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PRAKTISCHE STEREO

HI-FI- en stereo installaties
in theorie en praktijk

2e DRUK

DE MUIDERKRING N. V.

BUSSUM

UITGEVERIJ VAN TECHNISCHE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

VOORWOORD
Als gevolg van de bijzonder vruchtbare ontwikkelingen op het gebied
van de electronica, die niet alleen betrekking hebben op de vinding
van nieuwe toestellen of op de verbetering van bestaande apparaten,
maar vooral ook op de productieverhoging en kostenverlaging van
electronische componenten, zijn de fabrikanten tegenwoordig in staat
om tegen steeds lagere prijzen zeer goede electronische apparaten
op de markt te brengen. Met betrekking tot de geluidsweergave wer
den in de afgelopen jaren eclatante successen geboekt: de intrede
van vervorming-arme versterkers (Hi-Fi versterkers) en aftastelementen, sterk verbeterde registratie technieken, de invoering
van stereo en quadrafonie en de ontwikkeling van beduidend kleine
re weergevers. Ondertussen devalueerden de betaalmiddelen en
steeg de welvaart waardoor men zich gemakkelijker de benodigde
attributen kon aanschaffen.
Ook door zijn modernere verschijningsvorm heeft de muziekinstal
latie zijn populariteit weten te vergroten: dank zij de beduidend
kleinere weergevers (de luidsprekers) en de minder pompeuze ver
sterker behoefteen weergeefcombinatie geen dominerende plaats in
de huiskamer in te nemen.
Te weinig wordt nog ingezien dat alle hulpmiddelen en gebruiksvoor
werpen, die de mens ter beschikking staan, niet volledig tot hun recht
kunnen komen als ze niet juist behandeld of gebruikt worden. Vaak
worden de mogelijkheden, die de fabrikant in een versterker weet
neer te leggen, nimmer of slechts ten dele benut.
Deze uitgave tracht een handleiding te zijn, waaruit iedereen de
gewenste gegevens kan putten om zijn installatie zo goed mogelijk
te laten functioneren. Het is geschreven voor ieder die zich op het
gebied van de geluidsweergave volslagen leek acht en voor hen die
menen er wel iets van te weten, maar die toch altijd weer met fou
tieve ideeën blijken rond te lopen.
Bij de uiteenzetting van het hoe en waarom gaan we niet voorbij aan
veelvuldig gebruikte begrippen als Hi-Fi en stereo e.d. zonder ze
eerst verklaard te hebben, noch zullen we aan de ingewikkelde pro
blematiek van de akoestiek van de huiskamer voorbij gaan. Met dit
boekje willen we een veelheid aan broodnodige informatie geven, die
dankzij een zo beknopt mogelijke tekst snel kan worden opgenomen.
Als we de gegeven adviezen opvolgen, zullen we het meeste plezier
aan onze muziekinstallatie beleven, c.q. het meeste profijt van de
investering hebben.

Amsterdam, september 1969
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VOORWOORD BU DE TWEEDE DRUK
Daar de eerste druk uitverkocht is, werd een tweede overwogen,
waarin enkele begrippen opnieuw belicht worden en dé techniek van
de jaren zeventig, de quadrafonie, ten tonele wordt gevoerd.
Qua opzet werd niet van de ingeslagen weg afgeweken, zodat de ma
kers ervan overtuigd zijn dat ook deze oplage zijn weg naarde ver
twijfelde consument wel zal vinden.
Amsterdam, september 1972
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INLEIDING

Geluid klinkt het meest oorspronkelijk als het van de geluidmaker ,
dit kan de menselijke stem, een muziekinstrument, een dier of een
voorwerp zijn, direkt tot ons komt. In vrijwel alle denkbare geval
len bereikt een geluid ons echter nadat het tegen allerlei voorwerpen
in onze omgeving is teruggekaatst (zie fig. la-b)

Fig. la. Als de geluidsbron vlak bij is, zal het meeste geluid ons
rechtstreeks bereiken.
Fig. lb. Als de geluidsbron verder van ons is verwijderd, zal het
grootste gedeelte van het geluid al enkele malen door de muren
weerkaatst zijn voordat het ons bereikt en omdat de weg van de
trillingen sterk verschilt, waardoor bepaalde trillingen elkaar
versterken of tegen werken, zal de geluidsdruk veel verschillen
van het oorspronkelijke geluid. Doordat het geluid de neiging
heeft enkele malen tussen de muren heen en weer te kaatsen,
zal er galm en echo ontstaan.
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Door die terugkaatsingen, reflecties is het mooie woord, is het ge
luid minder oorspronkelijk: doordat de weg van de gereflecteerde
geluiden altijd langer is dan het rechtstreeks tot ons komende ge
luid ontstaat er galm en echo. (voor echo en galm; zie hoofdstuk IV)
Deze zijn zo met het geluid verweven, dat we het nauwelijks zonder
reflecties kunnen voorstellen, de reflecties kenmerken bepaalde ge
luiden, ze maken dat we de plaats herkennen waar ze ontstaan.
Een tamboer en pijpercorps stellen we ons voor op straat, op de
markt of in de veilinghal: de duidelijke echo, die op die plaatsen
ontstaat, aanvaarden we als er bij behorend: het klinkt absoluut
gek als het corps over een polderwegje loopt, waar praktisch geen
reflecties zijn. Omgekeerd behoort een symfonie orkest in een con
certzaal thuis, waar een bijzondere akoestiek wordt nagestreefd;
het klinkt heel vreemd als we het symfonieorkest midden op de markt
laten spelen.
En dichter bij huis: al zouden we geblindoekt zijn, toch weten we goed
of we in de huiskamer zijn, keuken, of badkamer, waarbij drie sterk
uit eenlopende maten van echo optreden.
Als we geluiden via onze muziekinstallatie in de huiskamer weergeven
dan moeten we met die galm, die uit reflecties is ontstaan en die zo
kenmerkend is voor een bepaald geluid, heel voorzichtig omspringen.
Dat wil zeggen dat we reflecties, zoals deze door de muren en het
plafond van de woonkamer ontstaan, zo veel mogelijk moeten onder
drukken, opdat het natuurlijke karakter van het gereproduceerde ge
luid niet wordt geschaad. Vooral bij stereo weergave, waarbij echo's
en galm een heel bijzondere functie bezitten om het geluid ruimtelijk
te maken, moeten extra reflecties worden vermeden.
Behalve dat we letten op de akoestische eigenschappen van de woon
kamer moeten we bij de installatie zelf een aantal kernpunten niet
uit het oog verliezen. Evenzeer als van de akoestiek hangt de kwali
teit van de weergave af van het gebruik van de electronische keten:
platenspeler, afstemmer, versterker en weergevers. Door een goed
onderhoud van de grammofoonplaat en het aftastelement kan vervor
ming worden vermeden, terwijl ook de aanpassing tussen weergever
en versterker optimaal moet zijn. Voor minimale ruis en vervorming
bij FM stereo ontvangst moeten we een aantal belangrijke regels aan
houden. Voor een goede toonbalans moeten we weten waarop we moe
ten letten enhoê we klankregelaars op de versterker moeten benutten.
Willen we kabels verlengen om onze apparaten te verplaatsen, dan
moeten we eveneens op enkele eigenschappen van de componenten
letten, want er kunnen zich onvermoede complicaties voordoen.
Over dit alles in de volgende hoofdstukken meer.
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HOOFDSTUK 1

WAARIN WE ENKELE BEGRIPPEN LEREN KENNEN

Audio
Mono
Stereo
Quadra
Pseudo-stereo
Pseudo-quadra en kwasi-quadra
Compatibel
Multiplex stereo
Hi-Fi

1.1.

Audio

Alle elektronische toestellen die dienen om geluid op te nemen,
weer te geven, te versterken of te transporteren noemt men audioapparaten. De techniek van de geluidsweergave is de audiotechniek en alle componenten die voor geluidsapparatuur gefabri
ceerd worden, zijn audio componenten.
In het dagelijks leven vinden we het begrip audio terug in het woord
"auditie", waarin kunstenaars ten gehore brengen wat zij presteren;
toehoorders omschrijft men wel eens als "auditorium". Van de vijf
zintuigen, waarmede de mens is uitgerust, is het gehoororgaan be
stemd om de informaties, die "auditief' tot ons komen, op te van
gen en naar de hersenen te zenden.
Het woord audio is afkomstig uit het latijn en is de vervoeging van
het werkwoord audire = horen; audio betekent letterlijk: ik hoor.
Geluid nemen we waar doordat trillingen in de luchtJiet trommel
vlies in ons oor in trilling brengen. De luchttrillingin ontstaan door
dat trillende voorwerpen (muziekinstrumenten e.d.) deze trilling op
de lucht overbrengen. Het aantal trillingen, dat over een bepaalde
tijdslimiet (in de wetenschap is de eenheid van tijd: de seconde)
wordt uitgevoerd, bepaalt de toonhoogte. De laagste toon
die de mens via het oor kan waarnemen, is een trilling van ca.
16 Hz, d.w.z. 16 trillingen per seconde. Het hoogste trilling
aantal, dat iemand kan horen, is ongeveer 20.000 Hz (20.000
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trillingen per seconde). Het audiospectrum reikt dus ongeveer
van 16
20.000 Hz. (Hz is de afkorting van Herz, spreek uit
"herts". Herz was een Duits natuurkundige)
In de wetenschap en de techniek gebruikt men het woord "fre
quentie" om het trillingsaantal van een bepaalde toon aan te duiden.
Men spreekt dus van een toon met een frequentie van zoveel Hz:
20.000 Hz.
het audiospectrum heeft een "frequentie gebied" van 16

1.2.

Mono

Mono is de aanduiding voor "een". In de geluidstechniek betekent
mono: eenkanalig. Bij de eénkanalige geluidstechniek wordt de
audio-informatie (menselijke stem, muziek,e.d.) over een kanaal
van de geluidsgever naar de toehoorder getransporteerd. Voorbeel
den voor monofone weergave zijn er te over, want aanvankelijk
werden alle geluiden in een kanaal geregistreerd, getransporteerd
en ten gehore gebracht, denk bv. aan de groef in de grammofoon
plaat, de telefoonleiding, de radio e.d. (zie fig. 1).
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Fig. 1. Bij een monofone keten wordt geluid door één of meerdere
microfonen opgenomen en samengevoegd tot één kanaal, dat via
een grammofoonplaat, bandrecorder of via radio wordt verdergeleid naar onze monaurale versterker, die het geluid aan een
of meerdere weergevers toe voert.

10

:
;

Het feit dat men naar believen een eindeloze reeks weergevers
(luidsprekers) op een versterker (een éénkanalige versterker, dus
een mono-versterker) kan aansluiten verandert niets aan het feit
dat men tóch met monotone weergave te doen heeft, zo lang het
overige deel van de geluidsketen uit één kanaal bestaat.
1.3.

Stereo

Gedurende het laatste decennium bestaat de mogelijkheid om voor
de geluidsoverdracht twee afzonderlijke geluidskanalen te benutten,
voor welke werkwijze men de term stereo of ètereofonie heeft be
dacht.
Met die tweekanalige weergave heeft men iets bijzonders voor.
Door het toepassen van twee geluidsopnemers (microfonen) en de
afzonderlijke, tweekanalige verwerking en weergave van het "sig
naal" is men in staat om bij het afluisteren de oorspronkelijke
ruimtelijke indrukken weer te geven.
Ruimtelijke indrukken ontstaan ten eerste doordat geluid tijd nodig
heeft om zich door de lucht voort te planten. Fig. 3.laat ons van
boven af een schets van een menselijk hoofd zien met een als stip
voorgestelde geluidsbron, waaruit blijkt dat als de geluidsbron niet
recht vóór ons staat, de weg van het geluid naar het ene oor korter
is dan naar die van het andere oor.
Ten tweede zal het rechteroor in fig. 3. het geluid sterker ontvan
gen dan het linker oor, waardoor de ruimtelijke werking wordt ver
sterkt: de tijdverschillen en sterkte verschillen van de geluiden,
die de oren bereiken, worden in de hersenen zodanig gerecombineerd dat we in staat zijn om de richting van het geluid te bepalen
en bovenal de mogelijkheid bezitten om het geluid te midden van de
gereflecteerde geluidstrillingen, die een veel grotere vertraging
en verzwakking ondervinden, te lokaliseren.
Met stereofonie wordt naar een volkomen oorspronkelijk ruimtelijke
weergave van geluiden gestreefd. Stereo-apparatuur beoogt het gere
produceerde geluid in dezelfde ruimtelijke proporties weer te geven,
als het oorspronkelijk heeft geklonken. Hoe die ruimtelijke werking
wordt verkregen hangt van de gevolgde techniek af.
Stereo is afgeleid van het latijnse "stere", dat vlak betekent: met
stereo weergave zijn we in staat om het gehele geluidsvlak of ge
lui dsfront voor ons met geluid te vullen.
Stereo is lange tijd de opponent van mono geweest. Met monofone
weergave is men weliswaar in staat om het geluid ruimtelijk te la
ten klinken, doch men is nimmer in staat om de oorspronkelijke
ruimtelijke indrukken weer te geven. Stereo beoogt dat wel: de na
tuurlijke weergave van het oorspronkelijke ruimtelijke geluid. In
de praktijk laat deze zich eigenlijk alleen verwezenlijken als een
groot aantal afzonderlijke geluidskanalen worden toegepast, zoals in
fig. 4 is geschetst. Het is duidelijk dat een dergelijke configuratie
11
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Fig. 2. Bij een stereofone keten wordt geluid door minimaal twee
microfonen (of twee microfoon groepen) opgenomen en in twee
gescheiden geluidsketens via de radio (FM stereo), stereo
grammofoonplaat en/of stereo bandrecorder naar een tweekanalige versterker gevoerd, die de versterkte signalen aan
twee weergevers afgeeft.
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Fig.3. Doordat de mens twee oren heeft is hij instaat om
"ruimtelijk" te horen. Een geluidsbron schuin voor hem is duide
lijk te onderscheiden als gevolg van het feit dat de geluidsweg
naar het ene oor korter is als naar het andere oor en door
het sterkte verschil van het geluid aan beide oren.
niet commercieel verantwoord verwezenlijkt kan worden, of het
zou voor unieke gelegenheden moeten zijn. Men kan het aantal geluidskanalen van 10, zoals in fig. 4, beperken, waarbij steeds
minder de oorspronkelijke ruimtelijke indruk gereproduceerd kan
worden, als gevolg van het feit dat het geluid bij de weergave steeds
diffuzer wordt (overspraak zie hoofdstuk III. 5).
Bij tweekanalige weergave, met de huidige techniek wel commer
cieel haalbaar, is er van de oorspronkelijke ruimtelijke indruk
weinig over (fig. 5). Wel kan met tweekanalige weergave een volko
men oorspronkelijke ruimtelijke werking worden verkregen (het
nagestreefde doel: stereo) als wordt voorkomen dat bij de weergave
het geluid kan over spreken. Dat is haalbaar als wordt gebruik ge
maakt van een hoofdtelefoon. Wil men bij het weergeven precies
dezelfde condities schapen als bij het opnemen, dan moeten de mi
crofoons op dezelfde wijze gerangschikt worden als onze oren.
Fig. 6 toont een mogelijke proefopstelling. We zien hier een "kunsthoofd" waarin links en rechts twee microfoons zijn gemonteerd op
de plaats waar zich onze oren bevinden. In een nevenvertrek kan
men het geluid via een hoofdtelefoon precies zo afluisteren als het
kunsthoofd de geluiden opvangt.
*

Omdat de toepassing van een hoofdtelefoon een groot nadeel bezit—
hij beperkt ons in de beweging en maakt gesprek onmogelijk—tracht
men de ruimtelijke weergave toch via twee luidsprekers te ver
zorgen. Dat lukt slechts gedeeltelijk. Met bijzondere opstelling van
de microfonen en door toepassing van bepaalde meng technieken weet
de technicus een vrij aardig ruimtelijk beeld te scheppen, doch dit
nimmer het oorspronkelijke ruimtelijke geluidsbeeld.
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Fig.4. Voor een onvervalste ruimtelijke weergave in de woonka
mer zou van een groot aantal geluidskanalen moeten worden ge
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Fig.5. In de periode rond 1960-70 werd-ruimtelijke geluidsproduktie met succes d.m.v. twee geluidskanalen gerealiseerd. Bij
deze stereo-weergave verstaat men de kunst om door technische
ingrepen het ruimtelijk effect maximaal tot zijn recht te laten
komen.
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Fig. 6. Concertzaal met kunthoofd en afluistervertrek waar de proef
persoon dezelfde geluidsindrukken krijgt als ter plaatse van het hoofd.
1.4.

Quadra

De mens, op zoek naar steeds beter en mooier en de industrie,be
hept met een niet aflatende zucht naar afzetmogelijkheden, heeft
sedert het begin van de jaren ’70 de quadra- of quadrofonie in het
pakket van mogelijkheden opgenomen. Ten opzichte van stereo is
het aantal geluidskanalen vanaf de microfoonopstelling, opneemapparatuur, signaaloverdracht tot en met de weergevers nog eens
verdubbeld, waardoor er gezamenlijk vier geluidskanalen toege
past worden. Zie fig. 7. De reden is gemakkelijk te begrijpen: met
de vier geluidskanalen zijn we een stapje dichter bij de ideale con
figuratie van fig.4, waarmede een volledige ruimtelijke signaal
overdracht verwezenlijkt kan worden.
Daar het hoegenaamd geen problemen schept om het aantal geluids
sporen op een magneetband tot vier uit te breiden, kan met magnetofoons en bandcassette-apparatuur eenvoudig op deze nieuwe tech
niek worden ingehaakt. Anders ligt de zaak bij grammofoonplaten,
waarbij de introduktie van de stereofonie rond 1958 reeds zulk een
grote problematiek met zich bracht, dat er nog jaren voorbij zou
den gaan aleer deze tweekanalentechniek een redelijke graad van
perfectie bereikte.
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Fig. 7. Bij de zuivere vorm van quadrafonie, zoals deze zeer ge
makkelijk met magnetofoons en cassette-apparatuur doch moeilijker met grammofoonplaten realiseerbaar is, worden vier afzon
derlijke geluidskanalen voor de ruimtelijke overdracht benut.

Vier afzonderlijke geluidskanalen in een groef onder te brengen is
dan ook zeker niet eenvoudig: het ziet er naar uit dat het alleen de
Japanse fabrikant Nivico (als zusterorganisatie van de Amerikaanse
RCA) gelukt is om zo’n "discrete”, d.w.z. puur, onvervalst quadrafonisch systeem te ontwikkelen. Bij dit CD-4 systeem, zoals de
aanduiding luidt, wordt een techniek toegepast die veel overeen
komst vertoont met die van het multiplex-systeem bij de radio.

1.5. Pseudostereo en schijnstereo
De pseudostereo dateert uit de jaren vijftig, toen stereo nog geen
commerciële toepassing had. (wel in de professionele sector, denk
maar aan de cinerama en de cinemascoop films) Door toepassing
van bijzondere filters echter was men in de huiskamer in staat om
het oorspronkelijke monofone geluid bijzonder ruimtelijk te laten
klinken. Vanzelfsprekend was dit niet het oorspronkelijke ruimte
lijke geluidsbeeld, wat met filters wordt verkregen. Het is meer
een diffuus "rond om zijn" van geluid en omdat het resultaat bijna
16
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Fig. 8. Bij pseudo-stereo hebben we te maken met monotone weer
gave. Achter (of in-) de versterker worden de hoge en lage fre
quenties gescheiden en naar een speciale lagetonen weergever
en één of twee kleine hoge tonen weergevers gevoerd, die ca. 2 m
vanaf de lage tonen weergever worden geplaatst. Doordat de ver
vorming ( de IM of intermodulatie) beduidend minder is en er faze
verschuivingen ontstaan, klinkt het geluid zeer ruimtelijk .

even fraai is als dat van echte stereo, noemde men dat soort weer
gave: pseudo-stereo (zie fig. 8).
Met de filters werden de lage- en de hoge tonen van het geluidsspectrum van elkaar gescheiden en naar aparte weergevers toege
voerd. Door voor deze weergevers speciale typen te nemen, die
resp. de lage- en de hoge tonen vervorming-arm kunnen weer-*
geven, werd de geluidskwaliteit enorm verbeterd. Deels door
deze betere kwaliteit, maar vooral ook doordat er in het filter
faze verschuivingen ontstaan (lees over faze hoofdstuk 3.4.)
werd een enorme ruimtelijke werking verkregen. Met de intrede
van de "stereo11 is de pseudo-stereo in onbruik geraakt. De platen
producenten maken nog wel eens gebruik van pseudo-stereo als een
oude monofone opname in Vstereo"-versie opnieuw in de handel
wordt gebracht; men spreekt dan van reprocessed stereo, "èlectronic stereo" of "enhanced for stereo".
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1.6. Pseudo quadra en kwasi quadra
De ontwikkeling van quadrafonie is vooral een Japanse aangelegen
heid geweest, want uit deze contreien zijn, behalve het CD-4-systeem van Nivico (zie punt 1.4) ook door andere ondernemingen
nog beduidend eenvoudigere systemen ontwikkeld en over de wereld
verbreid.
Met deze eenvoudige sj'stemen kan weliswaar geen zuivere vorm
van quadrafonie worden verwezenlijkt, maar een vorm van kwasiquadrafonie, welke toch zeer bevredigende resultaten geeft en aan
zienlijk minder problemen schept. Zo'n kwasi quadrafonisch sys
teem is het SQ-4-systeem van CBS/Sony en het QS-systeem van
Sansui, welke gebaseerd zijn op de volledige uitbuiting van de mo
gelijkheden, die de gewone stereo-techniek ten aanzien van de richtingsinformatie biedt.
Het SQ- en QS-systeem zijn als het ware een technisch tot in de
puntjes verzorgde vorm van stereofonie, waarbij het surplus aan
kwaliteit echter niet voor een optimale links-rechts scheiding wordt
aangewend, maar voor de voor-achter verhouding wordt benut.
Deze techniek kan dan ook alleen bij de gratie van een uiterst geper
fectioneerde werkwijze bij het snijden en persen v^n de grammo
foonplaat bestaan.
Het voordeel van deze kritische, maar in ieder geval wel redelijk
gémakkelijk realiseerbare werkwijze, moet worden afgewogen te
gen een geringe kanaalscheiding met de aanliggende kanalen. Van
wege deze betrekkelijke kanaalscheiding is de term "kwasi" qua
drafonie wel gerechtvaardigd.
Evenals het mogelijk is om uit een monofoon signaal een pseudo
stereofonie te bereiden, waarover we onder punt 1.5 kunnen lezen,
zo kan ook uit een normaal stereosignaal een pseudo quadrafonie
worden verwezenlijkt. In de komende jaren, wanneer nog niet alle
signaaltoevoer quadrafonisch is, zal deze pseudo quadrafonie een
grote rol spelen. Om de aantrekkelijkheid en toepasbaarheid van
een quadra-installatie te vergroten is in elke quadraversterker een
omschakelbaar netwerkje ingebouwd, waarmede weliswaar geen
scheiding van de lage- en hogetonen wordt bewerkstelligd, zoals bij
pseudo stereo gebruikelijk was, maar wel flinke fazeverschuivingen
worden geintroduceerd.
Deze pseudo quadrafonie geeft een buitengewoon ruimtelijk diffuus
geluid zonder een bepaalde voor-achter richtingsinformatie. De
pseudo quadrafonie wordt in het Engels met "Hall", "Phase-shift"
of "Surround" aangeduid.
1.7.

Compatibel

Compatibel betekent verdraagzaam of verenigbaar met andere sy
stemen. In de techniek speelt die compatibiliteit een dominerende
rol; steeds moet de technicus bij de uitvoering van een nieuwe
techniek (bij voorbeeld die van de stereo- en quadrafonie) er
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op letten of de bestaande apparatuur niet in onbruik geraakt, want
dat zou de invoering van de techniek praktisch onmogelijk maken.
De huidige kleurentelevisie is bijvoorbeeld compatibel; met een
zwart-wit toestel kan men kleuren uitzendingen volgen, waarbij
vanzelfsprekend alleen zwart-wit weergave wordt verkregen, en
omgekeerd kan men met een kleuren ontvanger zwart-wit uitzen
dingen volgen.
Compatibiliteit komt ook om de hoek kijken bij stereoradio program
ma's, die over FM zenders worden uitgezonden. De stereo pro
gramma's moeten vanzelfsprekend met normale radiotoestellen
kunnen worden ontvangen, waarbij uiteraard een monofone weer
gave wordt verkregen, terwijl omgekeerd stereo-ontvangers ook
goed de monofone uitzendingen moeten kunnen weergeven- uiter
aard dan in mono. Men zegt nu dat de stereo uitzendingen stereocompatible zijn.
Compatibiliteit is ook heel belangrijk bij de grammofoonplaat. Een
monofone grammofoonplaat kan zowel op mono-, stereo- als quadraweergeefinstallaties worden weergegeven. Omgekeerd echter
mag een stereogrammofoonplaat uiteraard wel op een stereo-in
stallatie, maar niet op een mono-installatie worden afgespeeld, ten
zij nadrukkelijk in de gebruiksaanwijzing van de platenspeler is
vermeld dat dit wel mogelijk is (de mono-installatie is dan stereo
compatible). Van een stereo-effect komt dan natuurlijk niets te
recht en in de meeste gevallen zal het geluid minder goed klinken.
Wil men een stereo grammofoonplaat goed monofoon afspelen,
dan moet dit een "stereo compatible" grammofoonplaat zijn.
Ook de moderne quadrafonische grammofoonplaten zijn, ongeacht
het toegepaste systeem, compatibel. Ze kunnen onvoorwaardelijk
op stereo- en op mono-apparatuur worden afgespeeld, al kan bij
dit laatste een gering kwaliteitsverlies optreden.

1.8. Multiplex stereo
De overdracht-techniek welke bij de radio wordt toegepast om
stereo uitzendingen te verzorgen, is de "multiplex" techniek.
Hierbij worden twee informaties, n.1. het som- signaal (het
normale mono signaal) en het verschil- signaal (het signaal,
dat de richting, c.q. stereo informaties bevat) tegelijk uitge
zonden. De uitzending van het mono signaal geschiedt op nor
male wijze, wat er de oorzaak van is dat men stereo uitzen
dingen normaal met een mono ontvanger kan volgen. Zie ook
punt I. 7. De stereo informaties worden in een hoger frequentie
gebied, boven het gebied van de audiofrequenties, uitgezonden.
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Hierdoor zijn deze informaties niet storend, omdat ze voor ons
menselijk gehoor onhoorbaar zijn.
In de stereo ontvanger (in de splitser of decoder) worden deze
stereo informaties echter uitgefilterd en gedetecteerd, waarna ze
aan het mono signaal worden toegevoerd. Door een mathematische
bewerking wordt het linker- en rechtersignaal weer opgewekt, zo
als deze aan de zenderzijde aan de stereo multiplexer (of stereocoder) werden toegevoerd. (Zie fig. 9)
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Fig. 9. Schets van de electronische bewerking van het ontvangen
stereosignaal in een FM stereo-ontvanger.

Stereo overdracht vindt alleen plaats in de FM band en dan nog al
leen als men binnen het zendergebied van een stereozender woont.
Stereo programma's worden wel over alle zenders^ook de middengolfzenders, uitgezonden. Deze stereo programma's ontvangt men
normaliter in Mono. Alleen in een FM ontvanger, uitgerust en in
gericht voor stereo ontvangst, kunnen de stereo informaties hoor
baar worden gemaakt.

1.9.

Hi-Fi

Hi-Fi is de afkorting van High-Fidelity (spreek uit: hai fiddellittie)
en betekent letterlijk: hoge natuurgetrouwheid. Hi-Fi is evenals
stereo een streven naar betere, uiteindelijk volmaakte geluids
weergave. Is stereo en quadra het streven naar de weergave van de
oorspronkelijke ruimtelijke geluidsindrukken; Hi-Fi is het streven
naar een zo mooi mogelijk onvervormd geluid.

:

:

[

I

20
!

Veelvuldig worden de begrippen Hi-Fi en stereo gelijktijdig ge
bruikt, men spreekt dan van "Hi-Fi Stereo". Men moet echter
nimmer vergeten dat het twee verschillende begrippen zijn, twee
aanvullende benaderingswijzen om tot een zo volmaakt mogelijke
weergave te komen.
De Hi-Fi stond als nagestreefd doel eerder bekend dan de stereo.
Een perfecte weergave is immers ook mogelijk zonder aanwezig
heid van ruimtelijke informaties, dus zonder stereo, te meer daar
door toepassing van filters een bijna even mooie ruimtelijke wer
king kan worden verkregen, (zie: pseudo stereo). Met een mono weergeefketen kan een bijna volmaakte weergave worden bereikt, als
alle onderdelen in de keten, d.w.z. de microfoons, opneem verster
kers, de grammofoonplaat, het aftastelement, de versterker en de
weergever(s) van uitstekende kwaliteit zijn. In beginsel moeten de
onderdelen alle frequenties, die in het audiospectrum voorkomen,
op gelijke wijze verwerken en bovendien moeten al deze audiofrequenties onvervormd worden verwerkt. Zeer goede componenten
kunnen dus frequenties tussen 16 Hz en 20.000 Hz verwerken, maar
iets minder is ook zeker nog wel goed, b.v. een frequentiegebied
van 30 • • • 15.000 Hz. Heel erg zwaar behoeft men daaraan niet te
tillen; de weergave klinkt er heus niet minder goed door. Als de ver
vorming maar gering is, is een bijna volmaakte weergave ons deel.
Helemaal volmaakt kan de weergave zijn als er verschillende van
zulke vervormingsarme kanalen worden toegepast, waardoor zowel
stereo- als quadraweergave te verwezenlijken is.
Een omgekeerde benaderingswijze, b.v. eerst stereo nastreven en
dan trachten een vervorming-arme weergave te bereiken, leidt al
tijd schipbreuk. Men heeft niets aan ruimtelijke informaties, als
het geluid door toepassing van componenten van matige kwaliteit
niet goed is.
Hi-Fi is dus het eerste, waarnaar moet worden gestreefd. Als
consument kan het geen kwaad zich te bedenken dat componenten
van goede kwaliteit niet zo maar voor het oprapen liggen: vaak
zijn echte Hi-Fi componenten duur. De fabrikanten, die weten
dat Hi-Fi artikelen begeerd worden, schromen niet al hun pro
ducten, waar dit enigszins mogelijk is, het predikaat "Hi-fi" te
verlenen. Vaak bezitten de componenten echter op geen stukken
na die kwaliteit, die oorspronkelijk door het begrip Hi-Fi wordt
gedekt. In ieder geval is niet elk product, waarop het teken: "Hi-Fi"
prijkt, een Hi-Fi product in de ware betekenis van het woord.
Hi-Fi is dan een (vals) verkoopargument. Als consument doet men
er verstandig aan het teken "Hi-Fi" te negeren: men kan het beste
zijn eigen gehoor als basis nemen en zijn bevindingen eventueel toet
sen aan objectieve recenties, zoals deze in sommige muziekbladen
(het blad "Luister" bijvoorbeeld) worden gegeven. Maar bovenal:
klinkt het goed en is het betaalbaar, kortom is men er tevreden mee,
vergeet dan dat nietszeggende Hi-Fi.
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HOOFDSTUK 2

DE SAMENSTELLING VAN EEN MUZIEKINSTALLATIE

Een muziekinstallatie in de betekenis, die daar tegenwoordig aan
wordt toegekend, is pas sedert kort in de belangstelling van de ge
wone consument gekomen. Tot voor een tiental jaren bezat men
vrijwel uitsluitend een "radiotoestel" dat voornamelijk werd ge
bruikt om radio uitzendingen te kunnen ontvangen, maar soms ook
wel in combinatie met een platenspeler werd gebruikt om grammpfoonplaten af te spelen, (zie afb. 1.)

Afb. 1. In voorbije dagen was dit de apparatuur waarmede men
zijn platen afspeelde.
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Die mogelijkheid om een radiotoestel met een platenspeler te ge
bruiken bestond dank zij het feit dat een radiotoestel eigenlijk uit
drie eenheden is opgebouwd: een ontvangerdeel, versterkerdeel en
een weergever (luidspreker) Zie fig. 2a en b. Als men naar een
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Fig. 2a,b. Radiotoestel, waarin drie eenheden zijn te onderschei
den, die in fig. 2b. als blokken, eenheden, zijn voorgesteld.
radiouitzending luisterde, waren alle delen in gebruik; als men
platen draaide werd het ontvangerdeel buitenwerking gesteld en
alleen de versterker en de weergever gebruikt. Zie fig. 3.
In de jaren ' 50 begon zich een aparte tak van de electronica af te
tekenen, waarvan de beoefenaars een natuurgetrouwe weergave na
streefden, de Hi-Fi minnaars, (zie Hoofdstuk I) De groep bestond
voornamelijk uit amateurs en technici; de laatsten waren het na
tuurlijk die materiaal van zeer deugdelijke kwaliteit op de markt
brachten om de eersten bij hun hobby te helpen. Al direct kwam
duidelijk de vorm van een "Hi-Fi installatie" naar voren: de een
heden, die een radiotoestel bij elkaar in een kast zijn ondergebracht,
zijn bij een echte muziek installatie afzonderlijke bouwstenen ge
bleven. Zie fig. 4.
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De reden, dat bij een muziekinstallatie niet dezelfde configuratie
als van een radiotoestel werd aangehouden, kwam voort uit het on
verenigbare van de eenheden. Dat zit zo:
De electronische apparatuur in die dagen was uitgerust met buizen
(lampen, zoals de oudere garde nog wel eens zegt) en deze buizen
produceren warmte. Teneinde de onderdelen in de apparatuur niet
te laten smelten of te verbranden moet worden zorg gedragen voor
koeling. Deze koeling is bij buizen alleen mogelijk door middel van
ventilatie, waartoe de achterzijde van het radiotoestel werd open
gelaten, c.q. afgesloten met geperforeerd hard karton e.d.
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Fig.3. Radiotoestel als versterker en weergever voor grammo
foon muziek.
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Fig.4. Een muziek installatie is samengesteld uit afzonderlijke
eenheden.
Een luidspreker is in een weergeefketen een heel kritische scha
kel: voor een goede weergave moet voor een zeer goede aanpassing
tussen de luidspreker en zijn behuizing (de kast, waarin hij wordt
gemonteerd) worden zorg gedragen. Dat komt er in de praktijk op
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neer dat de luidspreker in een geheel gesloten kast (akoestische box)
of in een kast met een bijzondere opening, een soort poort, moet
worden gemonteerd, (bas reflex kast e.d.) De Hi-Fi strevers kon
den dus onmogelijk de luidspreker in dezelfde kast als die van de
versterker monteren.
In die dagen was het bovendien niet gemakkelijk om het ontvangerdeel met het versterkerdeel te combineren—ergo, men ging er al
spoedig toe over om de versterker te splitsen in een voor- en
eindver sterker (zie fig. 5).
Dat had ook zijn redenen: Voor een natuurgetrouwe weergave moet
de apparatuur:
a) weinig vervorming produceren
b) in staat zijn om alle tonen (alle frequenties, zie hoofdstuk 1.9).
met een zelfde sterkte en minimale vervorming weer te geven.
c) Een groot vermogen (c.q. groter vermogen, dan in die dagen
gebruikelijk was) kunnen afgeven.
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Fig. 5. Bij de oudere buizenversterkers werd een scheiding
tussen de eerste versterkertrappen (de voorversterker) en de
laatste versterkertrappen (de eindversterker) door gevoerd.
Dat betekende dat de eindversterker (ook wel hoofdversterker ge
noemd) groot uitviel en dat rond enkele van de onderdelen sterke
magnetische en statische velden optraden, die in het ontvangerdeel en de gevoelige ingangen van de versterker storingen konden
veroorzaken. Splitsing van ontvanger en afscheiding van de hooggevoelige vóór versterkertrappen was de remedie. Dit gaf bovendien
het voordeel dat de grote onhandelbare eindversterker, welke veel
warmte produceerde, naar een afgelegen plaatsje kon worden weg
geschoven. Alle regelorganen, zoals de sterkte- en klankregelaars,
enkele filters en de aan/uit schakelaar zitten op de voorversterker
(daarom ook wel regel versterker genoemd) en omdat de voorver
sterker beduidend kleiner en sierlijker kon worden gemaakt, werd
deze samenstelling zeer lang aangehouden, zie fig. 6.
En wat de ontvanger betreft: een andere reden, dat het ontvangerdeel een eigen bestaan ging leiden, was wel dat met de toenmalige
gangbare zendtechniek (AM) geen natuurgetrouwe weergave mogelijk
was, zodat een ontvanger eigenlijk niet in een muziekinstallatie
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thuis hoorde. De FM, waarmede wél een zeer goede overdracht
mogelijk is, was juist in opkomst. Door de ontvanger (afstemmer,
zoals we in Nederland zeggen of Tuner, spreek uit tjoener, in het
Engels) afzonderlijk op de markt te brengen was er de mogelijk
heid om wel of niet zo’n eenheid toe te passen. Men bezat immers
ook nog het gewone radiotoestel om radioprogramma’ s te volgen.
Met de intrede van de stereo is er aan de configuratie van de mu
ziekinstallatie weinig veranderd: De eenheden bevatten nu twee ka
nalen, zijn daardoor veelal iets groter en er wordt gebruik ge
maakt van twee weergevers (zie fig. 7).
De komst van de transistor heeft daarentegen wel veel verande
ring gebracht. Doordat bij transistorversterkers praktisch geen
magnetische velden optreden en de liooggevoelige ingangen als ge
volg van de beduidend afwijkende transistoreigenschappen weinig
gevoelig zijn voor deze magnetische en statische velden, is er geen
enkele reden om de scheiding tussen de voor- en eindversterker te
handhaven. Bij moderne versterkers zijn voor- en eindver sterkers
dan ook weer (net als in een radiotoestel) gecombineerd. Men
spreekt dan van een geïntegreerde versterker (zie afb.8).
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Afb.8. Moderne geïntegreerde transistor stereoversterker type
1200 van Marantz.
Alleen in de professionele sector (radio en grammofoonplaten in
dustrie) bestaat die scheiding nog: de eindversterker wordt hier
met de weergevers gecombineerd. Deze configuratie treffen
we in de commerciële sector ook aan bij de Sennheiser installatie'
(zie afb. 9) en is mogelijk dank zij de geringe warmte productie
van transistorapparatuur: de kast is toch gesloten, de versterker
zit op de achterwand en de koeling wordt d.m.v. enkele koelribben
verzorgd.
Aangezien de afstemmer zich nu ook weer gemakkelijk met de ver
sterker laat combineren, te meer daar FM ontvangst heden niet
meer van goede weergave is weg te denken, treffen we op de markt
in toenemende mate geïntegreerde afstemmer-versterkers (of ra27
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dio versterkers) aan. Zie afb. 10.
En zo zijn we bijna weer terug bij de oorspronkelijke configuratie
van Mde radio", immers een afstemmer versterker is niets anders
dan een radio zonder weergever. Vermoedelijk zal de scheiding
tussen het electronische deel en de weergevers wel altijd blijven,
omdat dat praktischer is: er zijn immers twee weergevers nood
zakelijk en de electronische eenheden met de regelorganen (sterkte
en klankregelaars, afstemming e. d.) hebben we het liefst binnen
handbereik.
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HOOFDSTUK 3

PLAATSING VAN DE WEERGEVERS

3.1. Algemeen
Met "weergevers” wordt bedoeld "geluidsweergevers". Dit is
de juiste Nederlandse benaming van de componenten, die nog
steeds veelvuldig "luidsprekers" worden genoemd. Een luidspre
ker is evenwel het onderdeel dat in de weergever is gemonteerd:
vaak zijn ten behoeve van een betere geluidskwaliteit méér dan
één luidspreker in een weergever gemonteerd, bijvoorbeeld een
lage- en een hogetonen luidspreker of een lage-, een midden- en
een hogetonen luidspreker (fig. 1).
afgescheiden compartiment
gevuld met dempend materiaal.

hoge tonen
luidspreker

midden tonen
luidspreker

lage tonen
luidspreker

opgerolde stukken
dempend materiaal

Fig. 1. In de betere weergevers is meer dan een luidspreker onder
gebracht: b.v. een speciaal lagetonen type, welke meestal de groot
ste diameter heeft, verder een of soms twee middentonen luidspre
kers en een of meer, tot soms wel vijf stuks hogetonen luidsprekers.
In de eenvoudigste weergevers zitten een lage-, een midden- en een
kleine hogetonen luidspreker of een enkele luidspreker voor het vol
ledige audiospectrum. De ruimte in de kast is vrijwel altijd opge
vuld met luchtig materiaal, zoals steenwol, watten of kramforac
(een heel luchtig soort zachtboard).
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Aft). 2.
Een kleine, eenvoudige
weergever: de Amroh
"Minibox".
Aangezien het de weergevers zijn, die het geluid in de kamer
brengen, hangt de uiteindelijke geluidskwaliteit voor 90% af van
de kwaliteit van de weergevers, van hun opstelling $n van de
akoestiek van de kamer.
Aan de kwaliteit van de weergever kan men als consument wei
nig of niets veranderen. Men doet er daarom goed aan een goe
de koop te doen en als het niet te laat is, de weliswaar erg
subjectieve, maar daarom niet minder goed bedoelde adviezen
onder punt 3.3. door te lezen.
De akoestiek van de kamer heeft een zeer grote invloed op de ge
luidskwaliteit, hieraan wordt in hoofdstuk 4 aandacht besteed.
De opstelling, waarvan een juist stereo beeld en een zo groot mo
gelijk stereo gebied afhangen en ook de kwaliteit van het geluid,
zullen we thans behandelen. De opstelling van de weergevers van
een quadra-installatie wordt in het laatste hoofdstuk behandeld.
3.2.

Waaraan moet de opstelling voldoen?

Bij de huidige stereo techniek hebben we steeds met twee geluidskanalen te maken. Voor stereo komen er dus twee weergevers aan
te pas. Elk van de weergevers leidt een bestaan op zich zelf: ze
geven alle geluiden uit het geluidsspectrum weer en vragen dus
een gelijksoortige behandeling .
De ruimtelijke stereo informaties, waarover onder punt 1.3 is
gesproken, ontstaan doordat uit beide weergevers niet hetzelfde
geluid komt. Uit de ene komt bijvoorbeeld voornamelijk het ge
luid van violen, uit de andere het geluid van blaasinstrumenten.
Omdat het de bedoeling is dat het geluid van de ene weergever
vnl. het linker oor en het geluid van de andere weergever het
rechter oor bereikt, moeten we ze een opstelling links en rechts
van ons geven. Voor en achter ons zou b.v. wel een ruimtelijk
geluid, maar geen stereo beeld geven. Zie fig. 4.
Een opstelling van de weergevers strikt links en rechts van ons
is wel gunstig met het oog op een goede stereo overdracht,- doch
hieraan kleven ook weer twee bezwaren. Onze oorschelpen zijn
n.1. zo ingericht dat de beste ontvangst van geluidstrillingen wordt
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Afb.3. Een grote weergever met drie luidsprekers: de
Wharfedale "Dovedale IIIM.
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Fig.4. De meest gebruikelijke stereo opstelling.

verkregen door van voren komende geluiden, terwijl bovendien het
gebied van juiste stereo weergave precies tussen twee weergevers
erg smal is, zie fig. 5. Daarom streven we een opstelling van de
weergevers na, waarbij het geluid links en rechts voor ons wordt
uitgestraald, zie fig. 6. Zoals al werd beklemtoond onder hoofd
stuk 1.3 zou over twee geluidskanalen alleen een juiste stereooverdraclit mogelijk zijn als wordt gebruik gemaakt van een hoofd
telefoon en van een overdrachtsysteem, waarbij in de sterkte en
faze verschillen geen fouten kunnen optreden (voor faze zie hoofd
stuk III.4). Bij toepassing van weergevers echter worden sterkte
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verschillen vaak verdoezeld (zie overspraak hoofdstuk 3.5.) en
van een juiste faze overdracht is geen sprake.

Fig. 5a. Precies tussen twee weergevers is het gebied van een juiste
juiste stereo weergave zeer smal. Het gearceerde deel geeft aan,
waar een redelijk geluidsbeeld ontstaat.
Fig. 5b. Voorbeeld van een volkomen foutieve opstelling.
De tekortkomingen worden aangevuld door bijzondere opneem tech
nieken te bezigen, waarbij de technici er steeds rekening mee hou
den dat de weergave van het geluid in het algemeen in normale
huiskamers zal plaats vinden met de weergevers op een onderlinge
afstand van ca. 3 m. van elkaar geplaatst. Een afstand van ca. 3 m.
tussen de beide weergevers moet men als richtlijn beschouwen,
want men kan zich niet altijd strikt aan die afstand houden. Men
houdt zich aan de regel, dat de beide weergevers en de plaats
waaruit men luistert ongeveer een gelijkzijdige driehoek vormen,
zoals geschetst in fig. 7. Bij een gemiddelde woonvertrek van 4 x
6 m. blijkt men inderdaad vrijwel altijd op een onderlinge af
stand van ca. 3 m. uit te komen.
Met het kiezen van een opstelling, waarbij het juiste stereo beeld
wordt verkregen, zijn we er echter nog niet. Voor een goede weer
gave van de lage tonen verdient het aanbeveling elk van de weer
gevers in een hoek van het vertrek te plaatsen en bij voorkeur ook
laag bij de grond, waardoor de vloer en de beide muren als het ware
een hoorn vormen. Voor een goede weergave van de midden- en
hoge tonen is het evenwel gewenst dat de geluidstrillingen recht32

Fig. 6. Door de weergevers links en rechts vóór ons te plaatsen
wordt in de kamer het grootste gebied voor stereo weergave verkre
gen. De weergevers zijn daarbij een weinig schuin te plaatsen, waar
door de weergave van de hoogste frequenties veelal beter is dan
als de weergevers vlak tegen de muur worden geplaatst. Echter :
hoe beter de kwaliteit van de weergevers, hoe minder kritisch hun
stand ten opzichte van de muur is.
streeks onze oren bereiken, hetgeen inhoudt dat de weergevers
meestal niet op de grond, doch op oorhoogte, d.w.z. ca 1 m.
boven de vloer moeten worden geplaatst. Door de weergevers
evenwel toch in de hoeken te houden, wordt een goede lage tonen
weergaven gewaarborgd.
Samenvattend kunnen we dus stellen dat:
le De weergevers met de plaats, van waaruit men naar de weer
gave luistert, een min of meer gelijkzijdige driehoek vormen.
2e De beste weergave van de lage frequenties wordt verkregen als
de weergever in de aan een muur grenzende hoeken worden ge
plaatst en bij voorkeur op de grond staan.
3e De luchtweg tussen de weergevers en de oren vrij is, dus dat
er geen voorwerpen (feauteuil, stoel, deur, enz.) tussen onze
oren en de weergevers staan, hetgeen betekent dat de weer
gevers meestal niet op de grond, doch ca. lm. daar boven
moeten worden opgesteld.
We willen nu echter enkele praktische voorbeelden geven, waar
bij we het bovenstaande in acht nemen. In een normale woonkamer
met de afmetingen van ca. 4 x 6 m. onderscheiden we meestal een
eethoek en een zithoek. We gaan er van uit, dat de zithoek de plaats
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Fig. 7a. Men streeft er naar de weergevers zover van elkaar te
plaatsen, dat met de plaats waar wordt afgeluisterd een gelijkzijdige
driehoek wordt gevormd. (Van een gelijkzijdige driehoek zijn alle
zijden even lang).
Fig. 7b. Is niet te voldoen aan de voorwaarde van fig. 7a, dan mag
men de afstand tussen de weergevers wel iets kleiner nemen dan de
overige zijden van de denkbeeldige driehoek.
Fig. 7.c. Het is in het algemeen af te raden de afstand tussen de weer
gevers groter te nemen dan de overige zijden van de denkbeeldige
driehoek.
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is, van waaruit het meest wordt geluisterd. We plaatsen de weer
gevers nu bijvoorkeur in de hoeken aan die muur van het vertrek,
die het verst van de afluister plaats is gelegen, waarmede wordt
bereikt dat op alle plaatsen in het luistergebied een zo goed moge
lijk stereobeeld wordt gevormd en het niet kan voorkomen, dat een
van de toehoorders dicht bij één van de weergevers zit. Het is
daarbij geen bezwaar als de onderlinge afstand tussen de weergevers
iets meer dan 3m., b.v. 3, 50 of 3, 75 m. is (hart op hart), omdat
toch wordt voldaan aan de regel dat een gelijkzijdige driehoek wordt
gevormd, zoals fig. 8 laat zien.
(.M
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Fig. 8. In een vertrek van ca. 4x6 m is dit een gebruikelijke opstelling.
Fig. 9. Ook deze opstelling kan worden aangehouden met iets minder
goede lage tonenweergave.
De wens om de weergevers elk in één van de hoeken van het vertrek
te plaatsen en de wens om de weergevers met de afluisterplaats een
gelijkzijdige driehoek te laten vormen, botsen wel eens met elkaar.
Een opstelling als geschetst in fig. 7c, waarbij wel beide weer
gevers elk in een hoek staan, maar geen gelijkzijdige driehoek
wordt gevormd, is beslist fout. Men dient in dit geval de weer
gevers dichter bij elkaar te plaatsen, waarbij het dus niet moge
lijk is om ze in de hoeken te hebben, zie fig. 9. Aangezien we voor
beide weergevers zoveel mogelijk dezelfde condities moeten schep
pen is het niet toelaatbaar de ene weergever in een hoek en de andere
aan de muur te plaatsen, zoals geschetst in fig. 10, al zou dat voor
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de lage tonen weergave van de weergever, die in de hoek staat, gun
stiger zijn. Dan maar genoegen nemen met iets minder goede lage
tonen weergave.

n

□ffl□
□

Fig. 10. Het is af te raden één weergever aan een muur en de andere
in een hoek te plaatsen.
Indien de weergevers te ver uit elkaar staan ontstaat te veel de
situatie van fig. 7c. Hierbij verdwijnt het stereobeeld direct zo
dra we ons hoofd bewegen: er zal duidelijk een "gat" in het geluidsfront zijn. Bezit men een lange kamer, dan de weergevers
bij voorkeur aan de kortste muur plaatsen, zoals fig. 7b, laat
zien. Weliswaar ontstaat hier geen gelijkzijdige driehoek tussen
de weergevers en de aflui sterplaats, waardoor er iets meer overspraak tussen de kanalen is (overspraak zie hoofdstuk 3.5.) doch
dat is minder nadelig dan een situatie als geschetst in fig. 7c.
Echt moeilijk kan de situatie zijn bij niet-symmetrische woon
vertrekken, kamers met zij- vertrekken en L-vormige woonruim
ten. Is het nevenvertrek klein of slechts door een niet al te grote
"poort" van het woonvertrek gescheiden, dan kan men doen alsof
deze zijkamer er niet is; fig. 11a, 11b en 11c geven zomaar enke
le opstellingsmogelij kheden.
Is het nevenvertrek door een grote "poort" van de woonkamer ge
scheiden, waardoor als het ware gesproken kan worden van een
grote kamer, dan is eigenlijk weer alleen een opstelling als van
fig. 12a aan te raden, ofschoon fig. 12b toch ook een goede op
lossing is.
Bij L-vormige woonvertrekken kan men kiezen uit één van de
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a.

Fig. 11. a. b. c. d. Enkele mogelijke opstellingen in woonvertrekken
met bijzondere vormen. Het gearceerde deel geeft het gebied van de
stereo weergave aan.
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figuren lla,b,c en d. Neem als afluisterruimte in ieder geval het
grootste deel van het vertrek en probeer zelf eens wat andere op
stellingen, want dat kan allemaal samenhangen met de plaats van
de meubels. In ieder geval moet men zich er mee verzoenen, dat
niet overal een goed stereogeluid te verwezenlijken is.

a.

b.
Fig. 12a.b. Twee mogelijkheden voor een woonkamer met een groot
neven vertrek.
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3.3.

Wat voor weergevers passen we toe?

Het beste advies dat men binnen het kader van dit boekje kan geven
is: die weergevers aan te schaffen die naar eigen goeddunken het
beste klinken, want alleen dan zal men tevreden zijn omdat men het
zelf heeft gekozen. Vanzelfsprekend gaat men bij de koop nimmer
af op de reclamefolders en brochures aangezien hierin altijd het
eigen merk wordt geprezen zonder dat er iets van de werkelijke
kwaliteit wordt gezegd. Laat u daarentegen wel voorlichten door een
goede vriend, bij voorkeur geen technicus, maar iemand met goede
oren, of luister naar wat de verkoper heeft te zeggen. Laat hem
uitleggen waarom hij die of die weergever de beste vindt en waarom
de andere iets minder en
luister zelf steeds goed bij demonstraties. Ga met eigen oren na of ze gelijk hebben en neem bij twee
strijd toch die weergevers die u zelf de beste acht.
Heel belangrijk is het om alle weergevers, die men u kan demon
streren, even te beluisteren. U hoort dan hoe goed de duurdere
weergevers zijn en kunt zo vergelijken welke goedkopere typen het
meeste de klank van de duurdere hebben. Het gaat nl. meestal wel
op dat de duurdere weergevers de beste zijn, maar pas op: er be
staat tussen de talloze merken een heel groot prijsverschil bij na
genoeg gelijke kwaliteit.
Een weergever is een bijzonder kritische schakel. Een fabrikant
lukt het alleen om echt goede weergevers op de markt te brengen
als hij mensen in dienst heeft die vakkundig zijn en liefde voor het
onderwerp hebben. De liefde en bekwaamheid treft men vanouds
aan in Engeland, waar het langst de beste weergevers vandaan ko
men, maar de belangstelling voor wat wel de zwakste schakel in de
audioketen wordt genoemd is vanzelfsprekend ook wel in andere
landen te vinden, zoals in ons eigen land. Let vooral eens op die
kleine fabriekjes, bijna altijd eenmansbedrijfjes, waar met een
soms aandoenlijke tederheid verrassend goede weergevers worden
vervaardigd
Behalve dat de weergevers zich door het aantal luidsprekers onder
scheiden, kan ook een indeling op grond van de uitvoering van de
kast worden gemaakt. Er zijn weergevers die van achteren zijn
afgesloten met geperforeerd karton en andere die geheel dicht zijn.
De eerste voldoen op de lange duur zeker nietl De geheel gesloten
kasten of kasten met een tunnel of koker aan de voorzijde, de zg.
basreflex-systernen, voldoen wel. De laatste jaren is een toenemen
de belangstelling voor omni-direktionele weergevers waar te ne
men, welke ten behoeve van een goede rondstraling van het geluid,
ook luidsprekers aan de achterzijde en soms ook aan de zijkanten
van de kast bezitten.
De meeste weergevers zijn gesloten; het gaat er nu om of men een
kleine, middelgrote of grote weergever wil (en kan) plaatsen. Meen
niet dat de kleine weergevers, meestal bekend als drukkamerweergever, goedkoper zullen zijn dan de grotere . Er zijn wel goedkope
kleine weergevers, maar daar is de kwaliteit dan ook naar.
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Neem bij voorkeur zo groot mogelijke weergevers, omdat de lagetonen-weergave daarvan beter is. De kwaliteit van de lagetonenweergave wordt evenwel niet alleen door de grootte van de kast be
paald; ook de toegepaste lagetonen-luidspreker heeft hierin een
grote invloed. De laagste weer te geven frequenties worden bepaald
door de eigen resonantie van de luidspreker. Dit is de frequentie
die de luidspreker het gemakkelijkst en het luidst produceert. Be
neden deze eigen resonantie fungeert de luidspreker niet meer zo
goed, zodat de fabrikant zich beijvert deze eigen resonantie zo laag
mogelijk te houden.
Dit is mede gewenst omdat de resonantiefrequentie in een gesloten
kast in ongunstige zin wordt beïnvloed: hij wordt nl. hoger en wel
des te meer naarmate de kast kleiner is. De nieuwste techniek, die
van de drukkamer-weergever, is een luidspreker(tje) met een ex
treem lage eigen resonantie te fabriceren en deze dan in een zo
klein mogelijke kast onder te brengen. De resonantiefrequentie gaat
dan met een sprong omhoog, maar zo lang deze rond 50 Hz blijft is
voor de woonkamer een voldoend gunstig resultaat verkregen, lees
hoofdstuk 4.3.
Het spreekt echter vanzelf dat een geëigende goede lagetonen-luid
spreker in een niet al te krappe kast een betere lagetonen-weergave biedt en het is niet moeilijk dit zelf te ontdekken.

3.4.

De faze van het stereo signaal

Een geluidstrilling kunnen we ons over een bepaalde tijd verdeeld
voorstellen. We verdelen de tijd daarbij in fazen, hetgeen in de
techniek heel gebruikelijk is om te kunnen vertellen wat er in die
bepaalde tijdgebieden, die fazen, met de trilling gebeurt.
Bij een muziekinstallatie worden geluidstrillingen voortgebracht
door de luidsprekers in de weergever: de luidspreker bezit voor
deze functie een membraan of conus, welke een heen en weer
gaande beweging kan uitvoeren om zodoende de lucht in trilling
te brengen. We kunnen ons wel voorstellen dat, als we de tijds
delen heel klein nemen, vastgesteld kan worden-of de conus of
het membraan naar voren of naar achter beweegt. Men zegt dan
dat de faze positief of negatief is, maar dat mogen we wel ver
geten. Voor een goede stereo- en mono weergave is het evenwel
belangrijk dat de faze van de conusbeweging, eenvoudiger gezegd:
de faze van een weergever, gelijk is aan die van de andere weer
gever. Als de faze tegengesteld is kan geen normaal stereobeeld
worden gevormd terwijl de weergave van de lagetonen beduidend
slechter wordt. Een juiste weergever-faze kan worden verkregen
door de aansluitdraden van een van de weergevers te verwisselen,
zie fig. 13.
Met behulp van een 4,5 V batterij kunnen we zelf gemakkelijk de
juiste faze van onze luidsprekers bepalen. Daartoe sluiten we de
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Fig.13. De juiste faze kan worden verkregen door de
aansluiting van een van de weergevers te verwisselen.

batterij een kort ogenblik op de luidspreker aansluitingen aan en
kijken daarbij naar de uitslag van de conus. Dan merken we bijv.
de positieve kant van de aansluitdraden, waarbij de conus naar
voren beweegt. De andere luidsprekers merken we overeenkomstig.
Er bestaan grammofoonplaten waarop luisterproeven voorkomen,
aan de hand waarvan men kan vaststellen of de faze van de weer
gevers wel juist is. Zonder dergelijk hulpmiddel lukt het ons
echter ook wel. We spelen daartoe een mono grammofoonplaat af
met de functieschakelaar op de versterker in de stand mono, nemen
precies midden tussen de weergevers plaats, stellen de balans goed
in en luisteren aandachtig naar de muziek. De juiste faze kan nu
proefondervindelijk worden vastgesteld door de aansluitingen van
één van de weergevers te verwisselen. Bij juiste faze moet het
geluid precies uit het midden tussen de weergevers komen; bij on
juiste faze horen we het geluid van rondom komen, hetgeen zich
duidelijk manifesteert als men het hoofd iets dichter naar een van
beide weergevers beweegt. Dit is de foutieve toestand, al zal men
het juist wel aangenaam vinden dat het geluid zo "ruimtelijk” klinkt;
voor stereo en voor een goede lage tonen weergave is een onjuiste
faze taboe, (zie fig. 14a en b)
Het zal de aandachtige lezer niet ontgaan dat bij een stereo-signaal
alleen bij lage tonen een verband tussen de faze bestaat. Inderdaad
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is alleen bij lage tonen, als gevolg van de grote golflengte een ver
band in de faze vast te stellen. Bij hoge frequenties, met hun veel
ldeinere golflengte, ontstaan zo snel fazeverschillen, dat er prak
tisch geen verband meer bestaat. Hierbij dragen de fazeverschil
len juist bij tot de richting informatie.

Fig. 14. a. Bij de juiste faze schijnt het alsof het geluid van een monaurale signaalbron (bijv. een mono grammofoonplaat), precies uit
het midden tussen de weergevers komt.
Fig. 14. b. Bij onjuiste faze schijnt het alsof het geluid links en
rechts aanwezig is.

3.5. Overspraak
Overspraak is een technische term, waarmede de onderlinge be
ïnvloeding van de beide stereokanalen wordt bedoeld. Ofschoon
bij de audiotechniek deze overspraak een lastig en veel omstreden
verschijnsel is—we hebben ermee te maken in de grammofoon
plaat, het PU element, de versterker en de beide weergevers—
zullen wij er het hoofd niet over breken. Houdt er bij de plaat
sing van de weergevers evenwel rekening mee dat we hier met
een natuurlijke vorm van overspraak hebben te maken: het ge
luid van de linieer weergever zal niet alleen het linker oor, maar
ook iets zwakker het rechter oor bereiken en hetzelfde geldt voor
de rechter weergever en het linker oor. Bij de opname wordt zo
veel mogelijk met deze natuurlijke overspraak rekening gehouden.
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HOOFDSTUK 4

DE AKOESTIEK VAN DE KAMER

4.1.

Algemeen

Zoals al vrij uitvoerig werd beschreven in de inleiding wordt de
geluidskwaliteit voor een bijzonder groot deel bepaald door de
akoestiek van de kamer. We toonden aan dat galm een wezenlijk
bestanddeel van geluid is en dat het kenmerkend voor bepaalde
geluiden is. Elke vorm van galm die niet bij het oorspronkelijke
geluid hoort, schaadt de natuurlijkheid. En ofschoon vele bewoners
het zich niet bewust zijn, treden in de meeste woonvertrekken
ontoelaatbare reflecties op, die galm veroorzaken en de geluids
kwaliteit benadelen.
Reflecties, het laat zich al raden, ontstaan voornamelijk tussen
harde, stenen muren. In ongunstige gevallen kan een geluidtrilling
enkele malen tussen de muren heen en weer worden gekaatst eer
de trilling zo sterk verzwakt is, dat we hem niet meer horen; zie
fig. 1.
GELUIDSBRON

Fig.1. Een harde muur weerkaatst het geluid: indien twee tegenover
elkaar liggende muren het geluid weerkaatsen , kan de trilling zich zo
lang blijven voortplanten dat er een uitgesproken galm ontstaat.
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Een harde (stenen of betonnen) muur, waarop een dunne wanddecora
tie (behang, flanel, jute o.i.d.) is aangebracht, zal geen geluid ab
sorberen. Een muur, welke van een uitgesproken dempende wandbedekking is voorzien (kurk, houtwolplaten, zachtboard met sleuven
of gaatjes enz) zal het grootste deel van de geluiden van het geluidsspectrum absorberen, d.w.z. in zich opnemen, waardoor geen ge
luid wordt teruggekaatst.
Het is heel eenvoudig om vast te stellen of de reflecties in de ka
mer te sterk zijn. Men behoeft slechts in een stil uur in de kamer
te gaan staan en met de tong te klakken, in de vingers te knippen
of de handen tegen elkaar te slaan; hoort men na een dergelijk
pulsvormig geluid een kortstondige echo in de vorm van een snel
opeen volgend tak-tak-tak, dan zijn de reflecties voor een goede
muziek weergave te sterk.
De reflecties zijn sterk afhankelijk van de soort woning en de in
richting. Heeft men pompeuze meubelen en een groot bankstel
met veel pluche, dikke, wollige vloerbedekking, zware velours
gordijnen, hier en daar een sierkleedje en veel snuisterijen als
plastiekjes, vazen, schilderijen e.d. en is het een antieke woning
met betengelde muren, dan is een uitermate goede basis voor een
optimale muziek weergave geschapen. Maar ja, wie woont tegen
9
woordig nog zo
Het is evenwel ook met moderne interieurs, zelfs van een "steriele"
samenstelling, heel goed mogelijk een goede akoestiek te verkrijgen.
De dempende werking, die normaliter uitgaat van het antieke meubi
lair, kan worden overgenomen door de muren zelf en het plafond,
als deze met een absorberend wandmateriaal worden bedekt. Heeft
geen van de muren in onze woning een geluiddempende struktuur,
dan moeten we deze onverwijld aanbrengen.
Als geluiddempende materialen komen altijd die stoffen in aan
merking die zacht en luchtig zijn en sterke lobben bezitten, d.w.z.
niet een glad oppervlak bezitten, doch ruw, ruig of uitgesproken
hobbelig zijn. Vanouds is zachtboard een bekend akoestisch ge
schikt materiaal. zie afb. 2.
Decoratieve wandbekledingsmaterialen als jute, linnen, grasweefsel, vinyl e.d., die direct op de wand worden aangebracht,
hebben weinig of geen geluidabsorberend vermogen, zodat deze
de akoestiek niet zullen verbeteren. Er zijn verschillende fabri
kanten die speciale tegels in de handel brengen, vervaardigd van
zachtboard of een ander materiaal met een nog luchtiger samen
stelling, waarin gaatjes en sleuven zijn aangebracht, die de dem
pende werking optimaal maken. Inlichtingen bij de houthandel of
b.v.
Bouwmaterialenhanclel Treetex NV, Zeedijk 6, Utrecht.
Een nadeel van de geluidabsorberende materialen als zachtboard,
mineraal wol, glaswol, e.d. welke alle in tegelvorm in de handel
zijn, is dat hun zwakke struktuur de toepassing als wandbedekking
niet raadzaam maakt. Bovengenoemde materialen lenen zich uit!
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sluitend als plafond bedekking.
Doordat het plafond evenals de vloer een groter oppervlak heeft
dan een van de muren, heeft het geluid dempend maken van het
plafond alleen al een bijzonder gunstig resultaat op de akoestiek
van de kamer. De voor een plafond geschilde materialen zijn
bovendien goedkoper, zodat men de oplossing van de akoestische
problemen in de eerste plaats in de bedekking van het plafond moet
zoeken. Wil men meer geld uitgeven om de beste akoestische omstan
digheden te scheppen, dan kan men behalve het plafond ook een van de
muren, enwel die achter het afluistergebied, met materiaal geluid
dempend maken, (zie fig. 3.)

%

Afb.2. Geluiddempende plafondtegels van zacht materiaal, zoals
deze o. a. door Treetex in de handel worden gebracht.
En tenslotte zal niemand u beletten om twee of drie, wellicht alle
muren en het plafond met dempend materiaal te dekken: hoe meer,
hoe beter!
Voor muren heeft men stevige materialen ontwikkeld, die door een
luchtige struktuur (houtwolplaten) of door de aanwezigheid van sleu
ven en/of gaatjes toch bijzonder goede akoestische eigenschappen
bezitten. We denken aan het schitterende, maar dure gefineerde
Antisone, vervaardigd door
Bruynzeel Efdebe NV., Kilkade 9, Dordrecht, (zie afb.4)
of aan de wat minder fraaie, maar toch ook heel decoratieve
Dhenaclite, geïmporteerd door
E. M. van de Pol' s handelsonderneming NV.
Mauritskade 3, Den Haag. (zie afb.5)
Verder bestaan er kurkplaten, die, indien voldoende dik (min.
30 mm) en ongelijkmatig opgebracht of uitwendig verruwd, even
eens zeer goede eigenschappen bezitten. Een andere mogelijk46
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Afb.4. Antisone, dat vervaardigd is van vezelplaat met luchtkanalen.
Door een prachtig fineer lijkt het alsof de wand met hout is betimmerd.
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Afb.5. Dhenaclite, een grof materiaal dat, goed bij de overige inrich
ting van de woonkamer aagepast, beslist niet behoeft te misstaan.
heid is het om houten schroten op een regelwerk van ca. 10 mm
dikte aan te brengen, doch niet aansluitend, maar met een tussen
ruimte van ca. 10 mm. De ruimte achter de schroten wordt dan
opgevuld met glas-of houtwoldekens, afgedekt met dun gaas of
zwart plastic folie om het stuiven tegen te gaan.
Tot nu toe hebben we het alleen gehad over reflecties, die door
genoemde mogelijkheden tot een onschadelijk niveau kunnen wor48

den teruggebracht. Er bestaan ook resonanties, die uitsluitend
bij de laagste tonen in het audiospectrum zullen optreden. Een
resonantie is het gevolg van de reflectie: bij de lage tonen met
hun grote golflengte treden er z.g. staande golven op, die op
bepaalde plaatsen in de kamer het geluid van één bepaalde (lage)
toon beduidend luider doen klinken. Deze resonanties zijn moei
lijk met de normale geluiddempende wandmaterialen te dempen,
die alleen op de hogere tonen uitwerking hebben. Door een be
paalde bevestigingsmethode van de materialen kan evenwel het
meest gunstige effect worden verkregen.
Die bevestigingsmethode is de dempende materialen nimmer
direkt op de muren te bevestigen, doch op een afstand van ca.
40 mm. Hiertoe wordt tegen de muur een houten lat- of regel
werk bevestigd, waartegen het materiaal (meestal in de vorm
van tegels) wordt bevestigd. De ruimte tussen de muur en de
wandbedekking behoeft niet te worden opgevuld, behalve in ge
val er houten schroten op het regelwerk worden gespijkerd, die
immers zelf geen akoestische demping geven (zie fig.6).
Men kan tenslotte inlichtingen inwinnen bij het
Bouwcentrum, Postbus 299 - Weena 700, Rotterdam.3.

STENEN OF
BETONNEN MUUR

Fig. 6a. Voor de beste demping
van alle audiofrequenties worden
geluiddempende tegels op een
afstand van ca. 40 mm. tegen
de muur bevestigd.

I
ca. CO mm.

4.2.

De plaats van de weergevers ten opzichte van
dempende muren

De akoestische werking van de muren heeft grote invloed op de
ruimtelijke verdeling van de geluidstrillingen. In het vorige hoofd
stuk behandelden we de opstelling van de weergevers, waarbij
49
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Fig.6.b. Een horizontaal
houten latwerk is genoeg
om panelen op te beves
tigen.

vooral werd gelet op de symmetrie van het stereo beeld. Be
halve door de vorm van het vertrek wordt deze symmetrie ook
beïnvloed door de akoestische eigenschappen van de muren. Bij
de voorbeelden werd tot nli toe aangenomen dat deze eigenschap
pen van de vier muren dezelfde waren, hetgeen in de meeste ge
vallen wel zo is.
Is reeds één of meerdere muren van het vertrek geluiddempend,
dan moet men bij de opstelling ook daarmede rekening houden en
omgekeerd: willen we één of meerdere muren geluiddempend ma
ken, dan moeten we rekening houden met de opstelling van de weer
gevers. Het zal duidelijk zijn dat als de linker en de rechter muur
dat aangaande sterk verschillen, zoals aangegeven in fig. 7, dat
dan een scheefgetrokken geluidsbeeld ontstaat. Een dergelijk ef
fect is niet te compenseren door het ene kanaal luider te zetten
dan het andere, bijvoorbeeld door de balansregelaar te verdraai
en, aangezien de demping meestal frequentie afhankelijk is.
(d.w.z. afhangt van de toonhoogte).
Is in de woonkamer één muur sterk absorberend, neem deze muur
dan achter de plaats waar wordt geluisterd. Af te raden is de weer
gevers juist voor de dempende muur te plaatsen, ofschoon dit met
het oog op de symmetrie wel mogelijk is, (zie fig. 8a en 8b).Op
deze manier kunnen er echter juist op de plaats, waar wordt afge
luisterd, nare reflecties ontstaan.
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Fig. 7. Indien de rechter of linker muur van het afluistervertrek
geluid absorbeert, d.w.z. een geluiddempend effect heeft, ontstaat
een scheef stereobeeld.

\
l
i

I

:
yr«i*< ttn
I

Fig. 8a. Indien één muur in het vertrek een sterk absorberende wer
king heeft, neme men deze muur achter de plaats waar men luistert.
Fig. 8b. Het is niet aan te bevelen om een geluiddempende muur ach
ter de weergevers te nemen.

\
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Fig. 9.a. 9.b. Het is zeer goed als twee aanliggende muren een
geluiddempende werking vertonen' . Dit is dan de beste opstelling.

Fig. 10. Een geval als fig. 9. maar bij een meer rechthoekige kamer.
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Bezit men een min of meer vierkante kamer, waarin twee wanden
geluiddempend zijn, dan is het aan te bevelen om een opstelling
als fig. 9a en 9b aan te houden. Is de kamer uitgesproken recht hoekig, neem de plaatsing dan volgens fig. 10. Zijn twee wanden
tegenoverelkaar geluiddempend, dan kan men het beste de opstel
ling van fig. 11 nemen. Zijn drie wanden of alle vier de wanden
gelijk, dan is uit de gegeven voorbeelden een juiste symmetrische
opstelling te maken; het zal ongeveer als in fig. 12 worden.

:

I
_Fig. 11. Wel goed voor de symmetrie, maar minder effectief voor
_ een demping van de galm is het als twee tegenover elkaar liggende
muren het geluid dempen. Dit is dan een goede opstelling.
Fig. 12. Het meest ideaal is het als drie muren geluiddempend zijn.
4.3. Weergave van lage tonen
De grootte van de kamer heeft veel invloed op de weergave van
de lage tonen. Zoéven lazen we reeds dat bij lage frequenties
z.g. "staande golven" in de kamer kunnen optreden. Een staande
golf treedt op bij een toon, waarvan de golflengte gelijk is aan de
grootste afstand tussen de muren. Als we nagaan dat de grootste
lengte in een gemiddelde woonkamer ca. 6 m. is en dat geluid
zich voortplant met een snelheid van 330 m/s, dan is eenvoudig
te berekenen dat een staande golf zal optreden bij een toon van
330
tt = ca. 55 Hz.
6
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Lagere tonen (met grotere golflengte) passen niet meer tussen
de muren en kunnen dan ook niet goed gevormd worden. Dat be
tekent dat het niet veel zin heeft om (dure) weergevers toe te
passen, die in staat zijn om frequenties lager dan ca. 55 Hz
weer te geven. De fabrikanten brengen dan ook vrijwel uitslui
tend weergevers op de markt, waarvan het geluidsspectrum
reikt vanaf gemiddeld 60 Hz (sommige 50 Hz, andere wel 70 Hz
e.d.) tot in de hoogste audio frequenties.
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HOOFDSTUK 5

PLAATSING VAN DE AUDIOAPPARATUUR
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Ten aanzien van de plaatsing van de verschillende audio compo
nenten, zoals platenspeler en/of bandrecorder, afstemmer en
versterker zal iedereen zich wel een bepaald idee hebben ge
vormd, eer hij tot de aanschaf van de installatie overging.
Schrijver heeft echter de ervaring dat veel gekozen oplossingen
weinig handig zijn en soms wel onlogisch, om welke reden we
er beknopt enige aandacht aan willen besteden.
5.1. Plaats van de versterker
Op de versterker zitten alle regelorganen, zoals de sterkte, klank
en balans regelaar en de keuze schakelaar. De enige goede plaats
van de versterker is eigenlijk precies voor de plaats waar we ge
bruikelijk zijn naar de stereo weergave te luisteren. Hiertoe zul
len we evenwel meestal niet overgaan. Niet dat het gek zou zijn
om de versterker v<5dr ons op een tafel te zetten—als er geen na
delen aan verbonden waren, dan zouden we dat zeker moeten doen—
maar het is bovenal lastig in verband met de veelheid aan draden,
die achteruit de versterker komen en bovendien kunnen andere
:
i
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Fig. 1. De versterker moet binnen handbereik staan.
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attributen, die gebruikelijk een plaatsje op een tafel vinden, zoals
een goed smakend kopje koffie en/of enige tijdschriften, er dan
niet staan.
Daarom moet de versterker naast ons staan. Pal naast het ge
makkelijk zittende fauteuil of de bank en op een zodanige hoogte,
dat we er gemakkelijk bij kunnen. Bij een dergelijke opstelling is
het mogelijk om de nodige regeling vanuit de afluisterplaats te
doen, hetgeen wel een vereiste is, want alleen daarvanuit is goed
te horen of we de klank, sterkte en balans goed instellen.
5.2. Plaats van de afstemmer
Direct naast de versterker of, als dat een handig gebruik niet in
de weg staat, aan de andere kant van het fauteuil kunnen we de
afstemmer plaatsen. De afstemmer is immers na de versterker
het apparaat waar het meeste aan wordt gedraaid. Het kan in vrij
wel alle gevallen geen kwaad om de lengte van het verbindingssnoer tussen afstemmer en versterker iets te verlengen, maar
lees dit aangaande de gebruiksaanwijzing door. Er bestaan n.1.
afstemmers waarbij dat niet mag, zoals die van het merk Quad.
Er bestaan tegenwoordig veel gecombineerde afstemmer-versterkers, waarbij vanzelfsprekend geen aparte plaats voor de
afstemmer behoeft te worden gezocht.
5.3. Plaats van de platenspeler
Een platenspeler kan vrijwel nimmer gemakkelijk gezeten vanuit
een stoel of bank worden bediend. Het heeft daarom vooreerst geen
zin de platenspeler binnen handbereik te hebben; men zal het beste
steeds even opstaan als een andere plaat wordt opgezet.
Vlakbij de platenspeler plaatsen we de cassette, waarin de grammo
foonplaten worden bewaard. Doordat dit geheel vrij wat ruimte in
neemt, kunnen we het meestal niet tezamen met afstemmer en ver
sterker in onze directe nabijheid plaatsen. Wel moet er op worden
gelet dat het verbindingssnoer tussen platenspeler en verterker
meestal niet mag worden verlengd. Lees hiervoor hoofdstuk 6
door.
5.4.

De plaats van de bandrecorder

Voor de bandrecorder geldt min of meer hetzelfde als wat voor
de platenspeler van kracht was, met dit verschil dat verlenging
van het verbindingssnoer tussen bandrecorder en versterker wel
naar believen kan worden verlengd tot een maximum van ca. 2 m.
Zie fig. 2.
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Fig. 2. Een mogelijke opstelling van de audioapparaten.
5.5. Slotsom
Het ligt in de aard van deze tijd om voor een probleem een
rationele oplossing te zoeken en alle gebruiksvoorwerpen zo
functioneel mogelijk te plaatsen. Houdt daarom zoveel mogelijk
de geschetste opstelling aan en bedenk dat het vooral het gemak
is, dat de mens dient. Laat u nimmer verleiden de apparatuur
op een mooi wandmeubel of in een andere afgelegen hoek te plaat
sen, want het is enorm lastig om voor een kleine handeling te
moeten opstaan en
men is alleen vanuit zijn stoel in staat
om te beoordelen of een juiste balans en klank is ingesteld.

.
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HOOFDSTUK 6

VERLENGING VAN DE VERBINDINGSKABELS

Bij een opstelling van de weergevers en de andere componenten,
zoals deze in de voorgaande hoofdstukken is geschetst, zal zich
ongetwijfeld de noodzaak kunnen voordoen dat bepaalde snoeren
en kabels moeten worden verlengd of zelfs misschien moeten
worden ingekort. Er zijn daarbij enkele regels in acht te nemen,
die we hier puntsgewijze de revue laten passeren.
6.1. Verlenging van weergeversnoer
Aangezien de gangbare weergever impedantie (zie hoofdstuk 7.1
van 4, 8 of 16ÏÏ nogal laag is moet terdege worden opgelet op de
dikte van de aders van het weergever snoer. Vooral indien de
lengte van het snoer meer dan 5 m. bedraagt, hetgeen in vele
gevallen zo is, gaat de weerstand van het snoer een woordje mee
spreken.
In aanmerking komt normaal soepel snoer, zoals dit voor electrische apparaten: schemerlamp, strijkbout, stofzuiger e.d. wordt
gebruikt. De dikte van de aders neme men minimaal 1 mm2 ;
als een heel lang snoer moet worden gebruikt neemt men 2 mm^
(zie fig. la).

Fig.l.a. Voor de weergevers kan men normaal plat snoer gebruiken.
Fig. l.b. Bij voorkeur maken we gebruik van ronde kabel met ver
schillend gekleurde adres.
Bij voorkeur past men rond snoer toe, omdat daarvan de ommanteling van de beide aders verschillend gekleurd is. Die verschillende
kleuren helpen ons direct de juiste luidspreker faze (zie hoofdstuk
3.4.) te vinden (zie fig. l.b.). Op vele weergevers is n.1. één van
de beide aansluit klemmen van een teken voorzien: een + teken of een
gekleurde stip. *Ook de luidspreker aansluitingen op de versterker
hebben een + teken of een-T-teken, welk laatste de massa-aansluiting
aanduidt. Dank zij de gekleurde aders zijn we nu in staat, om bij
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beide kanalen de + tekens op de weergevers en de versterker met
elkaar door te verbinden, waardoor men een vrij grote zekerheid
heeft dat de faze van de weergever in orde is. (zie fig. 2.)
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Fig. 2. Dank zij verschillend gekleurde aders kunnen beide weergevers
in gelijke faze worden aangesloten.
Moderne weergevers en versterkers hebben geen aansluitklemmen,
maar speciale contact dozen, waarin een kleine steker met een
platte en een ronde pen past, zie fig. 3. De juiste faze wordt hier
verkregen door de beide stekers aan het uiteinde van het snoer op
dezelfde manier te bevestigen zie fig. 4. Pas voor het luidspreker
snoer niet de dunne, afgeschermde kabel toe, die voor verbinding
met afstemmer, platenspeler en bandrecorder e.d. pleegt te wor
den gebruikt. Dit is vrij'duur en heeft voor de weergevers te veel
weerstand.

6.2

Verlenging van het pick-upsnoer

Het snoer yoor de stroomvoorziening van de grammofoonmotor
kan men zolang maken als men wil. Het speciale snoer, dat voor
verbinding met de versterker zorg draagt, kan men evenwel niet
zo maar verlengen. Men moet daarbij op het volgende letten.
Het zwakke electrische signaal, dat door het PU element wordt
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Fig. 3. Moderne steker
voor weergevers.
PLASTIC OMHULSEL OVER
-OE STEKER SCHUIVEN

Fig. 4. Aansluiting van draden aan de speciale stekers.'
afgegeven, wordt in de versterker aanzienlijk versterkt. Door
de aard van het PU element kunnen zeer gemakkelijk electrische
storingen op het snoer inwerken. Deze storingen, hoe zwak ze
ook zijn, kunnen heel hinderlijk worden, aangezien ze in de ver
sterker tegelijk worden meeversterkt. Om dit te voorkomen heeft
men een speciaal soort kabel ontwikkeld, waarbij de ene ader rond
de andere ader zit. Fig. 5 laat enkele voorkomende typen zien.
Een hebbelijkheid van de afgeschermde kabel is dat dat er een aan
zienlijke "capaciteit" tussen beide geleiders aanwezig is. Wat met
die capaciteit in de radio techniek wordt bedoeld laten we maar
buiten beschouwing; voor ons is het van belang dat‘het een grote
invloed heeft op het PU element.
Het gevolg van die beïnvloeding is bij verschillende soorten PU
elementen anders; bij de dynamische elementen;zie hoofdstuk 9.10.
zal de weergave van de hoogste audiofrequenties sterk worden
verzwakt. Indien men dus een dynamisch element in zijn pla
tenspeler heeft, is slechts een beperkte kabel capaciteit toe
laatbaar: de lengte van het PU snoer bedraagt meestal 1 m
en mag onder geen enkele voorwaarde langer worden geno
men.
Bij kristal- en keramische PU elementen (zie hoofdstuk 9. 10)
worden als gevolg van de kabel capaciteit niet de hoogste audio
frequenties verzwakt, maar alle audiofrequenties. Dat is in
principe niet zo vreselijk, de versterker bezit meestal vol
doende versterkingsreserve om de verzwakking te compen
seren. De verzwakking is bovendien gering; men begint het
pas te merken als het snoer langer dan 3 a 5 m. is. Bezit
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Fig.5. Enkele soorten afgeschermde kabel.
men dus een platenspeler met een keramisch- of kristal element,
dan is verlenging van het PU snoer wel mogelijk.
Bij die verlenging gaat men als volgt te werk:
De buitenste ader, welke de binnenste elektrisch afschermt en
"ommantelingM wordt genoemd, moet altijd met "massa" of
"aarde" worden verbonden. Verlenging van het pick-up snoer
is vanwege de gecompliceerdheid van de kabel ondoenlijk: heeft
men een langere kabel nodig, dan vervangt men het oude snoer
in zijn geheel, waarbij men er terdege op let hoe het oorspronke
lijk heeft gezeten.
Moderne Europese versterkers zijn uitgerust met bijzondere contakt dozen, waarin speciale 3- of 5 polige stekers passen. De pen
nen van de stekers zijn genummerd: pen 2 is altijd massa (of
"aarde") en hieraan komt dus de ommanteling. Pen 1 en 3 zijn de
signaal aders: nr. 1 voor het rechter kanaal en pen 3 voor het lin
ker kanaal. Betreft het een steker met vijf pennen, dan is nr.3
voor het linker kanaal en pen nr. 5 voor het rechter kanaal.
Fig. 6 laat enkele mogelijkheden zien.
Achter in het boek vinden we op blz. 116 en 117 meer gegevens over
elektrische aansluitmogelijkheden.
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Fig. 6. Enkele voorbeelden van moderne stekkers met hun aansluitin
gen.
6.3. Verlenging van het afstemmersnoer
Het verbindingssnoer tussen afstemmer (in het Engels "tuner" ge
noemd) en versterker kan ook niet altijd zo maar worden verlengd.
Hiervoor moet men de gebruiksaanwijzing van de afstemmer na
lezen. In sommige gevallen mag het verbindings kabel beslist niet
worden verlengd of zelfs worden ingekort! Dat is het geval als de
capaciteit van het aanwezige snoer deel uitmaakt van het electronische circuit van de afstemmer. Ook hier wordt de weergave van de
hoge frequenties beïnvloed.
Sommige afstemmers zijn zodanig ontworpen, dat het snoer tot
een tiental meters mag worden verlengd. Kan men hierover niets
in de gebruiksaanwijzing vinden, dan wage men zich niet aan deze
ingreep.
De antenne en- aardverbindingen kunnen in het algemeen wel worden
verlengd, maar er zijn ook beperkingen. De meeste afstemmers
hebben twee antenne ingangen: één voor een AM antenne en één contactdoos (met twee gaatjes) voor een FM antenne. Soms zijn er twee
FM ingangen: één contactdoos (met twee gaatjes) voor een 300 ft an
tenne en één voor een 75 ft antenne, (ft = ohm spreek uit: oom)
(zie fig. 7).
Indien het een afstemmer is welke alleen voor ontvangst van FM
is ingericht, een z.g. FM afstemmer, dan ontbreekt natuurlijk
de ingang voor de AM antenne.
Bij een gecombineerde AM-FM afstemmer moet beslist worden
voorzien in een aardaansluiting, welke door uw installateur kan
worden aangebracht.
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Fig. 7. Antenne aansluitingen op een afstemmer. Soms zit er een omschakelcontactje, waarmee de AM antenne op de FM wordt aansloten,
waardoor men alleen een FM antenne behoeft aan te sluiten en kan
worden afgezien van de AM antenne. Lees de gebruiksaanwijzing.
De AM antenne aansluiting kan gewoon worden verlengd met een
enkel aderig stukje snoer. Bedenk wel dat dit snoer allerlei sto
ringen kan oppikken van huishoudelijke apparaten; bij voorkeur
plaatsen we de afstemmer daarom zo dicht mogelijk bij het raam,
waar de antenne wordt binnengeleid.
Voor de FM antenne wordt van een speciale, platte kabel gebruik
gemaakt, het z.g. lintkabel of Mtwin-leadM. Voor verlenging mag
men uitsluitend dit lintkabel gebruiken. Zie fig. 8a.
In een heel enkel geval, afhankelijk van de toegepaste FM antenne,
kan men geen gebruik maken van de platte lintkabel, welke een
impedantie van 300 ft heeft. Als de antenne een aanpassing van 60
& 75 ft heeft, past men z.g. coax kabel toe met een overeenkomstige
impedantie. Coax kabel is rond en is van een samenstelling als fig.
8b.
Een dergelijke kabel wordt vanzelfsprekend aangesloten op de 75 ft
ingang van de FM ontvanger. Deze ingang wordt ook meestal ge
bruikt in flat's, waarin een centraal antennesysteem, kortweg aan
geduid met "CAS” aanwezig is. In de gebruiksaanwijzing kunnen we
hierover meestal alle gewenste gegevens vinden.

.
I

6.4.

Verlenging van het bandrecordersnoer

Ook hierover komt uitsluitend afgeschermde kabel in aanmerking.
De invloed van de kabelcapaciteit is ook hier weer dat de hoogste
tonen uit het audiospectrum kunnen worden verzwakt, indien de

!

63

«ar
\i

300n LINTL'JN

\
SPECIALE COAXSTEKER

75 ü COAXKABEL

Fig.8.a. Een FM antenne kabel voor 300 ft antenne en een 300 ft
aansluiting op de afstemmer.
Fig. 8.b. Een FM antenne kabel voor een 75 ft antenne en een 75 ft
aansluiting op de afstemmers.
kabel te lang wordt genomen.
In duurdere bandrecorders zitten zodanige versterkers, dat de
kabels meestal heel lang mogen zijn. Die lengte hangt echter ook
af van de eigenschappen van de bandrecorder aansluiting van onze
stereo versterker. We dienen dus de gebruiksaanwijzing van de
bandrecorder én de versterker door te lezen. Is men deze kwijt,
houdt dan de regel aan dat de kabel niet langer dan 2 m. wordt
genomen.
Een bandrecorder kan in het algemeen alleen op een stereo ver
sterker worden aangesloten als deze laatste daarvoor een speciale
aansluiting, meestal een 5- polige contaktdoos bezit. Men kan dan
tegelijk opnemen en weergeven over de stereo versterker. Heeft
onze stereoversterker geen speciale bandrecorder aansluiting,
dan kunnen we alleen banden weergeven als de bandrecorder op
de "extra" ingang, meestal "aux" genoemd, wordt aangesloten.
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HOOFDSTUK 7

GEBRUIK VAN DE VERSTERKER

7.1.

Algemeen

Op een moderne versterker uit de hogere prijsklasse prijken veel
knoppen en schakelaars, die niet door iedereen worden begrepen
en daarom niet gebruikt- of verkeerd worden gebruikt. De goed
koopste versterkers bezitten veel minder regel organen- de
allernoodzakelijkste- en apparaten uit de middenklassen bezitten
er soms weinig, soms ook wel veel. We willen thans al die rege
laars en hun toepassing verduidelijken en tevens de aansluit- en
gebruiksmogelijkheden bezien.
7.2.

De regelorganen aan de voorzijde van de versterker

Om een idee te geven welke bedieningsknoppen op een versterker
kunnen voorkomen geven we hier een overzichtje:
Op een eenvoudige versterker komen in de eerste plaats voor:
1. aan/uit schakelaar.
2. keuzeschakelaar voor verschillende signaalbronnen, t.w. pickup, radio, band en soms: extra.
3. sterkteregelaar.
4. balans regelaar.
5. laagregelaar.
6. hoogregelaar.
7. stereo/mono schakelaar.
Is het een duurdere versterker, dan vinden we bovendien nog:
8. laag- af filter.
9. hoog- af filter.
10.schakelaar voor fysiologische sterkteregeling.
11.monitor schakelaar.
Tenslotte treffen we af en toe nog wat andere frutteltjes aan, zoals:
12. luidsprekerfaze-omschakelaar.
13. schakelaar om linker- en rechter kanaal te verwisselen.
14. scheidingsfilter voor schijn-stereo bij mono signaalbronnen.
De beide laatste zijn vaak met de stereo/mono schakelaar gecom
bineerd in de z.g. functieschakelaar. We zullen er nu enkele
van verklaren.
1. Aan/uit schakelaar: dat is duidelijk.
2. Keuzenschakelaar: achterop de versterker komen meestal drie
of vier ingangen voor t.b.v. een afstemmer, een platenspeler
65

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

(pick-up), bandrecorder en soms een extra ingang, (aux. ge
noemd). Op deze ingangscontactdozen kunnen genoemde een
heden permanent aangesloten blijven. Met de keuze schake
laar (soms een viertal druktoetsen) kan steeds één van de in
gangen worden ingeschakeld.
Sterkte regelaar: ook wel volumeregelaar genoemd, dat is
duidelijk.
Balansregelaar: met de sterkte regelaar wordt geluidssterkte
van beide stereokanalen tegelijk geregeld. Om het mogelijk
te maken de sterkte van beide kanalen onderling te regelen,
bijvoorbeeld om fouten van de platenspeler te compenseren
of om een betere geluidsverdeling te verkrijgen als we te
dicht op één van de weergevers zitten, is voorzien in een ba
lansregelaar. Deze ontbreekt indien de sterkte van beide
stereokanalen d.m.v. twee onafhankelijke sterkte regelaars
wordt geregeld.
Laag-regelaar: Hiermede wordt de sterkte van de lagetonen
ten opzichte van de midden en hoge tonen geregeld.
Hoog-regelaar: Hiermede regelen we de sterkte van de hoge
tonen ten opzichte van de midden- en lage tonen. De lageen hoge tonen regelaar vormen tesamen het klankregelsysteem.
Stereo-mono schakelaar: deze dient normaliter in de stand
"stereo" te staan, maar bij afspelen van een mono grammo
foonplaat in de stand "mono" te worden geplaatst teneinde een
bepaalde soort aftastvervorming (zie hoofdstuk 9) te eli
mineren.
Laag- ai filter: ook wel rumble filter genoemd. Dit filter
plaatsen we zoveel mogelijk in de "uit" stand, want dit filter
beperkt het lage tonen gebied van de versterker. Het filter
wordt in werking gesteld als blijkt dat bij grammofoon weer
gave een dof gedreun of gestommel optreedt. Het kan het ge
volg zijn van een slechte platenspeler of een slechte grammo
foonplaat: door de lage tonen af te snijden, wordt het gedreun
minder.
Hoog-af filter: ook wel ruisfilter genoemd. Bij toepassing van
goedkope pick-up elementen of slechte grammofoonplaten zal
er in het hoge deel van het geluidsspectrum vervorming ont
staan, welke effectief kan worden onderdrukt door het hoge
frequentie gebied af te kappen. Dat gebeurt als het filter wordt
ingeschakeld. Bij voorkeur laten we het in de "uit" stand om
dat bij goede weergave het filter de kwaliteit juist schaadt.
Omdat ruis meestal de genoemde vervorming begeleid, heeft
men het begrip ruis-filter ingevoerd.
In de duurdere versterkers kan met een andere regelaar het
afgekapte geluidsspectrum groter of kleiner wo.rden genomen.
Het laag- af filter bezit dan de regelmogelijkheid om de af
snijding van het geluidsspectrum beneden 30 Hz, 50 Hz of 100
Hz te laten plaats vinden en het hoog-af filter kan worden inge
steld op 5 kHz, 7 kHz of 10 kHz. De frequenties, waarbij het
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afsnijden plaats vindt, noemt men kantelpunten. Soms kan de
afsnijding van het hoge tonen gebied meer of minder sterk
("steil", zegt de technicus) worden genomen met weer een af
zonderlijke regelaar.
10. Fysiologische sterkte regelaar: Deze kan normaliter altijd
ingeschakeld blijven. Het beoogt het geluid bij kleine geluids
sterkte warmer en voller te laten klinken door de lage- en
hoge tonen relatief sterker door te laten komen. Bij het ver
draaien van de sterkte regelaar naar een grotere geluids
sterkte wordt dit sterkteverschil minder, hetgeen voor een
natuurlijke toonbalans precies gewenst is.
Op sommige versterkers zit ook een schakelaar voor fysio
logische sterkte regeling, doch die is dan vaak niet aan de
sterkteregelaar gekoppeld. Men noemt hem wel "loudness
control", "contour" of "-20 dB" toets. Hierbij mag dit bij
zondere filter wel bij kleine geluidssterkte ingeschakeld
zijn, maar het moet bij sterker geluid worden uitgescha
keld.
11. Monitor: Bij toepassing van een bandrecorder uit de dure
prijsklasse, waarop drie afzonderlijke toonkoppen voorkomen,
kan men door middel van deze schakelaar tegelijk van de band
afluisteren wat men op dat moment aan het opnemen is. Als
men deze schakelaar bedient hoort men dus in de "uit" stand
het geluid van één van de signaalbronnen (pick-up of afstemmer e.d.) en in de "in" stand het geluid zoals dit op de ge
luidsband is geregistreerd.
12. Fazeschakelaar: Met de fazeschakelaar zijn we in staat om
de faze van beide geluidskanalen gelijk te maken. De faze
schakelaar doet dus hetzelfde als onder hoofdstuk 3 op blz. 41
werd beschreven.
13. Omkeer schakelaar: Soms gebeurt het wel dat men een geluids
band of een grammofoonplaat afspeelt waarop links-en rechts
verwisseld zijn. Met de omkeer schakelaar kan deze fout op
geheven worden. Er zijn testplaten in de handel, aan de hand
waarvan kan worden gecontroleerd of links en rechts juist
zijn.
14. Schijn-stereo: Als men een mono signaalbron heeft, dus een
mono grammofoonplaat of band of mono uitzending over de
radio, kan men op eenvoudige wijze toch een bijzondere ruim
telijke werking verkrijgen door op schijnstereo over te gaan.
In de versterker zit dan een scheidings filter, zoals werd be
handeld in hoofdstuk 1.
7.3. Aansluitmogelijkheden achter op de versterker
Achterop de versterker treffen we in de eerste plaats het netsnoer aan, waarlangs de versterker zijn elektrische energie uit
het lichtnet krijgt toegevoerd. Daarnaast zit meestal een z.g.
netspanningscaroussel, waarmede verschillende netspanningen
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kunnen worden ingesteld. Meestal is deze 220 V.
Vervolgens vinden we vaak één of twee zekeringen, in een enkel
geval ook wel drukknopjes voor automatische zekeringen. De
zekeringen behoeden het voedingsdeel van de versterker voor
vernieling als er sluiting optreedt. Als de zekeringen defect
raken, kan men proberen deze zekeringen te vervangen door
andere van dezelfde sterkte, c.q. de knopjes na enige tijd wach
ten wederom indrukken. Branden de zekeringen weer door, dan
kan men nog controleren of de luidspreker snoeren of aanslui
tingen kortsluiting vertonen (de draadjes mogen elkaar niet ra
ken) . Meestal is de versterker defect geraaid; en moet dan terug
naar de handelaar.
Op de versterker komen ook luidsprekeraansluitingen voor. Zijn
dit aansluitingen zoals geschetst in fig. 1, dan passen hierop de
speciale luidspreker stekers van fig. 3 in hoofdstuk 6.

Fig. 1. De moderne luidspreker contactdozen, zoals die meer en
meer op de versterkers worden toegepast.

Fig. 2. Op vele Japanse en Amerikaanse apparaten wordt het weer
gever snoer met schroefklemmen vastgezet.
Vaak treffen we evenwel ook nog eenvoudige klemmen aan, zoals
geschetst in fig. 2.
Komen er per kanaal slechts twee klemmen voor, dan betreft het
meestal een transistor versterker voor alle luidsprekerimpedanties tussen 48 en 168. Meestal is de aansluiting voor 88 luid
sprekers gedacht; dat is bij de klemmen aangegeven. Pas bij
voorkeur weergevers toe, waarvan de impedantie dezelfde is als
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van de versterker (meestal dus 8 ft, maar bij apparaten uit Duits
land en Skandinavie ook wel 4ft en uit Engeland 16ft). Let op dat
de faze van beide kanalen dezelfde is :lees hoofdstuk 3.4. door.
Bij buizenversterkers is de aanpassing kritischer: hier komen
we meestal afzonderlijke klemmen voor de drie impedanties te
gen, zie figuur 3.
Tenslotte bevinden zich op de achterwand de verschillende ingangs
contactdozen. Dat zijn op de Europese versterkers bijna altijd z.g.
DIN stekers met 3 of 5 pennen. Voor aansluiting van deze pennen
zie de gegevens op blz. 116 en 117.
Ook treffen we veelvuldig z.g. Cinch stekers aan, waarvan afb.4
de uitvoering toont. Bij dit contact materiaal wordt voor elk ka
naal een steker gebruikt. De aansluiting van zo'n steker aan een
kabel geschiedt volgens fig.5.
Bij de aanschaffing van een versterker moet erop worden gelet,
dat de aanpassing en gevoeligheid van de ingang (en) geschikt is
voor de soort signaalbron (pick-up, afstemmer e.d.). Meer hier
over bij de bespreking van deze eenheden.

e
Fig. 3. Op een buizenversterker komen meestal meer dan twee aansluitklemmen voor om bij weergevers met verschillende impedanties
optimale aanpassing tot stand te kunnen brengen.
Afb.4. Een Cinch stopcontact en -steker.
VAST SOLDEREN

BINNENADER VASTSOLDEREN
EN UITEINDE AFKNIPPEN

OVER DE STEKER
HEENSCHUIVEN

Fig. 5. De bevestiging van een afgeschermde kabel aan een Cinch
steker.
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HOOFDSTUK 8

GEBRUIK VAN DE AFSTEMMERS

8.1. De bedieningsorganen van een ontvanger
De bediening van een afstemmer, een radiotoestel zonder verster
ker en weergever, is meestal zeer eenvoudig. We treffen er meest
al. niet meer op aan dan een aan/uit schakelaar, de afstemknop,
een golfgebiedschakelaar (indien het een AM-FM afstemmer is;
bij een FM ontvanger ontbreekt deze) en tenslotte een AFC schake
laar en wellicht een stereo-mono omschakelaar.
Bij een gecombineerde afstemmer-versterker, dat is dus een radio
toestel mét versterker, maar zonder weergever, treffen we deze
bedienings organen plus die van de versterker aan.
De aan/uit schakelaar behoeft geen toelichting, evenals de afstem
knop. Het gebruik van een golfgebieden schakelaar geeft ook nimmer
problemen: voor normaal gebruik zullen we de radioprogramma’s
bij voorkeur via de FM band volgen en het buitenland of radio Veronica over de middengolf (MG).
De lange - midden - en korte golf gebieden (LG, MG en KG) wor
den in technische kringen onder de noemer ”AM-banden” samen
gevat. AM is de afkorting van amplitude modulatie. Aangezien
er aan deze modulatie methode (de modulatie van de amplitude
van de zender draaggolf) veel bezwaren kleven, zoals de ge
voeligheid voor storingen en - als gevolg van de veelheid van ra
diostations- de aanzienlijke verzwakking van de hogere tonen en
de onderlinge storing van de zenders, staat de AM bij de liefheb
bers van goede weergave kwaad te boek.
De ontwikkeling van een andere modulatie methode, de FM, het/ geen frequentie modulatie (van de zender-draaggolf) betekent,
heeft na de tweede wereldoorlog de mogelijkheid tot storing-vrije
ontvangst geopend. FM heeft geen van de nadelen die AM ken
merken en aangezien alle nationale (en binnenkort ook regionale)
programma’s over de FM band te volgen zijn, valt in toenemende
mate waar te nemen dat men afstemmers alleen voor de FM band
op de markt brengt.
Een draadloze uitzending komt altijd tot stand door electro magne
tische trillingen, welke door de zendantenne worden uitgestraald
en door elk geleidend voorwerp, (ijzeren, koperen, zilveren voor
werpen e.d.) worden opgevangen. Het trillingtal (de frequentie)
van de trillingen is zeer hoog. In de midden golfband liggen die
trillingen tussen ca. 500 kHz en 1600 kHz (dat is 500.000 tril
lingen en 1.600.000 trillingen per seconde).
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Bij FM ontvangst wordt met zeer hoge frequenties gewerkt (zeer
hoge trilling-getallen, en wel rond 100 MHz = 100.000. 000
trillingen per seconde) en aangezien met normale onderdelen
slechts een beperkte stabiliteit te behalen is, leiden temperatuurinvloeden er al gauw toe dat de afstemming op een FM sta
tion na enige tijd iets verloopt. Opnieuw afstemmen is de remedie.
Moest men dit vroeger met de hand doen, tegenwoordig bezit elke
FM afstemmer een automatiekje, dat deze afstemming voor ons
verzorgt. Het heet AFC, hetgeen in het Engels: Automatic Frequency Control betekent, goed vertaald: automatische frequentie
regeling.
Deze AFC heeft de neiging om de afstemming altijd naar de zend
frequentie van een krachtige zender te trekken, hetgeen bij af
stemming op een minder krachtige zender erg vervelend is. Om
die reden wordt de AFC uitschakelbaar gemaakt met het knopje:
AFC in-uit.
De stereo-mono schakelaar komt hier onder aan de orde.
8.2.

Stereo ontvangst over de FM band

Als gevolg van de beperkte bandbreedte van AM uitzendingen en de
gevoeligheid voor storingen is het technisch niet realiseerbaar om
stereo uitzendingen over, bijvoorbeeld, de middengolf zenders te
verzorgen. Doordat bij FM uitzendingen een veel grotere band
breedte ter beschikking staat kunnen stereo uitzendingen wel op
de FM band plaats vinden. Stereo ontvangst is echter niet met
elke FM ontvanger mogelijk, maar alleen met FM stereo ont
vangers .
Er bestaan verschillende methoden om stereo uitzendingen over
de FM te verzorgen, misschien wel meer dan de knappe technici
hebben door zien. Alle denkbare systemen hebben in ieder geval
dit gemeen, dat de ontvangers speciaal geschikt moeten zijn voor
zo’n systeem. Dat stond de PTT destijds dus niet toe zomaar een
systeem te kiezen: welke fabrikant zou voor een klein afzetgebied
een speciale ontvanger ontwikkelen en op de markt brengen ? Het
was voor geheel Europa, eigenlijk voor de gehele wereld, van be
lang één bepaald systeem te nemen opdat alle fabrikanten in alle
landen en werelddelen hun producten konden afzetten. En zo koos
men over vrijwel de gehele wereld (de sowjet staten uitgezonderd)
het Amerikaanse Multiplex systeem. Het Multiplex systeem is
"compatibel”, zie hoofdstuk 1.6.
Een FM stereo ontvanger bestaat uit een ontvangst gedeelte en
een stereosplitser of stereodecoder, waar de beide stereo signa
len worden herwonnen, (zie fig. 1) Van elke FM ontvanger zou dus
in principe een FM stereo ontvanger te maken zijn door een stereo
splits er toe te voegen, ware het niet dat aan de eigenschappen van
het ontvangerdeel voor stereo ontvangst zwaardere eisen worden
gesteld dan voor gewone (mono) FM.
Er bestaan wel afzonderlijke stereosplitsers die bij een normale
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FM ontvanger kunnen worden aangebracht, maar die geven vaak
povere resultaten.
De stereosplitser in een FM stereo ontvanger moet bij mono ont
vangst worden uitgeschakeld en alleen bij stereo ontvangst in wer
king zijn. De omschakeling geschiedt bij de duurdere afstemmers
automatisch, de goedkopere hebben een handschakelaar op het voor
paneel: de mono- stereo schakelaar. Op vrijwel alle ontvangers
komt een indicatie lampje voor, dat bij een stereo uitzending gaat
branden.

UIT RECHTS
MONO

O

AFC

*

%

h

STEREO

UIT LINKS

UIT

FM-ONTVANGGEOEELTE

STEREO -SPLITSER

Fig. 1. Blokschema van een FM stereo ontvanger.
8.3. De FM antenne
De FM antenne is een heel belangrijke schakel in de weergeef keten,
die veelal verwaarloosd wordt. Het gebeurt heel vaak, dat men van
een goede antenne afziet omdat men niet veel vertrouwen in de FM
ontvangst heeft. Immers: AM uitzendingen (Hilversum en Veronica
op de middengolf) komen ook zonder antenne binnen en FM ? Alleen
ruis!
Anderszijds gebeurt het ook wel dat door toevallige omstandigheden
(als men vlak bij de zender woont of op een heuvel woont e. d.) de
FM stations zonder antenne doorkomen. Dan zegt men trots: kijk,
ik heb zo’n gevoelige FM ontvanger, ik heb niet eens een antenne
nodig...............
In beide gevallen mist men veel. Om een misverstand uit de weg te
ruimen: zowel bij AM als FM geniet men van de best denkbare ont
vangst als van een buitenantenne gebruik wordt gemaakt. Omdat
met behulp van een omschakelcontactje achter bij de antenne aan
sluitingen op de ontvanger de mogelijkheid bestaat de FM antenne
tegelijk als AM antenne te laten fungeren, is het vaak voldoende
uitsluitend een FM antenne op te stellen.
De FM antenne is vaak uitgevoerd als een gevouwen dipool (zie
fig. 2) Een dipool is het soort antenne, er bestaan bijvoorbeeld
ook gestrekte dipolen (zie fig. 3) Een enkele gevouwen of ge
strekte dipool is gevoelig in twee richtingen dwars op de antenne
(zie fig.4a-b). Woont men binnen het zendergebied dan is zo’n
enkele dipool veelal voldoende voor storingvrije FM monoontvanst.
Woont men buiten het zendergebied of zijn de ontvangst conditie^
ongunstig (door heuvels of gebouwen in de omgeving) dan kan men
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Fig. 2. De eenvoudigste FM
antenne, de gevouwen dipool. Voor verbinding met
de ontvanger wordt gebruik
gemaakt van 300 fi lintkabel.

hntkabtl

v-

Fig. 3. De gestrekte dipool.
Voor verbinding met de ont vanger wordt bij dit soort
antennes gebruik gemaakt
van coax kabel.

%
/

9
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Fig. 4.a. Een dipool is
gevoelig aan twee zijden
dwars op de lengte rich
ting van de buis. In de
lengte richting is de di
pool totaal ongevoelig.
Fig.4.b. Men kan de ge
voeligheid van een dipool
grafisch uitzetten in een
z.g. gevoeligheids dia
gram.
i
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een méér-elements antenne nemen, zoals we wel van TV antennes
kennen (zie fig. 5) Een méér-elements FM antenne is in het alge
meen nodig als men een geruis tijdens de uitzending waarneemt.
Door het aanbrengen van de elementen weet de fabrikant de ge
voeligheid aan één zijde groter te maken; aan de achterzijde wordt
de gevoeligheid beduidend kleiner (zie fig. 6a-b).
»

Fig. 5. Een méér-elements antenne (3 elementen) voor grotere gevoe
ligheid in één richting.

GROOTSTE
gevoel igheio

Fig.6.a. De richting van de grootste gevoeligheid is in de richting
met de kortste elementen.
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Fig. 6.b. De gevoeligheid van een drie elements antenne in een dia
gram uitgezet.
Uit de gevoeligheid diagrammen blijkt dat tegelijk met de toename
van de gevoeligheid door het aanbrengen van meerdere elementen,
ook een sterk richting effect optreedt: de antenne is rechtvooruit
(dwars op de lengte richting van de elementen) het gevoeligst.
Iets uit het midden neemt de gevoeligheid sterk af, zodat het be
slist noodzakelijk is de beste stand van de antenne uit te probe
ren.
Bij stereo uitzendingen en- ontvangst ligt de zaak iets anders
dan bij mono. Als gevolg van de veel grotere bandbreedte bij
Stereo (de stereo informatie wordt in een frequentie-gebied bo
ven het audiospectrum uitgezonden, waardoor de totale bandbreedte
20.... 53 kHz wordt), is de gevoeligheid voor ruis beduidend groter.
Indien het antennesignaal voor normale (mono) uitzendingen sterk
genoeg is (als er bij mono geen ruis waar te nemen is), wil dat niet
zeggen dat het antennesignaal ook voor stereo voldoet.
Dit is duidelijk te horen als de zender met de stereo-uitzending be
gint: de ruis kan dan plotseling toenemen.
Voor goede stereo ontvangst is daarom veelal een méér-elements
antenne nodig, die door zijn grotere gevoeligheid het ruisniveau
omlaag brengt. Een méér-elements antenne is in het algemeen
nodig als men aan de rand van het zender gebied woont: buiten
het zendergebied is in het algemeen geen ruisvrije stereo ont
vangst mogelijk, tenzij men toevallig hoog woont, waardoor de
zendergolven beter doorkomen.
En dit laatste is een duidelijke aanwijzing: plaats de FM antenne
voor de beste ontvangst zo hoog mogelijk.
8.4. De Nederlandse FM zenders
De drie Nederlandse radioprogramma’s worden niet over drie
zenders uitgestraald (al kondigt de omroeper (-ster) zich nog
steeds aan met: Dit is de zender Hilversum I e.d.), maar de
verzorging van de programma's geschiedt over drie zender
netten. De reden daarvan is dat met de zeer hoge frequenties,
waarop FM (en ook TV) werkt, slechts een beperkt gebied te
bestralen is; in principe dat gebied, dat met een goede kijker
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bij helder weer vanuit de zendertoren is te zien. Nederland zou
met den zender te bereiken zijn, als de zendantenne enkele kilo
meters boven de grond zou staan! Omdat dat niet realiseerbaar
is, past men een zendernet toe: hier en daar plaatst men zendtorens, van waaruit de drie programma's worden uitgezonden.
Het is dus ook niet juist om van "steun" zenders te spreken;
zij hebben elk een volledige functie. Onderstaande tabel laat ons
zien waar de zenders staan en op welk kanaal ze uitzenden.

m«

1WJ

101.0

>01,0

100.0

w.0

>7.0

M.O

M.O

m.o

M.o

>7.0

>1.0

>0.0

M.O

Een FM zenderschaal bevat een frequentie aanduiding en een ver
deling in kanaalnummers, zoals hierboven weergegeven. Elk ka
naal is evenwel in drieën gedeeld, hetgeen bij de aanduiding in de
tabel blijkt uit de toevoeging van een plus of min teken. Zo bestaan
de kanalen bijvoorbeeld uit: 21-, 21, 21+; 22-, 22, 22+; enz.

Nederland
Goes
Hoogezand
Hulsberg
Irnsum
Lopik
Markelo
Roermond
Smilde
Wieringermeer
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Hilv. 1
3-

Hilv. 2
27 -

17

28 -

19 - S
15 - S
4
16 - S
2

40 - S
38 -S
13
26 - S
9

Hilv. 3
43 35
39 +
5 +
33 31 25 +
17 +

MM

HOOFDSTUK 9

HET GEBRUIK VAN DE PLATENSPELER

9.1.

Het in- en uitschakelen

Eenvoudige platenspelers zijn zodanig ingericht, dat het aan/uit
schakelen met de arm gebeurt: door de arm van zijn houder te
nemen en naar rechts te drukken begint de draaitafel te draaien.
Op het einde van de plaat slaat de motor automatisch af. Dit af
slag mechanisme werkt in het begin wel, maar begint na lang
durig gebruik vaak mankementen te vertonen. De oorzaak kan te
vinden zijn in vuil of droogte: door de meestal zeer licht beweeg
bare palletjes iets te oliën is alles weer in orde. Verbuig nooit
iets of verstel nooit iets, zo er al afregel schroefjes zijn te vin
den, tenzij men een duidelijk inzicht in de werking van het appa
raat heeft.
Pas in ieder geval op met olie: gebruik voor de licht beweegbare
delen alleen blanke (naaimachine) olie en wel in zeer kleine
mate: te veel olie trekt stof aan en dat is taboe. Vuil verwijdert
men nimmer met wasbenzine, maar wel met alcohol, tri e.d.
Duurdere platenspelers worden niet ingeschakeld door de arm
naar rechts te bewegen: deze worden bediend door een hefboom—
pje of een bedieningshendel, waarover meer onder punt 9.3.

1
Afb.l. Eenvoudige platenspeler, de Beogram 1200.

9.2.

De armlift

De iets duurdere platenspelers bezitten een armlift, waarvan men
in het gebruik zeer veel gemak heeft. Wil men een platenspeler
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aanschaffen, neem dan een type met armlift. Het liftmechanisme
is vaak "hydraulisch", waarmede de fabrikant wil zeggen dat hij
een siliconenpasta of-vet toepast om de arm bij het neerkomen op
de plaat, een zachte, vloeiende beweging te laten maken, (zie1
afb.2) zodat plaat en aftaster niet beschadigd kunnen worden. Na
veelvuldig gebruik wil de demping wel eens te gering worden, waar
door de arm toch te snel op de plaat neer komt. Bij vele platenspe
lers is het systeem samengesteld uit twee of meerdere metalen
vlakjes, waartussen het siliconenpasta of -vet zit. Als het vet tus
sen beide vlakken weggeperst is, kan men het systeem uit elkaar
nemen en het vet wederom tussen de platen aanbrengen. (Zie fig.3).

Afb. 2. Platenspeler met armlift.

JL

tir
v

" be
3 F

Fig.3. Hydraulisch demping systeem van een armlift.
9.3. Bedieningshendel of -toetsen
Platenspelers in de middenklasse zijn vaak halfautomatisch of au
tomatisch (volautomatisch, zoals de kreet luidt). Een automatische
platenspeler kan ook vaak als platenwisselaar gebruikt worden.
Bij de halfautomatische en automatische spelers zit rechts-vooraan een hefboompje, waarmede we:
a) de speler kunnen starten.
b) de speler kunnen stoppen.
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c) het liftmechanisme kunnen bedienen.
Als de speler gestart wordt, beweegt de arm automatisch naar de
rand van de plaat en daalt op de plaat neer. Aan het eind van de
plaat stopt de halfautomatische speler; de automatische speler
doet de arm weer in de ruststand bewegen en stopt dan pas.
-Opdat de arm zowel bij kleine 45 toeren platen ( 0 17 cm.
als 33 1/3 toeren platen ( 6 25 en 30 cm ) naar de rand van de plaat
beweegt, is ook voorzien in een handeltje waarmede de plaat diame
ter wordt gekozen.

Afb.4. Bedieningshendel op automatische platenspeler.

Afb.4. Bedieningshendels op automatische platenspeler
De duurste platenspelers bezitten—hoe wonderlijk—praktisch geen
automatiek en zijn meestal zeer sober uitgevoerd. Vaak zit er al
leen een liftmechanisme en een hendel voor een snelle start op.
Voor een snelle start is de platenspeler wel in beweging, doch de
plaat rust dan op een licht plateau enkele milimeters boven de zwa
re draaitafel. Door het plateau te laten zakken draait de plaat direkt, zonder eerst moeizaam op gang te komen als gevolg van de
massa van de draaitafel.
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9.4. Draaisnelheden en toerenfijnregeling
Tenslotte zit er op de platenspelers uit alle prijsklassen een toerenschakelaar. De goedkopere platenspelers hebben vier snel
heden, en wel 16 2/3 o.p. m. ( o.p. m. =omwentelingen per minuut),
33 1/3 o.p.m45 o.p.m. en 78 o.p.m. Alleen de duurdere platen
spelers kunnen slechts twee snelheden draaien: 33 1/3 en 45 o.p.m
omdat alleen deze twee snelheden praktisch nut hebben.
Sommige platenspelers bezitten de mogelijkheid om de gekozen
snelheid binnen kleine grenzen te veriëren. (toeren fijnregeling).
Deze inrichting heeft praktisch alleen zin als men een absoluut
gehoor heeft of als men zelf bij de muziek wil musiceren; men
kan de plaat a.h.w. "stemmen". Het is n.1. zo dat de toonhoogte
van het geluid hoger wordt naarmate de plaat sneller draait en
vice-versa.
Dat houdt tevens in dat een eenmaal gekozen draaisnelheid constant
moet zijn omdat anders de toonhoogte varieert. Een steeds veran
derende toonhoogte neemt men waar als jankend geluid.
Om de draaisnelheid van de draaitafel te controleren bestaan er stro
boscoop schijven, waarop meestal vier kransjes van strepen of stip
pen voorkomen. Door deze schijven op het plateau te leggen en de
platenspeler te laten draaien, zal het schijnen dat bij een bepaalde
gekozen draaisnelheid een van de kransjes - en wel die voor het ingestelde toerental- stil staat of iets beweegt. Dit effect doet zich
alleen voor bij belichting met electrische verlichting: vooral luminiscentie verlichting is goed. Lopen de streepjes of stippen achter
uit, dan is de draaisnelheid te laag en vice versa. Zie afb. 5.
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Afb. 5. Stroboscoop-schijf.

9.5. Janken
Als men een platenspeler aanschaft kan men het beste een pianoof orgelplaat meebrengen om deze op het apparaat af te spelen, de
"jank" is dan het duidelijkst waarneembaar. Hoort men niets, c.q.
is het geluid gaaf, dan vertoont de speler dit aangaande geen ge
breken.
Jank wordt waarneembaar als de variatie van de draaisnelheid gro
ter dan 0,2 a 0,3 % wordt. Goede platenspelers bezitten dus een
kleinere snelheidsvariatie, evenwel 0,1 % voor de goede en 0,05 %
voor heel goede platenspelers.
Jank kan ook wel voorkomen tengevolge van de ouderdom van de pla
tenspeler: indien het drijfwerk, waarin altijd een rubber wiel ofsnaar wordt gebruikt, vettig wordt, gaat het systeem slippen.
Schoonmaken met alcohol of tri is afdoende.
9.6. Rumble
Het zal ieder wel duidelijk zijn dat de grote prijsverschillen tussen
platenspelers niet alleen gezocht moet worden in het wel of niet aan
wezig zijn van een armlift of een andere automatiek e.d.: neen, de
prijs wordt veeleer bepaald door de kwaliteit van de constructie,
toegepaste materialen en de afwerking. Er zijn soms wel andere
factoren, die de prijs van een product bepalen, maar men moet
economie gestudeerd hebben omdat allemaal te kunnen begrijpen.
En dan nog psychische factoren: een product met "Hi-Fi” erop ver
koopt beter en ... mag dus in verhouding tot zijn prijs van minder
kwaliteit zijn.
Een goed uitgeldende constructie of een constructie, die dank zij
de ervaring van voorgaande serie’ s tot een gelukkige vorm is ge
bracht, kan een zeer goede platenspeler opleveren, die niet veel
hoeft te kosten. Gebreken van een platenspeler uiten zich in jank
en rumble.
Rumble is de Engelse aanduiding voor "gestommel" of "gerommel"
In de betere weergeef installatie kan dit gestommel, dat wordt ver
oorzaakt door trillingen van het aandrijfsysteem, hoorbaar worden.
Goedkope geluidsinstallaties kunnen deze lage rommeltonen niet
hoorbaar maken, waardoor een minder goede platenspeler dan wel
kan voldoen. Bezit men een goede versterker, die deze lage tril
lingen wel versterkt, dan kan door de grote sterkte van de tril
lingen de versterker vervorming gaan produceren. Door het
"rumble-filter" of laag-af filter op de versterker in te schakelen,
is dit gevaar geweken.
Als een platenspeler rumble produceert kan soms een aanzienlijke
verbetering worden verkregen door platenspeler star op de (houten)
voet te monteren en deze voet op schuimrubber o.i.d. te laten rus
ten.
Schaft men een platenspeler aan, bekijk dan de technische gegevens
en let er dan op dat die rumble minimaal -40 dB is bij een snij snel 81

heid van 5 cm/s. Bij een hogere snijsnelheid (bv. 7 a 10 cm/s) moet
de rumble beter uitvallen, bv. -43 of 46 dB. Het is ook heel nuttig
om een grammofoonplaat met een zachte muziek passage mee te
nemen als men een platenspeler aanschaft. Speelt men de plaat
luider af dan men gewoon is, dan zal de rumble zeker hoorbaar
zijn, alleen: hoe beter de speler, hoe minder rumble.
9.7. De arm van de platenspeler
Wil men langdurig plezier hebben van zijn grammofoonplaten en in
het algemeen van een vervormingarme weergave genieten, dan moet
de arm bijzonder goed geconstrueerd zijn, en er zal een goed pickup element moeten worden toegepast. Van belang is o.a. de construc
tie en de lagering van de arm: aangezien men hieraan nooit zelf kan
knutselen, is het zaak hierop bij de aanschaffing te letten.
Een pick-up element weegt ca. 15 gram. Als het in de arm is ge
monteerd, moet de neerwaarts gerichte kracht overeenkomstig de
kracht zijn, die voor het PU-element is voorgeschreven: ca. 4 è. 8 p
voor kristal elementen, 3 a 5 p voor keramische elementen en 0, 75
a 4 p voor dynamische elementen. Tegenwoordig bezitten de armen
van alle platenspelers wel een mogelijkheid om de naaldkracht te
regelen.
Het is zelfs voor een leek niet moeilijk uit te maken of de platen
speler een goede of matige arm heeft. Is de arm van plastic dan
is het wel een erg eenvoudige speler, waarvan men veelal niet te
veel mag verwachten. De enige test die men dan kan voeren is
een eindje naaigaren aan het greepje van de arm te knopen en
dan kijken of de arm wel licht heen en weer kan zwabberen. Mees
tal lukt dat alleen schoksgewijs: in zulke apparaten kunnen alleen,
robuste kristal PU elementen worden gemonteerd. De weergave
zal beslist gebrekkig zijn: de aanschaffing van een betere speler
is wel aan te bevelen (fig. 6).
Een goede weergave, gepaard aan een minimale plaat slijtage is
alleen te verwezenlijken met z.g. dynamische elementen, die
een afspeelgewicht van max. 2p mogen hebben. Zulke elementen
kunnen overigens alleen toepassing vinden in platenspelers met
armen, die zeer licht beweegbaar zijn.
hout. Hij bezit een tegenEen goede arm is van metaal of
gewicht waarmede de arm (met of zonder PU element) precies
in balans kan worden gebracht. Is de arm in balans, dan moet
hij door licht blazen reeds in beweging te krijgen zijn: omhoog,
links en rechts (zie fig. 7) De arm mag niet vanzelf naar buiten
of naar binnen bewegen. Kan de arm dit allemaal, dan is vol
daan aan de belangrijkste eisen, die we aan een goede arm moeten
stellen. We zijn er echter nog niet. De naaldkracht (de naar be
neden gerichte kracht) moet instelbaar zijn met een veertje.
t
Naaldkracht instelling door een of ander gewichtje te verschuiven
(d.w.z. door de arm in onbalans te brengen) is niet aan te be
velen. Het is zeer plezierig als de naaldkracht afleesbaar is, om82
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Fig. 6. Test voor goedkope platenspelers om te controleren of de
arm toch redelijk licht beweegbaar is.

Fig. 7. Een goede arm bezit een tegen gewicht,waarmede de arm
in belans gebracht kan worden.
dat men meestal niet de beschikking heeft over een werktuigje om
de naaldkraclit te meten.
Tenslotte wensen we dat de arm voorzien is van een dwarsdruk
compensatie . Zie hoofdstuk 9.9.
Er zijn nog wel meer factoren, die de kwaliteit van een arm beinvloedën, maar daar kan men als leek niet achter komen. Zo
houdt bijvoorbeeld de lengte van de arm, de hoek van de knik in
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de arm en de plaats van het draaipunt van de arm t.o.v. het draai
punt van de draaitafel een sterk verband met elkaar. Zij gedrieën
bepalen de maximaal optredende fouthoek.
9.8. De fouthoek
Voor een goede aftasting van de groefbewegingen is het gewenst
dat "de naald" van het pick-up element precies in de lengte rich
ting ligt van de raaklijn aan de groef door het punt, waar de naald
de groef raakt. Het is zaak dat dat zowel in de buitenste als de
binnenste groeven het geval is. In de praktijk lukt het met de be
perkte armlengte (de kortste armen zijn 23 cm lang) niet helemaal:
slechts op twee plaatsen op de plaat lopen groef en naald evenwijdig
en op alle andere plaatsen is er een afwijking te constateren (zie
fig.8). Die afwijking is de fouthoek. Bij vele gerenommeerde plal

draaicirkel van
de arm

fouthoeken

/
as van aftastelement

Fig.8. De arm van een platenspeler veroorzaakt ook enige ver
vorming als gevolg van het niet evenwijdig zijn van de as van de
groef (de pickup ) en de raaklijn aan de groef. De ongewenste
hoek die tussen deze twee denkbeeldige lijnen wordt ingesloten
is de fouthoek,die zowel aan het begin als aan het einde van de
grammofoonplaat het grootst is.
tenspelers mankeert er nog wel eens wat aan: als de fabrikant echter
opgeeft dat de maximaal optredende fouthoek 1° bedraagt, dan is
dit zeker in orde. Wordt er niets opgegeven, dan is de fouthoek
misschien wel beschamend groot........
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9.9.

Dwarsdruk compensatie

De knik in de arm van de platenspeler is er de oorzaak van dat de
arm tijdens het afspelen naar het midden van de plaat wordt ge
trokken. Dat komt doordat het saffier of de diamant aan het PU
naaldje in de groef enige wrijving ondervindt, welke kracht niet
recht achter het PU element, doch als gevolg van de armknik,
schuin achter het element wordt opgeheven (in het draaipunt van
de arm) zie fig. 9.

resulterende dwarsdruk

Fig. 9. Doordat de wrijving tussen de groef en de pickupnaald niet
recht van achter wordt tegengewerkt ( het draaipunt van de arm )
ontstaat een resulterende kracht,die de arm naar binnen drukt,z.g.
dwarsdruk.
De resultante van beide krachten is naar het midden van de plaat
gericht, waardoor het naaldpuntje met grotere kracht tegen de
binnengroeven dan tegen de buitengroeven drukt. Door het ver
schil van de krachten tegen de beide wanden is geen optimale
naaldkracht instelling mogelijk, waardoor vervorming optreedt.
Om dit allemaal te voorkomen zijn de duurdere platenspelers uit
gerust met een kleine inrichting, die op de arm een naar buiten
gerichte kracht uitoefent, even groot als de naar binnen gerichte
kracht. Deze laatste wordt aldus opgeheven. Deze inrichting heet
dwarsdruk compensatie, inliet Engels Anti-Skating.
Doordat de naar binnen gerichte kracht afhangt van de naaldkracht
(het afspeel gewicht) en de naald afronding, moet de dwarsdruk
compensatie voor elk element anders zijn. Aan te bevelen zijn
die compensatie-inrichtingen, die met een veertje werken en waar
bij de mate van de compensatie op een schaalverdeling is af te le
zen (afb. 10). Er bestaan ook inrichtingen met een zijden draadje en
een gewichtje, doch dat gaat erg omslachtig, (afb. 11).
9.10. Het pick-up element
Tot nu toe hebben we de voorwaarden onder de loep genomen, waar
aan de platenspeler moet voldoen om een goede aftasting van de groef
mogelijk te maken. Nu hangt het alleen nog af van de kwaliteit van het
PU element of we inderdaad een goede weergave verkrijgen, (afb. 12)
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Fig. 10a,b. Dwarsdrukcompensatie instelbaar d. m.v. een knop
met schaalverdeling of verstelbaar gewichtje. (Connoisseur)

De taak van de pick-up (of het pick-up element, in beter Nederlands
groeftaster) is de groefbewegingen in een elektrische spanning om
te zetten. Indien de spanningsvorm precies dezelfde is als de groef
bewegingen is ons doel bereikt.
Alle denkbare pick-ups hebben dit gemeen, dat door de groef van de
grammofoonplaat heen een naaldje bewogen wordt dat, onder invloed
van de groefuitwijkingen, In trilling geraakt. Aan deze trilling van
de naald wordt een elektrische spanning ontleend, het "signaal".
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Afb.11. Dwarsdrukcompensatie m.b.v. een gewichtje.

Afb.12. Pickupelement van topklasse.
Er bestaan kristal elementen, keramische elementen, magnetische
elementen en foto-elektrische elementen; deze laatste zijn zeer
recent en worden (voorlopig) alleen nog door Toshiba geproduceerd.
Alle soorten elementen zijn tegenwoordig zeer goed in staat om
een getrouwe omzetting van de naaldbeweging in een electrisch
het is zo moeilijk
signaal te bewerkstelligen, alleen
om de naaldbeweging overeenkomstig de groefbeweging te doen
zijn.
Bij een kristal element bijvoorbeeld is de "massa" (het gewicht)
van de bewegende delen: de naald, het koppelstukje en het kris
tal systeem, zo groot (ca. 10 mg) dat bij hoge trillingtallen een
aanzienlijke kracht nodig is om de naald in beweging te brengen.
Voor het terugveren van het naaldje is een grote naaldkracht
(afspeel gewicht) gewenst, omdat anders het contakt met de
groefwand verloren gaat. Als gevolg van de veerkracht van het
grammofoonplaatmateriaal zullen fijne nuanceringen verloren
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gaan (hoge trillingtallen) en na enkele malen spelen zal de groef
reeds merkbaar beschadigd zijn. Het enige voordeel voor een
kristal element is zijn lage prijs (f. 8, - a f. 20, - en zijn hoge
signaalspanning afgifte (ca. 0,3 V of 300 mV) waardoor een een
voudige versterker kan worden toegepast. Het kristal element
leent zich dus alleen voor zeer eenvoudige muziek installaties.
(afb.13)

Afb.13. Draaiom-kristal element (Ronette).
Van betere kwaliteit zijn keramische elementen als gevolg van
de beduidend kleinere massa van de bewegende delen (ca. 3 a 5 mg)
Hierdoor mag het afspeelgewicht kleiner zijn dan bij kristalelementen en worden de groeven van de plaat minder beschadigd. De
aftasting van de groef is vollediger en fijne nuanceringen komen
beter door, waardoor het toonomvang gebied (het frequentiegebied)
onder andere groter is en minder vervorming optreedt. Een na
deel van keramische elementen is dat ze een beduidend kleinere
spanning afgifte hebben (ca.50 mV = 0,05 V) en dat ze een bijzon
dere aanpassing aan de versterker vragen. De prijs ligt rond de
f.30,-. De elementen lenen zich voor redelijk goede muziekinstal
laties (afb.14)
Voor goede tot zeer goede muziekinstallaties wordt gebruik ge
maakt van dynamische elementen. De goedkoopste in die soort kos
ten f.40, —, de kwaliteit daarvan grenst aan die van keramische ele
menten. De betere soorten komen op f. 80,— tot f. 200, - met uit
schieters (met elliptische naalden) tot f.400,-. Het dynamische
element heeft een minimale bewegende massa (ca. 2 mg, sommige
1 mg) waardoor het afspeelgewicht, de naaldkracht, zeer laag is.
Mimimale vervorming en plaatslijtage en een groot frequentie ge
bied zijn het gevolg. Nadelen zijn de geringe signaal spanning-af
gifte (ca. 5 mV) waardoor de versterker een speciale hooggevoelige ingang voor dynamische pick-ups moet bezitten en de vrij hoge
prijs (afb.15).
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Afb.14. Keramisch element (Decca Deram).
Afb.15. Dynamisch element (Goldring).
9.11.

Kanaalscheiding en frequentiegebied

Zoals reeds opgemerkt is de massa van het aftastsysteem verant
woordelijk voor de kwaliteit van de pick-up. Ook de kanaalscheiding en het frequentie gebied hangen er nauw mee samen.
Bij een stereo grammofoonplaat zijn de twee kanalen in één groef
gemoduleerd, enwel het rechter kanaal op de binnenste groefwand
en het linker kanaal op de buitenste groefwand. Het PU naaldje tast
beide kanalen gelijktijdig af: het voert een ingewikkelde beweging
uit, welke is samengesteld uit de beide afzonderlijke bewegingen
van de groefwanden. (fig. 16)In het PU element worden de bewegingen
van de naald ontbonden in de twee afzonderlijke groefbewegingen en
omgezet in de twee afzonderlijke stereo signalen. De ontbinding van
de groefbewegingen kan mechanisch (d. m.v. een ingenieus gevormd
koppelstuk) of electrisch geschieden. Aan beide kleven nadelen,of
schoon de tweede manier de beste is.Hoe beter de afsplitsing van de
beweging is hoe beter de electrische scheiding tot stand komt. Deze
kanaalscheiding is meestal een teer pimt: in normale gevallen be
draagt de scheiding 20 a 25 dB, in gunstige gevallen wel 30 dB ! Ook
het frequentie gebied van een pick-up is vaak beperkt. De beste ele
menten reiken van 20.... 20. 000 Hz, zoals gewenst is voor een na
tuurgetrouwe weergave.Minder goede elementen reiken van
50...10.000 Hz.
midden van
de plaat

rand van
de plaat

Fig. 16. De beide stereosignalen komen als afzonderlijke bewe
gingen van de groefwanden in de grammofoonplaat voor.

89

9.12. Compliance of meegaandheid
Om de kwaliteit van het aftastsysteem in getallen uit te kunnen
drukken doet men een opgave van de compliance (spreek uit:
komplijins) of meegaandheid, die natuurlijk des te groter is naar
mate de massa van de bewegende delen, het naaldje, koppelstuk
en het electrische systeem, kleiner is.
Van kristal systemen is de meegaandheid ca. 2 a 5 x 10“6 cm/dyne,
voor keramische systemen ca. 4 a 6 x 10“6 cm/dyne en voor dyna
mische systemen 6 a 35 x 10“6 cm/dyne. Een nieuwe term, welke
iets over de meegaandheid vertelt, is: "trackability".
9.13. Naaldkracht of afspeelgewicht
Het afspeelgewicht hangt ten nauwste samen met de meegaandheid
van het betrokken PU-element. Hoe groter de meegaandheid, hoe
kleiner de naaldkracht. Het voordeel van een kleine naaldkracht is
geringe groefbeschadiging en betere weergave van de hoge frequen
ties. De naaldkracht wordt door de fabrikant gegeven.
Neem de naaldkracht nimmer kleiner dan wordt geadviseerd, al
hoopt men daarmede de plaatslijtage te reduceren. Bij een kleiner
afspeelgewicht, dan wordt aanbevolen, gaat het contact met de
groefwand verloren, waardoor extra vervorming optreedt en toch
beschadiging van de groefwanden plaats vindt.
9.14. De naalden
Het woord "naald" mogen we eigenlijk niet meer toepassen: het
stamt uit de dagen dat er inderdaad stalen naalden werden toe
gepast om een (oude 78 toeren) plaat af te tasten. Het woord ge
bruiken we nog steeds, ofschoon het aftastertje tegenwoordig
bestaat uit een hol aluminium buisje van minimale afmetingen
met op het uiteinde een hard puntje van saffier of diamant.
Het harde puntje heeft een kegelvorm. Het uiteinde loopt even
wel niet spits toe, doch is bolvormig afgerond. (Zie fig. 17)
Alleen dit bolvormige uiteinde zakt in de groef, de rest van
de kegelvorm doet alleen nog dienst als geleider voor de tril
lingen. Het bolle uiteinde moet zo in de groef zakken, dat de
groefwand halverwege geraakt worden. (Zie fig. 18) Voor 45
o.p.m. en 33 1/3 o.p.m. monaurale grammofoonplaten moet de
straal van de bolvormige afronding ca. 25 |im (25 micrometer=
0,000025 m) zijn.
Voor stereoplaten, met een iets smallere groef, moet de straal
van de afronding ca. 13 /*m zijn. Opdat men zonder omwisselen
van naalden zowel mono-als stereoplaten kan afspelen, maakt
men naalden met een afronding, die het gemiddelde tussen beide
vormt, n.1. 18 #xm.
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Fig. 17. De afronding van een normale naaldpunt.
Fig. 18. Bij een juiste afronding zakt de naaldpunt halverwege in.
Om de groef optimaal te kunnen aftasten is het eigenlijk nodig, dat
de punt van de naald gelijkvormig is aan de beitel waarmede de
groef in de moeder matrijs werd gesneden. Zo’n beitel is plat en
omdat een platte naald zelf te veel als beitel gaat werken, d.w.z.
de groef beschadigt, heeft men ovale, elliptische of, juister ge
zegd, biradiale naalden ontwikkeld. Bi-radiaal, omdat de naald
punt met twee afrondingsstralen is geslepen (zie fig. 19) Het zijn
deze biradiale naalden die de PU elementen zo duur maken.
Saffier, gebruikt om de naalden naalden te vervaardigen,is een zeer
hard synthetisch materiaal dat pas na 20 a 50 speeluren, afhan
kelijk van de naaldkracht, slijtvlakjes gaat vertonen. Dat is een
hele prestatie als men bedenkt dat het raakvlakje aan de groef
uiterst klein is; bij een naaldkracht van 2 p komt net neer op enke
le duizende kilogrammen per mm2.Als slijtvlakjes zichtbaar wor
den moet het saffier worden vervangen. Er zijn electronica-en
platenwinkels waar men bereid is het saffier m.b.v. een micros
coop te controleren. Laat dat bij tijd en wijle doen, want een
versleten saffier schaadt de grammofoonplaat!
Diamant is een delfstof. Het is ongeveer 100 maal harder en
slijtvaster dan saffier. Een diamant is daardoor praktisch onver
slijtbaar en overleeft zeker de platenspeler. Daarom verdient
een diamanten naaldpunt, ofschoon beduidend duurder dan saffier,
veruit de voorkeur.

Fig. 19. Schets van een biradiale naaldpunt.

91

HOOFDSTUK 10

GEBRUIK VAN DE BANDRECORDER

Afhankelijk van de klasse van een bandrecorder (in goed Neder
lands "magnetofoon") bestaan er een uitgebreid aantal gebruiks
mogelijkheden met dit bijzondere onderdeel van de muziekinstal
latie. Gezien de grote verschillen die de typen en merken aan de
dag leggen en het feit dat de gebruiksaanwijzing dienaangaande alle
mogelijWieden naar voren haalt, terwijl er ook speciale literatuur
hierover bestaat, b.v. "Wat doe ik met mijn bandrecorder", van
de uitgeverij de Muiderkring N.V., bestelnr. 1114, willen we in
dit bestek alleen het gebruik van de bandrecorder in samenwerking
met de muziekinstallatie behandelen.
10.1.

Aansluitmogelijkheden op de bandrecorder

De meeste bandrecorders kunnen als een afzonderlijke eenheid
worden gebruikt: in het apparaat zitten opneem-en weergeef ver
sterkers en een of meer luidsprekers, die het geluid kunnen weer
geven. Een nadeel van de bandrecorder is dat het geluid altijd zo
belabberd klinkt, waarvoor de oorzaak moet worden gevonden in
de slechte behuizing van de luidsprekers.
In dit opzicht lijdt de bandrecorder aan hetzelfde euvel als een
radiotoestel, zie hoofdstuk n.
De fabrikant dit wetende, voor ziet dan ook altijd in extra luid
spreker aansluitingen, waarop e'en of twee uitwendige goed gedi
mensioneerde weergevers kunnen worden aangesloten. Het is
eventueel wel mogelijk om de weergevers van de bestaande mu
ziekinstallatie te nemen, mits men op de aanpassing van band
recorder en weergever let (zie hoofdstuk XII.) Het omschakelen
is overigens erg onhandig en
er bestaan veel mooiere oplossingen (zie fig.1).
Behalve de genoemde luidspreker aansluiting zit er op elke band
recorder ook een uitgangscontactdoos, waarvan af een signaal is
te betrekken van de grootte-orde van een kristal PU element. Dit
signaal kan daardoor naar de versterker van onze muziekinstalla
tie (alle versterkers lenen zich daarvoor) worden gevoerd en via
de weergevers ten gehore worden gebracht (fig. 2.) Bezitten we een
zeer eenvoudige versterker met slechts een beperkt aantal gebruiks
mogelijkheden, dan kan de bandrecorder op de kristal PU ingang,
radio- of extra ingang worden aangesloten. Versterkers uit de wat
hogere prijsklasse zijn altijd uitgerust met een speciale bandre92
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Fig. 1. Het is mogelijk om alleen beide weergevers van een
muziekinstallatie te benutten voor de weergave van de bandrecor
der. Deze handelwijze is evenwel omslachtig en geeft geen opti
maal gebruik van de mogelijkheden.
corder ingang, meestal aangeduid met "band","magn", of "tape in",
e. d.
Behalve de uitgangen bezit de bandrecorder ook e'e'n of meer in
gangen: we kunnen immers ook opnemen en wat we willen opnemen
moet ergens worden ingevoerd. Bij de eenvoudige bandrecorders is
alleen voorzien in een microfoon ingang. De wat betere typen be
zitten behalve deze ingang ook een "radio", "diode", of "pick-up"
ingangscontactdoos.
Het gebruik van de microfooningang behoeft geen uitleg: deze dient
voor de microfoon. In de andere ingang is voorzien om het mogelijk
te maken muziek op te nemen van resp. platenspeler of radio, zonder
tussenkomst van de microfoon. Dat het beter is om rechtstreeks van
de radio of platenspeler op te nemen kunnen we gemakkelijk inzien:
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Fig. 2. Door de speciaal daarvoor aangebrachte uitgangs contactdoos met de aanduiding "diode", "amp", e.d. met de versterker
door te verbinden worden de juiste mogelijkheden op de juiste
wijze benut.
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bij gebruik van een microfoon moet het electrische signaal van de
platenspeler of radio eerst hoorbaar worden gemaakt, waarbij onver
mijdelijk vervorming ontstaat en in de microfoon moet het geluid
weer worden omgezet in een electrisch signaal, waarbij ook ver
vorming optreedt. Bovendien treden er altijd storende geluiden op.
Rechtstreeks opnemen is dus een vereiste en behalve dat de band
recorder hiervoor de speciale contactdoos bezit, zijn ook de mo
derne versterkers met een bandrecorderuitgang uitgerust.
10.2. Contactdozen op de bandrecorder
Is onze bandrecorder van Europese makelij, dan worden de aan
sluitingen bijna altijd gevormd door vijf-polige DIN contactdozen,
zie afb. 3. Welke functie de vijf pennen bezitten kunnen we vinden
op blz. 116 en 117 achter in het boek. Het voordeel van dit '
soort contactdozen is dat men tegelijk verbindingen voor weer
gave én opname met de muziekinstallatie tot stand brengt. Een
erg groot nadeel is dat het een vreselijk priegelwerk is om afge
schermde kabels, die altijd voor signaaloverdracht worden toe
gepast, (zie hoofdstuk 6. 2) aan de vijfpolige stekers te solderen.
Er bestaan evenwel complete koppelsnoeren, zoals ook achterin
aangegeven, die ons het werk vergemakkelijken.

Afb. 3. De vijfpolige
DIN contactdoos.

Afb. 4. De Cinch contact
doos en steker.

Bandrecorders van buiten Europa kennen de vijfpolige contact
dozen niet, hier past men Cinch-contact materiaal toe (ook wel
”fono-tipsM genoemd, zie afb. 4). Een nadeel van deze contact
dozen en stekers is dat men er vier nodig heeft, waar er met
vijfpolige DIN stekers maar e'én gebruikt behoeft te worden.
(vier, en wel twee voor stereo-opnemen en twee voor stereoweergeven) Voordeel is dat er veel gemakkelijker kabels aan de
stekers te solderen zijn.
Problemen kunnen er rijzen als versterker en bandrecorder niet
dezelfde contactdozen bezitten. Verloop stekers en -kabels breng94

en hier uitkomst: de goed gesorteerde radio handel heeft ze. Men
kan in noodgevallen de radiohandelaar te hulp roepen, maar zelfdoen is vanzelfsprekend voordeliger.
10.3.

Aansluitmogelijkheden op de versterker

Alleen zeer eenvoudige versterkers bezitten geen speciale band
recorder aansluiting. Weergeven van de bandrecorder is evenwel
tóch mogelijk door de uitgangen van de bandrecorder (indien het
een bandrecorder is met vijfpolige contactdoos zijn dat de pennen
3 en 5 bij stereo en pen 3 bij mono; pen 2 is altijd massa) op de
radio- of extra-ingang van de versterker aan te sluiten.
De wat betere versterkers bezitten evenwel een speciale bandre
corder ingang met de aanduiding "band","magn" of "tape in", die
op de uitgangscontactdoos van de bandrecorder kan worden aange
sloten. Vrijwel elke versterker bezit ook een uitgangs-contactdoos,
vanwaar uit het signaal, dat op dat ogenblik ten gehore wordt ge
bracht (radio, platenspeler e.d.) naar de ingang van de bandrecorder kan worden gevoerd. Aldus kan men tegelijk opnemen wat
men beluistert.
Een samenstelling als hierboven geschetst en in fig. 5 weergegeven
maakt een optimaal gebruik van de bandrecorder mogelijk. Zonder
snoeren los te nemen, om te polen of gemanipuleer met de micro
foon zijn we nu in staat om zo maar op te nemen wat we willen,
(radioprogramma of de grammofoonplaat). Het is dus beslist niet
nodig om de radio of de platenspeler van de versterker los te ne
men en de bandrecorder van de versterker los te nemen om zo
doende een contact tussen bandrecorder en platenspeler of radio
tot stand te brengen. Alle contakten lopen via de versterker,
waardoor we in staat zijn om alles tegelijk af te luisteren wat we
opnemen.
De microfoon, die we niet zo vaak gebruiken, kan altijd direkt de
bandrecorder ingaan, want we zullen immers in onze huiskamer
geen omroepinstallatie nodig hebben. Duurdere versterkers bezit
ten soms echter ook een microfoon aansluiting en dan is het al
tijd mogelijk om de microfoon op de versterker aan te sluiten en
stemgeluid tóch via de versterker op te nemen.
10.4.

Contactdozen op de versterker

Is de versterker van onze muziekinstallatie van Europese make
lij dan zijn de bandrecorder in- en uitgang in een vijfpolige con
tactdoos gecombineerd, zie blz. 62. Pen 3 en 5 zijn dan de in
gangen voor weergave en pen 1 en 4 zijn de uitgangen voor opname.
Betreft het een versterker van buiten Europa, dan treffen we voor
de in- en uitgangen van beide kanalen aparte aansluitingen aan: de
"fono-tips". Hierbij bestaat de mogelijkheid dat het linker en rechterkanaal abusievelijk verwisseld worden. Door de kabels een ver95
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schillende kleur te geven kunnen de juiste contacten gevonden wor
den; men dient daar dan ook wel op te letten.

RADIO
PU
EXTRA —
BAND —
INGANG
EN

BANDREG. UITGANG

Fig. 5. Voor een volledige verbinding van de bandrecorder en ver
sterker zijn vier signaaladers benodigd: twee voor het opnemen en
twee voor het weergeven. Bij gebruik van DIN contactmateriaal
zijn de vier aders in een kabel verenigd.
10.5. Gevoeligheden van de ingangen
Tot nu toe hebben we gezien dat het met bijna alle bandrecorders
en versterkers (de aller goedkoopste uitgezonderd) wel verbindingen
tot stand kunnen worden gebracht om opname en weergave via de
muziekinstallatie te verzorgen. Er is echter e'en ding dat ons
moeilijkheden kan bezorgen, en wel het verschil in gevoeligheid
van de in-en uitgangen.
Meestal is het wel in orde: de ingangsgevoeligheid van de ver
sterker bedraagt op de band-ingang meestal 200 a 400 mV (0,2 a
0,4 V) en dit is min of meer gelijk aan de uitgangsspanning van
de bandrecorder. Het is geen bezwaar als de uitgangs spanning
iets hoger is, bijv. IV, want dat is met de sterkteregelaar van
de versterker wel te regelen. Omgekeerd, dat de uitgangsspanning van de bandrecorder kleiner is, kan vervelend zijn omdat
dan het geluid niet voldoende krachtig kan zijn. De leverancier
van de versterker kan vaak een kleinigheid aan óf bandrecorder
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óf versterker veranderen om het verschil te nivelleren.
Voor het opnemen geldt hetzelfde; de gevoeligheid van de band
recorder is op zijn "phono-" of "diode-" ingang vaak ca. 100 mV
(0,1 V) en dit is dan ook de spanning die de versterker over zijn
bandrecorderuitgang opgeeft. In de gegevenslijsten van de ver
sterker en bandrecorder zijn de gevoeligheden altijd vermeld.
Tenslotte moeten we even nagaan of de ingangsimpedantie van
de bandrecorder en versterker gelijk of hoger is dan de uitgangsimpedantie van beide. Het gaat meestal niet goed als de
ingangsimpedantie lager is dan de uitgangsimpedantie. (Dit
geldt dus in beide richtingen voor opnemen en weergaven)
10.6.

Bijzondere mogelijkheden

Op sommige Japanse en Amerikaanse versterkers komt behalve
de normale ingangen, die we hier in Europa ook kennen (PU, radio,
band, extra e.d.) ook een speciale bandrecorder ingang voor,
waarop een bandrecorder zonder eigen versterkers kan worden
aangesloten. Een bandrecorder zonder versterkers kan niet zelf
opnemen en weergeven en eigenlijk is het ook geen band-"recorder"
maar alleen een band afspeelapparaat. Op de bij zondere (hoog ge
voelige) bandrecorder ingang van deze Japanse of Amerikaanse
versterkers kunnen deze afspeelapparaten worden aangesloten om
voorbespeelde banden ten gehore te brengen. Voorbespeelde banden
worden in ons land o.a. uit Amerika en Duitsland geïmporteerd. Op
nemen is met deze apparaten niet mogelijk.
Een veel vaker geboden mogelijkheid is die van de "monitor" of
"tape monitor". Deze ingang heeft zijn nut als we een bandrecor
der met drie toonkoppen bezitten: we zijn dan in staat om direct
van de band af te luisteren wat op de band wordt opgenomen.
Alleen versterkers uit de hogere prijsklasse bezitten een moni
tor ingang en een monitor schakelaar op het voorpaneel en ook
alleen de duurdere bandrecorders bezitten drie toonkoppen. Aan
de aansluitingen tussen bandrecorder en versterker behoeft niets
bijzonders te worden verricht (zie fig.6).
10.7.

Het opnemen

Wat men opneemt moet ieder voor zich weten. Hoe men opneemt
staat ook ieder vrij, maar het loont wel om bepaalde regels in
acht te nemen.
Zoals al opgemerkt maakt men nimmer gebruik van de micro
foon als men radioprogramma’s of grammofoonplaten opneemt.
Als men iets opneemt, doe dat dan op een bandsnelheid van 19
cm/s omdat daarbij het grootste frequentie gebied (toon omvanggebied) wordt geregistreerd. Neem ook alleen op van FM of draad
omroep, omdat alleen deze een kwaliteit bieden die bij herhaalde
lijk afluisteren altijd weer voldoet. AM radio is uit de tijd, wen
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daaraan. Gesproken woord kan men wel op een lagere bandsnelheid opnemen, omdat een beperkt frequentiegebied dan niet schade
lijk is.
Men kent toch wel het gebruik van de niveau indicator op de band
recorder: een "magisch oog" of wijzer instrument, dat meer uit
slag vertoont naarmate het geluid sterker wordt geregistreerd?^
Zorg er steeds voor dat de opname niet te zwak geschiedt (dat
er bijna geen uitslag op de indicator te zien is) en dat het geluid
ook niet te sterk wordt opgenomen. Het "oog" of de wijzer moet
ongeveer 70% uitslaan; krachtige kortstondige geluidspieken mo
gen wel even tot 100% komen.
Gebruik bij voorkeur "langspeelband", wat tegenwoordig eigenlijk
"normaal" genoemd mag worden. Heeft men kleine spoel diameters
en wil men tóch bij niet te lage bandsnelheid een lange speel duur, neem dan dubbelspeelband. Houdt er rekening mede, dat
hoe dikker de band is, hoe sterker de band kan worden uitgestuurd,
(beter signaal/stoor verhouding).
Als microfoon wordt meestal het type gebruikt, dat bij de bandre
corder wordt meegeleverd. Maakt men veelvuldig gebruik van de
microfoon, neem dan een dynamische type en vraag advies bij de
leverancier van de bandrecorder (en lees de gebruiksaanwijzing).
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'Fig. 6. Blokschema van de verschillende versterkertrappen bij de
muziekversterker en de bandrecorder. De monitor schakelaar
biedt de mogelijkheid om het geluid op de band direct weer te geven
als het wordt opgenomen.
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HOOFDSTUK 11

ONDERHOUD VAN DE BAND EN PLAAT

11.1. Vet en stof
Vet en stof zijn de twee bestanddelen die onze geluidsdragers be
lagen en een goede weergave kunnen verhinderen. Het is voor de
muziekliefhebber dan ook een eerste vereiste te voorkomen dat
onze banden en platen hiermede besmeurd worden. De grammo
foonplaat is in deze het meest kritisch en we zullen daar eerst
aandacht aan besteden.
I
11.2.

De aanpak van de plaat

Kunstharsen, zoals die waaruit een grammofoonplaat wordt ver
vaardigd, zijn sterk onderhevig aan electrische krachten. Als
gevolg van de wrijving tussen het kunsthars en andere niet-geleidende (kunst)- stoffen ontstaan er aan het oppervlak van het
materiaal aanzienlijke electrische ladingen, die door de goede
isolatie van de stof niet kunnen wegvloeien. We kennen het ver
schijnsel van nylon kleding en natuurkunde proeven op school.
Tengevolge van de lading, die niet kan weg vloeien en daarom
"statisch" wordt genoemd, wordt een aantrekkingskracht uit
geoefend op andere stoffen met een andere lading, (c.q. niet
geladen zijn). Als gevolg hiervan trekken grammofoonplaten,
als deze door wrijving tussen de PU-naald en de groef worden
opgeladen, in sterke mate stofdeeltjes aan. Deze stofdeeltjes
klitten aan de PU-naald en kunnen verhinderen dat de naald de
groefbewegingen volgt, waardoor vervorming optreedt. Mees
tal kunnen deze stofpropjes worden weggeblazen.
Vervelend wordt het echter indien de stofdeeltjes vettig worden,
waardoor ze niet alleen door statische krachten, maar ook door
het kleven samen worden gehouden. Blazen helpt dan nauwelijks:
fijne onzichtbare resten blijven achter en verharden. Vettigheid
op de plaat is te vermijden door het oppervlak nimmer met de
vingers of handen aan te raken. Klem de plaat altijd tussen twee
handen aan de rand vast en als de plaat in- of uit de hoes wordt
gehaald, doe dat dan op een wijze als in afb. 1.
Bedenk, dat een vet plaat oppervlak niet perse' een slechtere
weergave veroorzaakt, maar het is wel aanleiding daar toe: het
is onvermijdelijk dat de aanklevende stofdeeltjes in de groeven
terecht komen, waar hun aanwezigheid als geruis en geknetter
hoorbaar is.
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11.3. De statische lading
Is het voorkomen van een vettige aanslag een eerste vereiste om
de plaat schoon te houden, een tweede noodzaak is het de statische
ladingen van de plaat te verminderen, waardoor de plaat geen stof
aantrekt. Vanzelfsprekend proberen we ook zoveel mogelijk te
voorkomen dat er stof bij de plaat kan komen: we houden de draai
tafel schoon, sluiten altijd de plastic afdekkap en bergen de plaat
direct na het spelen in de hoes op.
Er zijn talloze middelen in de handel die voorkomen dat de plaat
gedurende langere of kortere tijd statisch wordt. Afdoende is geen
enkel middel, zodat herhaald gebruik noodzakelijk is. Vele van de
aangeboden middelen, als "spray" of vloeistof leverbaar, laten
een residu op de plaat en in de groef achter, waardoor weliswaar
het aankleven van de stof door het niet aanwezig zijn van statische
lading wordt voorkomen, maar een andere stof daarvoor in de
plaats is gekomen. En als men zijn platen vaak behandeld...........
In ieder geval moet men spaarzaam met antistatische middelen
omspringen en alleen dan gebruiken, als men een pick-up element
toepast dat met ca.4 p in de groef drukt. Heeft men een moderne
pick-up, waarmede men zijn platen zeer licht afspeelt, bijv. met
een druk van
a 2 p, dan gebruike men geen "antistatics".
Deze laatste aftastsystemen zijn zó gevoelig, dat elk residu als
spettertjes c.q. ruis hoorbaar wordt.
11.4. Aanbevolen hulpmiddelen
Zeer veelvuldig toegepast en inderdaad van veel nut is de z.g.
Dustbug. Het instrument, dat in afb.2 wordt getoond, bestaat
uit een plastic arm, welke eenzelfde functie heeft als de arm
van de pick-up, met dit verschil dat aan het uiteinde van de
Dustbug geen pick-up element, maar een nylon borsteltje
en een zachtharig, plucheachtig borsteltje zit. Bij de aan100

schaffing van het instrument wordt een vloeistofje meegeleverd,dat
bij tijd en wijle wordt gebruikt om het plucheachtige borsteltje mee
aan te tippen. De Dustbug reinigt de plaat met behulp van nylon haren,
het vuil wordt in het borsteltje verzameld. De vloeistof dient om sta
tische lading te voorkomen en het vuil los te maken: af en toe moet
het borsteltje worden gereinigd.

' '\
I

Afb. 3.
Een tweede soortgelijk hulpmiddel is de Lenco Clean, met dien
verstande, dat het ook hier een plastic arm betreft, die een
pluche-achtige kussentje draagt en dit over de plaat laat bewe
gen. De lenco clean echter bevat geen borsteltje dat het vuil
loskrabt. Wel wordt aan de plaat een overdosering van gedistil
leerd water toegevoegd, dat van te voren in het armpje is ge
goten. Er wordt zoveel water toegelaten, dat de pick-up naald
in een waar waterbad door de groef beweegt. Na het afspelen
moet de plaat worden gedroogd. Het nat afspelen voldoet uit
stekend, doch nadelen zijn er wel: eemnaal met Lenco Clean
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afgespeeld kan de grammofoonplaat niet meer droog gedraald
worden (tenzij deze grondig gereinigd wordt) en het geldieder
met het water is ook niet plezierig, (zie afb. 3.)
Ten derde willen we de z.g. "Disc Preener" noemen (afb.4.)
Dit apparaatje wordt alleen gebruikt bij nieuwe grammofoon
platen om deze schoon te houden. Hij dient niet om "vuile” pla
ten te reinigen, maar meer om te voorkomen dat schone platen
vuil worden. Dat doet hij uitstekend: de pluche-achtige borstel haartjes dringen min of meer in de groef en nemen het vuil weg.
In het holle kokertje zit een pit, welke wordt bevochtigd om het
pluche vochtig te houden: de daarin opgeloste chemicaliën zorgen
voor het schoonhouden van de groef.
Tenslotte willen we nog de "Manual Parastat" en de "Hi-Fi Parastat" noemen, waarmede verwaarloosde (vuile) platen worden ge
reinigd. Zijn onze platen erg vuil, dan kunnen we ze met lauw wa
ter reinigen, waarin opgelost een weinig vloeibaar afwasmiddel.
We mogen ze met een fijn borsteltje boenen, maar alleen in de
alles met ld inis ch schoon matelengterichting van de groef en
riaal.
Als laatste willen we adviseren geen "antistatische doekjes" voor
het reinigen van de plaat te gebruiken. Als we het gebruiken, dan
nimmer hard op de plaat drukken, maar het er zeer licht overheen
laten glijden: aldus kunnen statische ladingen worden weggenomen.

Afb.4. De "Disc Preener".

Afb.5. De "Manual Parastat".
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11.5.

De geluidsband

Afhankelijk van de kwaliteit van de geluidsband zal deze aan een meer
of minder sterke slijtage onderhevig zijn. De band bestaat n.1. uit
een "drager", waarvoor een sterk en praktisch onverslijtbare soe
pele kunststof wordt gebruikt (Polyester, PVC, Mylar, acetaat, enz.)
en de magnetische laag. Deze laatste, bruin, roodachtig of zwart van
kleur, is niet zo slijtvast met het gevolg dat de band poeder afgeeft.
Indien de band vettig is, doordat de bandrecorder zelf niet schoon
is of doordat we de band veelvuldig met de handen aanraken e.d.
kan het gebeuren dat zich op de band vuilconcentraties van dit
poeder en ander stof gaan vormen. Het zal dan onvermijdelijk
zijn dat de weergave-kwaliteit achteruit gaat: waar zich vuil tussen
de band en de toonkop van de bandrecorder bevindt wordt het ge
luid zachter. Vele van deze vuilophopingen veroorzaken een brok
kelig geluid, men spreekt van "drop-outs".
De band kan worden gereinigd door een watje met spiritus tijdens
het afspelen van de band tegen de doffe zijde te drukken. Dit heeft
evenwel alleen zin als de toonkoppen en het bandgeleidings-systeem
schoon zijn, want deze zijn met hetzelfde poeder besmeurd. Daar
komt men achter als men de afdekkap van de toonkoppen wegneemt:
die handeling is bij elke bandrecorder mogelijk.

11.6.

Het reinigen van de toonkoppen en het
bandgeleidingssysteem

We nemen voor het reinigen een klein niet pluizend doekje en wat
spiritus. Ook heel goed bruikbaar zijn wattips, wattenstaafjes of
cotton-buds, dat zijn stokjes met op het uiteinde een dotje watten
om de oren mee schoon te maken, verkrijgbaar bij de drogist.
Het is alleen nodig die delen schoon te maken, die met de band
in aanraking komen. Reinig vooral ook de toonas (dat is de rond
draaiende as, waarmede de band wordt aangedreven) en de rub
ber aandruk rol. Het schoonmaken van de koppen moet heel voor
zichtig gebeuren: we mogen ze niet met metalen voorwerpen aan
raken of zelfs benaderen, want dan is de kans groot dat we ze
magnetiseren en dat geeft ook verhoogde ruis.
Vooral de genoemde oorreinigers zijn zeer plezierig om de kopspiegel, dat is het glimmende deel waarlangs de band glijdt,
schoon te maken. Met dit hulpmiddel bestaat er geen gevaar
dat we de spleet in de kop beschadigen - iets, waarvoor we ons
zeer moeten behoeden.
Als alles schoon is zal men versteld staan van de goede opna
men, die nu weer gemaakt kunnen worden.
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HOOFDSTUK 12

AANPASSING

En dan tot slot, als het ware op de valreep, nog een tikkeltje tech
niek. Techniek waar we niet buiten kunnen als we zelf een muziek
installatie samenstellen uit losse, in de handel verkrijgbare com
ponenten. Alle onderdelen, zoals de platenspeler, afstemmer,
versterker en de weergevers kunnen afzonderlijk worden aange
schaft, maar ze kunnen niet zomaar worden gecombineerd. Het
is een vereiste dat de aanpassingen juist zijn.
12.1.

Aanpassing tussen versterker en weergevers

Een versterker geeft aan een weergever electrische energie af.
In de weergever wordt de elektrische energie omgezet in kine
tische energie, d.w.z. in een trillende beweging van de luidspre kerconus, die de trillingen aan de lucht over draagt. De trilling
die de luidsprekerconus kan voortbrengen is beperkt. Daarnaast
is het rendement van een luidspreker zeer gering, n.1. 5%; het
resterende electrische vermogen wordt in warmte omgezet. Dit
zijn de oorzaken dat slechts een beperkt electrisch vermogen uit
de versterker aan de weergever mag worden afgegeven. Om te
voorkomen dat de versterker bij opengedraaide sterkteregelaar
te veel vermogen in de weergever kan stoppen, kiezen we bij de
aanschaffing weergevers met eenzelfde of iets grotere belastbaar
heid als die van de versterker. Het vermogen van de versterker
en de belastbaarheid van de weergever worden altijd door de fabri
kant opgegeven.
Het kan nimmer kwaad om de belastbaarheid van de weergever
hoog te nemen, bijvoorbeeld 15 watt of 20 watt en het vermogen
van de versterker kleiner, pakweg 10 watt. Men behoeft niet
bang te zijn dat een grote weergever een kleine versterker te
veel zal belasten: de versterker geeft echt niet meer af dan hij
kan.
Eveneens van veel belang is de aanpassingsimpedantie van weer
gever en versterker. Er komen tegenwoordig weergevers voor met
impedanties van 8ft, maar in Duitsland en Skandinavië treffen we
v.n.1. 4ft aan en in Engeland en Amerika wel 16ft. Moderne tran
sistor versterkers bezitten slechts twee aansluitklemmen en zijn
geschikt voor al deze impedanties, ofschoon achtzaamheid wel
nodig is. Kleine transistor versterkers met een vermogen van ca.
4 a 6 W zijn niet zo soepel: als de fabrikant opgeeft dat een derge104

lijke versterker voor 812 is, sluit er dan alleen 812 weergevers op
aan en geen weergevers met lagere impedantie, (zie fig. 1)
Het kan nimmer kwaad als een weergever met een hogere impedantie
dan die van de versterker wordt aangesloten. Het vermogen van de
versterker is dan iets kleiner, maar de vervorming is minder en
dat is natuurlijk heel plezierig.
Voor flinke transistorversterkers, met een groter vermogen dan
ca. 10 W, kan het evenwel geen kwaad als op hun 812 uitgang een
weergever met een lagere aanpassing dan 812 (tot minimaal 412)
wordt aangesloten. Hogere impedanties vangen ook krachtige ver
sterkers goed op.
Met buizenversterkers ligt de zaak anders: hier is een optimale
aanpassing een vereiste. We zien dan ook dat een bui zenversterker
verschillende aansluitklemmen bezit voor de drie meest voorkomen
de impedanties: 4 12, 8 12, en 16 12. Kleine afwijkingen zijn wel toe
laatbaar, maar in het algemeen zal men een 4 12 weergever met de
4 12 aansluiting en een 8 12 weergever met de 8 12 aansluiting door
verbinden. Bij tussenliggende impedanties van de weergevers (b.v.
5 12) kiest men de laagste impedantie op de versterker, dus de 4 12
aansluiting, (zie fig. 2)

TRANSISTORVERSTERKER

UITGANG <

16H

I® ©l

WEERGEVER MET
IMPEDANTIE TUSSEN
< en 16Ü

Fig. 1. Bij transistorversterkers van niet al te klein vermogen
(minimaal 10W) kunnen alle weergevers met impedanties tussen
4 en 16 12 worden aangesloten.

12.2. Aanpassing tussen pick-up en versterker
Bij de aansluiting van signaalbronnen op de versterker hebben we,
eveneens als bij de luidsprekers, te maken met de impedantie.
Verder is de gevoeligheid van de betreffende versterkeringang
van belang: deze mag niet kleiner, maar ook niet veel groter
zijn dan van de signaalbron.
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BUIZENVERSTERKER

/
UITGANG •' Q.A.8.16Ü

I<D<D<P<DI

i ftyp.i
u i i /
»//

JUISTE WEERGEVER-,
IMPEDANTIE
AANSLUITEN

Fig. 2. Bij een buizen versterker moet de juiste impedantie wor
den gekozen.
Een kristal PU element geeft, afhankelijk van het merk en de
soort, een spanning af van ca. 200 a 400 mV, d. w. z. bij een
luide muziek passage op de (gemiddelde) grammofoonplaat. Bij
zachte passages is de spanning afgifte natuurlijk kleiner. De ge
voeligheid van de kristal PU ingang op de versterker moet nu
eveneens ca. 200 a 400 mV zijn, wil de versterker bij die luide
muziek passages inderdaad een groot vermogen afgeven. Opdat
alle elementen bruikbaar zijn, maakt men die gevoeligheid mees
tal ca.200 mV, soms zelfs wel 100 mV.
Een kristal element mag in het algemeen niet met een te lage im
pedantie worden afgesloten, minimaal 500 k £2 is toelaatbaar. De
ingangsimpedantie voor de kristal PU ingang op de versterker moet
dan minimaal 500 kft zijn, liever hoger, bv. 1 Mfi.
Keramische elementen worden meestal op een bijzondere wijze ge
bruikt, anders dan principieel voor deze elementen is voorge
schreven. Ze worden n.1. op dezelfde wijze aangesloten als een
dynamisch element.
Een dynamisch element geeft een zeer kleine spanning af, n.1.
ca. 2 mV bij zeer goede elementen, ca. 5 mV bij goede en ca. 7
mV bij populaire elementen. Een dynamisch element wil boven
dien een afsluitweerstand van 50 kft. Zodoende wordt de ingang
voor dynamische pick-ups altijd zodanig bemeten, dat de ge
voeligheid ca. 5 mV bedraagt, sommige versterkers 3,5 mV en
weer andere omschakelbaar op 2 of 7 mV en dat de ingangsweerstand 50 kfi bedraagt.
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12.3. Aanpassing tussen overige signaalbronnen en versterker
De overige ingangen van de versterker voor de afstemmer, de
bandrecorder en de extra ingang, hebben meestal een ingangsgevoeligheid van ca. 100 mV tot 300 mV. De ingangsimpedantie
moet zo hoog mogelijk zijn, in welk geval de signaalbron niet te
veel wordt belast.
Wil men "vreemde" signaalbronnen op de betreffende ingangen
aansluiten, let er dan op of de signaalsterkte van de signaal
bron overeenkomt met de gevoeligheid van de ingang en dat de
uitgangsweerstand van de signaalbron gelijk of lager is dan de
ingangsweerstand van de versterker. Of omgekeerd: let er al
tijd op dat de ingangsweerstand van de betreffende versterkeringang
hoger is dan de uitgangsweerstand van de signaalbron. (zie fig.3)
De fabrikant vermeldt al deze gegevens in zijn "Technische ge
gevens" .
UI TCANCSIMPEDANTIE 2» INGANGSIMPEDANTIE

/
SIGNAAL
BRON

UITGANG SSPANNING %

VERSTERKER

03

GEVOELIGHIEL

Fig.3. Voorwaarden waaraan gevoeligheid en impedantie moeten
voldoen bij overdracht van signaal tussen bron en versterker.
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HOOFDSTUK 13

QUADRAFONIE

13.1.

Verschillende systemen

Nadat er op de Firato, Amsterdams tweejaarlijkse tentoonstelling
van elektronische geluids- en beeldapparatuur, in 1971 door verschil
lende fabrikanten quadra demonstraties werden gehouden, vond de
eerste officiële introduktie van quadrafonie op 6 april 1972 plaats.
Uit de gezamenlijke krachtsinspanning van CBS en Sony was een
quadrafonisch systeem ontwikkeld, het SQ-4-systeem dat, vooral
door een sterk verbeterde snij- en perstechniek van de gewone
stereogrammofoonplaat, gerealiseerd kon worden. Lees hoofdstuk
1.6
De officiële introduktie hield in dat er quadra grammofoonplaten
door CBS en quadra apparatuur door Sony op de markt kwamen en
dat iedereen vanaf dat moment quadrafonie in huis kon hebben. Het
was echter in de zomer van 1972, waarin de tweede druk van dit
boek werd voorbereid, nog op geen stukken na zeker of dit SQ
systeem door andere fabrikanten geadopteerd zou worden, wat een
ongecompliceerde opmars van de quadrafonie natuurlijk wel voorop
stelt.
Andere fabrikanten ontwikkelden immers ook praktisch gelijkwaar
dige systemen, zoals het QS-systeem van Sansui of zelfs een betere,
zij het aanzienlijk meer gecompliceerde techniek, zoals het
CD-4-systeem van Nivico.
In het uiteindelijke gebruik van de quadra installatie is het toegepaste
systeem echter van ondergeschikt belang, zodat we in dit hoofdstuk
de quadra installatie en de verschillende onderdelen, waaruit hij is
samengesteld, eens onder de loep zullen nemen.
13.2.

De quadra groeftaster

Ongeacht het toegepaste systeem kan van een normale (zij het wel
van goede kwaliteit) stereo-groeftaster gebruik worden gemaakt.
Alleen in het geval van het Nivico CD-4-systeem verdient een bui
tengewone goede kwaliteit stereo-groeftaster met een verfijnde biradiale naald, de zg. Shibata-naald, de voorkeur. Afb.1 toont het
profiel van de Shibata-naald, waarmede het frequentiegebied van
de groeftaster met 50 % vergroot kan worden als gevolg van het gro
tere raakvlak met de groefwanden. Strikt nodig is de toepassing van
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Afb. 1. De Shibata naald heeft op de plaatsen waar deze in contact
met de groefwanden komt een grotere afrondingsstraal dan de nor
male sferische ( d.w.z. bolle ) of bi-radiale naald, waardoor kleine
nuanceringen in de groefwanden beter op de naaldpunt overgedragen
worden en het frequentiegebied aan de hoge zijde van het spectrum
ca. 50% groter wordt.
zo’n extra hoogwaardige groeftaster niet, maar wie toch veel geld
aan de benodigde nevenapparatuur (lees punt 13.4) wil besteden,
kandoor een kleine extra uitgave het onderste uit de kan krijgen.
In alle gevallen kan de reeds bestaande platenspeler benut worden
en behoeven geen ingrepen in de bedrading van de groeftaster-arm
uitgevoerd te worden, zoals dat destijds bij de invoering van
stereofonie wel noodzakelijk was.
De voor quadrafonie toegepaste groeftaster is immers een normale
stereo-groeftaster waarvanaf, net als bij gewone stereo, twee signaalleidingen naar de versterker leiden.

13.3.

De quadra magnetofoon

Door het aantal weergeef- en eventueel ook het aantal opneemversterkers te verdubbelen en viersporen koppen toe te passen, kan
het principe van de magnetische geluidsregistratie zonder enig
probleem voor quadrafonie worden ingezet. Voor het tot stand
brengen van signaalleidingen naar de hoofdversterker gelden geen
andere adviezen dan die, welke reeds in hoofdstuk 6 voor stereo
apparatuur werden gegeven.
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13.4.

De quadra radio

=

Ofschoon men zich alleen intern met de materie heeft bezig gehou
den, maar er naar buiten toe nog niet over quadrafonische radiouitzendingen is gesproken, ligt het voor de hand dat de omroep
t.z.t. ook op deze nieuwe techniek zal inhaken.
Als men een zuiver quadrafonisch systeem verkiest zullen de radioafstemmers van een quadra decoder moeten worden voorzien, zoals
er nu (t.b.v. stereofonie) van een stereodecoder gebruik moet
worden gemaakt. Vanaf de quadra afstemmer zullen dan vier sig-1
naalleidingen naar de quadra hoofdversterker of stereo hoofdver
sterker met adapter moeten gaan. Wanneer de omroep, in een over
gangsstadium bijvoorbeeld, besluit een kwasi-quadrafonisch sys
teem te volgen, zal de normale stereo afstemmer ongewijzigd gehand
haafd kunnen blijven, daar het decoderen dan in de quadra adapter
van de quadra hoofdversterker plaats kan vinden. ( lees punt 13.6.)
13.5.

De quadra versterker

De quadra versterker onderscheidt zich alleen van de stereo ver
sterker door de vier versterkerkanalen in plaats van twee. (Zie
afb. 2).

Afb. 2a. De SQ 200 dec od er/ster eover sterker van Sony ,welk ap
paraat als eerste voor dit systeem in het voorjaar van 1972 in
Nederland werd geïntroduceerd.
-

—
Afb. 2b. De Nivico 4-kanalen versterker.
110

0 O

r

Er zitten dezelfde regelorganen op met een extra regelaar, namelijk
een balansregelaar om de voor-achter-balans te kunnen instellen.
Deze balansregelaar kan verschillende uitvoeringen hebben; vanaf
vier afzonderlijke knoppen tot een klein stuurknuppeltje naast een
gemeenschappelijke sterkteregelaar. Zo'n stuurknuppeltje, in het
Engels met "joy-stick" aangeduid, laat bewegingen in alle richtin
gen toe. Een joy-stick biedt vooral voordeel bij afstandsbediening.
Aleer een quadra versterker gemeengoed is, zullen velen echter
nog een "adapter" gebruiken, die de eigenaar van een stereo-instal
latie de mogelijkheid biedt zijn stereo-installatie te behouden en
deze tot quadra installatie uit te breiden.
13.6.

De quadra adapter

Waar met de aanschaf van een complete quadra installatie grote
geldbedragen gemoeid zijn, lijdt het geen twijfel dat men in de
eerst komende jaren de reeds aanwezige stereo installatie zal wil
len blijven gebruiken. Hiertoe wordt de mogelijkheid geboden door
een quadra decoder of adapter toe te passen, waarmede een nor
male stereo installatie aangevuld kan worden tot quadra instal
latie.
Doet het feit van een kwasi quadrafonisch systeem zich voor,dan
wordt de adapter op de monitor-aansluiting van de bestaande stereoversterker aangesloten, zoals in fig.3 is weergegeven. Opdat de
bandrecorder toch gewoon met de installatie verbonden kan blijven,
is de adapter ook weer van een monitor-aansluiting voorzien. Wan
neer de stereoversterker geen monitor-aansluiting heeft, moet in
wendig een signaalaftakking worden aangebracht.
In de adapter bevindt zich een decoder, die uit het stereofonisch
aangevoerde quadra signaal de vier bijna afzonderlijke richtingsinformaties afscheidt. De twee vóórsignalen worden weer terugge
leid naar de stereo hoofdversterker en de beide achterinformaties
worden naar twee aanvullende versterkers in de adapter geleid.
Vanaf de versterkers gaan de signalen naar de weergevers, die in
principe gelijkmatig rond de afluisterplaats worden gerangschikt.
Bij een zuiver quadrafonisch systeem wordt het signaal van de pla
tenspeler rechtstreeks naar de adapter of decoder gevoerd, die
daar dan direct de vier richtingsinformaties uit afscheidt en ze ver
volgens over de twee ingebouwde versterkers en de eigenlijke stereo
hoofdversterker verdeelt.
Er is aan de toepassing van een adapter ten opzichte van een echte
quadra versterker een nadeel verbonden en dat is, dat de bediening
van de verschillende regelorganen iets omslachtiger is, maar wie
zich realiseert hoe weinig daar normaliter aan gedraaid wordt, die
beseft wel dat dat nadeel niet zo ernstig is.
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Fig. 3. Samenstelling van een kwasi quadrafonische weergeefinstallatie, waarbij de bestaande stereo apparatuur gehandhaafd blijft
en alleen in een quadra adapter en twee extra weergevers voor
zien behoeft te worden. Bij een zuiver quadrafonische weergeefinstallatie ontstaat dezelfde samenstelling met dit verschil, dat het
signaal van de platenspeler rechtstreeks naar de quadra decoder
wordt gevoerd en niet eerst naar de PU versterker in de stereoversterker.

13.7.

Opstelling van de weergevers

Wat reeds over de opstelling van de weergevers t.b.v. een optimale
stereoweergave in hoofdstuk 3 werd beschreven, is ook van toepassing
op de quadrafonische weergave. Het verschil is dat niet alleen twee
weergevers links en rechts voor de luisteraar, maar ook links en
rechts achter de luisteraar worden opgesteld, zoals weergegeven in
fig. 4.
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Fig. 4. In de meeste gevallen zal men de vier weergevers gelijk
matig rond de afluisterplaats schikken of in de vier hoeken van het
afluistervertrek plaatsen.

Fig. 7. Het gearceerde gebied geeft de beste afluisterplaats aan.

In principe wordt in elke hoek van het luistervertrek een weergever
opgesteld, maar in het geval dat men een kleiner afluistergebied
wil kan ook een opstelling als in fig. 5 worden gekozen. Aanpassing
aan het meubilair en de omringende stoffering is ook hier weer ge
boden, zoals in hoofdstuk 4.2 werd toegelicht. Het grappige is dat
de opstelling van de weergevers voor quadrafonie minder kritisch
is dan die voor een goede stereoweergave, in die zin, dat zonder
verlies aan ruimtelijke informatie ook opstellingen als in fig. 6 en 7
kunnen worden gekozen, mits men er maar voor zorgt dat men als
luisteraar niet te dicht op een van de weergevers komt te zitten.
Dit te voorkomen is een groter probleem dan het opstellen van de
twee weergevers voor stereo, zoals men in de praktijk wel zal be
merken.
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Errata
De Dustbug, waarover in hoofdstuk 11.4 op blz. 100 wordt geschreven,
is niet het op afb. 2 getoonde apparaat, maar het onderstaande:

De stofverzamelaar op afb. 2 is de Autocleanica AT-6001, welk appa
raat eenzelfde toepassing vindt.
Afb. 10 b op blz. 86 staat abusievelijk op zijn kop.

