moeten we ons niet te veel voorstellen,
maar aangezien alle beetjes helpen is dit, als we een schakelaar
sectie over hebben, toch wel een aardige voorziening.
De teruggekoppelde oscillatorspanning naar het rooster van de eind
buis kan met een instelpotmeter van 50 kft op de juiste waarde wor
den ingesteld. Hiermede is de mate van de oscillaties in te stellen
en kan overoscilleren worden voorkomen. We dienen de oscillaties
zo sterk te nemen dat elke band volledig wordt gewist.
Een groter oscillatorvermogen is onnodig en zelfs ongewenst. (Zie
hoofdstuk 5.4). Overoscilleren is meestal herkenbaar aan sterk rui
zen als gevolg van de vervorming van de bij stroom, waarover onder
punt 6.4 werd gesproken. Als met de instelpotmeter de oscillator
goed is afgeregeld, moet men er niet meer aankomen. De bij stroom
wordt nu met de kleine trimmer van ca. 60 pF ingesteld.
Als bijzonder foefje kan worden aangemerkt de opsplitsing van de
voorschakelweerstand naar de opneemkop. Op het laiooppunt van
beide weerstanden, hier met een waarde van 180 kft en 150 kft, is
daar een kleine capaciteit (56 pF) naar aarde aangesloten om fre
quenties boven het audiospectrum kort te sluiten. Dit heeft zijn nut
om te vermijden dat een deel van de bij stroom in de opneemversterker terecht komt, waardoor de niveau-indicator reeds min of meer
zou worden uitgestuurd.
Op grond van de hoge waarde van de voorschakelweerstand kunnen
we vermoeden dat de combikop een hoge zelfinduktie heeft, pakweg
1 a 2 H. Een meer gangbare waarde van ca. 550 mH (de UK 200) is
wel bruikbaar: verlaag hiertoe de waarden van de voorschakelweerstanden van 180 kft en 150 kfi tot resp. 56 kft en 47 kft. De condensa129

tor van 56 pF mag wel tot 150 pF worden vergroot. Omdat de spanningsafgifte bij weergeven minder zal zijn, mogen we de katodeweerstand van V lb wel verlagen tot 2,2 kft, teneinde de versterking iets
op te voeren.
De bij stroom zal iets moeten worden verhoogd, hetgeen eenvoudig
kan geschieden door de trimmer, die de bij stroom regelt, iets gro
ter te nemen en wel ca. 200 pF i.p.v, 60 pF.
De oscillatorspoel is gemakkelijk zelf te maken; indien we een potkem met diameter van ca. 30 mm nemen. De spoelen L 1 en L 2
hebben de volgende gegevens:
L 1 = 50 wdg. litze 100 x 0,7 of 0,5 mm Cul
L 2 = 16 wdg. litze
t!
ii
Aangezien er op de bandrecorder een dubbel spoorkop (bijvoorbeeld
een 2/4 spoorkop) kan worden aangesloten is het mogelijk om stereobanden af te spelen. Hiertoe is voorzien in de contactdoos 2, waarop
een tweede weergeefversterker kan worden aangesloten. De stroom
voorziening kan uit het bestaande voedingsdeel worden betrokken,
mits men een transistorweergeefversterker toepast, die weinig
stroom verbruikt.
Contactdoos 1 is in- en uitgang voor microfoon, resp. radio en con
tactdoos 3 om een hoogohmige (ca. 2000 ÏÏ) oortelefoon aan te sluiten.
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HOOFDSTUK 9

OMVANGR1JKER COMMERCIËLE SCHAKELINGEN MET
TRANSISTOREN
9.1. Algemeen
Het grootste aanbod magnetofoons op de gewone markt betreft appa
raten in de goedkopere prijsklasse. De andere apparaten zijn mees
tal omvangrijker versies van het gangbare assortiment, d.w.z. dat
we er meer opsmuk en franje op aantreffen. Alleen in de duurste
prijsklasse boven ca. f. 1500.— treffen we magnetofoons die daad
werkelijk een betere kwaliteit bieden. Een betere kwaliteit door ho
gere bandsnelheid, beter bandgeleidingssysteem en bandspanningsregulering, betere koppen en gescheiden opneem- en weergeefversterkers en een betere bijstroomoscillator.
Duurdere apparaten die onder deze prijsklasse vallen bieden die
betere kwaliteit nauwelijks. Bij deze soort is vooral gedacht aan
het vergroten van bijzondere mogelijkheden, zoals Duoplay en Multiplay, trucage, echo en aan de onderste grens van dit sortiment,
meer bedieningscomfort door automatische instelling van het opnameniveau.
In dit hoofdstuk nu een lezing van een drietal omvangrijker schake
lingen waaruit veel gegevens voor eigen experimenten geput kunnen
worden.
9.2. Grundig TK 19 L
Het kenmerk van deze bandrecorder is de automatische regeling van
de opneemsterkte. De schakeling van de machine geeft fig.9.1.
De regeling van de versterking geschiedt m.b.v. een echte regelpentode, de E F 83 en een gewone laagfrequentpentode, de EF 86,
welke eveneens tegen het afknijpgebied een staartkarakteristiek
bezit.
De regelspanning, welke via de roosterweerstanden van resp. 30 M12
en 1 M12 aan de pentoden wordt toegevoegd, wordt opgewekt in de
versterkertrap met V 3a en b. Het uitgangssignaal van de opneemversterker wordt achter V 4a behalve naar de opneemkop en de
niveau-indicator, ook naar deze regelspanningversterker toegevoerd.
De triodesectie V 3b, waar het signaal binnenkomt, is bij afwezig
heid van signaal afgeknepen. Hiertoe is de katode van deze triode
sectie op een spahningsdeler op de hoogspanning aangesloten.
Met de instelpotmeter van 5000 12 is de spanning op de katode op een
bepaalde waarde in te stellen. Met de instelpotmeter van 250 12 is de
spanning op de katode van de EF 83 regelbaar, waardoor deze buis
een variabele instelling bezit en aldus de versterking ervan kan wor
den ingesteld.
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Doordat de sectie V 3b in beginsel is afgeknepen, zal er geen ver
sterking in deze buis optreden en dien ten gevolge ook geen regelspanning worden opgewekt bij kleine signalen aan de uitgang van de
opneemversterker. Pas indien het uitgangssignaal zo groot wordt
dat de band dreigt te worden uitgestuurd, is het aan V 3b toegevoeg
de signaal zo groot dat de positieve signaaltoppen de triode steeds
even openen. Het is duidelijk dat de katodespanning van V 3b het
niveau bepaalt, waarop de regelende werking intreedt.
Het sterk vervormde signaal verschijnt aan de anode V 3b als nega
tief gerichte pulsen, die aan de katodevolger V 3a worden toegevoerd.
Deze katodevolger verandert niets aan de sterkte of de faze van de
pulsen, maar de impedantie aan de katode is lager dan aan de anode
V 3b. De negatieve pulsen worden door G 3 doorgelaten, waardoor de
reservoircondensator van 10 jiF direct wordt opgeladen. Door de la
ge uitgangsimpedantie van de katodevolger geschiedt dit laden zeer
snel, hetgeen gewenst is om een snelle regeling te verkrijgen.
De over de reservoircondensator opgebouwde negatieve spanning
wordt naar V 1 en V 2 gevoerd, die door de verhoogde negatieve
roosterspanning minder versterken. Het ontladen van de condensator
en daarmede het wegsterven van de regelende werking, geschiedt
zeer langzaam. De spanning lekt voornamelijk weg langs G 3 , welke
bij toepassing van een gewone germanium diode als een OA 81-85-9091, enz. enz. een sperweerstand van ca. 1 Mfi bezit.
Aangezien de EF 86 slechts een 4 x zwakkere regelspanning kan heb
ben dan de E F 83 wordt de regelspanning aan eerstgenoemde buis
toegevoerd via de hoge weerstand van 30 MS2, die met de eigenlijke
roosterweerstand van 10
een spanningsdeler vormt.
De verzorging van de vaste negatieve roosterspanning bij afwezig
heid van de regelspanning geschiedt bij V 1 door voor de rooster
weerstand een zeer hoge waarde te nemen (10 M8) met als gevolg
dat het uiterst kleine roosterstroompje, dat normaliter altijd vloeit,
hierover een geringe negatieve spanning opbouwt.
Een nadeel van sterkteregeling m.b.v. buizen met staartkarakteristiek is dat het uitgangssignaal ontegenzeglijk méér vervormd is
dan met normale buizen het geval zal zijn. Dit gaat te meer op daar
er over een regelbuis geen tegenkoppeling mag worden aangebracht,
aangezien tegenkoppeling versterkingsverschillen juist tracht te com
penseren. Nu behoeft men aan deze vervorming niet zo zwaar te til
len, omdat er bij het opnemen immers ook een aanzienlijke vervor
ming ontstaat.
Correcties voor het opnemen en weergeven worden wel d. m. v. tegen
koppeling bewerkstelligd en wel over V 4a. Deze tegenkoppeling is
zo sterk dat deze buis geen versterking geeft, behalve dan natuurlijk
voor de frequenties die sterk dienen te worden opgehaald. Als combikop is een type met een zelfinduktie van ca. 1 H toegepast. Lagere
zelfinduktie (500 mH) is ook wel mogelijk indien de beide voorschakelweerstanden van 150 kft en 82 kft iets kleiner worden genomen,
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bv. resp. 56 kft en 33 kft. De condensator op het knooppunt van bei
de weerstanden mag dan wel 330 pF worden.
De oscillator/eindversterkertrap is ook weer iets anders uitgevallen
dan we zagen bij de ontwerpen uit het vorige hoofdstuk. De oscillatorspoel is hier continu in de anodeleiding opgenomen, hetgeen bij weer
gave geen bezwaar is vanwege de geringe zelfinduktie van deze wik
keling. Bij het opnemen wordt de uitgangstransformator kortgeslo
ten en het rooster omgeschakeld op de koppelwikkeling van de oscillatorspoel. Bij toepassing van een potkern met een diameter van
ca. 30 mm kunnen we voor de wikkelingen de volgende gegevens kun
nen aanhouden:
L 1 = 50 wdg. litze 100 x 0,7 of 0,5 mm Cul
L 2 = ca. 25 wdg. litze 100 x 0,7 of 0,5 mm Cul
deze wikkeling vervalt indien een combikop met
zelfinduktie van 550 mH wordt toegepast. De bij —
stroom neemt men dan van de anode af.
L 3 = 5 wdg. litze 100 x 0,7 of 0,5 mm Cul
L 4 = 10 wdg. litze
„
„
9.3. Brenell
Op grond van het feit dat de schakeling, welke Brenell o.a. voor
zijn bandrecorderdek adviseert, door het aantal buizen omvangrijker is dan de tot nu toe besproken apparaten, namen we het schema
als tweede in dit hoofdstuk op. Eén blik op blz.137 verduidelijkt ons
echter al dat we hier wel is waar met een wat omvangrijker schake
ling te doen hebben, maar dat de eenvoud van de samenstelling veel
groter is. Het toepassen van gescheiden opneem- en weergeefkoppen
en aparte versterkers voor de functies opnemen en weergeven geeft
beduidend minder rompslomp, die is neergelegd in de gedaante van
schakelaarsecties en omleidingen. Zowel in de practische uitvoe
ring als bij de schematische voorstelling van zo'n ontwerp geeft
dat vereenvoudiging.
Aangezien een amateur niet op materiaal behoeft te bezuinigen en
vooral de toepassing van ingewikkelde schakelingen moet worden ver
meden, leent een ontwerp als van fig. 9.2 en de hierna volgende scha
kelingen zich bijzonder goed om te worden gemaakt. Toepassing
van deze ontwerpen geschiedt dan in combinatie met een muziekin
stallatie, omdat in de meeste gevallen niet is voorzien in een eind versterker.
Fig. 9.2a toont de weergeefversterker, welke ten behoeve van stereo
in tweevoud dient te worden genomen. In de tegenkoppelketen zijn de
weerstanden omschakelbaar, waardoor correctie voor de verschil
lende bandsnelheden kan worden verkregen. Aangezien tegenwoordig
de afspeelnormen zijn herzien, kan men voor de 82 kfi weerstand be
ter een van 68 kft nemen, waardoor de tijdconstante ongeveer 70 /is
wordt bij een bandsnelheid van 19,05 cm/s. Voor een bandsnelheid
van 9,5 cm/s is de weerstand van 150 kfi te hoog, deze dient nu
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82 kfi te zijn. Voor een bandsnelheid van 4,76 cm/s nemen we 150 kfi
i.p.v. 270 kfl.
De weergeefversterker is waarschijnlijk ontworpen voor een weergeefkop van ca. 200 mH. Voor een normale hoogohmige weergeefkop
van ca. 500 mH kan men de 47 kft weerstand beter verhogen tot
100 kïï. Direct over de kop kan men een capaciteit nemen van resp.
100 pF, 200 pF, 390 pF en 680 pF bij verschillende bandsnelheden
van 38,1 cm/s, 19,05 cm/s enz., teneinde een effectieve spleetcorrectie te verkrijgen. De capaciteit van de verbindingskabel, welke
gemiddeld 50 pF kan bedragen, moet men bij deze capaciteiten in
mindering brengen, maar lees dit aangaande vooral hoofdstuk 13
door.
De weerstand van 1 kfi aan het rooster van V la is een stopweerstand ter vermijding van instabilitiet bij zeer hoge frequenties.
Fig. 9.2b is de opneemversterker, geschikt voor een opneemkop
van 350 a 550 mH. Vanzelfsprekend is dit een tweetrapsversterker
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om aan voldoende versterking te komen en daarbij toch nog genoeg
tegenkoppeling te behouden voor de gewenste correcties. De correc
ties worden verkregen door verschillende capaciteiten aan de katode
parallel te schakelen, hetgeen wel goed zal voldoen op de beide hoog
ste band snelheden, maar beslist niet effectief genoeg is voor beide
laagste bandsnelheden. Het tegenkoppelnetwerk is onvoldoende, ver
gelijk dit met de volgende ontwerpen.
Fig. 9.2c geeft het voedingsdeel weer en fig. 9. 2d de schakeling van
de oscillator. De aanpassing op de wis- en opneemkoppen is niet hetelttk. op dok
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lemaal logisch, kijk voor een dergelijke schakeling bv. naar die van
fig.9.3.
De schakeling van de niveau-inducator in fig. 9.2e tenslotte is bijzon
der aardig. Hier wordt een draaispoel aanwijsinstrument gebruikt,
bv. een meter met een gevoeligheid van 1 mA volle uitslag.
De meter is in een brug opgenomen, die zodanig is ingesteld met
behulp van de instelpotmeter van 500 ft, dat er geen stroom door de
meter loopt. Als aan de schakeling een signaal wordt toegevoerd zal
dit normaal worden versterkt en vanaf de anode naar de als diode
geschakelde triodesectie worden gevoerd. Hier wordt het signaal
niet gelijk gericht, maar het krijgt wel een overwegend negatief potentionaal. De diode OA 79 richt het signaal gelijk en laadt de reservoircondensator van 0,02 nF negatief op. Aldus wordt de instelling
van de triode verstoord, waardoor de meter uitslaat. Doordat de
steilheid van de buis kleiner wordt als hij bijna is afgeknepen, is de
aanwijzing een beetje logaritmisch, hetgeen een voordeel is.
Fig.9.2e.
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9.4. Revox G 36
Alweer achterhaald door het type A 77 (zie fig. 11. 2-3-4 en 5) is de
Revox G 36 niet de modernste loot aan de Revox stam. Voor een leerzame beschouwing biedt deze bandrecorder echter aantrekkelijke aspecten: van alle tot nu toe besproken schakelingen geeft dit ontwerp
de beste resultaten. De schakeling is weergegeven in fig. 9. 3-4-5.
Van begin tot eind hebben we hier met ruim overgedimensioneerde
trappen te maken, waarin voor de amateur alle kansen liggen om
goede aanpassing aan een willekeurig bandrecorderdek te maken.
Aan de ingang van de bandrecorder treffen we een. tweetrapsversterker aan met steeds één triodesectie van ECC 83 en een ECC 81. De
andere triodesecties dienen vanzelfsprekend een overeenkomstige
functie in het tweede kanaal. Deze ongebruikelijke configuratie komt
tegemoet aan een optimale aanpassing van de buiseigenschappen aan
hun functie. ECC 83- typische a.f.-buis met bijzondere eigenschap
pen voor een laag brom- en ruisniveau. ECC 81- steile triode met
een lage uitgangsimpedantie en geschikt voor grotere stroomsterkte.
Op de ingang kunnen zowel hoog- als laagniveau signaalbronnen wor
den aangesloten, hetgeen wordt mogelijk gemaakt door de mate van
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tegenkoppeling over beide trappen met de schakelaarsectie S lb te
veranderen. Op de stand hoog-niveau (bv. radio e.d.) van S 1 is de
gevoeligheid ca. 50 mV; de versterking van de trap is nu ca. 3.
Vanwege het ruime uitsturingsgebied zou het ingangssignaal in som
mige gevallen wel 10 V mogen bedragen, voordat vervorming van
deze voorversterker merkbaar wordt. Op laag-niveau bedraagt de
versterking ca. 50, de gevoeligheid voor uitsturing van de band is
dan ca. 3 mV, maar er mag wel 600 mV worden aangevoerd eer
vervorming begint op te treden.
Na de functieschakelaar S 2 volgt de eigenlijke opneemversterker.
Drie ver ster kertrappen met een aanzienlijke tegenkoppeling waar
borgen een optimale kwaliteit en aanpassingsvermogen. Hoog-op
correctie geschiedt in de eerste plaats door frequentie-afhankelijke
tegenkoppeling over V 4a en b. De tegenkoppeling vindt plaats vanaf
de anode V 4b naar de katode van V 4a, waar de condensator van
12 nF voor de hoog-op correctie zorg draagt. Een geringe laag-op
correctie met het kantelpunt op 3180 ns, vereist voor de bandsnelheden 9,5 cm/s en 19,05 cm/s, wordt verkregen in het achter V 4b
voorkomende verzwakkernetwerkje met de weerstanden van 120 kfi
en 33 kfi en de condensator van 0,27 nF.
Op dit punt treffen we ook nog een verzwakker aan met een niet be
noemde weerstand, een weerstand van 100 kft en een condensator
van 220 pF. De fabrikant doet geen opgave van de waarde van de ene
weerstand, doch deze zal ca. 1 Mfi dienen te zijn.
De laatste trap met V 5a (de sectie V 5b in het andere kanaal) is op
de katode tegengekoppeld. Dit soort tegenkoppeling veroorzaakt een
hoge uitgangsweerstand, hetgeen voor een constante sturing van de
opneemkop gewenst is. De schakelaar S 3 geopend betekent, dat er
geen extra hoog-op correctie in deze trap plaats vindt, hetgeen voor
een bandsnelheid van 19,05 cm/s volstaat.
S 3 gesloten geeft enige extra hoog-op correctie m.b.v. de conden
sator van 8200 pF parallel aan de katode-impedantie voor 9,5 cm/s.
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Achter deze trap vinden we nog de voorschakelweerstand, waarvan
de waarde niet is aangegeven. De waarde moet liggen tussen ca.
20 en 40 kft - deze laatste voor een opneemkop met een zelfinduktie van ca. 550 mll. De weerstand van 330 fi en de condensator van
100 pF dienen om oscillaties te voorkomen en vormen een kortslui
ting voor de bij stroom, die vanzelfsprekend niet door de versterker
mag lopen. Teneinde deze bij stroom zoveel mogelijk te blokkeren
is het filter met L 1 opgenomen, waarvan de zelfinduktie ongeveer
6 mH moet zijn.
Een zelfinduktie voor 4 mH, zijnde een spoeltje L 2 en L 3 uit de
Philips stereosplitser, type nummer A3.985.34 is hier eveneens
bruikbaar. De parallelcondensator van 470 pF dient dan ca. 820 pF
te zijn, als de bijstroomfrequentie 80 kHz bedraagt.
De bijstroomoscillator is vanzelfsprekend een balansschakeling, aan
gezien hiermede een zuivere bij stroom wordt opgewekt, vrij van
oneven harmonischen. De kleine instelcondensator van 20 - 150 pF
dient voor een nauwkeurige regeling van de oscillatorfrequentie.
Voor normaal gebruik is een nauwkeurige frequentie van niet zo veel
belang, zodat we niet perse' in deze instelcondensator behoeven te
voorzien. De spoelgegevens voor een zelf te maken oscillatorspoel
met behulp van een potkern met een diameter van ca. 30 mm zijn:
LI en L2 = elk 50 wdg. 100 x 0,7 litze of 0,5 mm Cul
LI en L2 zijn op te vatten als één wikkeling met precies
in het midden een aftakking.
L3 en L4 = elk 18 windingen idem.
L5 en L6 = 20 windingen
idem.
L 5-3-4-6 is één doorlopende wikkeling met aftakkingen.
De niveau-indicator bestaat uit een VU-meter, waarin een gelijkrichtcel is ondergebracht, waardoor het audiosignaal rechtstreeks
naar de meter kan worden gevoerd. Dat gebeurt dan via de katodevolger V6, die voorkomt dat de opneemversterker door de VU-me
ter wordt belast. De weergeefversterker in fig. 9.4 bestaat uit
twee ver sterker trappen en een katodevolger. De versterker is ge
schikt voor een hoogohmige weergeefkop van pakweg 550 mH. In de
uitgang van de versterker is een sperfilter opgenomen dat de oscillatorfrequentie blokkeert. Oscillatorspanningen kunnen op velerlei
manieren in de weergeefkop of in de versterker worden geïnduceerd.
Voor het geval dat men het signaal nog eens gaat opnemen, kunnen
hierdoor interferenties ontstaan, zodat alleen in dat geval een blok
kade tegen de oscillatorfrequentie strikt nodig is.De zelfinduktie van
het spoeltje kan 4 mH bedragen (Philips A3.985.34) de parallelcon
densator dient dan 680 pF te zijn i.p.v. 1 nF bij een oscillatorfre
quentie van 80 a 100 kHz.
Tenslotte is er in een eindtrap voorzien, maar deze heeft slechts
een functie als afluisterversterker indien men buitenshuis een opna
me wil maken. De zorgvuldigheid, waarmede dit onderdeel is afge
handeld, is ook weer een teken van de weldoordachte techniek die de
ontwerpers tot ontwikkeling hebben gebracht om een compromisloos
produkt op de markt te kunnen brengen.
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HOOFDSTUK 10

EENVOUDIGE COMMERCIËLE SCHAKELINGEN MET
TRANSISTOREN
10.1. Algemeen
Bij de indeling van de talloze ontwerpen, waaruit we ten behoeve van
deze hoofdstukken konden putten, bleek ons dat met de komst van de
transistor de vereenvoudiging van de bandapparaten soms heel sterk
werd doorgevoerd. De transistor leent zich bij uitstek voor toepas
sing in draagbare, uit batterijen gevoede bandrecorders en aange
zien dit soort apparatuur voorziet in de behoefte van een niet erg
kritisch publiek, zijn er uit deze branche weinig appetijtelijke ont
werpen te halen.
Van een beter gehalte zijn de normale tafelmodellen voor thuisge
bruik. Vanwege de afwijkende aanpassing van de transistoren wor
den door de fabrikanten soms moeilijk volgbare wegen gevolgd om
toch tot goede resultaten te komen - daarbij voor ogen houdend, dat
het hier om zo beknopt mogelijke schakelingen gaat.
In deze reeks hebben we dan ook slechts twee voorbeelden opgeno
men.
10.2. Sanyo micro pack 35
De Sanyo 35 is een kleine cassetterecorder volgens een onbekend en
weinig verbreid systeem. De schakeling is die van een normale ver
sterker: geen enkele tegenkoppellus of correctienetwerk geeft de
schijn dat we hier met een opneem-weergeefversterker te doen heb
ben. Wat geeft het ook: elke moeite om de band volgens een norm
op te nemen of af te spelen zou verspild zijn, daar de weergavekwaliteit van de luidspreker deze zorgen toch niet tot hun recht zouden
doen komen.
We zien dat bij opname geen voorschakelweerstand tussen opneemkop en versterker is opgenomen. De koppelcondensator is echter be
wust klein genomen en wel 0,1 /zF, als gevolg waarvan de kopstroom
bij lage frequenties door de toenemende reactie van de condensator
toch niet ontoelaatbaar groot wordt. De clou van dit soort registra
tie is dat bij opname een ongeveer met 6 dB/octaaf afnemende bandflux achterblijft, welke bij weergave in een min of meer rechte ka
rakteristiek resulteert. "Recht” binnen een beperkt frequentiegebied dan, bijvoorbeeld van 500 - 2000 Hz binnen 5 dB o.i.d.
Van een bijstroomoscillator werd afgezien. In plaats daarvan heeft
men een extra transistor gebruikt als schakelaar om de motor bui
ten bedrijf te stellen als de band afgespeeld is. Hiertoe is de me
talen omhulling van de wiskop geïsoleerd opgesteld en met de basis
van de schakeltransistor door verbonden. Aan het einde van de band
heeft men een metalen afslagstrookje geplakt, dat een contact tot
143

2*2SB 187 (AC 128)

RS
Cl

I

Ik
R9

IQp'jjOV

2.Sk\

VI

ï

R6
2SBI8S
i0k (ACI2S)
CS-300p

IR

2SBJ86
(AC 107)

C I2jj00n

V2

R3
ik

fl"

~\sov

87- lOOk

10

fl

sv

Lr

sv

C7 WOn

R2
lOk

yj

ffifl ct 30jj
=
'«9
/*[
6V STERKTE

5OV
RB I

CS

5001

NTC
SDT-20

30jj

RlO
200

SV

tstea

R12
\10

R13
2lk

3o 2\

1C10J30tJ
__

Ril
100

I

4o ’ /\ H0V
f $18

6V

:

3g *\
o

i

f "1

ff

(AC128)
j/

2SB272

____ J Stt

4

o

-r

F1

i

Ris-m

OORTELEEOON

CB
lOn
|/?U
JJO

sv

'

L.tJ

CU
30jj
VS

©

R1S-300

TH',
8

sw
7) VU-METER

o

1
2
3
i

=

i

OPNEMEN
WEERGEVEN
UIT
TERUGSPOELEN

Fig.10.1.

144

(•
;

L

stand brengt tussen de wiskop en de opneemkop, waarvan het huis
met massa is doorverbonden. De basis van de schakel transistor
komt aldus stroomloos te staan en de motor stopt. De bandsnelheid
regelt men met de 40 potmeter. Zowel de wiskop als de opneemkop wordt met gelijkstroom gemagnetiseerd, waardoor wat meer
ruis ontstaat dan bij een hoog-frequent hulpveld.
Het aardige van een ontwerpje als dit is dat men met enige fantasie
gemakkelijk zelf zo'n eenvoudig recordertje kan maken.
De volgende kernpunten zijn daarbij in acht te nemen.
De wiskop moet een hoogohmige kop zijn. Vanzelfsprekend behoeft
het geen echte wiskop te zijn: een ordinaire kop met metalen kern
heeft de voorkeur. Van een kop met een zelfinduktie van ca. 500 mH
is de gelijstroomweerstand 200 £2, hetgeen goed bruikbaar is. Men
dient er wel op te letten dat het veld van de wiskop en de opneemkop
tegengesteld moet zijn, zie hoofdstuk 3.3. In plaats van een gewone
kop kan men ook een permanent magneetje nemen.
De combikop moet een zelfinduktie van 200 a 500 mH bezitten, moet
dus hoogohmig zijn (een gelijkstroomweerstand van ca. 200 fl heb
ben) in tegenstelling tot de andere transistorbandrecorders, waarbij
voor het opnemen vrijwel uitsluitend laagohmige koppen in aanmer
king komen.
Voor T 1 en T 2 past men gewone balansingangs- en balansuitgangstransformatoren voor transistoren als OC 72 - OC 74, AC 128 e.d.
toe - overal verkrijgbaar.
10.3. Nord-Mende 5/904
Van een serieuzer aard is de schakeling van fig. 10.2 voor een band
snelheid van 9,5 cm/s. Het betreft een volwaardig ontwerp dat dank
zij de juiste correcties zowel een goede opname als weergave daar
van mogelijk maakt.
Gelijk we reeds van de buizenrecorders kennen wordt de voor opna
me en weergave gewenste versterking verkregen met een drietrapsversterker. V 1 als microfoonversterker bij opname en als voorversterker bij weergave, V 2 en V 3 een stel in cascode, waarover een
krachtige tegenkoppeling wordt aangebracht, waarmede de opneemen weergeefcorrecties worden bewerkstelligd. Zoals bij transistorversterkers met twee of meer trappen gebruikelijk is, zijn V2 en V3
direct gekoppeld, waardoor eensdeels wat materiaal wordt bezuinigd,
maar nog meer een hoge graad van stabiliteit wordt verkregen.
Welhaast vanzelfsprekend is voorzien in een vermogensversterker,
maar deze leidt zo zeer een eigen bestaan, dat niets ons ervan be
hoeft te weerhouden deze eindversterker niet te maken. Zou men op
namen buitenshuis willen maken, dan kan altijd aan de uitgang een
145

toW

?3

4i_
48-

es

§ es

i-4

ih

HHi

5

t?
K

l
H
JSL

1
-0
*ü

8

8 0“

5.

0

146

l

emittervolger worden opgenomen om een hoofd- of oortelefoon te
voeden. Binnenshuis sluiten we de bandrecorder vanzelfsprekend op
de muziekinstallatie aan.
Bij opname wordt een steile hoog-op correctie bewerkstelligd.
Reeds verantwoordelijk hiervoor is de zuigkring met V 101 en de'ncondensator van 0,1 y.F en de weerstand van 18 52. Dit is een zeer
laagohmige keten: de zelfinduktie van de spoel dient ongeveer 2.5 mH
te zijn. Men kan deze zelfinduktie verkrijgen door een 4 mH-spoel te
nemen, (Philips stereosplitser L 2 en L 3, typenummer A. 3.985.34)
en hiervan een vijfde deel af te wikkelen. Vanzelfsprekend weet men
niet het aantal windingen, maar men moet het maar even schatten.
De sperkring V 102 en de condensator van 700 pF dienen om de hoog
frequente bij stroom te blokkeren. L 2 is 4 mH, hiervoor is dus even
eens het Philips spoeltje bruikbaar,
De bijstroomoscillator is opgebouwd rond de speciale wiskop, die
een aantal aftakkingen bezit voor de juiste aanpassing aan de col
lector impedantie, de bij stroomvoorziening en de terugkoppeling.
Natuurlijk is het niet eenvoudig zo’n speciale kop te verkrijgen,
maar geen nood. In plaats van de wiskop nemen we een oscillatorspoel op, welke eigenlijk als aanpassingstransformator fungeert.
We passen dan de schakeling van fig. 10.3 toe, waarvoor de onder
staande gegevens in acht worden genomen.
Potkern met diameter van 20 a 30 mm.
Wikkeling 1 - 2 = 3 wdg.100 x 0,7 litze of 0,5 Cul.
2 - 3 = 10 wdg.100 x 0,7 litze of 0,5 Cul.
ii
3 - 4 = 25 wdg. 100 x 0,7 litze of 0,5 Cul.
De wikkeling l-2-3-4is één wikkeling met aftakkingen.
Bij toepassing van een wiskop met een zelfinduktie van 1 mH kan
deze over de volle wikkeling worden aangesloten.
Als niveau-indicator is een draaispoelmeter toegepast, hetgeen bij
transistorapparaten gebruikelijk is omdat hier de voedingsspanning
voor een buisindicator ontbreekt. De schakeling met de transistor
V 4 is zeer eenvoudig: deze transistor fungeert als gelijkrichter,
omdat alleen de negatieve perioden van het uitgangssignaal de tran
sistor doen geleiden en tegelijk als impedantietrahsformator, c.q.
stroomver sterker. De meter stroom wordt niet door de signaalbron
geleverd, maar uit de voedingsbron betrokken.
Wil men om begrijpelijke redenen wel in een eindversterker voor
zien, dan kan men wellicht beter een andere schakeling toepassen
dan hier wordt gegeven. De transformator T 1 is een duur onder
deel en hij introduceert vervorming. Een eindtrap met complemen
taire transistoren (AC 127-AC 128 enz.enz.) is veel gunstiger.
Tenslotte nog iets over de toegepaste kop. Hier is een combikop met
een zelfinduktie van ca. 100 mH toegepast. De Bogen combi-koppen
worden in drie versies geleverd en wel met zelfindukties van 30-120
en 550 mH. De 120 mH-kop is hier goed bruikbaar; men kan dan een
UK 104 voor een 1/2 spooruitvoering nemen of een UK 207 voor 2/4
spoor. Een UK 202 kan voor 2/2 spoor stereo worden toegepast.
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HOOFDSTUK 11

OMVANGRIJKER COMMERCIËLE SCHAKELINGEN MET
TRANSISTOREN
11.1. Algemeen
Twee voorbeelden van goede, ruim gedimensioneerde transistorenschakelingen vragen hier de aandacht. Het betreft twee apparaten
in de hogere prijsklasse, waarmede optimale resultaten te bereiken
zijn.
11.2. Schaub-Lorenz SL 200/SL 220
Anders dan de hierna te bespreken Revox-schakeling, waarin voor
elke functie een aparte versterker wordt toegepast overeenkomstig
professionele technieken, is bij deze machine nog van een gemeen
schappelijke versterker gebruik gemaakt, die door middel van een
omschakelbaar tegenkoppelnetwerk voor opnemen of weergeven ge
schikt is. De toepassing van silicium transistoren waarborgt een
gunstige signaal/stoor verhouding en stabiliteit. De bandsnelheid
van 19,05 cm/s, waarvoor de schakeling is ontworpen, waarborgt
weergave van het gehele audiospectrum.
De eerste versterkertrap is op een kleine stroom ingesteld, het
geen bij silicium transistoren mogelijk is zonder dat de versterking
sterk achteruit gaat, waardoor een minimale ruis door deze trap
wordt geïntroduceerd. Tegenkoppeling door een deels niet ontkop
pelde emitterweerstand verhoogt de ingangsweerstand en reduceert
de vervorming.
De tweede en derde versterkertrap zijn via een omschakelbaar net
werk sterk tegengekoppeld, waardoor een juiste correctie voor op
name en weergave wordt verkregen. Parallel aan de emitter van V2
zijn de zuigkring met L 10,de condensator van 68 nF en de weer
stand van 47 ft opgenomen, welke bij opname dienst doet om de ka
rakteristiek tot ca. 15 kHz volkomen recht te trekken en bij weer
gave de spleetcorrectie verzorgt, waarbij resonantie rond 20 kHz
moet optreden. Hiertoe is de kring van een aftakking voorzien,
waardoor verschillende zelfindukties werkzaam zijn. Voor ons is
dat wat lastig: we passen liever een vaste zelfinduktie toe van
1 mH en nemen bij opname een condensator van 0,1 /iF en
bij weergave een condensator van ongeveer 68 nF.
Deze laatste waarde is een schatting, hij is goed voor een kop met
een spleetlengte van 3 ^m en de vereiste bandsnelheid is 19,05 cm/s.
Een zelfinduktie van 1 mH is niet zo moeilijk te bekomen: elk spoel
tje van een middelfrequenttransformator van een oude buizenontvanger is bruikbaar. Men heeft zekerheid dat men een goed spoeltje
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heeft als de middelfrequentie tussen 450 en 500 kHz ligt en de parallelcapaciteit 100 pF bedraagt.
De laatste trap met V 4 is ook weer op de emitter tegengekoppeld.
waardoor de uitgangsimpedantie weer hoger is en de vervorming
kleiner.
De versterker is evenals bij het laatste ontwerp van het voorgaande
hoofdstuk ontworpen voor een combikop met een zelfinduktie van ca.
100 mH. De voor die versterker genoemde koppen zijn dus ook hier
bruikbaar.
De balansoscillator zal ons geen problemen bezorgen, maar de over
brenging van de wis- en bij stroom is een beetje kostbaar vanwege de
transformatoren. De eigenlijke oscillatorspoel heeft, als we deze
schakeling ongewijzigd willen overnemen, de volgende gegevens:
Potkern met diameter ca. 20 mm.
L 1 en L 2 = elk 10 wdg. 100 x 0,7 litze of 0,5 Cul
L 1 en L 2 vormen een doorlopende wikkeling met midden aftakking.
L 3 en L 4 = samen 10 wdg. 100 x 0,7 litze of 0.5 Cul
De transformator voor de bijstroomverzorging bestaat dan eveneens
uit een potkern, waarvan de diameter heel klein mag zijn, bijvoor
beeld 10 a 15 mm. De wikkelverhouding van L 5 en L 6 dient onge
veer 1 : 4 te zijn. Als we L 5 = 10 wdg. en L6 = 35 wdg. nemen zit
ten we snor.
De aanpassing van de wiskoppen aan L 3 is erg laag. Willen we nor
male wiskoppen met een zelfinduktie van 1 mlï toepassen, dan leg
gen we op de oscillatorspoel een extra wikkeling Lx van veertig
windingen, in serie met L 3 en L 4. De wiskoppen kunnen dan over
de gehele wikkeling L 3-4-x worden aangesloten. Het kleine spoel
tje L 7 heeft een zelfinductie gelijk aan die van de wiskop.
Het is wel een heel mooie manier van bij stroomvoorziening, maar
we kunnen ons voorstellen dat men liever een eenvoudige, normale
methode prefereert. Dat kan. De wikkeling L 3-4 wordt dan een
wikkeling van vijftig windingen en de transformator L 5-L 6 alsmede
de condensator van 680 pF vervallen. De bij stroom voeren we nu
gewoon via een condensator van ca. 500 pF en een instelpotmeter
van 50 kfl toe vanaf de wikkeling van 50 windingen. Vergelijk dit met
de overige schakelingen.
11.3. Revox A 77
Van de besprekingen van commerciële ontwerpen in de hoofdstuk
ken 8, 9, 10 en dit hoofdstuk is de A 77 de laatste............................
en de mooiste. De mooiste omdat het een transistorontwerp van
allure betreft, ruim bemeten, zonder bezuinigingen, zonder com
promissen. Een ontwerp dat zich bij uitstek leent om door veel
eisende amateurs te worden gemaakt. Amateurs, vaak de "strebers”
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naar de perfectie, naar wat eigenlijk niet mogelijk is.
Voelt men zich niet met het bovenstaande geïdentificeerd, dan nog
kan men overwegen dit ontwerp te kiezen. Ondanks de veelheid aan
onderdelen en versterkertrappen (men zou met het materiaal wel
drie "gewone" bandrecorders kunnen maken) is het nl. een eenvou
dig toestel gebleven. Eenvoudig door de afwezigheid van opsmuk,
schakelcontacten en omleidingen. Eenvoud is ook hier kenmerk van •
het ware en eenvoud siert - niet alleen de mens, - maar ook een eer
lijk ontwerp als dit.
Fig.11.2.
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Fig. 11.2 toont de ingangsversterker. Hierin vormen V 1 en V 2 een
direct gekoppeld paar. Het is een wat ongebruikelijke samenstelling
om'voor V 1 en V 2 resp. een PNP- en NPN-transistor te nemen.
Hiertoe bestond noodzaak om een aanzienlijke tegenkoppeling te kun
nen verwezenlijken (ca. 80 dB'.) op de ongevoeligste ingangen (aux:
.15 mV) waarbij de versterking nihil is.
V 3 is geschakeld als collectorweerstand, beter gezegd als constan
te stroombron. In deze functie staat V 3 toe dat er toch een grote
stroom door V 2 loopt, waardoor een optimale versterking en lage
uitgangs weer stand wordt verkregen, terwijl V 3 toch geen belasting
voor het uitgangssignaal vormt, zoals een collectorweerstand dit
wel doet.
Een sterke tegenkoppeling vanaf de uitgang op de emitter van V 1
bewerkstelligt een hoge ingangsweerstand en verder de gebruike
lijke vruchten, die tegenkoppeling afwerpt. De tegenkoppeling is
omschakelbaar om op de spanningsafgifte van de signaalbronnen aan
te passen. De schakeling is zo ruim gedimensioneerd, dat een aan
zienlijk sterker signaal kan worden aangevoerd dan bij de ingangen
is aangegeven. Deze waarden vermelden de gevoeligheid voor uit152
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sturing van de band, maar men kan onderstaande signaalspanningen
toevoeren voordat vervorming merkbaar wordt:
aux:
5 y (spanningsversterking ca. 5/3)
II—1: 0,8 V (spanningsversterking ca. 6)
radio: 0,25 V
f|
ca. 18
hoogohmige microfoon : 0,25 V (spanningsversterking ca. 18)
laagohmige microfoon : ca. 10 mV
ca. 350.
It
Aan de uitgang van de versterker bedraagt het nulniveau 50 mV,
deze spanning wordt via de 5 kft-sterkteregelaar geleid naar de opneemversterker van fig. 11. 3.
In deze schakeling vormen V 4 en V 5 wederom een direct gekoppeld
paar waarover een frequentie-afhankelijke tegenkoppeling is aange
bracht. De condensator van 47 pF over het tegenkoppelnetwerk dient
om de stabiliteit bij zeer hoge frequenties te behouden. De weer
stand van 330 ft in serie met een der condensatoren C 505 of C 506
dient eenzelfde functie.
Met de instelpotmeters van 20 kft is voor beide bandsnelheden af zonderlijk de juiste correctie in te stellen. Het is duidelijk dat afregeling alleen mogelijk is met behulp van een toongenerator en
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spannings meter. Bezit men deze niet, dan kan het vrij betrouwbaar
op het gehoor geschieden: neem een sterke ruis op van een niet af
gestemde FM-ontvanger en luister daarbij beurtelings vóór en na
de band af. De juiste instelling is die waarbij de klankkleur van de
ruis van het origineel niet is te onderscheiden.
V 6 verzorgt het signaal voor de VU-meters. Zijn versterking is
als gevolg van de sterke tegenkoppeling gering: hij dient voorname
lijk om een scheiding tussen opneemversterker en VU-meter te be
werkstelligen.
V 7 en V 8 vormen de laatste trap, van waaraf het signaal naar de
opneemkop wordt gevoerd. V 8 is hier weer collectorweerstand:
zijn uitgangsimpedantie is hoog, terwijl toch een aanzienlijke stroom
door V 7 vloeit. Deze laatste is op de emitter tegengekoppeld. De
kring met L 502 en de condensator van 10 nF in de emitterleiding is
hier een resonantiekring, welke niet dient voor een correctie van
het audiosignaal. We kunnen deze kring afstemmen op een storende
frequentie, zoals deze door de oscillator zelf of door storende sig
nalen in het audiosignaal zelf worden opgewekt. Over deze kring
zijn geen gegevens bekend, maar we mogen er dan ook gerust van
af zien.
De weerstand van 1 kS2 aan de uitgang van de versterker is de voorschakelweerstand voor de opneemkop, die hier zo'n 10 rnH zal zijn.
Passen we een normale (laagohmige) opneemkop toe, zoals door
Bogen geproduceerd wordt, dan kunnen we deze weerstand zonder
concessies verhogen tot 2,2 kÏÏ.
Achter de voorschakelweerstand treffen we nog een filter aan, be
staande uit een zelfinduktie van 7 mH en een condensator van 390 pF,
welke met de condensator van 3300 pF een effectieve blokkade tegen
de oscillatorfrequentie vormt. Ook hier is een 4 mH-spoeltje (Phi
lips A. 3.985, 34) met een parallelcondensator van 680 pF goed
bruikbaar.
Tussen de combinatie V 4-V 5 en V 7 en V 8 is een instelpotmeter
opgenomen om de gevoeligheid van de opneemversterker, welke
20 mV voor uitsturing bedraagt, juist in te stellen.
De bij stroom en de wisenergie worden betrokken uit de balansoscillator met V 9 en V 10 in een schakeling, zoals we die gewend
zijn uit omvormers voor luminescentie verlichting e.d. (zie fig. 11.4).
Een uiterst stabiele, gemakkelijk te maken schakeling. Bij toepas
sing van een potkern met diameter van ca. 20 mm houden we de
volgende windingsaantallen aan:
L 1 en L 2 = elk 10 wdg. 100 x 0,7 litze of 0,5 Cul
L 3 en L 4 = elk 3 wdg.
ti
tt
L 5 en L 6 = elk 35 wdg.
t»
tt
voor aanpassing op wiskoppen met een zelfinduktie van 1 mH.
L 7 telt ca. 30 wdg 100 x 0,7 litze of 0,5 Cul
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De bij stroom wordt voor de beide bandsnelheden afzonderlijk inge
steld , hetgeen ook weer een weinig voorkomende, maar daarom
niet minder wenselijke samenstelling is. De beide secties van de
wiskoppen, die bij stereo in serie staan, worden bij één kanaal ge
bruik via één van de spoeltjes L 8 of L 9 gevoerd. Hiervoor passen
we spoeltjes uit een 470 kHz-buizen middelfrequenttransformator
toe, welke de juiste zelfinduktie van 1 mH bezitten.
Fig.11.5.
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Fig. 11.5 toont de schakeling waaruit de bijstroomoscillator zijn
voeding betrekt; hiermede wordt bereikt dat de bij stroom bij in
schakelen langzaam opkomt en bij uitschakelen langzaam uitsterft:
dit om schakelklikken te voorkomen.
De weergeefversterker toont fig. 11.7. In deze schakeling is de
weergeefkop (een normale hoogohmige kop is hier goed bruikbaar)
niet geaard. Hierdoor kon een koppelcondensator, welke altijd enige
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lekstroom bezit, komen te vervallen. Een bijzonder sterke tegenkoppeling waarborgt een perfecte correctie van het audiosignaal.
Zoals gebruikelijk was op alle Revox-bandrecorders bezit ook deze
schakeling de mogelijkheid om volgens de NAB (Amerikaans: 50 ^s)
of volgens IEC (Europees: 70 fxs) norm opgenomen banden weer
te geven.

De versterking van de weergeefversterker is niet groot, de uitgangsspanning dient in een zg. lijnversterker, weergegeven in fig.11.8.
verder te worden versterkt. Het signaal wordt daaraan via een sperfilter, afgestemd op de oscillatorfrequentie en via de sterkteregelaar
toegevoerd. Oscillatorfrequenties dringen langs verscheidene wegen
de weergeefversterker binnen - natuurlijk niet van de band zelf,
want deze registreert de bij stroom niet. L 801 heeft ook hier
weer een zelfinduktie van 7 mH, maar 4 mH met een condensator
van 680 pF in plaats van 390 pF is ook hier goed bruikbaar.
De lijnversterker van fig. 11.8 bestaat uit een direct gekoppeld versterkerpaar V 13 en V 14 en de eveneens direct gekoppelde emittervolger V 15. Balans tussen beide kanalen wordt d.m.v. tegenkoppeling geregeld.
Tenslotte is er, volledigheidshalve, de afluisterversterker, waar
aan we niet getrouwd zijn. (fig. 11.9). Goed beschouwd kunnen wel
meer trappen van de Revox-schakeling vervallen. De ingangsversterker van fig. 11.2 de schakeling van fig. 11.5 en de lijnversterker
van 11.8 zouden we met enige fantasie kunnen omzeilen. We zouden
nog verder kunnen gaan met vereenvoudigen, totdat we uiteindelijk
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toch maar
weer een drietrapsversterker overhouden. Neen
niet: dit ontwerp is voor de fijnproevers en moet in zijn totaliteit
geconsumeerd worden’
+ I9V

Fig.11.7.
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ENKELE ONTWERPEN VAN WEERGEEFVERSTERKERS
12.1. Algemeen
Behalve complete fabrieksschakelingen of ontwerpen, welke spe
ciaal voor zelfbouw werden gemaakt, zijn er in vakliteratuur en
technische verhandelingen zo af en toe wel eens losstaande scha
kelingen te zien, waarin bijzondere gezichtspunten zijn verwerkt.
Soms ook krijgt men door toevalligheden wel eens een goed ontwerp
in handen, meestal dan van een bepaalde trap, een weergeefversterker of voedingsdeel, enz., waarin een tot dan bestaand probleem in
een keer wordt omzeild. Omdat ten aanzien van de signaal/stoor ver
houding aan de weergeefversterker de hoogste eisen worden gesteld
is dit een onderdeel dat de aandacht vraagt. Er bestaan daarvan dan
ook talloze versies: hier zijn er vier opgenomen. De overige trap
pen van een bandopnemer zijn minder spectaculair, bieden althans
minder problemen en eisen niet zo erg de aandacht. We zullen het
dan ook bij deze vier weergeefversterkers laten.
12.2. Weergeefversterker uit Radio Bulletin februari 1959
Fig. 12.1 toont ons een schakeling die in die dagen - bandrecording
was voor de gewone man toen, half zo oud als nu - het summum
betekende. Momenteel wel geëvenaard, maar nauwelijks te
overtreffen, kunnen we het ontwerp best in overweging nemen.
De volgende punten liggen er aan ten grondslag.
Voor het versterken en corrigeren van het door een hoogohmige
weergeefkop afgegeven signaal tot het nulniveau, zijnde 0,75 volt,
is een spanningsversterking van ca. 5000 nodig. Aangezien men voor
de laagste frequenties toch ook nog tegenkoppeling wil behouden,
dient de versterking van de trappen, waarover wordt tegengekoppeld,
beduidend meer te zijn. Met twee pentoden in cascode lukt dat wel.
Een pentode is een onplezierige buis, welke altijd meer ruis pro
duceert dan bv. een triode, de lieveling in de audiotechniek. Een
pentode is ook vaak microfonisch en er zijn uit de praktijk nog wel
meer bezwaren te putten, die de vijf electroden buis, al is dit een
speciale buis als de EF 86, in een pover daglicht stellen.
Aan de ingang van een versterker, waar alle aangedragen bezwaren
veel wegen, laat men dus zo’n pentode liever vervangen door een
triode en omdat er zoveel trioden per twee stuks in één ballon be
staan, passen we een dubbeltriode toe. Twee trioden in de zg. cascodeschakeling geven wat minder versterking dan twee normaal
achter elkaar geschakelde trioden, maar de versterking is evengoed
al méér dan van pentode en
het ruisniveau is zo laag als
van een triode. Aldus ontstaat de schakeling van fig. 12.1.
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Er kleeft een bezwaar aan de dubbeltriode in cascode: vanwege de
vrij hoge impedantie op de katode van V lb kan de wisselspanning,
waarmede de gloeidraad gevoed pleegt te worden, een ontoelaatbare
brom induceren. Gelijkstroomvoeding van de gloeidraad van de dub
beltriode is dan ook een vereiste. Er is nu, indien we een ruisarme,
steile ECC 85 of ECC 88 toepassen, een bijzonder laag stoorniveau
van ca. -70 dB te bereiken! Frequentie afhankelijke tegenkoppeling
geschiedt via de condensator van 1000 pF vanaf de anode van de pentode naar de katode van V la. Doordat deze tegenkoppellus geen RC,
doch alleen een C keten vormt, is er geen tijdconstante die de frequentiekarakteristiek rechttrekt boven het gewenste kantelpunt.
Omdat de frequentiekarakteristiek toch boven ca. 5000 Hz moet
rechtlopen (bij 19,05 cm/s) is, parallel aan de katode-impedantie
van V la, de condensator C 1 opgenomen. C 1 vormt met de katodeimpedantie de tijdconstante, die de verdere toename van de tegen
koppeling boven het kantelpunt een halt toeroept. De weerstand R 1
dient slechts als stopweerstand om boven het audiogebied de stabili
teit te behouden.
De waarde van Cl en R1 vinden we voor drie band snelheden in de
tabel gegeven.
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De spleetcorrectie dienen we facultatief aan te brengen. Hier niet
door een condensator parallel aan de weergeefkop te nemen, doch
door een zuigkring eveneens parallel aan de katode van V la te scha
kelen. De zelfinduktie van 4 mH vinden we bij de reeds veelvuldig
genoemde spoeltjes L 2-3 van de Philips stereosplitser (type nr.
A3. 985.34). Aangezien de spleetcorrectie bij elke bandsnelheid moet
verschillen, proberen we de waarde van C 2 uit. De waarden in de
tabel voor C 2 zijn richtwaarden. De mate van de correctie stellen
we tenslotte in met de instelpotmeter van 1000 ft.
Ten behoeve van de gelijkstroomvoeding van de ECC 85 geeft fig.
12.2 een simpele schakeling voor een perfect afgevlakte voedings
spanning.
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Fig. 12.2.
12.3. Weergeefversterker uit RB juni 1965
Afgeleid van de schakeling van fig. 12.1 is de schakeling, welke reeds
in juni 1965 in een artikelenserie "Audiak" in Radio Bulletin ver
scheen, hier iets gewijzigd in fig. 12.3 weergegeven. Er liggen eigen
lijk dezelfde gedachten aan ten grondslag, alleen de tegenkoppelketen is conventioneel, d.w.z. met een RC-netwerk, gehouden.
Ten behoeve van een lage uitgangsimpedantie is voorzien in de emittervolger met V 3a, terwijl ook een sperfilter in de uitgang is opge
nomen om ongewenste oscillatorfrequenties, die in de keten kunnen
binnendringen, buiten de aangesloten afluisterapparatuur te houden.
Er is voorzien in een omschakelaar voor verschillende afspeelcorrecties en voor verschillende spleetcorrecties, welke hier plaats
vinden door m.b.v. een condensator parallel aan de hoogohmige
weergeefkop (ca. 500 mH) een resonantiekring te vormen.
Bij dit soort correctie dient men er rekening mede te houden dat de
capaciteit van de afgeschermde kabel tussen kop en versterker ook
reeds invloed uitoefent. Zijn capaciteit, welke bij een gemiddelde
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kabellengte van 50 cm. ca 50 p F bedraagt (normaal PU-snoer), is reeds
in rekening gebracht bij de waarde van de condensatoren rond S la.
Ten aanzien van de stabiliteit van deze versterker geldt dat deze
wordt gehandhaafd door de 10 kS2 stopweerstand in de roosterleiding
van de pentode en de kleine capaciteit van 10 pF over de weerstan
den in de tegenkoppelleiding. Indien het mogelijk is om de bedra
ding rond S lb over een korte afstand (enkele centimeters is al vol
doende) parallel tegen elkaar te laten lopen, dan is reeds voldoende
capaciteit verkregen, zodat de condensator van 10 pF niet extra be
hoeft te worden aangebracht Verder spreekt de schakeling voor zichzelf.
12.4. Experimentele Philipsschakeling
Van een technicus van Philips Phonogram te Baarn kreeg ik, jaren
geleden, een opmerkelijke schakeling in handen, weergegeven in
fig. 12.4, waarin enkele interessante gezichtspunten voorkomen.
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De hekel aan de pentode deed men naar de triode grijpen, ook waar
in de voorgaande schakelingen een pentode nog een redelijk bestaans
recht had. Vanwege de enorme versterking en de tegengestelde faze
aan de uitgang is de tegenkoppeling anders uitgevallen. Deze bleef
nu binnen de tweede versterkerketen. De eerste in cascode gescha
kelde dubbeltriode geeft hier op zijn eentje een grote versterking,
welke voldoende is (ca. 100) om de versterking van de tweede trap
geheel in tegenkoppeling te laten opgaan.
De vervorming van de eerste trap V 1 zou te verwaarlozen zijn,
omwelke reden tegenkoppeling over deze eerste trap niet nodig is.
Door evenwel de katodeweerstand niet te ontkoppelen, wordt toch
enige tegenkoppeling verkregen. Katode-ontkoppelelco’s waren in
die kringen taboe: ook V 2b blijft niet ontkoppeld. Bij V 2b, de laat
ste trap, kan dat ten aanzien van de brom ook geen kwaad, maar bij
de eerste trap V 2a zou dit wel zo zijn, omwelke reden niet alleen
V la-b, zoals in fig. 12.1 en 12.3, maar hier beide buizen met ge
lijkstroom moeten worden gevoed.
De katodeweer stand van V 2a is gesplitst, omdat een normale niet
ontkoppelde katodeweerstand van 2200 ft te laag is om een sterke te
genkoppeling vanaf de anode van V 2b te realiseren. Zoals bij de
schakeling van fig. 12.1 is hier weer spleetcorrectie bewerkstelligd
door een zuigkring parallel aan de katode van V 2a op te nemen.
Welke impedantie deze kring heeft werd niet verteld, maar een zelfinduktie van 100 mH, welke we in een Amroh F 4 aantreffen, zal het
hier wel goed doen. Met de potmeter van 100 kft stellen we de juiste
mate van correctie in. Vanwege de uitzonderlijke tegenkoppeling
over V 2b is de uitgangsimpedantie voldoende laag om er andere
versterkers e.v.t. via lange kabels op aan te sluiten.
Fig.12.4.
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12.5. Hybride schakeling

Ofschoon de bron onbekend is en ook de schakeling zelf niet authen
tiek is, kan men eens experimenteren met een hybride schakeling
als van fig. 12.5. Volgens opgave van de fabrikant, die deze scha
keling ontwikkelde, zou het ruisniveau nog eens 5 dB lager liggen
dan met een conventionele twee traps buizen- of transistorversterker. Het is bekend dat een BC 109 ook bij kleine stroomsterkte
(hier 0,1 mA) nog een grote stroomversterking bezit, hetgeen hier
door de hoge collectorweerstand in een enorme spanningsversterking resulteert, terwijl de ruis bij deze stroomsterkte nihil is.
De clou van de schakeling is wel dat de tweede versterkertrap, de
buis, voor zijn sturing geen stroom behoeft, doch slechts spanning.
De stroomvariaties die V 1 moet afgeven gaan slechts verloren in
zijn collectorweerstand en de roosterweerstand van V 2 en dat is
niet veel. Anders dan bij een tweetrapstransistorversterker vari
eert nu dus de collectorspanning van V 1 in plaats van de collector stroom.
Er is hier vrij gelaten hoe de spleetcorrectie wordt bewerkstelligd:
dit kan zowel op de in fig. 12.1, als op de in fig. 12.3 getoonde wij
ze geschieden.
Als gevolg van de sterke tegenkoppeling op de emitter van V 1 en
mede door diens lage ruststroom is de ingangsweerstand enkele
honderden kilo-ohm, zodat een hoogohmige weergeefkop kan wor
den aangesloten. De ingangsimpedantie van de volgende apparatuur
mag niet lager zijn dan 500 kti: is dat het geval, dan hierachter een
katodevolger opnemen gelijk in fig. 12.3.
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HOOFDSTUK 13

ONTWERP VAN EEN MAGNETOFOON MET TRANSISTOREN
13.1. Algemeen
Vanwege de veelvuldigheid van de draden en de omvangrijke scha
kelaar, die bij toepassing van een gecombineerde opneem- weergeefversterker worden aangewend om de versterker voor zijn func
ties geschikt te maken, werd een dergelijke configuratie niet ver
kozen voor dit ontwerp.
Evenals bij het ontwerp van de Revox bandrecorder uit hoofdstuk 11
treffen we gescheiden versterkers en gescheiden opneem- en weergeefkoppen aan. Dat betekent: ondanks meer materiaal grotere
eenvoudI
13.2. De koppen
Hoogohmige koppen, dus koppen met een zelfinduktie van ca. 500 mH,
zijn overal in de geregelde en ongeregelde handel verkrijgbaar en
als men geen speciale bestelling doet, zijn ook de magnetofoondekken, zoals die door verschillende fabrikanten worden geleverd, van
een hoogohmige kop voorzien. Al deze veelvuldig voorkomende kop
pen zijn bijna altijd combikoppen.
Omdat we twee gescheiden versterkers maken voor het opnemen en
het weergeven, dienen we minstens twee koppen toe te passen, waar
van de ene voor het opnemen en de andere voor het weergeven dient.
De combikop is als weergeefkop te gebruiken: bekijken we de cata
logus van bv. Bogen, dan zien we dat deze voor het huis-,tuin- en
keukengebruik eigenlijk alleen opneem- en combikoppen kent. De
extra aan te schaffen kop zal dus een opneemkop dienen te zijn en
hiervoor zullen we onvoorwaardelijk een laagohmige kop, d.w.z.
een kop met een zelfinduktie van ca. 20 mH, moeten nemen.
Maar goed, voor de weergeeffunctie kunnen we dus zonder conces
sies van een hoogohmige kop gebruik maken en van de versterker,
die we daarbij toepassen, geeft fig.13.1 de schakeling.
13.3. Weergeefversterker voor een kop van ca. 500 mH
De hoge ingangsweerstand, primair van belang voor het toepassen
van een hoogohmige kop, wordt verwezenlijkt door de eerste tran
sistor op zijn emitter een sterke tegenkoppeling te geven. Aange
zien de weergeefkop voor de lage frequenties een kleine reactantie
heeft, is voor deze lage frequenties een kleinere tegenkoppeling
( = lagere ingangsweerstand) geen bezwaar. We kunnen daarom de
tegenkoppeling op de eerste transistor reeds direct frequentie-af165
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Fig. 13.1. Versterker voor weergeefkop (combikop) met een zelfinduktie van ca. 500 mH. Alle weerstanden 1/4 W; met ster
1/2 W ruisarm. Alle elco's dienen minimaal voor 25 V te
zijn, behalve C 3 en C 6, deze mogen max. 6 V zijn. C 1
wordt bij de weergeefkop gemonteerd. C 2 zit op de print.
R17 en C 11 komen ook niet op de print voor, hun aanwe
zigheid bleek later pas gewenst te zijn. Beide monteren
we op een draadsteun.
Dz 1 is een 20 V zenerdiode 1/4 W. Alle transistoren
BC 109, behalve V4, waarvoor we een 2N 1613, TS 2219,
2N 1711 enz. kunnen nemen.
hankelijk maken. Zie hoofdstuk 4.2.
Omdat voor de laagste frequenties zo'n grote versterking noodzake
lijk is, zijn twee versterkertrappen een vereiste. De transistor V 3
neemt niet deel aan de spanningsversterking; als emittervolger
dient hij om voor alle frequenties een zeer lage uitgangsweerstand
te bewerkstelligen. De tegenkoppeling vindt plaats vanaf zijn uitgang
naar de emitter van V 1. De juiste afspeelcorrectie ligt ingesloten
in de combinatie van R 4-6 en C 4. Omdat de magnetofoon voor 19
en 38 cm/s is ontworpen, dienen de tijdconstanten resp. 70 jzs en
35 /is te zijn. De omschakeling van de tijdconstante geschiedt met
behulp van ry 4 b.
Past men een bandsnelheid van 9,5 en 19 cm/s toe, dan wordt
R 4 = 30 kfl (eventueel 33 kfl) en R 6 = 10 kft. Heeft men een dek
met drie bandsnelheden, dan neme men bij voorkeur een keuzeschakelaar i.p. v. een relais.
De weerstand R 5, parallel aan C 4, begrenst de toename van de
versterking beneden de 20 Hz. Daarnaast verhoogt hij de stabiliteit.
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Het corrigeren van de spleetverliezen geschiedt met C 1 en C 2.
Door omschakeling m.b. v. ry 1 a, kiezen we de juiste resonantiefrequentie. De kabelcapaciteit van de kop is in dezen niet te verwaarlozen; men dient er rekening mede te houden dat in elk afzon
derlijk ontwerp, waarbij van een ander (dunner) soort kabel gebruik
wordt gemaakt, de waarde van C 1 anders kan uitvallen. C 2 is min
der kritisch. De kabellengte neme men steeds zo kort mogelijk.
Heeft men geen meetapparaten, houdt dan voor C 1 en C 2 de gege
ven waarde aan. Pas als verbindingskabel tussen kop en versterker
een stukje normaal pickupkabel toe van 30 cm lengte. De condensator
Cl in fig. 13. l.en C 12 in fig. 13.3. brengen we direct bij de kop aan
en niet op de versterkerprint, waarvan fig. 13.2.en fig. 13.4. de af
beelding geven.
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Fig. 13.2. Verwezenlijking van de weergeefversterker volgens fig. 13.1
op Veroboard of Montaprint. Zicht op de zijde met geleidingsbanen.
De aanwezigheid van de transistor V 3 als emittervolger stelt ons
in staat een aardig foefje toe te passen, waardoor we versterking
van V 2 optimaal kunnen maken. Door nl. vanaf de emitter van V 3
een meekoppeling aan te brengen op de collectorweerstand van V 2,
wordt deze weerstand schijnbaar groter en wel ongeveer evenveel
als de stroomversterking van V 3 is.
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Fig. 13.3. Versterker voor weergeefkop (combikop) met een zelfinduktie van ca. 20 mH. Ook hier alle elco’s 25 V
typen, behalve C 14, C 17, C 18 welke 6 V typen mogen
zijn. Voor V 5 neme men uitsluitend de BC 109 C,
V 6-7 en 8 normale BC 109. Voor V 9 nemen we 2N 1613,
2N 1711 enz.
De meekoppeling vindt plaats via C 5. De eigenlijke collectorweerstand R 8 wordt nu schijnbaar 100 maal groter.
De condensator C 3 dient bijzonder lekarm te zijn.
Let op! We dienen voor C 3 beslist een elco te nemen, geen metaalfilm polyester condensator, welke vanwege de geringe lek zeker in
aanmerking zou komen. Een dergelijke condensator is echter te
groot. Er zou met het aardcontact een kring gevormd worden, waar
in door een storend magnetisch veld van ée'n der magnetofooncomponenten ongetwijfeld een bromspanning zou worden geïnduceerd.
Dus: voor C 3 een elco en dan alleen een tantalium elco, vanwege
de geringe lek en de kleine afmetingen.
Voor een goede werking is het nodig dat de versterker juist is in
gesteld. Controle hierop is mogelijk door de spanning op de emitter
van V 3 in fig. 13.1 te meten: deze spanning moet ca. 9,5 V zijn
binnen 10% nauwkeurig. Wijkt de spanning meer af, dan kunnen we
de juiste spanning verkrijgen door voor de weerstand R leen an
dere te nemen, bv. 2,7 M£2, 3,3 MSI of 3,9 Mft.
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En dan nog de stabilisatorschakeling met V 4. We mogen hier niet
vanaf zien. In de eerste plaats zijn we op geen enkele andere wijze
in staat met zo weinig (èn kleine) onderdelen zo’n volledige afvlakking van de voedingsspanning te verwezenlijken.
Ten tweede kunnen we nu gemakkelijker een strikte e'énpunts aarding, voorwaarde voor een bromvrije werking, realiseren.
We moeten nl. rekening houden met het volgende:
Op de voedingseenheid (13.12), worden ook nog de opneemversterkers en de oscillator aangesloten. De voedingsbron moet nu ergens
worden geaard. Bij welke van de drie eenheden?
Vergeet niet, dat de opneem- en weergeefversterker reeds op één
aardpunt bij elkaar komen en wel bij de aansluiting op de rest van
de muziekinstallatie.
Omdat de voedingsstroom van de oscillator het grootst is en boven
dien met het dubbele van de oscillatorfrequentie sterk fluctueert,
dienen we het voedingsapparaat onverwijld bij de oscillator te aarden.
Het is met V 4 als stabilisator geen bezwaar om de schakeling van
fig.l3.1.(of fig.13.3) met een grote omweg via de contactdoos aan de
voedingseenheid te aarden. Immers: de collectorimpedantie van V 4
is hoog en rimpel op de voedingsspanning doet de voedingsstroom
nauwelijks variëren.

Fig. 13.4. Versterkers volgens fig.13.3.op Veroboard of Montaprint.
Zicht op de geleidingsbanen.
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Ter verduidelijking geeft fig. 13.6.een schema, hoe de aarding van
alle eenheden van de magnetofoon dient te geschieden. De weerstand
R 17 en C 11 dienen om r.f.-storingen, afkomstig van de oscillator,
op te heffen.
Zij komen niet voor op fig. 13.2. de montageschets van het Veroboard,
maar we dienen ze op een draadsteun erbij te monteren.

Afb .13.5. Afgemonteerde versterker volgens fig. 13.3.
13.4. Weergeefversterker voor een kop van ca. 20 mH
Bezit men een laagohmige combi- of weergeefkop, dan is deze van
zelfsprekend goed te gebruiken. Aangezien meer versterking ver
eist is, wordt de schakeling van de weergeefversterker volgens
fig. 13.3.
Deze versterker is in wezen een uitbreiding van de versterker van
fig. 13.1. We laten a.h.w. aan de eerstbesproken versterker een ex
tra versterkertrap vooraf gaan. Er zijn drie verschillen te consta
teren. In de eerste plaats is de meekoppeling vanaf de emitter van
V 3 naar V 2 (fig. 13.1.) weggelaten, om reden dat we als gevolg van
de veel grotere versterking van een drietransistorversterker, geen
noodzaak daarvoor aanwezig achten.
Ten tweede wordt de basis van de eerste transistor niet meer uit de
emitter van de opvolgende transistor gevoed, maar, omdat de faze
omgekeerd is, vanuit de collector van V 7
Ten derde is de tegenkoppeling iets anders uitgevallen.
De transistor V 5, welke is toegevoegd, is op een bijzonder kleine
collectorstroom ingesteld, nl. 15 nA. Zijn ruisaandeel is daardoor
zeer gering, vooral als we een ruis arme transistor nemen als de
BC 109 C.
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Over V 5 vindt geen signaalkoppeling plaats. Dat is niet gewenst
omdat:
a) het ingangssignaal klein is (ca. 1 mV).
b) het niet nodig is de ingangsweer stand te verhogen, aangezien de
ze ingangsweerstand als gevolg van de geringe stroom door V 5
reeds hoog genoeg is.
c) de versterking ten gevolge van de kleine collectorstroom niet
groot is.
De kleine collectorstroom geeft alleen bevredigende resultaten bij
moderne transistoren. Anderzijds leent de schakeling zich er voor.
De basisstuurstroom van V 6 bijvoorbeeld bedraagt slechts 1 /iA,
zodat de invloed van V 6 op V 5 gering is. Wél van veel invloed is
de collectorweerstand van V 5. Deze dient hoog te zijn bij een voe
dingsspanning van 15 volt en een collectorstroom van 15 piA. Omdat
over de collectorweer stand praktisch de volle voedingsspanning valt,
komen we op 1 MM. Aangezien de collector impedantie al erg hoog
ligt, krijgen we nu een voor V 6 veel te hoge basisimpedantie, met
een enorme ruis tot gevolg. Daarnaast geeft een collectorweer stand
van 1 MM een overdaad aan versterking, welke ongewenst is, omdat
de uitgangsspanning toch gelijk aan het nulniveau dient te zijn.
Door nu de collectorweerstand te splitsen en te ontkoppelen met C 16
blijft de gelijkstroominstelling gehandhaafd en wordt de collectorbelasting gelijk aan R 22. Deze R 22 bepaalt rechtstreeks de verster
king: maken we hem groter, dan neemt de versterking toe en vice
versa. Verder gelden alle andere gegevens van de versterker van
fig. 13.1.
De emitterspanning van V 8 dient 9,5 volt te zijn. Deze spanning
is in hoge mate afhankelijk van de instelling van de voorgaande tran
sistoren en deze instelling wordt bepaald door de weerstanden R 18
en R 19. Het moet worden vermeld, dat R 19 eigenlijk erg hoog zou
moeten zijn (wij kwamen op zo’n 100 MM) en dat R 18 er eigenlijk
niet hoort. Op deze wijze, me't R 18, is de stabiliteit echter reeds
171

220 V
'V.

volmaakt, zodat aan deze samenstelling de voorkeur moet worden
gegeven, want 100 Mft is niet zo’n courante waarde! R 19 mag nu
10
zijn en R 18 dient te worden gekozen in relatie tot de emitterspanning van V 8. In plaats van 820 kft kan dus een andere waar
de gewenst zijn, bv. 720 kft of 900 kft (samenstellen).
We kunnen beide schakelingen onderbrengen op Veroboard of Montaprint. We kijken bij fig.13.2. en fig.13.4. tegen de zijde van de kope
ren geleiders. Het omschakelen van de correctienetwerken met be
hulp van een relais (de relaiscontacten ry 4a en ry 4b) werd verko
zen boven de toepassing van een normale draaischakelaar, omdat nu
de bedrading naar de schakelcontacten zeer kort gehouden kan wor
den. Bovendien komt in de opneemversterker ook nog eens een omschakelbaar netwerk voor, dat we beter m.b.v. een tweede relais kun
nen bedienen dan met dezelfde draaischakelaar. Beide relais' wor
de gevoed uit de voedingsbron, zie fig. 13.12.
De relais worden aan- en uitgeschakeld door de snelheidsschakelaar van het magnetofoondek.

13.5. Opneemversterker voor een kop van 20 mH
De opneemversterker past slechts aan op een laagohmige opneemkop.Voor de noodzaak om de opneemkop vanuit een hoge impedantie
te voeden (zie hoofdstuk 2.5) kunnen twee oplossingen worden gevon
den:
a. we kunnen de versterker zodanig ontwerpen, dat deze van nature
een hoge uitgangsweerstand heeft,
b. er kan een weerstand tussen de versterker en de opneemkop wor
den opgenomen.
De laatste methode werd door ons gekozen: tussen versterker en kop
is een weerstand van 2,2 kft geschakeld. We dienen over deze weer
stand en de kop een stuur spanning van ca. 0,7 Veff aan te leggen om
een zodanige stuurstroom te verkrijgen, dat de band wordt volge
stuurd. Door over de weerstand van 2,2 kil (= R 15 in fig. 13. 7)
een condensator aan te brengen van ca. 1800 pF (C 8 in fig. 13. 7) be
reiken we dat de impedantie van deze keten bij de hoogste frequenties
afneemt, hetgeen bevordelijk is om de stroom door de opneemkop
bij deze frequenties niet te laten afvallen. Aangezien de verschil
lende soorten geluidsband afwijkende gevoeligheden aan de dag leg
gen, moeten we er rekening mee houden dat de gewenste stuurspanning zal verschillen van band tot band.
We hebben er daarom voor gezorgd dat de opneemversterker een
grotere signaalspanning kan afgeven dan 1,5 Veff.
Onze versterker, gevoed met een spanning van 20 volt, kan een max.
signaal van 5 Veff afgeven. Aangezien het nulniveau van de instal
latie ca. 0,7 Veff is en aan de weerstand voor de kop ca. 0,7 Veff.
moet worden gelegd om de band tot het nulniveau uit te sturen, be
hoeft de opneemversterker slechts 1 maal te versterken. Omdat we
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Fig. 13.7. Alle transistoren BC 109, behalve V 3, welke ook 2N 1613,
2N 1711 e.d. mag zijn.
Alle weerstanden 1/4 W, alle elco's 25 V, be
halve C 3, welke max. 3 V mag zijn.
enige versterkingsreserve wensen en er bij de balansregelaar enige
verliezen optreden, ontwerpen we een versterker die tienmaal ver
sterkt. Dat ondanks deze geringe versterking toch nog drie transis
toren zijn toegepast, houdt verband met het volgende:
a. emittervolger.
In het uiterste geval, als een maximum signaal aan de kop wordt
afgegeven, moet de versterker gedurende de sinustoppen een signaalstroom van 2 mA door R 15 sturen. Om een dergelijke stroom
af te kunnen geven, dient de stroom door de versterkertrap gedu
rende zowel de positieve als negatieve sinutoppen minstens 2 mA
te zijn. Zouden we geen emittervolger toepassen, dan zou de collectorweerstand van de laatste versterkertransistor (V 2) erg
klein worden, willen we de positieve uitsturingsreserve van de
versterker niet te klein nemen. Een kleine collectorweerstand
is erg bezwaarlijk, omdat deze weerstand zelf voor het signaal
een te grote belasting gaat vormen, met name gedurende de ne
gatieve sinustoppen. (Bekijk ook hoe dat in de Revox A 77 werd on
dervangen op blz. 153).
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b. versterker met VI en V2.
De versterkingsfactor 10 geldt alleen voor de lage- en midden
tonen in het frequentiespectrum. Omdat de hoge frequenties sterk
dienen te worden opgehaald, is beduidend meer versterking dan
10 gewenst - we hebben zelfs meer dan een factor 100 nodig.
Om voor hoge frequenties ook nog een behoorlijke tegenkoppeling
te kunnen bewerkstelligen, dienen we uit te gaan van een veel gro
tere versterking dan door een transistor kan worden gerealiseerd.
We vervallen dus in een tweetrapsversterker.
Tegenkoppeling vindt plaats via R 10 en R 13. In de tegenkoppelketen treffen we de filters aan, die er voor zorgen dat de tegenkoppe
ling voor de hoogste frequenties afneemt, waardoor de versterking
van deze frequenties toeneemt. Op het knooppunt van R 10 en R 13
zijn het de condensatoren C 4 en C 5, welke bij de hoge frequenties
een zo kleine impedantie gaan vormen, dat daardoor de tegenkoppe
ling afneemt.
C 4 alleen geeft de juiste correctie voor de bandsnelheid van
38,1 cm/s. In de getekende stand van ry 5a is C 5 parallel aan C 4
geschakeld, waardoor de correctie voor 19,05 cm/s wordt verkre
gen. C 2 verzorgt een extra compensatie, welke voor alle bandsnelheden gelijk blijft. De weerstanden R 7 en R 14 dienen er slechts
voor om een verder ophalen van de frequenties boven het audiospectrum stop te zetten; op het correctienetwerk hebben zij geen invloed.
Wil men correctie voor de bandsnelheden 9,5 en 19,05 cm/s, dan
dient C 4 = 3300 pF te zijn en C 5 = 1000 pF.
Een juiste instelling van de versterkertrappen is ook hier een ver
eiste voor een optimale werking. De spanning aan de emitter van
V 3 moet binnen 10 % nauwkeurig een waarde van 9,5 V hebben.
Deze waarde verkrijgen we niet door, zoals in de min of meer over
eenkomende schakeling van fig. 13.1, de basisweerstand van V 1
te veranderen, doch door de emitterweerstand van V 2 te wijzigen.
Achter de weerstand R 15 komt nog een sperfilter voor met L 1 en
C 9. Deze combinatie dient om de r.f. -bijstroom te blokkeren,
welke anders via C 8 in de versterker zou binnendringen. Zou C 8
niet aanwezig zijn, dan was L1-C9 ook niet strikt nodig. Maar C 8
is nu eenmaal gewenst voor de hoogop correctie. We dienen L 1 met
C 9 op de oscillatorfrequentie af te stemmen. Het verkrijgen van een
spoel met een zelfinduktie van 4 mH behoeft ons geen kopzorgen te
geven, want Philips brengt deze onder hettypenummer A. 3. 985.34
in de handel ten behoeve van de stereosplitser met buizen. ( De eer
ste versie welke werd uitgebracht). De kring L 1-C 9 dient op de
oscillatorfrequentie te worden afgestemd, waardoor een hoge weer
stand alleen voor deze frequenties wordt verkregen. Leg een gevoe
lig meetinstrument aan op het knooppunt R 15-C 9 en regel de kern
van L 1 zodanig af, dat de kleinste amplitude'van het oscillatorsignaal wordt gemeten. De constructie toont fig. 13.8. en afb.13.9.
Men dient de spoelen van beide kanalen wel te scheiden en/of haaks
t.o.v. elkaar te plaatsen omdat ze elkaar niet mogen beïnvloeden.
Een afschermschotje van blik of aluminium is wel wenselijk.
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Fig. 13. 8. Verwezenlijking van de versterker volgens fig. 13. 7 op
Veroboard of Montaprint. Behalve de beide opneemversterkers komen op het Veroboard ook nog twee andere
circuits voor, die van de niveau-indicator versterker en
van de oscillator, waarvan de schakeling in fig. 13.10 en
fig. 13.11 is weergegeven.
Zicht op de koperen geleidingsbanen.

Afb.13.9. De afgemonteerde opneemeenheid, waarop de opneemversterker op Veroboard volgens fig. 13.8, oscillator en ni
veau-indicator versterker voorkomen.
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13.6. Niveau-indicator
De schakeling van een niveau indicator geeft fig. 13.10.
Een aardig aspect van de schakeling is de grote gevoeligheid, waar
door we het signaal over grote weerstanden kunnen toevoeren. Hier
door is de invloed van dit circuit op de opneemversterker en de be
ïnvloeding van de beide kanalen onderling niet meetbaar.
Ten tweede laat dit ontwerp de mogelijkheid open de aanwijzing van
de meter min of meer logaritmisch te doen geschieden. De aan
wijzing kan ongeveer logaritmisch worden als de stroom door V 4
even groot of iets groter wordt genomen als de stroom, welke de
meter nodig heeft om volle uitslag te vertonen. Bij signaaltoevoer
neemt dan de versterking van V 4 als gevolg van zijn veranderde in
stelling steeds meer af, naarmate het ingangssignaal groter wordt.
In het onderhavige geval, waarbij de stroom door V 4 vijfmaal gro
ter werd genomen dan voor de meter nodig is, ontstaat een lineaire
aanwijzing, welke voor ons het meest bevredigend is.
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Fig. 13.10. De niveau-indicator. V4 = BC 107, 108 of 109.
Dl en D 2 zijn twee silicium dioden, bv. BA 117. In de
ze vorm is de schakeling geschikt voor een draaispoelmeter van 1 mA, Past men een gevoeliger meter toe,
dan zou de schakeling ongewijzigd kunnen blijven, of
schoon verkleining van de stroom door V 4 wel wenselijk
kan zijn. Een kleinere stroom bij de gegeven metergevoeligheid doet de aanwijzing minder lineair zijn, het
geen bepaalde aantrekkelijke aspecten heeft. Men ver
kleint de stroom door V 4, als R 20, R 21, R 22 en R 23
in gelijke mate groter worden genomen. C 13, C 14 en
C 15 dienen in dezelfde mate te worden verkleind.
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13.7. Bijstroomoscillator
De bijstroomoscillator is weergegeven in fig.13.11.
Ofschoon de kringlcwaliteit met toepassing van een potkern zeer
hoog is en dus een goede bij stroom van de trillingskring kan wor
den betrokken, werd een balansoscillator ontworpen, welke geen
even harmonischen produceert. In de overweging, dat de enkelvou
dige oscillator dit wel kan doen en even harmonischen nu juist voor
de bijstroom zeer ongewenst zijn (zie hoofdstuk 6.4) werd van een
enkelvoudige oscillator afgezien.
In fig. 13.11.vormen L 2 en L 3 de collectorwikkeling, waarin het
magnetisch veld wordt opgebouwd dat de kring aanstoot.
L 1 en L 4 is de tegenkoppelwikkeling, welke dient om de oscilla
ties in stand te houden. De wikkelverhouding tussen L2-3 en Ll-4
dient ongeveer 3 : 1 te zijn. Deze verhouding geeft de beste stabi
lisatie van het oscillatorsignaal als de belasting van de oscillator
wordt gevarieerd. De belasting van de oscillator varieert alleen tij
dens de afregeling van de bijstroom; hij blijft daarna altijd gelijk.
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Fig.13.11. De wis- en bijstroomoscillator.
De eigenlijke trillingskring vormen de beide secties van
de wiskop en de condensator C 17. De oscillatorspoel is
slechts een impedantietransformator tussen wiskop en de
beide transistoren V 5 en V 6. Voor V 5 en V 6 nemen we
2N 1613, 2N 1711 e.d.met Ic minimaal 0,5A, Uc„ mini
maal 40 V. Door over V 5 en V 6 koelsterren te schuiven
of door deze op een koelvlakje te monteren, wordt hun
warmte voldoende afgevoerd.
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De oscillator kiest automatisch zijn juiste instelling. Over de con
densator C 16 valt een negatieve spanning, welke ca. 8 volt is in
dien er geen belasting is en ca. 4 volt onder normale condities.
De basisstroom wordt via R 29 uit de voedingsspanning betrokken.
Ofschoon ook het aardpotentiaal t.o.v. de spanning over C 16 posi
tief is en R 29 dus wel aan aarde gelegd kan worden, is het nodig
R 29 aan de voedingsspanning te leggen om de oscillator te kunnen
starten. De diode D 3 en de weerstand R 30 dienen uitsluitend om
te voorkomen dat de transistor V 5 en V 6 niet defect zullen gaan,
indien de oscillator niet aanslaat. In dat geval zal immers geen ne
gatieve spanning over C 16 worden opgebouwd, waardoor V 5 en V 6
te veel stroom zouden gaan trekken, indien de stroom door R 29
niet via D 3 en R 30 naar aarde zou afvloeien. De spanning welke
over D 3 optreedt is juist voldoende om de oscillator te starten.
We dienen voor D 3 een siliciumdiode te nemen, omdat hierover
ca. 1 volt staat als de diode geleidt. Elke kleine diode is bruikbaar.
Omdat de inverse basisspanning van de siliciumtransistoren, zoals
deze voor de oscillator worden toegepast, niet meer dan ca. -5 volt
mag bedragen, dienen de dioden D 4 en D 5 om de spanning van de
terugkoppelwikkeling L 1 - 4 en de negatieve spanning van C 16 te
blokkeren. Omdat we over deze dioden geen grote spanningsval wen
sen wanneer ze geleiden, nemen we hiervoor kleine.germaniumdioden als de OA 85. De R 31 en R 32 zijn nodig om de basis ook
werkelijk op aardpotentiaal te houden, als de transistor spert.
Indien men een potkern met een diameter van ca. 20 mm toepast
worden de volgende windingsaantallen genomen:
L 2 - L 3 = elk 10 wdg. (een wikkeling van 20 wdg. met een midden
aftakking).
L 1 - L 4 = elk 3 wdg. (een wikkeling van 6 wdg. met middenaftakking).
L5
= 50 wdg.
Draad
: Litze met zoveel mogelijk aders of normaal geëmail
leerd koperdraad van <6 ca. 0,5 mm.

13.8. Voedingsdeel
De weergeefversterker heeft zijn eigen stabilisatorschakeling.
De opneemversterker, oscillator en niveau-indicator worden op de
schakeling van fig. 13.12.aangesloten.
We dienen een goede stabilisatie toe te passen, omdat de stroom,
welke de oscillator uit het voedingsdeel trekt, sterk pulseert. Zon
der een goede stabilisatie pulseert de voedingsspanning te sterk,
waardoor het oscillatorsignaal moeilijk uit de versterker is weg
te houden.
Een specialiteit van deze schakeling is dat de spanning niet abrupt
stijgt of daalt als het relaiscontact ry 3b wordt gesloten resp. wordt
losgelaten, maar binnen een halve seconde oploopt en daalt. Voor178
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deel daarvan is, dat geen schakelklikken op de band komen en dat
het signaal rustig opkomt, c.q. uitsterft.
De voedingstransformator behoeft slechts 0,1 A bij 20 V te kunnen
leveren.
Fig. 13.12. De stabilisatorschakeling voor de opneem-eenheid.
Alle weerstanden l/4 W, behalve R 40 (1 W).
DZ1 is een 1/4 W type.
:
:
_Lcm

wargafrant.

cj .2tv

RiO-l

I

+ 20V

V7
BDI06

voor opnamantttid

Rti-lOO
RU

VB
2NIS13

l!OV

*' ?l

C3
•V

I2k
C20

fy 3b

"Thoop

RC2-Ik

R13-XH

BC1Q7

1000J1

BtOCiOO

Ï7

RU-3.Sk

5 00p

_JOASI

2PV
ztt

mtiti *tn
opnamvtnhaid

13.9. Constructie
Doordat de schakelingen op Veroboard of Montaprint zijn verwe
zenlijkt is de constructie zeer eenvoudig. We onderscheiden in de
constructie van de magnetofoon drie eenheden:
Als eerste is er de weergeefversterker, welke te zamen met zijn
stabilisatorschakeling op een standaard plaatje kan worden onder
gebracht.
Als tweede eenheid is er de opneemversterker te zamen met de ni
veau indicatorversterker in de configuratie van fig. 13.8.
Tenslotte is er het voedingsdeel met de spanningsstabilisator, afvlakelco’s gelijkrichter en voedingstransformator. Bij het samen
voegen van de eenheden houden we de volgende punten in gedachten.
De plus- en aardleiding van het voedingsdeel, welke laatste even
min op het frame van de bandrecorder is geaard, worden resp.
aangesloten op de aftakking van L 2-3, waarna deze leiding wordt
doorgetrokken naar de print (zie fig. 13.8.) en op het knooppunt
R 27-28-30-31-32 en C 16, waarna deze leiding eveneens naar de
print doorloopt. Deze gehele schakeling wordt pas geaard via de
afgeschermde signaalleiding op de ingangscontactdoos (zie fig. 13.6.)
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Fig.13.13. Schakeling van fig. 13.12. gerealiseerd op Veroboard.
Zicht op de geleidingsbanen.
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13.10. Adviezen voor mono-opnamen
Indien men met een twee- of viersporenmachine mono-opnamen wil
maken, dient een der beide kanalen te worden uitgeschakeld. Het is
niet moeilijk om één der kanalen tot zwijgen te brengen. Het is niet
persé nodig dat één der versterkers wordt uitgeschakeld - men kan
voor de beide secties van de opneemkop een schakelaar opnemen en
beurtelings de keten van één van beide kanalen onderbreken. Bij de
weergeefversterker dient dan een voorziening te worden getroffen
om de kanalen van de weergeefinstallatie samen beurtelings op één
van de uitgangen van onze magnetofoonweergeefversterker aan te
sluiten. Alleen het omschakelen van de wiskop is niet zonder conse
quenties. Aangezien de beide secties van de wiskop praktisch alleen de
oscillatorfrequenties bepalen is het van veel invloed of er één sectie op
de oscillatorspoel wordt aangesloten (zelfinduktie iets minder dan
1 mH)of twee secties parallel (zelfinduktie iets minder dan 0,5 mH)
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Aan de oscillatorspanning zelf verandert niet veel bij omschakeling
van ée'n of beide secties van de wiskop en de bijstroominstelling zal
ook niet behoeven te worden bij geregeld. De oscillatorfrequentie
verandert echter en ook dat is op zichzelf niet erg, maar de sperkring met L 1 en C 9 in fig. 13. 7 kan dan niet meer werkzaam zijn.
We dienen dus bij voorkeur in plaats van één van de secties van de
wiskop een spoeltje van 1 mH te schakelen, waarvoor we een spoel
tje uit een m.f. -bandfilter van een omroepontvanger kunnen nemen.
De schakeling wordt dan als in fig. 13.14.
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Fig. 13.14. Suggestie om de oscillatorfrequentie gelijk te houden,
indien men voor een mono-opname een van de secties
van de wiskop wil uitschakelen. De, 1 mH-spoel kan een
m.f. -spoel uit een bandfilter zijn of een antenne-zuigkring.
13.11. Afregeling
Aan de wis- en bijstroomoscillator zelf komt geen afregeling voor.
De bij stroom door de opneemkop wordt ingesteld met R 16.
Hoe men voor een goede afregeling van de bij stroom te werk kan
gaan vinden we onder hoofdstuk 17 de juiste gegevens.
Fig. 13.15 geeft tenslotte de eerlijk opgetekende over-alles frequentiekarakteristiek van de magnetofoon. De kronkels aan de lage frequentiezijde van de grafiek zijn de kopspiegelresonanties, zie hoofd
stuk 2.8. Deze grafiek is heel fraai en vormt de bekroning van ons werk.
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Fig. 13.15. Karakteristiek van de magnetofoon, gemeten door een
toongenerator aan de ingang en een spanningsmeter aan
de uitgang aan te sluiten.
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HOOFDSTUK 14

BIJZONDERE TRANSISTOR OPNEEM WEERGEEFVERSTERKER VOOR HOOGOHMIGE TOONKOPPEN
14.1. Algemeen

Aanleiding tot de ontwikkeling van dit ontwerp is het feit dat er zo
wel in de normale als in de surplus handel zo’n groot assortiment
hoogohmige opneem/weergeefkoppen aanwezig is, d.w.z. koppen
met een zelfinduktie van ca. 500 mH. Deze koppen zijn bestemd
voor gebruik in buizenapparatuur; voor transistor-apparaten past
men laagohmige koppen toe met zelfindukties van 20 a 100 mH.
Nu is het gebruik van hoogohmige koppen ook in transistor-appara
ten erg aantrekkelijk. Ten eerste zijn die hoogohmige koppen vrij
goedkoop, variërend van f.3,75 tot f. 15,—. Ten tweede passen die
hoogohmige koppen als weergeefkop zo goed aan op transistorweergeefversterkers, zoals in het vorige hoofdstuk werd uiteengezet.
Alleen voor het opnemen konden we ze tot op heden niet goed ge
bruiken, omdat als gevolg van de hoge zelfinduktie (500 mH) bij hoge
frequenties een aanzienlijke signaalspanning gewenst is, welk in een
orde van grootte van 20 volt ligt. Transistoropneemversterkers
konden dat niet afgeven. De ontwikkeling van silicium transistoren
die een collector-emitterspanning van ca. 100 V mogen hebben, heeft
evenwel de weg geopend voor de toepassing van hoogohmige koppen
in transistoropneemversterkers. Door de versterker uit een hoge
spanning te voeden, kunnen die grote signalen immers wel worden
afgegeven.
14.2. De schakeling van de versterker

Uitgaande van de gedachte dat men bij toepassing van goedkope kop
pen ook een goedkope versterker wil gebruiken, werd er een gecom
bineerde opneem/weergeefversterker van gemaakt. Fig. 14.1 toont de
schakeling. S 1 is de schakelaar voor het omschakelen van opnemen
naar weergeven, hij is getekend in de stand "weergeven”. De ver
sterker is normaal gelijkstroom gekoppeld. V 2 is een moderne tran
sistor voor een spanning van ca. 100 V. Voor V 1 behoeven we be
slist niet zo’n transistor te nemen, de collectorspanning zal hier
immers nooit boven ca. 3, 5 V komen, omdat de basisemitterovergang van V 2 over V 1 staat. De spanning op de collector van V 2
moet ongeveer 25 V zijn, dan kan de grootste signaalspanning wor
den afgegeven. Door R 2 te wijzigen kan men bij grote afwijkingen
de collectorspanning op 25 V brengen.
De correcties voor het opnemen en weergeven worden door de tegenkoppeling verzorgd. De schakelaar S 2 dient voor het omschakelen
van verschillende correcties ten behoeve van de drie gangbare band182
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Fig. 14.1. De opneem-weergeefversterker. Alle weerstanden 1/4
watt, alle elco’s ca. 10 V, behalve C3 = 60 volt.
VI = BC 109 e.d., V2 is transistor met Vee = ca. 70 V,
zoals de Motorola 2 N 1893, Philips BD 105, RCA 40360,
RCA 40361 enz. R 16 wordt op de contactdoos gesoldeerd.
snelheden: 19 cm/s; 9,5 cm/s en 4,76 cm/s. S 2 is getekend in de
stand: 19 cm/s.
Een belangrijke functie in het correctienetwerk neemt de zuigkring
met een van de condensatoren C 4, C 5, C 6 en L 1 in. Deze kring
is zowel bij weergeven als opnemen werkzaam. Bij het weergeven
verzorgt hij de correctie van de spleetverliezen op bijzonder effec
tieve wijze en bij het opnemen dient hij om de frequentiekarakteristiek tot aan de hoogste frequenties "recht” te trekken.
De correcties zijn gekozen volgens de modernste normen met een
vleugje zelfexpressie: voor 19 cm/s passen we niet de 50 jxs of 70 /is
norm toe, maar de 60 /as norm, die in alle gevallen een goed com
promis betekent.
Voor 9,5 cm/s en 4,76 cm/s liggen de correcties resp. op 90 fxs en
140 /is.

Bij alle drie de bandsnelheden vindt ook de laag-af correctie bij
weergeven (en dus laag-op bij het opnemen) plaats. De tijdconstante
3180 /is wordt bij het weergeven door Ril parallel aan C 8 verzorgd
en bij het opnemen door C 9 in serie met de tegenkoppelweerstanden.
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Het resultaat van deze correctie is te zien in fig. 14.11
Tenslotte werd ook nog voorzien in een mogelijkheid om voor monobedrijf één van de kanalen te benutten. Hiertoe dient S 3a om beide
ingangen parallel te schakelen en S 3b om steeds één van de kanalen
bij opname kort te sluiten.S 3c en S 3d schakelen de wiskoppen om.
Bij deze werkwijze verandert de oscillatorfrequentie wel, doch dat
heeft geen invloed op de werking.
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Fig. 14.2. De schakeling van fig. 14.1 op Amrohprint. Zicht op de
zijde met de koperen geleidingsbanen.
14.3. De oscillator
Normale enkelvoudige- of balansoscillatoren hebben een spoel (de
"werkwikkeling") in de collectorleiding zitten. Bij die werkwijze
zal aan de collector als gevolg van spanningsopslingering bijna de
dubbele voedingsspanning optreden, hetgeen inhoudt dat men in dat
geval de voedingsspanning nooit hoger mag nemen dan de helft van
de toelaatbare collector-emitterspanning van de toegepaste transistoren. Dit schiep bij het kiezen van een geschikte oscillator wat
problemen. We willen enerzijds niet vervallen in dure transistoren
voor extreem hoge collector-emitterspanningen en anderzijds ook
geen speciale aftakking in de voedingsbron maken, om een voedings
spanning van pakweg 30 V voor de oscillator te verkrijgen. De op
lossing lag in de toepassing van een balansoscillator met comple
mentaire transistoren. Fig. 14.3 laat de schakeling zien. En zc
blijkt dat we door de nood gedwongen een prachtig ontwerp hebben
verkregen: de oscillatorspoel valt veel eenvoudiger uit dan bij nor
male balansoscillatoren, zoals fig. 13.11 laat zien en bovendien is
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de schakeling bijzonder veilig. Indien door een of andere oorzaak
een storing zou optreden, waardoor de schakeling niet oscilleert,
zullen de transistoren zich op een ruststroom van ca. 100 mA in
stellen en niet defect raken.
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Fig. 14.3. De oscillator.V3 en V4 zijn complementaire transistoren
met een Vee van ca. 70 V. Omdat koeling gewenst is passé
men bij voorkeur de RCA 40409 en de RCA 40410 toe, wel
ke koelvinnen bezitten. Ook te gebruiken: RCA 40361 en
RCA 40362 met koelster. Alle weerstanden 1/4 W, de
elco = 70 V. Neem voor C 16 een mica of styroflex con
densator.
De weerstanden R 18 en R 19 dienen alleen om de oscillator te star
ten - ze houden de transistoren in geleiding als de oscillator niet
aanslaat. Verder hebben ze geen functie. De diode D 1 dient niet,
zoals bij audioversterker-eindtrappen, om over de basis-emitterovergangen van V 3 en V 4 een begrensde voorspanning te ontwik
kelen. Hij is voor wat de voedingsspanning betreft immers gesperd.
Deze diode dient echter om tijdens de sturing de beide bases kort te
sluiten, hij schakelt als het ware de condensatoren C 11 en C 12 pa
rallel. De weerstand R 17 dient om de stuurstroom te begrenzen.
Voor de spoel maken we gebruik van een potkern met een diameter
van ca. 20 mm. De wikkelingen L2-L3-L4 vormen één door
lopende wikkeling met aftakkingen. Bij de gekozen parallelcapaci185

teit van 22000 pF is de oscillatorfrequentie ongeveer 60 kHz bij toe
passing van wiskoppen met een zelfinduktie van ca. 1 mH.
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Fig.14.4. De schakeling van fig.14. 3 op Amrohprint, zicht op de
zijde met de koperen geleidingsbanen. C 13 en C 16 ko
men aan de zijde met de koperen geleidingsbanen.
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14.4. De voeding
De schakeling van het voedingsdeel toont fig. 14.5. De voedings
spanning voor de versterker wordt extra afgevlakt met V 5 en C 17,
deze schakeling dient niet om te stabiliseren. De weerstanden R 24,
R 27 en de diode D 2 dienen om het afsterven van V 5 te voorkomen
als er ergens sluiting wordt gemaakt.
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Fig. 14.5. De voeding. Alle weerstanden 1/4 W, alle elco's 70 V.
V 5 is een zelfde type transistor als V 2 of V 3. Voor
C 17 en C 19 heeft Amroh Frako elco’s, welke kleine af
metingen bezitten.
Voor de voedingstransformator passen we vanzelfsprekend een transformatorbouwdoos toe, bv. de P 12U. Aan de secundaire moet een
wisselspanning van ca. 55 volt beschikbaar zijn, na gelijkrichting
houden we ongeveer 70 V over en dat moeten we precies hebben: ho
ger zou wel aantrekkelijk zijn i.v. m. de uitstuurbaarheid van de ver
sterker, maar het blijkt in de praktijk erg moeilijk te zijn om elco’s
te vinden voor hogere spanningen dan 70 V. Dan kom je meteen op
300 V e.d. en daarin zijn de capaciteiten weer beperkt.
14.5. De niveau-indicator
Om de eenvoud te bewaren passen we éën niveau-indicator toe voor
beide kanalen. Het is een dóódsimpele schakeling met bruikbare ei
genschappen: de gevoeligheid 'is groot, waardoor we in staat zijn om
hoge voorschakelweerstanden toe te passen teneinde onderlinge kop
peling van beide kanalen te elimineren. De lage ingangsweerstand
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is hier mede verantwoordelijk voor.
Het kenmerk van de schakeling van fig. 14.7 is dat de meter eigen
lijk in de tegenkoppelketen is opgenomen. Bij zeer kleine signalen,
waarbij de gelijkrichter G 2 bijna niet in geleiding komt, is de weer
stand van de keten hoog, waardoor de tegenkoppeling klein en de ver
sterking van de transistor groot is. Ook bij kleine signalen zal daar
door de meter wel worden aangesproken. De verwezenlijking van de
ze schakeling op Veroboard of Montaprint toont fig. 14.8.
NAAR
TRANSFORMATOR

NAAR MASSA
NAAR TRANSFORMATOR
NAAR Sic

ca. 6QV
NAAR R3en RS
(beide kanalen)

Fig. 14.6. De schakeling van fg.14. 5 op Amrohprint. Zicht op de
koperen geleidingsbanen.
♦ NAAR Sic
R33
\39k
tC23

p

\R32
NAAR
VERSTERKER

C22

R28
1M
R29

R30
lOk

1M
C21

R31

22

V6

1

ij*

G2

/
VU METER

'1 f
Fig. 14.7. De schakeling van de niveau-indicator. G 2 zit in de
VU-meter. Alle weerstanden 1/4 W, C 22 = ca. 6 V en
C 23 = ca. 40 V. V 6 is een BC 107 e.d. R 28 en R 29 ko
men niet op de print van fig. 14. 8 voor.
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14.6. De constructie
De verwezenlijking van de verschillende schakelingen geschiedt op
Veroboard, Montaprint of op de printplaat van Amroh, zoals dit bij
dit ontwerp werd gedaan, (bestelnr. 91.035). Fig.2,4,6,8 en 13 la
ten de lay-out van de schakelingen van fig. 1,3,5,7 en 12 zien.
Voor een bromvrije werking is éénpuntsaarding vanzelfsprekend een
voorwaarde. Fig. 14. 9 geeft aan hoe de printen worden doorverbon
den en hoe de aarding geschiedt. De oscillatorspoel en de wiskoppen
worden bij het aardpunt van de oscillatorprint geaard. Om koppelin-
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Fig. 14.9. Aardingsschema van de eenheden.
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gen, waardoor instabiliteit en andere narigheden kunnen ontstaan, te
vermijden moet men ook bij S 1 voorzorgen nemen. Pas voor S 1,
welke in totaal acht secties bezit en waarvan er zeven worden benut,
een tweedeksdraaischakelaar toe en breng tussen deze beide dekken
een blikken of aluminium afschermschotje aan. Fig. 14.10 laat zien
hoe de aansluitingen aan S 1 worden verzorgd.
NAAR STERKTE
REGELAAR
NAAR STERKTE

NAAR Cl

METALEN AFSCHERMING

u

KOR

NAAR CIO

NAAR RH EN C»

NAAR C 3

CONTACTDOOS K

Fig. 14.10. Schets van de bedrading rond S 1.
Voor S 2 en S 3 hebben we schuifschakelaars van het merk
Jeanrenauld te Paris Dole toegepast. Voor een optimale kanaal scheiding is het wenselijk de schakelaarsecties a - c naast elkaar
tegenover b en d te nemen.
Alle in de tegenkoppelketen opgenomen weerstanden en condensato
ren, alsmede de zelfinduktie L 1, worden rond de schakelaar S 2
geplaatst. Aarding van de spoel en de condensator C 7 geschiedt via
een aparte draad naar de versterkerprint.
Voor het correctiespoeltje L 1 (voor stereo dus twee stuks) hebben
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we zelf een spoeltje gewikkeld en wel omdat een open spoeltje te
veel brom van de motor oppikte. We namen een potkern met een dia
meter van 18 mm en wikkelden de kern vol met geëmailleerd koper
draad 0 0,1 mm. We maken daarbij gebruik van een handboormachine, welke we in de bankschroef vastzetten. Bij afwijkende zelfindukties moeten de condensatoren C 4 t/m C 6 worden gewijzigd.
Willen we geen 25 mH spoeltje wikkelen, pas dan de spoel A3.985.32
uit de Philips stereosplitser toe. De zelfinduktie van 42 mH verla
gen we tot ca. 25 mH door er op het oog iets minder dan een derde,
maar iets meer dan een kwart af te wikkelen. Vrees niet, eerlijk,
het werkt altijd.
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14.7. Bijzonderheden
Uit de afbeeldingen blijkt dat de versterker op een BSR-dekje werd
uitgeprobeerd. Het BSR TD 10 dekje is niet meer in de handel, maar
we moeten het ontwerp dan ook beslist los van dit dek zien. De ver
sterker is universeel toe te passen. Bij gebruik van andere koppen
zal allicht een kleine verandering van de weergeefkarakteristiek wor
den verkregen, doch dat is nauwelijks merkbaar en zo men wil, ge
makkelijk te corrigeren. Correcties in de karakteristieken brengt
men aan door R 7 en een van de condensatoren C4 t/m C6 te veran
deren. Fig. 14.11 laat de karakteristieken zien.

14.8. Microfoonversterker
De gevoeligheid van de ingang is voldoende om signalen van een dy192
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namische pickup-versterker, afstemmer of "Tape output" van een
versterker te verwerken. Omgekeerd is de spanningsafgifte groot
genoeg om een versterker op de monitoringang te sturen.
Wil men geluid via een microfoon opnemen, dan is een microfoonversterker gewenst. Wil men bovendien van kristal- en ceramische
pickups opnemen, dan blijkt de ingangsimpedantie van de versterker
te laag te zijn. Daarom nemen we een voorversterker op met een
FET, welke een hoge ingangsweerstand heeft. Bovendien geeft een
FET een ruime versterking, zodat goedkope kristalmicrofonen kun
nen worden aangesloten. Over de bronweerstand van de FET ont
staat tegenkoppeling, welke de versterking tot een juiste maat re
duceert en de vervorming opheft. Door deze tegenkoppeling groter
te maken kunnen we de versterking praktisch tot twee laten afnemen,
waardoor de ingang voor andere signaalbronnen, inclusief de kristal-pickup, geschikt is. De schakeling van deze extra versterker trap geeft fig. 14.12; fig. 14.13 toont de uitvoering op Veroboard,
Montaprint of Amrohprint.
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Fig.14.12. De voorverster ker c.q. microfoonversterker.
Alle weerstanden 1/4 W, alle
elco's 15 V, behalve C 26 =
ca. 40 V. V 7 is een goedko
pe FET als de 2 N 3819.
R 39 dient om schakelklikken te voorkomen.
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HOOFDSTUK 15

OSCILLATOREN EN OSCILLATORSPOELEN EN DE
AFREGELING VAN DE BIJSTROOM
15.1. Algemeen
Bij veel amateurs bestaat er grote angst voor spoelen en schake
lingen waarin spoelen voorkomen. Voor hen is er de audiotechniek,
waarin praktisch niet met zelfindukties wordt gewerkt. Alleen bij
de bandrecorder krijgen we er mee te maken en vandaar dat we er
enige aandacht aan moeten besteden. Daarbij zal blijken dat het al
lemaal niet zo moeilijk is - wie de materie beheerst, zal zelfs de
aversie tegen spoelen niet kunnen begrijpen................
15.2. De oscillator
Een oscillator dient een zo zuiver mogelijke sinusspanning af te ge
ven. Hoe beter de sinusvorm van het oscillatorsignaal is, hoe lager
de bandruis zal zijn. Een ongedempte trillingskring zal de minste
harmonisch en produceren, maar bij een bij stroom oscillator wordt
de LC kring juist sterk gedempt. De kring moet immers energie af
geven aan de wiskop en de beide opneemkoppen.
Een hoge kringkwaliteit is in dit verband zeer belangrijk. De oscillatorspoel dient dus goed te worden geconstrueerd en dat is met de
moderne ferrieten zeer gemakkelijk te realiseren.
We passen steeds Philips potkernen toe met een diameter van 20 a
30 mm, hoogte 20 mm. Kernmateriaal 3 B 7fx 100. Verdere code
ring: B 7 A. Bij de potkern schaft men zich ook een houder aan,de
complete set wordt als eenheid geleverd. Direct moet worden ver
meld, dat ook andere potkernen kunnen worden toegepast. Andere
potkernen, misschien op de markt op de kop getikt, zullen goedko
per zijn en kunnen gemakkelijker in de versterker worden opgeno
men.
15.3. Despoel
De windingsaantallen van de verschillende oscillatorspoelen in de
voorgaande hoofdstukken gelden voor de gangbare kernmaterialen
3H 1 of 3 B 7 ^ 100. Andere kernmaterialen kunnen bij de gegeven
windingsaantallen andere zelfindukties geven, waardoor bij de gege
ven parallelcondensator een andere oscillatorfrequentie wordt ver
kregen. Ernstig is dat nimmer.
Wil men de juiste oscillatorfrequentie behouden, d.w.z. een fre
quentie tussen 80 en 100 kHz, dan kan men eenvoudig de parallel
condensator groter of kleiner nemen.
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7 V/ V v7
Fig. 15. la. Oscillatorspoel voor een transistormagnetofoon.
De wikkeling met het meeste aantal windingen wordt het
eerst aangebracht. Alle windingen strak naast elkaar.
Een wikkeling met aftakkingen is te beschouwen als te
zijn samengesteld uit afzonderlijke wikkelingen; dus alle
draadeinden naar buiten uitvoeren en waar de wikkelin
gen op elkaar aansluiten worden de beide draden in el
kaar gedraaid.

Fig. 15. lb. Vervolgens wordt een wikkeling met een kleiner windingsaantal aangebracht. Meestal betreft het de collectorwikkeling; hij kan in zijn geheel op één laag worden gewik
keld. De middenaftakking komt dan midden uit de spoel.

Fig. 15.1c. Tenslotte de wikkeling met het kleinste aantal windingen.
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Het aantal windingen N van een spoel volgt uit de betrekking
N = aVT7,waarin L = zelfinduktie in mH en a = een constante, wel
ke wordt bepaald door de magnetische eigenschappen van het kern
materiaal en de afmetingen van de kern. Voor de door ons toege
paste kern met n 100 is a = 45,8. Is een andere waarde voor n ge
geven dan is een variatie van n 70 a 150 wel toelaatbaar met de ge
geven windingsaantallen. In andere gevallen dient men het aantal
windingen zelf te berekenen.
In het algemeen kiest men het aantal windingen zo groot, dat ca.
2 volt in één winding wordt geïnduceerd. Voor een juiste aanpas
sing tussen oscillator en het onderdeel, waaraan de stroom moet
worden afgegeven (d.w.z. wiskop of opneemkop), is de verhouding
van het aantal windingen van de spoelen verantwoordelijk.
Bij een buisoscillator is de wisselspanning aan de anode 120 a
150 Veff (ca. 170 a 210 Vp) bij een voedingsspanning van max.
300 V. De anodewikkeling van een buisoscillator zal dus ongeveer
50 windingen bedragen. Afwijkingen zijn vanzelfsprekend toelaatbaar
om met een gegeven parallelcapaciteit of een afwijkende anodeimpedantie toch nog voldoende kringkwaliteit te verkrijgen. Een
transistorschakeling geeft vanzelfsprekend een geheel andere aan
passing: bij de gebruikelijke voedingsspanning van 15 a 20 volt be
draagt de wisselspanning aan de collector ca. 7 a 10 Veff of 10 k
14 Vp. De collectorwikkeling zal dus beduidend kleiner zijn dan de
anodewikkeling van een buisoscillator. De spanning, die nu aan de
wiskop moet worden toegevoerd, bepaalt het aantal windingen van
de koppelspoel. De spanning, die de wiskop nodig heeft, vinden we
in de gegevens van de wiskop. Hetzelfde geldt voor de wikkeling ten
behoeve van de bij stroom.
Als voorbeeld kiezen we een transistorbalansoscillator, welke voor
een voedingsspanning van ca. 15 a 20 V moet worden gemaakt.
Wiskop UL 293 van Bogen. Opneemkop UA 223 van Bogen.
Zie hiervoor de schakeling van fig. 13.11 op blz. 177.
Aan de wiskop moet voor volledig wissen een spanning van 50 volt
worden toegevoerd. Indien we in de oscillatorspoel een zodanige
veldsterkte aanhouden, dat in elke winding één volt wordt geïndu
ceerd, wordt L 5 = 50 windingen.
De voedingsspanning van de oscillator (ca. 20 volt) staat toe een max.
oscillatorspanning van ca. 17 volt top aan de collector van de tran
sistor op te wekken. De effectieve spanning aan de collector be
draagt dan 10 volt. L 2 en L 3 krijgen dus ieder 10 windingen (een
wikkeling van 20 windingen met middenaftakking). Omdat de verhou
ding tussen L2-3enLl-4 ongeveer 3 : 1 dient te zijn, krijgen
L 1 en L 4 elk 3 windingen (een wikkeling van 6 windingen met een
middenaftakking).
De zelfinduktie van L 5 bedraagt iets minder dan 2 mH. De wiskop,
welke voor een 2/2 spoor machine uit twee secties van elk 1 mH be
staat (dit zijn de normale "laagohmige" wiskoppen) wordt bij stereobedrijf met beide secties parallel op de wikkeling L 5 aangesloten.
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Fig. 15. 2a. Oscillatorspoel voor een buizenmagnetofoon.
Bij een buizenmagnetofoon is de zelfinduktie van de wik
kelingen groter dan bij een transistorapparaat. De anodewikkeling bezit meestal de meeste windingen, om welke
reden we deze het eerst aanbrengen. Aangezien het bij
een balansoscillator er op aan komt de beide werkwikkelingen ( de anodewikkeling bij een buizen- en de collector wikkeling bij een transistorbandrecorder) strikt identiek
te wikkelen, hetgeen bij een transistorapparaat gemak
kelijk kan omdat het windingsaantal zo klein is, wikkelen
we de beide spoelen elk in een van de twee wikkelkamertjes, die in de spoelvorm van de geadviseerde Philips
potkernen zijn uitgespaard.

/

Fig. 15. 2b. De koppelwikkeling komt ( na tussenvoeging van isola
tieband natuurlijk ) op de werkwikkeling.
De zelfinduktie van de beide secties van de wiskop en L 5 tezamen
bedraagt nu iets minder dan 0,4 mH. Om een geschikte oscillatorfrequentie van ca. 80 kHz te verkrijgen wordt de parallelcapaciteit
aan de wikkeling 10.000 pF. We nemen hiervoor bij voorkeur een
mica of een polystyreen condensator.
Voor normale "laagohmige" opneemkoppen, waarvoor wij een UA
223 van Bogen toepassen, wordt een r.f. -spanning van ca. 15 volt
gewenst. In de praktijk kunnen we deze spanning gewoon uit de 50 V
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wikkeling betrekken, omdat in de instelweerstand nogal wat span
ning kan worden opgenomen. Men kan natuurlijk ook op de helft van
L 5 een aftakking aanbrengen, maar dit blijkt niet strikt nodig te zijn.
Wat betreft de constructie van de spoel het volgende:
We kiezen de draaddikte zo dik mogelijk als de wikkelruimte van
het spoelkokertje toelaat. Als men genoemde Philips potkern toe
past, mag de draad wel 0,5 mm dik zijn. (d 0,5 mm).
Bij kleinere potkernen zullen we dunner draad moeten nemen.
We leggen eerst L 5; er kunnen ca. 18 windingen naast elkaar wor
den gelegd, we kunnen dus volstaan met drie laagjes aan te brengen.
Breng tussen elke wikkeling een laagje plastic isolatieband aan.
Schuif plastic kousjes over de draadeinden. Daarna de collector wikkeling L 2 - 3 en daarop LI- 4.Tussen alle afzonderlijke wik
kelingen een extra laagje plastic kleefband aanbrengen. Isoleer
vooral de draadeinden goed, met kous, want het kernmateriaal ge
leidt en als een der draadeinden contact maakt met de kern kan de
zaak scheef gaan.
Teneinde de grootste kringkwaliteit, d.w.z. de gunstigste LC ver
houding te verkrijgen, nemen we de parallelcondensator aan de
grootste wikkeling.
15.4. De afregeling van de bijstroom
Zoals al verduidelijkt in hoofdstuk 3.4, moet de bij stroom een be
paalde waarde hebben om optimale resultaten te kunnen behalen.
Bij vele fabrieksontwerpen zien we in serie met de opneemkop vaak
een kleine weerstand van ca. 100 ft aan de aardzijde van de kop.
Deze weerstand heeft slechts een eenmalige functie en wel tijdens
de afregelprocedure, wanneer over deze weerstand een spanningsmeter wordt aangesloten en de spanningsval, als gevolg van de hoog
frequente bij stroom, kan worden gemeten.
Een betere methode om de bij stroom in te stellen is evenwel de re
sultaten tijdens de weergave te meten.
De juiste methode is een audiosignaal van 1000 Hz op te nemen en
de instelweerstand of -condensator eerst zodanig af te regelen, dat
aan de uitgang van de weergeefversterker een zo sterk mogelijk sig
naal wordt gemeten. (Eenvoudig te meten met een universeelmeter
op het wisselspanningsgebied).
Daarna de trimmer iets verder indraaien (kleinere weerstand of
grotere capaciteit) zodat het signaal 3 dB zwakker wordt. Als men
geen dB-schaal heeft, neme men de uitgangsspanning ca. 0,7 maal
de max. uitgangsspanning.
Heeft men niet de beschikking over een toongenerator, dan kan een
goede afregeling worden verkregen door ruis van een FM-afstemmer op te nemen (kanaalkiezer niet op station afstemmen). Door nu
beurtelings vo'or en na de band af te luisteren kan men verschil in
kleur (klank) waarnemen. Indien de regelaar juist is afgesteld, mag
geen verschil worden waargenomen.
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HOOFDSTUK 16

SPERFILTERS VOOR MULTIPLEX STEREO-OPNAMEN
16.1. Algemeen
Bij een stereo-uitzending volgens het multiplexsysteem wordt een
somsignaal en een verschilsignaal van de beide stereokanalen uitge
zonden. Het verschilsignaal bevat de stereo-informaties: zij zijn op
een onderdrukte draaggolf van 38 kHz gemoduleerd, die naast het
normale somsignaal worden uitgezonden. Aangezien de draaggolf ten
behoeve van de detectie van het verschilsignaal moet worden her
wonnen, wordt door de zender een loodsstroom van 19 kHz uitgezon
den, welke in de stereodecoder wordt gebruikt om een oscillator te
synchroniseren, of welke gewoon wordt verdubbeld, waarna ook een
38 kHz draaggolf ter beschikking is.
De 19 kHz loodstoon en de 38 kHz draaggolf vinden we na detectie
nog in het stereosignaal terug. Gaan we nu zo’n signaal op een
bandrecorder opnemen, dan zullen harmonischen van deze frequen
tie met de bijstroomfrequentie interferen, waardoor behalve het nut
tige signaal,ook fluittonen worden geregistreerd. Om dit te vermij
den moet in elk van de beide stereokanalen in de uitgang van stereosplitser een filter worden opgenomen. Het meest effectief en het een
voudigst is het om de 19 kHz en 38 kHz frequenties uit te filteren
(men zou immers ook alle frequenties boven 15 kHz kunnen uitfil
teren)

16.2. Philips filter
Door Philips worden voor de f. m. -afstemmer FM 13 in combinatie
met de stuurversterker HF 306 spoeltjes in de handel gebracht, die
in de filterschakeling van fig.16.1 kunnen worden opgenomen.
De zelfinduktie van het 19 kHz-spoeltje is 42 mH en die van het 38
kHz-spoeltje 12 mH. LI en L2 zijn verkrijgbaar onder bestelnum
mer A. 3.985.32 en A.3.985.33.
C2mH

LI-3 8kHz

L2 -19kHz

!2mH
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Fig.16.1.
201

De schakeling kan aan de uitgang van elke stereosplitser worden op
genomen, mits deze uitgang een vrij lage impedantie heeft. Aan de
uitgang van een buis kunnen we het filter niet opnemen, omdat deze
een te hoge impedantie heeft. Een katodevolgeruitgang is beter: de
uitgangsimpedantie dient ongeveer 3000 ft te zijn.
Deze waarde krijgen we door tussen het filter en een katodevolger
een weerstand van ca. 1000 ft op te nemen, zie fig. 16. 2.
Voor een transistorafstemmer geldt hetzelfde: een uitgangsimpedantie van 3000 ft verkrijgen we door, achter een emittervolger, een
weerstand van ca. 2700 ft op te nemen. Zie fig. 16. 3.
+mv
Fig.16.2.
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De schakeling die Revox toepast is in beginsel even eenvoudig als
het Philips filter, maar aan het filter gaat een tweetrapsversterker
vooraf, waardoor e.e.a. wat ingewikkelder lijkt. Zie fig.16.4.
Dit filter is universeel toe te passen: zowel achter een buizenals een transistorafstemmer. De tweetrapsversterker heeft, als ge
volg van de sterke tegenkoppeling, een hoge ingangs- en een lage
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ui tgangs impedantie. Mede doordat er versterking plaats vindt, kan
het filter op laagniveau-uitgangen worden aangesloten, zoals we de
ze veelvuldig bij transistorafstemmers aantreffen.
De zelfinduktie van 82 mH en 112 mH, kunnen we verkrijgen uit F 4
smoorspoeltjes van Amroh. Zonder kern bedraagt de zelfinduktie
104 mH. Door het passende kerntje in te draaien wordt de zelfin
duktie ca. 112 mH. Door één wikkelkamertje plus iets van het naast
liggende kamertje van de F 4 leeg te halen wordt de zelfinduktie on•geveer 80 mH, in te stellen met behulp van de regelbare kern.
Fig.16.4.
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16.4. Af regelen
Met behulp van een toongenerator zijn zowel het Philips- als het
Revox filter eenvoudig af te regelen. We behoeven slechts op resp.
19 kHz en 38 kHz minimale schaaluitslag van een millivoltmeter af
te regelen. Bezitten we geen toongenerator die tot 38 kHz gaat, dan
is in ieder geval wel het 19 kHz filter goed af te regelen. Het ande
re filter regelen we op het gehoor af tijdens een opname van een
stereo-uitzending.
Voor optimale resultaten moeten de filters voor het rechter- en het
linker kanaal goed gescheiden worden opgesteld. Breng elk filter
(L 1 en L 2 samen) bijvoorbeeld in een blikken doosje onder of mon
teer elk aan een zijde van een aluminium draagvlak. Indien er tus
sen de filters van het linker- en rechter kanaal koppeling zou kun
nen optreden, is geen optimaal resultaat te verwachten.
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HOOFDSTUK 17

EEN ZELF GECONSTRUEERD MAGNETOFOONDEK
17.1. Algemeen
Wie zelf een magnetofoondek gaat maken, begeeft zich op een onge
baand pad. Het is nl. niet mogelijk dit apparaat nauwkeurig te copiëren en wel om reden, dat in hoge mate gebruik werd gemaakt van
ongeregeld materiaal. Ieder dient dus eigen wegen te bewandelen,
maar voorwaar, dat maakt een hobby juist zo boeiend.

Afb.17.1. Zelf geconstrueerd magnetofoondek.
17.2. Eerste stap: de motoren
Allereerst schaffen we ons de motoren aan: twee opspoelmotoren
en een kaap stand er motor. De laatste zal ongetwijfeld een Papstbuitenrotormotor worden (aussenlaufer), omdat Papst de enige fa
brikant is die dergelijke motoren fabriceert. De buitenrotor fun
geert als vliegwiel en de motoras is op zodanige diameter geslepen,

!

204

r

dat een direct langs deze as gevoerde band de juiste snelheid heeft.
Er zijn zeer vele typen Papst buitenrotormotoren in de handel
maar dat zijn niet allemaal kaapstandermotoren (ook wel capstanmotoren genoemd).
Door omschakeling van de veldwikkeling van de motoren heeft men
de keuze uit twee bandsnelheden: zo zijn er motoren voor 9,5 en
19 cm/s in de handel en voor 19 en 38 cm/s. Zie afb.17.2.
Om voordelig aan dergelijke motoren te komen moeten we de adver
tenties in de bekende maandbladen naspeuren - schrijver zelf zag wel
eens complete sets van kaapstandermotoren en opspoelmotoren op
het Waterlooplein in Amsterdam................
Willen we de motoren uit de geregelde handel betrekken, dan vinden
we een zeer bruikbare motor in de HSKZ 32. 80-6/12 voor de band
snelheden 9,5 cm/s en 19 cm/s. Andere typen zijn vanzelfsprekend
ook bruikbaar: van belang is immers alleen dat de toonas van de mo
tor onbeschadigd is. Inlichtingen voor PA PST-motoren bij de im
porteur voor Nederland:
Bulsing en Heslenfeld
Damrak 20-22
Amsterdam.
In de keuze van opspoelmotoren heeft men een grote vrijheid. Houdt
de volgende richtlijnen zoveel mogelijk aan:
Motorvermogen minimaal 35 watt, maximaal 75 watt. Toerental niet
groter dan 1500 opm. De motor moet verticaal geplaatst kunnen wor
den, de as moet in staat zijn een in de lengterichting uitgeoefende
kracht op te vangen. Tenslotte moet de motor een netspanning van
220 V 50 Hz kunnen voeren. Het spreekt vanzelf dat we kooiankermotoren toepassen; collectormotoren komen niet in aanmerking.
Willen we echte opspoelmotoren toepassen, zoals die eveneens door
Papst compleet met haspeldrager worden vervaardigd, dan worden
we in één klap van een aantal problemen bevrijd. Eén van de moeilijkst te fabriceren onderdelen is nl. een goede haspeldrager en de
bevestiging van een willekeurige motor zal ook niet zo gemakkelijk
gaan als die van een oorspronkelijke opspoelmotor. Het typenummer
van een geschikte opspoelmotor is ROT 32.65-4, zie afb.17.3.

Afb. 17.2. Papst bandrecordermotor
HSK 32. 80-6/12 B 230/3 voor een
bandsnelheid van 9,5 en 19 cm/s.
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Afb.17.3. Papst opspoelmotor
ROT 32.65-4 B 190/3.
17.3. Tweede stap: het chassis
Het verkrijgen van het chassis zal ongetwijfeld de meeste zorg baren.
We kunnen het van aluminium maken, aangezien dit materiaal de
amateur het meest vertrouwd is en het zich zo gemakkelijk laat be
werken. Neem uitsluitend hard aluminiumplaat van ca. 3 mm dikte
en verzin een stevige constructie voor de poten, want een gammel
apparaat mag onze schepping beslist niet worden.
O.i. is de beste oplossing naar een metaalbewerkingsbedrijf te gaan
en daar volgens fig.17.4 een chassis te laten vervaardigen. Het
chassis bestaat uit 3 mm plaatijzer waaronder van 15 x 15 mm
[O
gaten voor
opspoelmotoren

plaatijitr
3mm dik

gat voor
remmechanisme

t
gaten voor
doorvoerdraden
naar koppen

„0

&

gat voor
kaapstander

gaten voor
aandrukmechanitme

hoektijn

15x15

!
Fig.17.4. Het chassis, e'én van de onderdelen die we moeilijk zelf
kunnen maken, maar met succes door een vakman laten
vervaardigen.
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hoeklijn gemaakte poten zijn gelast. Neem de plaatdikte niet klei
ner dan 3 mm; als dit er niet is, kies dan 3,5 of 4 mm plaat,of
schoon deze overdaad later met de verschijning van een vrijwel
ontilbare machine wordt gestraft.
Onder de pootjes wordt van hetzelfde hoeklijn een vierkant raam
gelast, dat als drager en versteviger dienst doet. Een beugeltje op
dit raam doet dienst als onderlager voor het bandaandrukmechanisme
We zien in fig, 17.4 dat er slechts negen gaten in het chassis voor
komen. Deze gaten dienen geboord te zijn alvorens de poten er on
der worden gelast. Alle andere gaten van max. 5 mm kunnen later
met een elektrische handboor machine worden geboord.
17.4. Het aandrukmechanisme en de rem
We dienen nu nog twee krachtige elektromagneten op de kop te tik
ken en al het van het normale radio-amateur afwijkende werk is
gereed!
De elektromagneten kunnen een struikelblok betekenen, want ze zijn
moeilijk verkrijgbaar. De elektromagneten zoals deze in richtingsaanwijzers voorkomen zijn niet bruikbaar. Wel bruikbaar zijn de
elektromagneten, zoals deze in het startrelais van een automotor
zitten.
De magneten die wij dienen toe te passen, zullen ongeveer 15 watt
moeten kunnen verwerken. Het plezierigst zijn elektromagneten
voor een spanning van ca. 10 a 30 volt en een stroom van om en na
bij een ampere. Een zelf gemaakte elektromagneet van een start
relais heeft gauw het nadeel dat de weerstand te laag is, d.w.z. te
lage spanning en te hoge stroom.
Het staat ieder vrij de maten van het aandrukmechanisme aan zijn
eigen ontwerp aan te passen. Slechts twee dingen zijn, naast een
goed sporen van de aandrukrol van belang:
le. De drukkracht tegen de kaapstander neme men 800 p.
2e. Zorg er voor dat de band, als deze de weergeefkop is gepas
seerd, eerst de kaapstander raakt, alvorens hij langs de aan
drukrol loopt (fig. 17.7).
Het anker van de elektromagneet moet ca. 5 mm kunnen bewegen,
hij moet over die afstand ca. 2 kg kunnen trekken.
Voor het aandrukmechanisme zowel als voor de elektrische rem
(fig. 17.6) hebben wij eenzelfde elektromagneet nodig. De rem wordt
eenvoudig verwezenlijkt: vier veren drukken een juk met enige kracht
onder de haspeldragers, als de magneet niet wordt bekrachtigd. Zo
wel bij opspoelen als bedrijf wordt de magneet bekrachtigd, waar
door het juk omlaag komt en de beide haspeldragers niet worden ge
remd.
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Fig.17.5. Het bijna abstracte aandrukmechanisme, waarop ieder
zijn fantasie kan uitleven.
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Fig.17.6. Het remmechanisme

17.5. De afwerking van het mechanisme
Wat tenslotte nog bij de mechanica behoort, zijn de aftaster voor de
automatische bandspanningsregulator en de drager van de koppen.
De eerste bevindt zich links vooraan op het dek en de tweede mid
den voor. Indien geen bandspanningsregulator wordt toegepast, zal
de band bij een bijna lege voorraadspoel strakker worden aange
trokken dan bij een volle voorraadspoel Een regulator heeft tot
taak de stroom door de terugspoelmotor, die in bedrijf de functie
heeft de band strak te houden, zodanig te verzwakken, dat het op de
208

band uitgeoefende koppel bij zowel een volle als een lege voorraadspoel gelijk blijft.

vaste

draaiende
bandgeleider

bandgeleider

mu-metalen
afscherming

I

kaapstander

O

V

aandrukrol

Fig. 17. 7. Het bandgeleidingssysteem. Bij de plaatsing van de kop
pen dient men erop te letten dat de band de blikken lamel
len van de kern over de gehele lengte raakt. De koppen
worden met drie boutjes verend opgesteld, zodat bijstel
len in alle richtingen mogelijk is.
draaipunt

afstandbusje
ca. 7mm

Hf
dek

LOR

HiÜlf
poot

/

Fig. 17.8. Het bandspanningsaftastmechanisme, waarin een gloei
lampje van ca. 10 V 100 mA en een LDR 05 worden toe
gepast. Maak de vorm van "de blende" zodanig, dat in
dien deze langs het masker (het 3 mm gaatje onder het
lampje) beweegt, het licht niet abrupt, doch geleidelijk
wordt afgeschermd.
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Fig. 17.8 laat nog zien hoe de bandspanningsfluctuaties van de aftas
ter in een variërende lichtstroom worden omgezet, welke licht
stroom een LDR treft, die op zijn beurt een weerstands variatie
geeft. Hoe deze weerstandsvariatie gebruikt wordt om de motor te
regelen, zien we in punt 17.8.
Tenslotte dienen we nog een klein onderdeel aan te brengen tussen
de opneemkop en de weergeefkop. Het is een vibratiedemper, welke
we het best kunnen omschrijven als een draaiende bandgeleider.
Op fig. 17. 7 is te zien hoe hiervoor een klein kogellager of een rol
letje is te gebruiken, dat in geringe mate tegen de band drukt. Het
moet vanzelfsprekend een zeer zuiver concentrisch lager zijn, om
dat het anders jank zou introduceren, welke het middel erger maakt
dan de kwaal.
Die kwaal is een soort vibratie, welke vooral bij PVC-banden in de
lengterichting van de band optreedt als gevolg van de wrijving tussen
de koppen en de band in combinatie met de elasticiteit van de band.
Op een oscilloscoop nemen we het verschijnsel waar als een sterke
ruis, welke als een modulatieruis op het signaal is gesuperponeerd.
In de luidspreker horen we het als een luid gesis, soms van een be
paalde frequentie, waardoor we het als toon waarnemen.
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Fig. 17. 9. Schakeling
van de drie motoren.

17.6. Het bedieningspaneel
Aan de voorzijde komen de bedieningsorganen en een niveaumeter.
Omdat de schakelaars, potmeters en de meter een zekere diepte
bezitten, kunnen we deze componenten niet zo maar op een vlakke
plaat bevestigen. Hoe een elegante oplossing bij het prototype werd
gevonden, is op afbeelding 17.1 duidelijk te zien; we passen een tot
een "bak" omgezette aluminium plaat toe, welke met de "opening" tegen de bandrecorder wordt geschroefd.
De bedrading naar de schakelaars en de potmeters voeren we niet
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rechtstreeks naar de verschillende punten in het apparaat, maar we
maken een kabelboom en voeren deze langs een van de hoeken van
dit bedieningspaneel. Het is aldus mogelijk dit bedieningspaneel te
verdraaien en te laten zwenken, hetgeen tijdens de constructie een
groot gemak betekent.
17.7. De schakeling
Fig. 17. 9 geeft ons het schema van het aandrijfsysteem.
Rl-2 is een 1000J2 weerstand van 12 W met een aftakclip, evenals
R 4 en R 5. R 5 hoort oorspronkelijk in de schakeling, hij dient voor
een zo ideaal mogelijke fazeverschuiving.
Hoe de relais zijn geschakeld toont fig. 17.10 Voor het bekrachtigen
van Ry 3, waarmede de opneemprocedure wordt ingezet, worden de
drukknoppen S 8 en S 9 tegelijk ingedrukt. We hopen aldus een bevei
liging tegen onverhoopt wissen van een prachtige opname te hebben
verkregen.
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Fig. 17.10. Schakeling van de electromagneten en de relais'. De ver
schillende condensatoren parallel aan de magneten en re
lais' dienen om knallen tijdens het bedienen te voorkomen.
R6 heeft dezelfde weerstandswaarde als de toegepaste
electromagneten. Vermogen ca. 15 W.
De werkspanning van dit onderdeel hangt af van de toegepaste elek
tromagneten. In het prototype was een voedingsspanning van 10 V
gewenst. De relais dienen vier wisselcontacten te bezitten. Omdat
de contacten ry lb en ry 2b veel zwaarder worden belast dan de ove211

rige contacten, kozen wij relais met zes wisselcontacten. Het is
daardoor mogelijk voor ry lb en ry 2b drie wisselcontacten per re
lais parallel te schakelen, hetgeen natuurlijk de levensduur van de
contacten vergroot.
De condensatoren parallel aan de elektromagneten en de relaisspoelen dienen om vonken en knallen te dempen.
Het verkrijgen van de juiste relais behoeft, in tegenstelling tot bijna
alle andere onderdelen van de machine, geen problemen op te wek
ken. De Duitse fabrikant KACO fabriceert op bestelling vrijwel elk
gewenst relais.Het typenummer van de beide toegepaste relais Ry 1
en Ry 2 is: RD 13006 PI en het adres van KACO is:
Kupfer-Asbest-Co, 7100 Heilbronn/Neckar, Postfach 570.
De voedingsspanning voor de elektromagneten behoeft niet te wor
den afgevlakt. Dit biedt nl. geen enkel voordeel, wel kost het ons
meer en het heeft zelfs enkele nadelen, o.a. dat de piekstroom door
de bruggelijkrichter veel groter wordt.
17.8. De bandspanning regelautomatiek
De regeling vindt plaats over deterugspoel-(rem)-motor. Bij lege
haspel dient de stroom door de motor kleiner te zijn. We kunnen
daartoe een regelbare weerstand parallel aan de afspoelmotor plaat
sen. Bekijken we even fig.17.9' , dan zien we dat in bedrijf de op
spoel- en terugspoelmotor in serie staan en wel om reden dat hun
vermogen slechts een fractie behoeft te zijn van het vermogen bij
het spoelen. Als regelweerstand komt een radiobuis, een LDR of
een transistor in aanmerking. Vanzelfsprekend viel de keuze op de
laatste.
We kunnen de transistor niet rechtstreeks parallel aan de motor
schakelen, maar dienen een scheidingstransformator tussen te scha
kelen, welke tegelijk als impedantietransformator dienst doet. Bo
vendien dient een bruggelijkrichter te worden tussengeschakeld.
De schakeling van een eenvoudige automatiek toont fig. 17.11.
V 2 is hierin de regelbare weerstand, beter gezegd een regelbare
belasting. Het in deze transistor opgenomen vermogen is niet zo
groot; een "gewone" eindtor als een AD 149 e.d. voldoet hier zeer
goed. De condensator C 1 parallel aan R 8 heeft een bijzondere func
tie. Hij voorkomt regeloscillaties als gevolg van de traagheid van
vrijwel alle componenten, die bij de regelautomatiek behoren.
De waarde van de condensator C 1 hangt ten nauwste samen met de
bewegende massa van de terugspoelmotor en de bandspanningsaftaster. (Fig. 17.7).
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Afb. 17.11. Onderzijde van de magnetofoon.
De versterkers worden ondergebracht in de afgeschermde
de ruimte rechts bovenaan. Het bedieningspaneel is hier
iets naar voren geklapt.
10 V
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Fig. 17.12. De schakeling van de bandspanningsautomatiek, welke
in elke drie motoren bandrecorder kan worden toegepast.
Fig. 17.13 is de uitvoering van de schakeling van fig. 17.12 op Veroboard. De scheidings/aanpassingstransformator T2 dient een impedantieverhouding van ca. 10 : 1 te hebben, d.w.z. dat de windingsaantallen van primaire en secundaire zich verhouden als 3:1.
Zeer goed bruikbaar is de Amroh transformator P 10W. We nemen
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daarvan aan de primaire de beide 110 V-wikkelingen parallel en aan
de secundaire zijde de beide 12 V wikkelingen in serie.
Anderzijds is een Amroh-transformatorbouwpakket (P 25 U) hier
zeer goed bruikbaar.
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Fig.17.13. De schakeling van fig. 17.12 uitgevoerd op Veroboard of
Montaprint.
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Afb. 17.14. De achterzijde van de magnetofoon. Hierop worden de
gelijkrichters G1 en G2, alsmede de transistor V2 ge
monteerd.
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HOOFDSTUK 18

CONSTRUCTIE VAN EEN DEMAGNETISEERSPOEL
18.1. Algemeen
Voor een zo laag mogelijk ruisniveau moet de opneemkop zowel als
de weergeefkop volkomen neutraal zijn. Reeds een geringe magnetisering van de kern doet een aanzienlijke gelijkstroomveld ruis ont
staan, waartegen reeds in hoofdstuk 4 werd gewaarschuwd.
Tijdens de constructie van de magnetofoon is het vrijwel onvermij
delijk dat de kern door aanraking of nadering van een magnetisch
gereedschap een weinig wordt gemagnetiseerd. Ook door het aardmagnetische veld kunnen de koppen langzamerhand worden beïn
vloed en al gaat het hier om zeer kleine maten; ze .hebben hun ge
volgen. Vooral de weergeefkop is dit aangaande zeer gevoelig en we
zullen er dan ook niet onderuit kunnen komen om de koppen bij tijd
en wijle eens te demagnetiseren.
Voor dit doel zijn er speciale apparaatjes in de handel, maar die
kosten ook weer het een en ander en daarom loont het wel de moei
te om zo een bijzonder eenvoudig instrument zelf te fabriceren.
Een heldere geest zal opmerken dat voor een kern, waardoorheen
een wisselend magnetisch veld gaat, geen massief materiaal kan
worden toegepast. Inderdaad zou toepassing van een gelamelleerde
kern hier beter zijn óf een kern opgebouwd uit een bundeltje ijzer
draadjes. Wie daartoe in staat is doet dat met voordeel.
Een massieve kern gaat natuurlijk wel, maar een groot deel van de
toegevoerde energie gaat verloren in de kern: wordt omgezet in
warmte. Het hier beschreven voorwerp mag (kan) dan ook niet lan
ger dan een halve minuut in bedrijf zijn - daarna laten we hem van
zelf wel los.
Wat voor draad moet er nu gewikkeld worden?
Bij voorkeur wikkelen weer 1 a 1,5 mm dik geëmailleerd koper
draad om: een honderdtal windingen is reeds voldoende. Onze demagnetiseringsspoel is dan geschikt voor ca. 6 voit. We hebben vast
wel ergens een transformator staan waarvanaf we even een zes volt
spanninkje kunnen betrekken. Er wordt een aanzienlijke stroom door
de spoel gestuurd en de wikkeling, waaraan we de spanning onttrek
ken, moet wel ca. 5 A kunnen leveren. Een beltransformator, om
een voorbeeld te noemen, is dus niet bruikbaar.
Aan de uiteinden van de wikkeling solderen we twee draden die we
naar achteren uitvoeren. Neem niet al te dun draad, want dit heeft
te veel weerstand.
Vanzelfsprekend kunnen we er ook een heleboel dun draad om wikke
len, waarmede we het apparaat geschikt maken om hem direct op
het lichtnet aan te sluiten. Als we 0,05 mm dik geëmailleerd koper
draad nemen en de staaf over een lengte van ca. 70 mm en een dikte
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van 5 a 6 mm vol wikkelen, zitten we een eind in de goede richting.
Het moet echter voorop gesteld worden dat een spoel met dik draad
veel eenvoudiger is te construeren.
De afwerking behoeft ons niet veel zorgen te geven.
Het fraaist is het om de wikkeling met een reepje katoen of linnen
te omwikkelen en deze bescherming met een draadje vast te zetten.
Daarna impregneren we het geheel met kunsthars: U weet wel, een
binder en een harder, samenvoegen en mengen, een uur de tijd om
het te verwerken en dan maar afwachten of het echt hard wordt.
Werking.
Demagnetisering van een voorwerp of een ferromagnetische stof ge
schiedt door het materiaal aan een afzwakkend wisselend magnetisch
veld bloot te stellen. Onder invloed van het magnetische veld zal het
materiaal aanvankelijk sterk worden gemagnetiseerd, maar doordat
het veld wisselt en daarbij steeds zwakker wordt, blijft er een steeds
kleiner remanent magnetisme in de stof achter. Voor een juist in
zicht in het wisproces leze men hoofdstuk 5 door.
Voor het demagnetiseren van de koppen dienen we een sterk gebun
deld wisselend magnetisch veld voor de kop te houden en dit veld
dan niet te snel in sterkte af te zwakken. De sterke bundeling ver
krijgen we door een staafvormige elektromagneet te nemen, waar
van een van de polen spitsvormig moet uitlopen. Het geleidelijk af
zwakken van het veld kan worden bewerkstelligd met behulp van een
regelbare weerstand, maar eenvoudiger is het om de elektromagneet
langzaam van de kop af te bewegen. Dit laatste is overigens niet al
leen uit praktische overwegingen aan te bevelen: een regelbare weer
stand zou onder invloed van een slecht sleepcontact sterke induktiestoten in de elektromagneet kunnen opwekken.
Als demagnetiseringsfrequentie behoeven we vanzelfstrekend geen
hoge frequentie te nemen: de 50 Hz-netfrequentie is voldoende hoog
als we er maar voor zorgen dat de afname van het veld niet te snel
plaats vindt, dat wil zeggen de snelheid, waarmede we het demagnetiseringsapparaat van de koppen verwijderen, niet te hoog moeten
maken.
In de praktijk sluiten we het apparaat aan op enkele meters afstand
van de magnetofoon en naderen dan snel de koppen die we willen de
magnetiseren tot op enkele millimeters voor de spleet. Direct daar
na bewegen we de spoel er weer vanaf tot minimaal een halve meter,
waarna we de tweede kop kunnen nemen. Na de laatste handeling be
wegen we de spoel weer langzaam van de bandrecorder af en schake
len het apparaatje pas op enkele meters van de magnetofoon uit.

v

18.2. Constructie
Voor een krachtig gebundeld veld passen we een ijzeren staafje toe
van ca. 120 mm lengte en een diameter van ca. 10 mm. Een uitein
de van dit staafje, waarvoor we bijvoorbeeld zg. automatenstaal kun
nen toepassen, vijlen we schuin af. Een schuin afgevijlde punt, zo-

i

:
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als uit afbeelding 18.1. blijkt, voldoet beter dan een concentrisch
punt. Dit ijzeren staafje omwikkelen we met koperdraad en klaar is
onze demagnetiseringsspoel.
Afb.18.1.

::■/-
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— luidspreker-combinaties
voor zelfbouw
met L-C FILTERS ie
voor

gedecimeerde
intermodulatie
vervormingen

Montagevoorbeeld van KIT 3-25

*- Bcerltasr

*
*

KIT 2-8
Een twecwegscomblnatle bestaande uiteen 6.5" lagetonencncen 2.5" hogetonen luidspreker. Scheidingsfllter tegen Intermodulatie vervormingen met oen
kantelfrequentle op 4000 Hz. Frcquentleboreik 50 18.000 Hz, Vermogen 8 W. Impedantie 8 O. Aanbe
volen kaatafmetlngen en -lnhoud 28 x 43 (-front) x20
cm.; ca. 16 liter.
f,54.-

KIT 3-15
Een driewegscomblnatle bestaande uit een 8" lagetonen, een 5" middentonen en een 2" hogetonen luid
spreker. Scheidlngsfllter tegen intermodulatie ver
vormingen met kantelfrequentle op 750 en 4000 Hz.
Frequentiebercik 45 - 18.000 Hz. Vermogen 16 W.
Impedantie 8 Cl. Aanbevolon koslafmctlngcn en -lnboud 28x52 (-front) x22cm.; ca. 30 liter. f.97. -

KIT 3-25
Een driew egscomblnatie bestaande uit een 12" lagctonen, een 5" middentonen en een 2" hogetonen luid
spreker. Scheidlngsfllter tegen intermodulatie ver
vormingen met kantelfrequentle op 750 en 4000 Hz.
Frequentlebereik 40 - 18.000 Hz. Vermogen 25 W.
Impedantie 8 0. Aanbevolen kastsfmetinge n en -inhoud 40x66 (-front) x41 cm.j ca. 100 llteir.f.152.-

----- *

—*

*

KIT 50-4
Een driewegscomblnatle bestaande uit een 10"lagctonen, een 5x7" middentonen en twee 2.5" hogetonen
luidsprekers. Scheidlngsfllter tegen Intermodulatie
vervormingen mot kontelfrcquenties op 500 en 3500
Hz. Frequentlebereik 30 - 18.000 Hz. V er mogen 40
W. Impedantie 8 O. Aanbevolen kastafmetingenen lnhoud 36x65 (-front) x30 cm.; ca. 65 liter.
f. 208.-
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Gevoeligheid bij 333 Hz. t.o.v. ongemoduleerde deel van testband 9,5 (= 0): ± 0 dB.
Frequentiekarakteristiek (12,5 kHz. : 333 Hz) t.o.v. ongemoduleerde deel van test
band 9,5 ( = 0) : ± 0 dB. Vervorming bij 333 Hz. (Kj', 3e harmonische): <0,7%.
Signaalruisverhouding (dynamiek) >57 dB. Magnetische bandflux bij maximale uitsturing boven referentieniveau (K3 = 5%) : + 8 dB. Kopieerdemping: >52 dB . . .
Grondgeruis < 49 dB ...
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