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AMROH TAPE
de bekende AMROH geluids
band, is nu ook in „long-play”
uitvoering verkrijgbaar.
Deze bevat 50% meer band
en heeft dus ook 50%
langere speelduur.

Speelduur:
bandsnelheid
9*/i cm/sec..
520 m

1'/j uur

260 m: % uur
bandsnelheid
19 cm/sec:
520 m: Y\ uur
260 m: 23 min.
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Bandlengte:
grote haspel 520 m
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kleine haspel 260 m
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BANDRECORDING
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De polyester voorgerekte
Agfa Magnetoon geluidsbandeq
geven spraak en muziek van hoog tot laag volkomen studio-zuiver weer.
★ Groter Herzbereik. Dus ook de aller
hoogste tonen komen natuurgetrouw en on
vervormd door.
★ Géén vervorming bij overmodulatie. U
kunt dus rustig zwaarder opnemen dan het
waarschuwingsoog van de recorder toestaat.
★ Géén magneetslijpsel! De magnetische
laag is n.1. vermengd met een harde, slijpvaste lak. Dus géén vervuiling van Uw appa
ratuur! Dus géén hinderlijke bruine sporen!
DUS ALTIJD SCHONE, FEILLOOS WER
KENDE MAGNEÉTKOPPEN.

★ Géén rekken, zelfs niet bij temperaturen
boven 100° Celcius!
★ Agfa Magnetoon geluidsband is zowel
in de lengte als in de breedte voorgerekt.
Dus géén vervorming. Géén speling. Géén
„zweven", zelfs niet van „gevoelige" piano
muziek !
★. Agfa Magnetoon geluidsband' is dun als
een scheermes en even sterk en veerkrachtig!
Nooit last van vouwen, knikken of slapheid.
Agfa band voegt zich altijd soepel en feilloos,
naaf de koppen.

Vraag folder bij Uw radio- of fotohandelaar.

PE GELUIDSBAND
POLYESTER
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MAGNETISME

EIGENSCHAPPEN VAN RECORDERS
EN GELUIDSBANDEN
door

A. VAN MAAREN
Laboratorium Ned. Radio Unie
ald. Geluidsregistratie
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HET ALLERBESTE VOOR UW RECORDER
Magnetophonband BASF, „do band mot
onbogrensde mogelijkheden”, garandeert
U de natuurgetrouwe weergave van al
Uw klank-, spraak- en muziekopnamen.
Verkrijgbaar in 4 bandsoorten

• Standaardband
• Langspeelband
• Dubbelspeelband
(verdubbelt de speelduur)
• Signeerband

GESCHIKT VOOR ALLE RECORDERS

.SP,
Vraag
Uw handelaar
naar onze brochure

MAONETOpHONBAND
in de handige draaicassette

lei O

N.V.H.R,
TEN GELEIDE

De bandrecording heeft sinds de tweede wereldoorlog een zo grote vlucht ge
nomen en de verbeteringen in de techniek volgden elkaar zo snel op, dat de
literatuur op dit gebied wel ten achter moest blijven. Weliswaar vond men in de
periodieke tijdschriften vele artikelen, doch deze verspreide informatie is uiteraard
ongeschikt voor diegenen, die zich snel en geriefelijk willen oriënteren in de
techniek van de magnetische geluidsregistratie.
Ook in de buitenlandse vakliteratuur zijn eerst kortelings boeken verschenen, welke
een volledige behandeling van de onderhavige techniek geven, zodat het ver
schijnen van dit boek voor Nederland stellig in een behoefte zal voorzien. Dit
geldt temeer door het welhaast onbegrensde toepassingsgebied, dat de band
recorder heeft verkregen en waarvan een groot gedeelte ligt bij de amateur, die
er zijn genoegen aan beleeft zelf een apparatuur op te bouwen.
Had vroeger de radio-amateur vooral ontvangers en zenders als werkgebied voor
zijn "hobby", daar is thans de bandrecorder aan toegevoegd, met niet alleen de
elektronisch

interessante

schakelingen,

doch

ook

de

mechanische

problemen,

welke zich volop lenen voor zelfwerkzaamheid.
Moge dit boek ertoe bijdragen, dat de amateur en de vakman tot een beter begrip
komen van de achtergronden der technische apparatuur en zij daardoor in staat
zullen zijn deze te verbeteren tot een perfectie, welke hun in alle opzichten
bevrediging geeft.
Dr. ir. J. J. Geluk
Hilversum, juni 1960

VOORWOORD
Het thans voor u liggende boekje is gebaseerd op de ervaring dat vele gebruikers
van bandrecorders niet op de hoogte zijn van hetgeen zich afspeelt tussen in- en
uitgang van hun apparaat. Dit geldt zowel voor de gebruikers van de meest een
voudige als van de meest professionele recorder.
Zo is bijvoorbeeld het ,,hoe'' en „waarom" van de hoogfrequente bijstroom voor
velen nog een raadsel, wat eveneèns het geval is met begrippen als „voorge
schreven weergeefcorrectie”, demagnetisatieverlies, spleetverlies, oppervlakte-inductie enz., enz.
Getracht is op zo eenvoudig mogelijke wijze dit aljes nader tot de serieuze amateur
te brengen, zonder in ingewikkelde wiskundige beschouwingen te vervallen. Dit
laatste impliceert dat dit boekje niet de pretentie heeft alle omstandigheden en ver
schijnselen welke zich bij het opnemen en weergeven van banden voordoen vol
ledig te vermelden. Daarvoor liggen de processen op een veel te hoog plan. Uit
voerig worden ook besproken de eisen, die aan een magnetofoonband gesteld
moeten worden.
In de appendix zijn verder uitvoerig besproken de zo vaak voorkomende begrippen
decibel en microseconde.

•

Zowel uitgever als schrijver hopen dat dit werkje er toe moge bijdragen, dat de
bandrecorder voor velen in plaats van een „kastje" een apparaat zal worden, dat
men in al zijn functies zal begrijpen.
A. VAN MAAREN
Laboratorium Ned. Radio Unie
afd. Geluidsregistratie
Bussum, juni 1960
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Verschillende foto's voor deze uitgave werden ons ter beschikking gesteld door de firma's AGFA, BASF,
EMI en GEVAERT.
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I. DE ONTWIKKELING VAN DE MAGNETISCHE
GELUIDSREGISTRATIE
.
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Hoewel de magnetische geluidsregistratie zijn. grote populariteit pas verkreeg na de
beëindiging van de tweede-wereldoorlog, gaat de geschiedenis van deze registratie
methode'toch reeds terug tot het einde van de 19e eeuw. In het jaar 1888 ver
schijnt namelijk in het Amerikaanse tijdschrift „Electrical World" een publicatie van
Öberlin Smith, waarin hij voorstelt om geluid vast te leggen door middel van mag
netisme. Hij wilde gebruik maken van een katoenen ‘of zijden draad waarin ijzerpoeder of zeer kleine stukjes ijzerdraad waren . verwerkt. Deze draad moest dan
- worden gemagnetiseerd door een elektromagneet, gevoed met de wisselstroom af
komstig van een' microfoon. Hoewel Smith ook reeds het gebruik van staaldraad
voorzag i$ hij nooit gekomen tot de bouw van-een praktisch werkend apparaat.
Als grondlegger van 'de magnetische geluidsregistratie wordt niet Oberlin Smith
beschouwd, maar -de Deen Valdemar Poulsen. Poulsen brak met de in die tijd
algemeen geldende gedachte dat een stalen staaf slechts over zijn gehele lengte
kon worden gemagnetiseerd. Hij ging van het. standpunt uit, dat als het staal maar
hard genoeg w^s, het mogelijk moest zijn de staaf ook plaatselijk te magnetiseren.
Indien hij nu in plaats van een staaf een draad nam en deze snel langs een door
een microfoon gevoede elektromagneet liet gaan, dan moest er op de draad een
magnetisatie ontstaan oyereënkomstig het geluidsbeeld bij de microfoon. Op grond
van deze gedachte construeerde hij zijn Telegrafoon en vroeg op dit apparaat in
1899 patent aan.
,
In principe bestond het apparaat van Poulsen uit een messing cilinder op de omtrek
waarvan een spiraalvormige groef was aangebracht. In dezè groef werd een staal
draad gelegd met een diameter van 0,25 mm. De cilinder draaide rond en werd
afgetast door een op- of neergaande elektromagneet. De opnamesnelheid bedroeg
210 cm/sec. en. de .totale speelduur was een half Uur. Deze opnamesnelheid was de
grootste snelheid die men destijds kon maken en dientengevolge d.uurde het terugdraaien van de cilinder ook een half uur. Dit hezWaar, gevoegd bij de nadelen dat
het weergaveniveau zeer laag was en het inleggen van een nieuwe draad in de
groef veel tijd vordërdè, was de oorzaak dat de belangstelling voor de Telegrafoon
* snél verminderde. .
In 1907 verbeterde Poulsen. zijn registratiemethode aanzienlijk door de toepassing
van het principe der gelljkstroom-voormagnetisatie. Dit. principe wordt later nog
behandeld, maar. wij, willen thans reeds vermelden dat door de genoemde voormagnetisatie de kwaliteit en. het weergaveniveau van het opgenoYnen signaal aan
zienlijk werden verbeterd.
• Na deze vooruitgang stond de ontwikkeling stil tot 19,27. In dat jaar werd namelijk
door de Amerikanen .Carlson en Carpenter patent aangevraagd op de methode
van magnetische * geluidsregistratie door middel van wisselstroomvoormagnetisatie.
Deze methode ligt in principe ook nu nog ten. grondslag aan de moderne magnetofbonopnamen'. Door namelijk tegelijkertijd het op te nemen signaal en een hoog
frequente spanning, op de‘ wikkeling yan de elektromagneet aan te sluiten, werd
e,en aanzienlijke verbetering van het ruisniveau bereikt terwijl ook het niveau en de
• * vervorniirjg. gunstig werden beïnVloëd. Het patent was gebaseerd op het gebruik
van staaldraad, eén maximaal op te nemen signaalfrequentie van .ca. 1 kHz en een
•’ ■ wisselveld niet-een frequentie van 10 kHz.
’ In de jaren die hierna volgden, liep de-ontwikkeling van de magnetische geluids. registratie parallel met die van de radiobuis. Daardoor werd het mogelijk het op-

.
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name- en weergaveniveau te regelen. Ook de praktische uitvoeringsvorm van de
apparatuur onderging wijzigingen. Zo verscheen omstreeks 1930 de „Dailygraph"
op de markt, welke machine was uitgevoerd met een afwikkel- en een opwikkelspoel, met automatische volumecontrole (nodig voor het opnemen van de langeafstandstelefoongesprekken uit die dagen); de draaddikte was teruggebracht tot
0,2 mm, terwijl de opnameduur 1 uur bedroeg. Een verbeterde uitvoering van de
„Dailygraph" was de „Textophon", terwijl ongeveer tegelijkertijd (1933) de „Stahltonmaschine” werd ontwikkeld. Deze laatste machine werkte met staalband in plaats
van draad.
In de jaren 1927 en later ging de ontwikkeling zich ook richten op het gebruik
van een met een magnetisch poeder bedekte band. Het was Pfleumer in Duitsland,
die zich in het bijzonder bezig hield met dergelijke uit papier of kunststof bestaande
banden. Het eerste opname-apparaat dat met een dergelijke band was uitgevoerd,
was de „Magnetophon”. De machine als zodanig werd uitgebracht door de A.E.G.,
de band was ontwikkeld bij de I.G. Farben. Deze industrie had het onderzoek over
genomen van Pfleumer. De „Magnetophon" werd in 1935 te Berlijn gedemonstreerd
en veroorzaakte een sensatie, niet vanwege de kwaliteiten van het apparaat als
zodanig, maar vanwege een geheel andere oorzaak. De staalband, gebruikt in de
Stahltonmaschine, kostte nl. $ 1 per minuut opnametijd, terwijl de prijs van de band
gebruikt in de „Magnetophon" slechts 15 dollarcent per minuut bedroeg, zodat op
het opnamemateriaal een bijna 7-voudige besparing werd verkregen. Tevens was
het door deze band ingenomen volume veel kleiner, zodat er ook geen enorme
voorraadspoelen meer nodig waren.
De theoretische ontwikkeling van het opnameproces wordt praktisch in 1940 be
ëindigd als aan Von Braunmühl en Weber in Duitsland patent wordt verleend op
hun registratiemethode. Bij deze methode wordt op een laagfrequent signaal (het
op te nemen geluid) een hoogfrequent signaal gesuperponeerd, terwijl tevens ge
bruik wordt gemaakt van een band waarop het te magnetiseren materiaal in poedervorm is aangebracht. Deze methode bracht met zich mede dat het ruisniveau
van de opname met ca. 16 db werd verbeterd. Deze wijze van magnetische registra
tie wordt ook nu nog principieel onveranderd toegepast in de moderne apparatuur
en zal in dit boek uiteraard uitvoerig worden besproken.
In de jaren, die hierna volgden, richtte de ontwikkeling zich voor een groot ge
deelte op de verbetering van banden en koppen. Het is interessant om te vermelden
dat van een bepaald fabrikaat magnetofoonband de gevoeligheid van de band in
het tijdvak 1932-1953 werd verbeterd met niet minder dan 18 db of wel een
factor 8. Eveneens in dezelfde periode werd de gevoeligheid van een signaal van
10 kHz t.o.v. een signaal van 1 kHz verbeterd van — 20 db tot 4- 2,5 db.
Ook de drager van het magnetisch materiaal onderging met de jaren veranderin
gen. Was bij de eerste banden de drager van papier gemaakt, al spoedig werd het
sterkere cellulose-acetaat toegepast, terwijl voor moderne banden zeer veel het
nog sterkere polyvinylchloride, mylar of voorgerekt polyester wordt gebruikt.
De huidige ontwikkeling van de magnetofoonbanden richt zich op een steeds
grotere gevoeligheid, nog betere frequentiekarakteristieken voor de lage bandsnelheden en dunnere banden waardoor de speelduur nog wordt verlengd.
Met het bovenstaande is een voldoend overzicht gegeven van de ontwikkeling der
magnetische registratie.

8

Valdemar Poulsen (Denemarken), de grondlegger
van de magnetische geluidsregistratie (1869-1942)

De Telegrafoon van Poulsen (1899)

De Duitse ,,Blattnerphone-StilleM machine
(1931).

De LORENZ "Stahltonbandmaschine", zoals deze werd gebruikt bij de Olympische
Winterspelen in Garmisch-Partenkirchen in 1936.

Het Marconi-Stille
apparaat (1934).
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De eerste magnetofoon (AEG) welke op de markt kwam (1935)

De eerste Nederlandse draadmagnetofoon, de AMROH "Wiramphone" (1948)

hAUI NIVEAU

BANDE

MAGNETIQUE

POUR ENRE.GI STREM ENT SONORE

lONGUfUB

360
mètres

. . . voortreffelijke weergave door
Kodavox geluidsband. Verkrijgbaar
de bekende gele Kodak-verpakking,

in

verschillende

lengten

en

breedten. Kodak N.V., Anna Paulownastraat 76, Den Haag. Tel: (070) 61 41 21

een handelsmerk sinds 1888
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II. DE GRONDBEGRIPPEN VAN DE LEER VAN HET
MAGNETISME
Wil men een goed begrip krijgen van het opneemproces bij de magnetische regi
stratie, dan Is het vanzelfsprekend dat een goed begrip van de grondslagen van de
leer van het magnetisme onontbeerlijk is. Het zou te ver voeren deze grondslagen,
die menigeen onder de lezers waarschijnlijk reeds kent, hier uitvoerig te gaan be
handelen. Deze begrippen worden in ieder goed natuurkundeboek voldoende uit
voerig behandeld. Er wordt dan ook volstaan met hier de definities van de voor
het onderwerp van belang zijnde begrippen te geven.
1.

MAGNETISME

Volgens de inzichten der moderne natuurkunde wordt het verschijnsel, dat wij
kennen als magnetisme, veroorzaakt door rotaties van de elektronen in een atoom.
Een vroegere theorie is gebaseerd op de veronderstelling dat iedere te magneti
seren stof uit elementaire magneetjes bestaat. Onder een elementair magneetje
verstaat men het kleinst denkbare magneetje dat niet meer in twee helften kan
worden verdeeld zonder verlies van zijn eigenschappen.
2

POLEN

Aan een magneet kent men een noord- en zuidpool toe. Twee afzonderlijke
magneten oefenen krachten op elkaar uit en wel zodanig dat gelijknamige polen
elkander afstoten en ongelijknamige elkander aantrekken.
3.

KRACHTLIJNEN

Dit zijn lijnen die in werkelijkheid niet bestaan maar die men zich denkt ter
veraanschouwelijking van het magnetische veld. Onder een krachtlijn verstaat men
de baan die een enkele noordpool zou beschrijven onder invloed van de er op
werkende krachten.
4.

MAGNETISCH VELD

Onder het magnetisch veld wordt verstaan het gebied rondom een magneet waar
binnen deze zijn werking doet gevoelen.
5.

VELDSTERKTE

Hiermede wordt aangegeven de kracht, die een eenheids-noordpool in een punt
van het magnetisch veld ondervindt. Ook wordt de veldsterkte wel gedefinieerd als
het aantal krachtlijnen per cm2. De veldsterkte wordt meestal voorgesteld door H.
6.

KRACHTSTROOM OF FLUX

De krachtstroom is het produkt van de veldsterkte in een bepaald punt van het
magnetisch veld en een zeer klein oppervlak loodrecht op de richting van de
krachtlijnen in het beschouwde punt. Voor homogene magnetische velden, b.v. in
de kern en de luchtspleet van een transformator waar de veldsterkte in ieder punt
van de doorsnede dezelfde is, wordt de krachtstroom het produkt van de veld
sterkte en de doorsnede van de kern of luchtspleet. De krachtstroom wordt meestal
voorgesteld door de Griekse letter 0 (phi).
7.

INDUCTIE

Wordt een stuk ijzer in een magnetisch veld geplaatst dan blijkt de veldsterkte
9
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in'het ijzer groter te zijn dan van het oorspronkelijke veld. De nieuwe veldsterkte
wordt de'inductie genoemd en hangt af van de sterkte van het oorspronkelijke
• . véld — In jucht dus —' en van de eigenschappen van het ijzer.

-

V 8. 'permeabiUteiï ■

U %

Onder.de permeabiliteit verstaaf'men de verhouding van de inductie in. het ijzer
tot het oorspronkelijk aanwezige veld. De permeabiliteit wordt aarigeduid met
de letter yi-(mu)- • •**'.*
•
€

\

9.

MAGNETISERINGSKRÖMME

De magnetiseringskromme is een lijn die het verband aangeeft tussen de inductie
.in het ijzer eji.de oorspronkelijk aanwezige veldsterkte. Deze lijn geldt alleen
maar voor z.g. maagdefijk ijzer, d.w.z. ijzer dat absoluut vrij van magnetisme is.
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Indien een Magnetisch materiaal wordt gemagnetiseerd door een veld dat periodiek
van richting én voortdurend .van grootte verandert, dan wordt het verband tussen
de veldstèrkte en' de magnetische inductie gegeven door de z.g. hysteresislus.
Het oppervlak' van deze lus is van zeer veel belang, daar het een maat is voor
de warmteontwikkeling in het ijzer (transformator), terwijl dok de geschiktheid
als bandmateriaal van het ijzer er door wordt bepaald.

r
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11,.'REMANENT MAGNEflSME

*
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Onder remanent magnetisme wordt .verstaan de inductie die in een magnetisch
Mpteriaal ‘re overgebleven nadat een oorspronkelijk aanwezig t uitwendig veld is
weggenomen. Hoe’groter op een magnetofoonband het remanent magnetisme is,
des te-groter is het- afgegeyen signaal.

12.
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cóeGcfnefkracht

.

De coërcitlefkracht js de veldsterkte die men moet aanleggen om bij een reeds
magnetisch materiaal het remanent magnétisme weg te nemen en het materiaal
dus volkomen neutraal te maken. Banden met een zeer grote coërcitiefkracht zijn
voor Jè magnetische registratie ongeschikt, . daar deze banden zeer moeilijk
zijn te wis$eni
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llf. ENIGE ELEKTROTECHNISCHE BEGRIPPEN
Naast de grondslagen van het magnetisme is voor een goed l^egrip van de
magnetische registratie ook enig inzicht nodig in enkele elektrotechnische begrip
pen. Het is natuurlijk niet mogelijk hier een volledig inzicht in de elektriciteitsleer
te geven. Enkele belangrijke punten zullen hier echter beknopt worden genoemd.
1.

STROOM

Een elektrische stroom in een draad betekent niets anders dan een verplaatsing
van een hoeveelheid elektrische lading. Deze elektrische lading is gebonden aan
de z.g. elektronenstroom in een geleider, d.i. een materiaal waardoor de elek
tronen zich gemakkelijk kunnen bewegen.
Elektrische lading wordt gemeten in coulomb. Indien er zich nu in 1 sec. een
lading van 1 coulomb door een geleider verplaatst, dan bedraagt de stroomsterkte 1 ampère.
2.

STROOMRICHTING

De elektronen kunnen zich in een geleider voortdurend in dezelfde richting be
wegen of periodiek van richting omkeren. In het eerste geval spreekt men van
g.e I ij k s t r o o m, in het andere geval van wisselstroom. Gelijkstroom
wordt veroorzaakt door een accu, batterij of gelijkrichter, wisselstroom in het
algemeen door een dynamo.
.c

3.

SPANNING

Het begrip spanning kan populair worden gedefinieerd als de kracht, die. de
oorz'aak is.van het zich verplaatsen van de elektronen door de geleider. Zonder
'spanning dus geen stroom. De spanning wordt gemeten ip volt en ook hier is
weer sprake van wissel- en gelijkspanning.
,
4.

TRILLING

Onder een trilling wórdt verstaan een zich voortdurend herhajend verschijnsel.
Een dergeiijke trilling kan b.v. elektrisch zijn (wisselstroom- en spanning), akoes
tisch (geluid), of mechanisch (trillende veer). Hier wordt alleen ingegaan pp
elektrische trillingen en de belangrijkste is de sinusvormige trilling, aangezien,
iedere andere volkomen Willekeurige trilling opgebouwd kan worden gedacht

Fig. 1’

uit een aan tal sinusvormige trillingen. Een dergelijke trilling kan worden ge. construeerd. door in fig. 1 de lijn OA met constante, snelheid om het punt 0 te.
latën draaien volgens- de richting van de pijl en op regelmatige tijdstippen de
afstand AB te meten. Is het punt A na 1 sec. b.v. in punt 1, na twee sec. in
punt 2 enz., en wordt nu na iedere % sec. de lijn AB gemeten, dan ontstaat fig.. 2»

•* -,

11.

c

Een dergelijke lijn wordt een sinuslijn genoemd. Aan de hier getekende trilling en
in het algemeen aan iedere trilling worden de volgende grootheden onderscheiden:
a.

Amplitude. Onder de amplitude wordt verstaan de grootste afwijking uit
de evenwichtstoestand die een trilling kan bereiken, dus b.v. de maximaal op
tredende stroom, de grootste uitwijking van een trillende veer. In fig. 2 zijn
dit dus de punten 1 en 3.

b.

Trillingstijd of periode. Hieronder wordt verstaan de tijd die nodig
is voor het doorlopen van een volledige trilling. In fig. 1 is dit dus de tijd
die nodig is om uitgaande van het punt 0 via de punten 1, 2 en 3 weer in 0
aan te komen. De trillingstijd wordt aangeduid met de letter T.

c.

Frequentie. De frequentie duidt aan het aantal trillingen dat per seconde
plaats vindt. In figuur 1 is de frequentie dus het aantal malen dat de gehele
cirkelomtrek in een seconde wordt doorlopen. Het symbool voor de frequentie
is de letter f.

d.

F a z e. Het begrip faze geeft aan welk gedeelte van de gehele trillingstijd
reeds voorbij is. In fig. 1 is in punt 1 nog slechts % van de trillingstijd voorbij
en dit wordt uitgedrukt door te zeggen dat de faze % 's of wel V4 x 360° =
90°. Voor het punt 3 is de faze dus % of 270°. De faze wordt aangeduid
met de Griekse letter <p (phi).

e. Voortplantingssnelheid: Wanneer in een stof (water, lucht) één
deeltje in trilling geraakt, zullen ook de omringende deeltjes aan de trilling
deel gaan nemen. De snelheid waarmede de trilling zich uitbreidt wordt de
voortplantingssnelheid genoemd. Tekent men op één ogenblik de uitwijking
van de deeltjes uit de evenwichtsstand dan ontstaat fig. 2.
f.

Golflengte: Onder de golflengte X (lambda) wordt verstaan de afstand
waarover de trilling zich voortplant in de trillingstijd T. Anders geformuleerd:
de golflengte is de afstand tussen twee punten met gelijke faze.

5. WEERSTAND
Door de ene geleider kunnen de elektronen zich gemakkelijker bewegen dan
door de andere. Dit hangt af van het materiaal waar uit de geleider is gemaakt
en van de dikte en de lengte. Dit zich meer of minder gemakkelijk door een ge
leider kunnen bewegen wordt uitgedrukt door het begrip weerstand. De elektrische
weerstand van een geleider wordt gemeten in ohm (J2).
6.

WET VAN OHM

De grootheden spanning, stroom en weerstand staan met elkaar in verband vol
gens de bekende Wet van Ohm:
E = I x R
E = spanning in volt, I = stroom in ampère, R = weerstand in ohm.
7. CONDENSATOR
Evenals een bak kan worden gevuld met water, kan een condensator worden ge
vuld met elektrische lading. In wezen wordt een condensator gevormd door twee
geleiders, die van elkaar zijn gescheiden door een niet-geleider of wel een isolator.
Bij de praktische uitvoering wordt echter geen gebruik gemaakt van twee draden,
maar van twee al of niet opgerolde platen die van elkander zijn gescheiden door
lucht, mica, olie e.d. Onder de capaciteit van een condensator wordt verstaan
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de verhouding tussen de hoeveelheid elektrische lading en de spanning op de
condensator. De capaciteit wordt gemeten in farads, hoewel een meer gebruikelijke
eenheid de microfarad (/iF) is, d.i. het millioenste gedeelte van een farad. Voor
een condensator geldt dus de formule: Q = C x V, waarin Q in coulomb, C in
farad, V in volt.
Een apart type condensator wordt gevormd door de z.g. elektrolytische conden
sator. Deze is gevuld met een elektrolyt, dit is een de elektriciteit geleidende vloei
stof, en is alleen maar geschikt voor gelijkspanning. Ze hebben het grote voordeel
dat een grote capaciteit in een klein volume kan worden ondergebracht.
8. ZELFINDUCTIE
Indien er door een spoel een gelijkstroom loopt, ontstaat er in en rondom de
spoel een magnetisch veld. Neemt de stroomsterkte zeer langzaam af dan zal er
niets gebeuren, maar wordt de stroom plotseling uitgeschakeld dan verdwijnt
onmiddellijk het magnetische veld en het blijkt nu dat er in de spoel dan een
spanning wordt geïnduceerd, de z.g. zelfinductiespanning. Hoe sneller de stroom
afneemt, des te hoger is de geïnduceerde spanning. Natuurlijk hangt de waarde
van de spanning ook af van de spoel zelf en voor een spoel kan dan ook de
volgende formule worden afgeleid:

EL = L x Ai/At x 10-svolt
waarbij
de grootte van de zelfinductiespanning voorstelt en Ai/At de ver
andering van de stroom per seconde voorstelt. L wordt de coëfficiënt van zelfinductie genoemd en deze grootheid wordt gemeten in henry (H).
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IV. THEORIE DER MAGNETISCHE GELUIDSREGISTRATIE
• 1.

>

.

2.
-

DE EISEN WELKE AAN HET OPNEEMPROCES MOETEN WORDEN GESTELD

Voor ieder -proces waarbij gelujd wordt omgezet in een andere natuurkundige '
grootheid geldt de eis dat de vastgelegde grootheid een zo goed mogelijke copie
, moet zijn .van het oorspronkelijk -aanwezige geluid. Deze eis houdt natuurJijk jn
dat alle schakels in de opnameketen zo ideaal mogelijk moeten werken. Iemand
•kan nog zó'n goede magnetofoon of platensnij-installatie hebben, als de microfoon
df versterker niet goed is komt er van de band of plaat ook niets terecht. Voor
het magnetisch opnameproces geldt dus de eis dat het magnetisme op de band
. zowel wat sterkte (frequentiekarakteristlek) als Wat trillingsvorm (vervorming) be
treft geheel identiek is. aan het op te nemen geluid.
Het zal de lez^r duidelijk zijn dat het magnétisme dat op een magnetofoonband
achterblijft ten alle tijde het remaneqt magnetisme is. Dit remanent magnetisme
is ontstaan doordat de oorspronkelijk niet-magnetische band de z.g. opneemkop
is gepasseerd bij welke kop eén magnetisch veld werkzaam was waarvan de
sterkte varieerde overeenkomstig het vast te leggen geluid. De hierboven be
sproken eis kan. dus ook als volgt worden geformuleerd voor wat betreft de
schakel ,,band” in het opneemproces: Voor het op de juiste wijze vastleggen van
het geluid is het noodzakelijk dat er een lineair verband bestaat tussen de veld. sterkte bij de opneemkop en het remanent.magnetisme op de band.
Het Was juist op deze eis dat de magnetische registratie in zijn beginperiode tekort
schoot. In plaats van het verlangde rechtlijnige verband tussen de veldsterkte bij
de opneemkop en het remanent magnetisme op de band was juist dit verband
sterk gekromd. Hoe het rechtlijnige verband verkregen werd zal later Worden
besproken.
HET VERBAND TUSSEN VELDSTERKTE EN REMANENT MAGNETISME

Alvorens-de verschillende opneemmethoden te beschrijven die in de loop der tijden
zijn toegepast is het nodig, terwille van de op dit terrein minder deskundige lezers,
eerst de hysteresislus te behandelen. Deze lus is namelijk voor een goed begrip
van de magnetische registratie van zeer veel belang. De hysteresislus bepaalt
namelijk mede de gevoeligheid van de band, d.w.z. of er een sterk signaal van

de band zal komen en tevens of de band goed zal zijn te wissen. Ook de freq uentiekarakteristiek en de optredende vervorming in het signaal worden door de
hysteresislus bepaald.
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In fig. 3 en op de (oto is de al'gern ene vorm van* een hyseresislus afgebeeld. In bét
algemeen is de vorm voor iedere ijz'ersoort verschillend. Zo is de hyster£sislüs
van zuiver ijzer zeer smal en snijdt de lus de B- én H-as bij zeer kleine waarden.
Voor magneetstaaf zal men daarentegen streven'naar snijpunten zp hoog. mogelijk
op de B-as en zo ver mogelijk op de H-as.
Hoe ontstaat nu een hysteresislus? Getracht zal worden dit duidelijk te maken met
behulp van het circuit geschetst in fig. 4: In deze figuur staat eer) stuk magnetfseerbaar materiaal getekend dat omwikkeld.is met een spoel. Door de spoel" wordt eên
elektrische stroom gestuurd welke wordt verkregen vanuit éen gelijkstroorobrón en
d.rh.v. een weerstand kan worden geregeld. Door de stroombron órn te polen kan
de stroom in de ene of in de andere richting door de spoel vloeien. De stroom-'
richting bepaalt mede de richting van het magnetisch veld.
Stel de stroom loopt eerst van A naar. B. Bij iedere stroomwaarde wordt de yeldsterkte in de spoel gemeten als er geen ijzer aanwezig is .en daarna de inductie in
het ijzer als dit wéér in de spoel is gebracht. Achtereenvolgens worden dus ge-,
meten H en B. In een z.g. grafische voorstelling worden nu de beide gemeten
waarden tegen elkander uitgezet én wel op de horizontale as de veldsterkte H en
op de verticale as de magnetische inductie B. In beide punten wórdt een loodlijntje getrokken en het snijpunt van beide loodlijnen is een punt van de gezochte
kromme. •
Het is duidelijk dat als er geen stroom door de spoel loopt er ook geen veld
. aanwezig is en de te construeren kromme begint dus in het punt 0. Voor iedere
stroomwaarde wórdt er echter een zekere veldsterkte en een zekere magnetische
inductie gemeten. Zo behoort dus in fig. 3 bij de veldsterkte Hi een magnetische
inductie.Bi. Op de bovenomschreven wijze kunnen dus een groot aantal snijpuntën
worden gevonden. Al deze snijpunten worden nu door een vloeiende lijn met
elkander verbonden. Op deze wijze wordt de z.g. magnetiseringskromme a-b-c-d
gevonden. Merkwaardig genoeg blijkt nu echter dat de magnetiseringskromme bij
het punt d vlak gaat lopen. Op dit punt is het ijzer z.g. v e r z a d i g d geworden
en een verder opvoerén van de stroomsterkte (veldsterkte) heeft geen zin meer
want de magnetische inductie neemt toch niet meer toe. De stroom door de .spoel
wordt daarom weer' verminderd tot 0 maar het. blijkt dan dat het verband tussen
veldsterkte en inductie niet meer wordt gelegd door de zo juist gevonden mag
netiseringskromme a-b-c-d, maar dat een andere kromme wordt gevolgd én wel
de lijn d-e-f. Uit het Verloop van deze lijn blijkt nu dat er een magnetische inductie
in het ijzer overblijft, ook bij afwezigheid van het veld H. Déze overgebleven in
ductie wordt het re manent magnetisme genoemd- In dit punt aangekomen
wordt de stroom door de spoel van richting omgekeerd en weer steeds groter ge
maakt met behulp van de weerstand. De kromme loopt dan verder door volgens de
punten f-g-h, waarbij in h weer de verzadiging wordt bereikt. Ook nu wordt de
stroom dus verminderd en wordt de kromme h-k-m gevolgd. Opnieuw wprdt de
stroomrichting veranderd en weer groter gemaakt en de reeds gevonden kromme
wordt voltooid met het gedeelte m-n-d. De op deze wijze gevonden gesloten
kromme wordt de hysteresiskromme genoemd. (Hysterese beteként ach
terblijven). Een dergelijke figuur is, behalve door het punt waar verzadiging op- ,
treedt, ook nog gekenmerkt door twee andere punten, nl. door het reeds genoemde
punt Br dat de sterkte van hét remanent magnetisme aangeeft, maar ook door hét
punt Hc. De veldsterkte in dit punt wordt dé c o ë.r c i t i e f k r a c.h t genoemd.'
De definitie van cöërcitiefkracht werd reeds gegeven op blz. 10,'

w

In fig. 3 is het ijzer steeds uitgestuurd tot in de verzacjigihg. Wordt echter de veldr
sterkte reeds verminderd nog voor de verzadiging is bereikt, dan. is het duidelijk
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dat ook het remanent magnetisme een andere waarde zal hebben. Ook nu kan
weer een lijn worden getekend die het verband aangeeft tussen magnetische in
ductie en veldsterkte. Veel belangrijker is echter de kromme die het verband aan
geeft tussen het remanent magnetisme en de maximaal aangelegde veldsterkte.
Deze kromme wordt de remanenti e-k r o m m e genoemd. De constructie van
deze kromme is geschetst in fig. 5. In deze figuur is links nogmaals de hysteresiskromme getekend met daarin extra dik getekend de magnetiseringskromme. Tevens
is echter aangegeven het verloop van de veldsterkte met de tijd. Voor dit laatste
is de z.g. sinusvorm gekozen omdat iedere trilllngsvorm — dus ook geluid —

Fig. 5

kan worden samengesteld uit sinuskrommen, die echter onderling verschillen In
amplitude, frequentie en faze. Het verloop van de veldsterkte met de tijd zoals ge
schetst is natuurlijk volkomen gelijk aan het verloop van de stroom door de opneemkop met de tijd, omdat veldsterkte en stroom met elkaar evenredig zijn. De
figuur moet nu als volgt worden gelezen: Op een zeker ogenblik, b.v. ti heeft de
stroom door de opneemkop de waarde li A, wat tot gevolg heeft dat er bij de
opneemkop een magnetisch veld met een veldsterkte Hi ontstaat. In de magnetofoonband die dit veld passeert ontstaat een magnetische inductie Bi. De band ver
laat echter het veld — de veldsterkte neemt dus af tot nul — en er blijft op de
band een remanent magnetisme Bri achter. In het rechter gedeelte van de figuur
staat nu langs de verticale as het remanent magnetisme uitgezet en langs de hori
zontale as wederom de veldsterkte. Het snijpunt van een loodlijn op de H-as in het
punt Hi en op de Br-as in het punt Bri vormt een punt van de gezochte remanentie-kromme. Door op de H-as ook nog dezelfde tijdas aan te brengen als op de
Br-as is het mogelijk direct af te lezen hoe bij een sinusvormig verloop van de
veldsterkte het verloop van het remanent magnetisme op de band is.
3. DE OPNEEMKOP
In het bovenstaande is reeds enige malen het woord opneemkop gebruikt. Thans
zal nader worden ingegaan op de werking en de constructie van een dergelijke
kop. Het zal duidelijk zijn dat de opneemkop die schakel in het magnetisch regi
stratieproces is, die er voor zorgt dat elektrische trillingen in magnetische veldsterkte-variaties worden omgezet en aldus een zeer belangrijke schakel in het
opneemproces vormt. Een mogelijke vorm van een opneemkop is in principe
geschetst in fig. 6. Rondom een cirkelvormige kern, gemaakt van een te magneti16
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seren materiaal (meestal mu-metaal) is een spoel gewikkeld. Door deze spoel loopt
een stroom waarvan de sterkte verandert overeenkomstig het op te nemen geluid.
Indien er geen magnetisch materiaal in de spoel zou zijn aangebracht zou het door
de stroom in de spoel veroorzaakte veld vele malen kleiner zijn dan nu het geval is.
(Zie ook de begrippen permeabiliteit en inductie op blz. 9 en 10).
Indien op een bepaald ogenblik de stroom door de spoel van a naar b loopt zullen
de magnetische krachtlijnen (dus het magnetisch veld) ook een bepaalde richting
hebben en dus b.v. zijn gericht volgens de pijlen in fig. 6. Zoals uit de tekening
blijkt is het in de spoel aangebrachte ijzer niet volkomen gesloten maar is het
ijzercircuit onderbroken door een luchtspleet. De krachtlijnen in het ijzer moeten
dus ook gedeeltelijk door de lucht gaan en dit betekent dat ze een grote weer
stand moeten overwinnen. Deze weerstand (magnetische weerstand genoemd) kan
echter worden verminderd door de doorsnede waarover de krachtlijnen moeten
passeren zo groot mogelijk te maken. De krachtlijnen bereiken dit automatisch
door bij de spleet niet zonder meer recht over te steken maar uit elkaar te buigen
en dus buiten de doorsnede van de spleet te treden.
Indien nu op zeer kleine afstand van de spleet het veldsterkte-verloop langs de
spleet wordt gemeten, ontstaat een kromme zoals geschetst in fig. 7. Hieruit volgt
dat de veldsterkte het grootst is op de hartlijn van de spleet. Hoe verder van de
spleet af wordt gemeten, hoe lager de kromme wordt; hoe dichter bij, des te hoger
wordt de kromme. Voor een ideale werking van de opneemkop is het nu gewenst
dat de hoogte van de kromme in fig. 7 precies eender verandert als de stroom
door de opneemkop. Indien men nu geen maatregelen zou nemen, zou het moge
lijk zijn dat bij een grote stroom door de kop het ijzer van deze kop tot in de ver
zadiging zou worden gestuurd, hetgeen tot gevolg zou hebben dat niettegenstaande
de grote stroom de veldsterkte bij de spleet dezelfde zou blijven en aan de gestelde
voorwaarde van volkomen evenredigheid niet zou worden voldaan. Het is om deze
reden dat bij opneemkoppen ook nog een achterspleet wordt aangebracht. Deze
spleet veroorzaakt een grote magnetische weerstand, waardoor de krachtstroom
door het ijzer tot een redelijke waarde wordt beperkt.

Omtrent de praktische uitvoering van de opneemkop kan het volgende worden
opgemerkt:
1.

Teneinde de wervelstromen — dit zijn elektrische stromen die in het magnetisch
materiaal van de kop zelf worden opgewekt — zo veel mogelijk te beperken,
wordt de kop gelamelleerd uitgevoerd. Vergelijk de kern van een transformator.
Wervelstromen geven aanleiding tot het onnodig warm worden van de opneem
kop maar betekenen tevens een overbodige belasting van de opneemversterker.

2.

Naar de poolschoenen van de kop toe — dus naar de randen van de spleet —
neemt de doorsnede van het ijzercircuit af, waardoor er een uiterst geconcen
treerd veld ontstaat bij de spleetranden en het uittredende veld voldoende
sterk is.

3.

De zelfinductiewaarde van een opneemkop kan binnen wijde grenzen variëren
en wel van ca. 7 mH voor een laagohmige kop tot b.v. 2,5 H voor een hoog-
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ohmige kop. Hoe lager de zelfinductie is, des te grotere signaalstromen men
nodig heeft om de band volledig uit te sturen.
4.

De opneemspleet heeft een lengte van 25 tot 10 micron. Een micron is gelijk
aan 1/1000 mm. De achterspleet heeft een lengte van ca. 400 micron. Opge
merkt dient te worden dat de afmeting van de spleet in de looprichting van de
band de spleetlengte genoemd wordt, de afmeting loodrecht op deze loop
richting heet de spleetbreedte.

5. Als materiaal voor een opneemkop moet een magnetisch materiaal worden ge
kozen, dat reeds bij een kleine veldsterkte een grote inductie veroorzaakt, d.w.z.
een materiaal dat een grote permeabiliteit heeft. Hieraan voldoet het z.g.-mu*
metaal, van welk materiaal dan ook de meeste koppen worden vervaardigd.
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V. THEORIE VAN HET OPNEEMPROCES
Na de bespreking van de eisen, die aan het opneemproces. moeten worden gesteld,
van het verband tussen veldsterkte en magnetische inductie en tot slot van de
constructie van de opneemkop kan nu worden overgegaan tot de behandeling van
het opneemproces zelf. Dit opneemproces zal in drie delen worden behandeld en
wel achtereenvolgens:

.

1.

Het opnameproces bij gebruik van alleen laagfrequente stroom.

2.

Het opnameproces bij gebruik van laagfrequente stroom en gelijkstroomvoormagnetisatie.

3.

Het opnameproces bij gebruik van zowel een laagfrequente als een hoog
frequente stroom.

1.

HET OPNAMEPROCES BIJ GEBRUIK VAN ENKEL LAAGFREQUENTE
STROOM

Deze opnamemethode werd gebruikt in de eerste jaren van de magnetische regi
stratie, maar geraakte in onbruik vanwege de zeer slechte kwaliteit van het opge
tekende geluid. Dit kan direct worden ingezien indien slechts wordt gelet op de in
fig. 5 getekende krommen. Deze figuur geeft nl. volledig de situatie weer bij het
opnemen volgens de hier besproken methode. Wordt er verondersteld dat de veld
sterkte bij de spleet verandert volgens de in fig. 5 getekende sinuskromme en er
gebruik wordt gemaakt van een volkomen neutrale band, dan zal bij het verlaten
van de opneemkop het veld door het ijzeroxyde op de band terugvallen tot de
waarde 0 en er zal dus een zeker remanent magnetisme op de band achterblijven.
Indien dus moet worden nagegaan hoe een op te nemen signaal uiteindelijk op de
band komt te staan, dan hoeft het signaal slechts te worden gespiegeld tegen de
remanentiekromme. Dit is in het rechter gedeelte der figuur gedaan. Het is duide
lijk te zien dat t.g.v. de kromming der remanentielijn er een aanzienlijke vervor
ming optreedt. Daar de kromme echter symmetrisch is, kan direct de conclusie
worden getrokken dat de vervorming hoofdzakelijk bestaat uit derde harmonischen.
Dit wil zeggen dat er bij de opgetekende frequentie nog een signaal ontstaat met
een frequentie die het drievoudige is van die van het opgenomen signaal. Be
staat het op te nemen signaal niet uit een zuivere sinustrilling maar uit de som van
een aantal sinustrillingen — wat jn de praktijk altijd het geval is — dan ontstaat er
dus een groot aantal harmonischen, die bij weergave zelf ook weer trillingen doen
ontstaan. Het is dus geen wonder dat de kwaliteit van de op deze wijze opgenomen
muziek of spraak uitzonderlijk slecht is. Deze methode is dan ook volledig in on
bruik geraakt.
2.

HET OPNAMEPROCES BIJ GEBRUIK VAN LAAGFREQUENTE STROOM EN
GELIJKSTROOM VOORMAGNETISATIE

Deze opnamemethode betekende een aanzienlijke stap vooruit op het gebied der
magnetische geluidsregistratie. Er werd nl. een zeer aanzienlijke kwaliteitsverbete
ring mee verkregen. Ook bij deze methode is de remanentiekromme van belang.
Deze kromme wordt hier echter óp een geheel andere manier verkregen dan bij
de vorige methode. Het voordeel is dat gebruik kan worden gemaakt van een
lineair stuk, waardoor de vervorming aanzienlijk minder wordt. Aan de hand van
fig. 8 zal deze methode nader worden behandeld. De gehele methode berust op
het verschijnsel dat de beide flanken van de hysteresislus voor de meeste mag
netische materialen vrij recht verlopen. Er wordt nu als volgt te werk gegaan:
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Uitgaande van een al of niet gemagnetiseerde band wordt het magnetisch mate
riaal op de band d.m.v. een permanent magneetje tot in de verzadiging gebracht.
Loopt de band langs de noordpool van het magneetje dan zal de verzadiging b.v.
in het punt A worden bereikt, loopt de band langs de zuidpool dan zal de verzadi
ging in B worden bereikt. Veronderstel nu dat dit laatste het geval is geweest. Als
de band nu de magneet verlaat — dus veldsterkte H wordt gelijk nul — dan blijft
er op de band een zeker remanent magnetisme Br over. Passeert de band vervol
gens de noordpool van magneetjes met de veldsterkten Hi, H2, H:$ enz., dan blijft
er na het passeren van ieder magneetje op de band een remanent magnetisme
Bri, B^*», B^ enz. over. Indien nu weer een grafiek wordt gemaakt waarin tegen
elkaar uitstaan de veldsterkte van de noordpooltjes en het daarbij behorende rema
nent magnetisme op de band, dan ontstaat fig. 8b. Het is duidelijk te zien dat deze
remanentiekromme veel meer lineair is dan die welke volgens de vorige methode
werd verkregen (fig. 5b).
In de praktijk wordt deze methode nu als volgt toegepast: De band loopt weer
langs de noord- of zuidpool van een permanent magneetje. Door de opneemkop
die dan volgt wordt een gelijkstroom gestuurd, die een veld opwekt dat tegenge
steld is aan dat van de permanente magneet. Op deze gelijkstroom wordt nu het
op te nemen signaal gesuperponeerd. De grootte van de gelijkstroom wordt zo
danig gekozen dat midden op het rechte stuk van de remanentiekromme wordt
ingesteld. Een aldus opgenomen signaal zal veel minder vervormd zijn dan bij op
nemen volgens methode 1. (Vergelijk het instellen van een buis in het rechte ge
deelte van de la-Vg karakteristiek).
Hoewel deze methode een aanzienlijke verbetering betekende, zijn er toch nog
enkele bezwaren. De voornaamste hiervan is wel dat t.g.v. de gelijkstroomvoormagnetisatie een sterk ruisen van de band optreedt. Verder is het rechte stuk toch
nog dermate beperkt dat sterke signalen worden vervormd. Wil dat laatste toch
vermeden worden dan moeten signalen van normale sterkte zo zwak op de band
worden gezet dat deze te weinig boven het ruisniveau uitkomen. Dit wordt uitge
drukt door te zeggen dat de dynamiek slecht is.
Opgemerkt dient nog te worden dat de permanente magneet alle reeds op de
band aanwezige signalen uitwist, zodat het niet nodig is van een volkomen schone
band uit te gaan.
3. HET OPNAMEPROCES BIJ GEBRUIK VAN ZOWEL EEN LAAGFREQUENTEALS EEN HOOGFREQUENTE STROOM
De hier besproken opnamemethode wordt in verreweg de meeste bandrecorders
toegepast daar er opnamen van zeer hoge kwaliteit mee zijn te maken. Deze op
namemethode verdient dan uiteraard ook de grootste belangstelling en zal dus
uitvoerig worden besproken.
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Alvorens echter het tot stand komen van de opname zelf na te gaan moeten voor
een goed begrip eerst enkele andere van belang zijnde punten worden behandeld.
Zoals reeds vermeld, wordt — behalve de op te nemen signaalstroom — ook nog
een hoogfrequent signaal aan de opneemkop toegevoerd. Bedraagt de op te nemen
signaalfrequentie maximaal 15 kHz, het hoogfrequent signaal heeft een frequentie
van 40-80 kHz. Beide signalen worden tegelijkertijd aan de opneemkop toegevoerd.
In fig. 9 zijn getekend de signaalstroom, de hoogfrequente stroom en de stroom
die uiteindelijk door de opneemkop vloeit. Deze laatste is de algebraïsche som van
de beide anderen. De hoogfrequent stroom heeft een aparte naam gekregen en
wordt de b ij stroom of de voormagnetisatiestroom genoemd. In
het vervolg zal hier verder worden gesproken van bijstroom.

(a)

signaalstroom
(c) totale stroom door
opneemkop
(b)

bijstroom

Fig

9

In fig. 9c valt het op dat de hoogfrequente trilling door de positieve top van de
signaalstroom a.h.w. naar boven is verschoven, en naar beneden door de negatieve
top van die stroom. Daar de frequentie van de signaalstroom veel lager is dan die
van de bijstroom wordt in de hierna volgende beschouwing aangenomen dat de
verschuiving naar boven en beneden van de bijstroom plaats vindt door een ge
lijkstroom. In dat geval gaan de figuren 9a en 9c over in 10a en 10b. De sinus
vormige signaalstroom is dus vervangen door een z.g. ,,square wave" of vierkantsgolf.

(b)
fa)

Fig

10

Het volgende punt is nu de vraag welke veldsterkten een ijzerdeeltje ondervindt
bij het passeren van een opneemkop waardoor een stroom loopt zoals getekend
in fig. 10b. Daar de stroom door de kop en de veldsterkte recht evenredig met
elkaar zijn kan direct worden ingezien dat ook de veldsterkte voortdurend van
grootte en periodiek van richting zal veranderen. Een ijzerdeeltje op de band zal
dus tijdens het passeren van de spleet van de opneemkop periodiek worden om
gepoold in een voortdurend van sterkte veranderend veld. In fig. 7 is echter aan
getoond dat de veldsterkte bij de spleet ook wordt bepaald door de plaats voor de
spleet.
De veldsterkte die een ijzerdeeltje ondervindt wordt dus bepaald door twee fac21

toren, nl. de plaats op de opneemkop en de momentele waarde van het door de
kopstroom veroorzaakte veld. Worden deze factoren in rekening gebracht dan
is het verloop van de veldsterkte voor de spleet als geschetst in fig. 11. De grootte
van de veldsterkte wordt gegeven door de afstand tot de stippellijn; de richting
door het boven of onder deze lijn getekend zijn. Fig. 11 bestaat uit drie gedeelten.

/fl'»

i

b

llf
c

a

Hier is getekend het verloop van het veld indien er alleen bijstroom door de
kop loopt. Boven en beneden de stippellijn is de figuur volkomen symmetrisch.

b

Hier staat getekend het geval dat er behalve de bijstroom ook nog een positieve
gelijkstroom loopt. De stroomvorm is dus gelijk aan die welke is geschetst in de
linkerhelft van fig. 10b.

c

Deze figuur komt overeen met die onder b, met dit verschil dat nu is ge
rekend met een negatieve gelijkstroom.

In de figuren 11b en c is het gedeelte boven de stippellijn resp. groter en kleiner
dan dat onder de lijn.
In fig. 11 is een aantal perioden van de bijstroom getekend. Het werkelijke aantal
perioden wordt bepaald door de spleetlengte, door de bandsnelheid en door de
frequentie van de bijstroom. Veronderstel dat de spleet een lengte heeft van 25 ^m,
de bandsnelheid 19,05 cm/sec is, en de frequentie van de bijstroom 76 kHz be25
sec. over de
draagt. Een ijzerdeeltje op de band verplaatst zich dan in 19 x 10‘
spleet. Het aantal wisselingen van de bijstroom dat in die tijd heeft plaats gevonden
25
bedraagt dus 76x103 x-—:----- — = 10. In de tijd dat het beschouwde ijzerdeeltje
19 x 101
over de opneemkop liep werd het dus 10 x omgepoold. Gezien in de looprichting
van de band werd het steeds sterker omgepoold tot het midden van de spleet,
daarna in steeds mindere mate van het hart af tot de rand van de spleet.
Indien we nu de volgende punten in aanmerking nemen:
1. T.o.v. de hoogfrequente bijstroom mag de laagfrequente signaalstroom als een
gelijkstroom worden beschouwd;
2. Naar het midden van de spleet ondervindt het ijzerdeeltje een steeds grotere ' . .
veldsterkte en wordt daarbij periodiek omgepoold;
3. Vanaf het midden van de spleet ondervindt het ijzerdeeltje een steeds kleinere
veldsterkte, maar wordt eveneens periodiek omgepoold;
4.

De hoogfrequente bijstroom heeft een zodanige waarde dat de t.g.v. van deze
stroom opgewekte veldsterkte op de hartlijn van de spleet groter is dan de
coërcftiefkracht van het bandmateriaal;

dan kan nu worden-nagegaan op welke wijze het opneemproces in dit geval ver
loopt, m.a.w. op welke wijze nu het verband tussen signaalveldsterkte en mag- '
netische inductie op de band tot stand komt.
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De verklaring van de opnëemmethode zal geschieden aan de hand van de figuren
12a, b, c en d/ In fig. 12a Is allereerst geschetst aan welke veldsterkte-variaties een
ijzefoxydedeeltjè is. onderworpen wanneer het zich van de rand van de spleet naar
het midden beweegt. Er is alleen een veld aanwezig, veroorzaakt door de bijsjttoom. In de figuur staat tevens getekend de hysteresislus van het bandmateriaal.
Nagegaan zal nu worden hoe op ieder moment het verband is tussen de veld-

sterkte bij de spleet van de opneemkop en de inductie in het ijzerdeeltje op de
band. In de vier figuren beweegt het ijzerdeeltje zich a.h.w. over de B-as van
boven naar beneden door het getekende veld van de opneemkop. Een maagdelijk
ijzeroxydedeeltje dat het veld bij de spleet binnentreedt zal eerst volgens de magnetiseringskromme worden gemagnetiseerd in een bepaalde richting. Zodra het
echter de veldsterkte ondervindt overeenkomende met punt 1 gaat deze veld
sterkte weer afnemen om via de waarde 0 weer aan te groeien tot de tegengesteld
gerichte veldsterkte in punt 2. Het ijzeroxydedeeltje zal t.g.v. deze veldsterktevariatie a.h.w. de ene tak van een klein hysteresislusje doorlopen. Dit betekent
echter tevens dat het ijzer niet meer maagdelijk is en dus zal bij de veldsterkte ver
andering van punt 2 via 0 naar punt 3 weer een tak van een hysteresislusje worden
beschreven. Tussen de beide hysteresistakken in ligt het snijpunt van de B- en H-as.
Achtereenvolgens bereikt de veldsterkte de waarden overeenkomend met die in
punt 1 t/m 10 en het is duidelijk dat er steeds grotere lussen in de hysteresislus
worden beschreven. Bij het bereiken van een bepaalde veldsterkte wil de lus echter
een flank van de grootst mogelijke hysteresislus snijden en dit is nu niet mogelijk
daar alle magnetische processen zich nu eenmaal moeten afspelen binnen de
grenzen van de hysteresislus. In fig. 12a is dit het geval als de veldsterkte vanaf
de waarde in punt 6 via 0 toeneemt tot de waarde in punt 7. Tot aan de maximale
waarde in punt 10 overlappen de lussen elkaar op de flanken van de hysteresislus.
Na onderworpen te zijn geweest aan de veldsterkte in punt 10 op de hartlijn van
de spleet neemt het veld weer af zoals geschetst in fig. 12b. Deze fig. zal verder
waarschijnlijk geen moeilijkheden meer opleveren. Afgezien van het cyclusgedeelte
10-11 zijn beide figuren volkomen aan elkaar gelijk. Uit de figuur blijkt dan ook
duidelijk dat na het verlaten van het veld bij de opneemspleet op de band geen
enkel remanent magnetisme is achtergebleven. Het hier behandelde geval komt
overeen met het maken van een opname op de band terwijl er juist een pauze in
het op te nemen signaal is. De band verlaat de kop dus volkomen neutraal en
dit is juist het grote voordeel van deze methode t.o.v. de hiervoor besproken
methode met gelijkstroomvoormagnetisatie waar er wel een zekere remanentie op
de band achterbleef, wat aanleiding gaf tot het ontstaan van ruis. De volkomen
neutrale ijzerdeeltjes kunnen nu namelijk geen spanninkjes induceren in de weergeefkop.
In fig. 12c en 12d wordt het geval behandeld dat er naast de bijstroom ook nog
een positieve of negatieve gelijkstroom door de kop vloeit. Dit is dus het in fig. 10b
geïdealiseerde geval van fig. 9c. Daar voor beide figuren de verklaring volkomen
dezelfde is zal hier alleen een verklaring worden gegeven van fig. 12c. Het ver
schil met fig. 12a is dat de verschillende veldsterkten 2-4-6-8-10 nu groter zijn ge
worden, terwijl de veldsterkten 1-3-5-7-9 juist kleiner zijn geworden. Wanneer nu
wordt aangenomen dat de gelijkstroom op de hartlijn van de spleet een maximale
veldsterkte Ha veroorzaakt en de bijstroom een maximale veldsterkte Hb, dan is
het duidelijk dat op de hartlijn het ijzerdeeltje een maximale veldsterkte Ha + Hb
ondervindt naar de ene kant en naar de andere kant een maximale veldsterkte
Hb — Hg. Tussen deze beide grenzen liggen alle andere veldsterkten die het
ijzerdeeltje ondervindt bij het lopen over de opnamekop. De totale veldvorm komt
overeen met die welke is besproken bij fig. 11.
Indien nu een ijzerdeeltje het veld binnentreedt wordt het weer periodiek omge
poold en ondervindt het ook weer een voortdurend veranderende veldsterkte. In
de hysteresislus zullen dus ook weer zekere banen worden beschreven op dezelfde
wijze als besproken bij fig. 12a. In punt 10 heerst weer de maximale veldsterkte en
dus ook de maximale inductie in het bandmateriaal. Dit komt dus overeen met
punt 10 op de flank van de hysteresislus. Vervolgens neemt het veld weer voort-
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durend af waarna juist in punt 15 de inductie een nog op de flank van de hysteresislus gelegen waarde bereikt. Daarna wordt nog een smalle, steeds kleiner wordende
lus beschreven en blijft er bij het verlaten van de spleet op de band een zeker
remanent magnetisme Br achter. Dat er nu wel een zekere hoeveelheid magnetisme
op de band achterblijft is eenvoudig een gevolg van het feit dat de maximale
positieve waarde van het veld groter is dan de maximale negatieve waarde. De
aanwezigheid van het geiijkstroomveld is er dus oorzaak van dat er nu wel een
optekening plaats vindt. Indien de bijstroom dezelfde waarde behoudt, maar de
gelijkstroom wordt groter gemaakt, dan zal er een nog grotere hoeveelheid rema
nent magnetisme op de band achterblijven.
Naar aanleiding van fig. 12c kunnen nu nog enkele belangrijke opmerkingen wor
den gemaakt:
1.

Nadat voor de laatste maal in punt 14 het verband tussen magnetische inductie
en veldsterkte is gelegd door de hysteresislus, blijft er op de band een remanent
magnetisme achter, waarvan de waarde ongeveer gelijk is aan het remanent
magnetisme, dat overgebleven zou zijn indien vanaf punt 14 de veldsterkte
direct tot nul was gedaald.
Uit de figuur volgt dat het remanent magnetisme praktisch wordt bepaald door
het snijpunt van een lijn, die de punten 14 en 15 met elkaar verbindt, met de
B-as. Hieruit volgt dat de optekening van het signaal plaats vindt zodra voor
de laatste maal het gemiddelde van twee uiterste veldsterkten gelijk is aan de
veldsterkte opgewekt door het signaal alleen. De in dit geval op de signaalveldsterkte gesuperponeerde veldsterkte van de bijstroom noemt men de kri
tische veldsterkte. Deze veldsterkte blijkt gelijk te zijn aan de veld
sterkte, die aangelegd moet worden om voor een niet-maagdelijk ijzeroxydedeeltje (d.i. dus een ijzerdeeltje dat al eens gemagnetiseerd is geweest) de
magnetische inductie juist te brengen op de flank van de hysteresislus. In fig. 13
is dit nog eens extra-vergroot getekend. Ook in fig. 12 is de veldsterkte Hc
aangegeven. Is op het moment van optekening de signaalveldsterkte ter plaatse
gelijk aan H,, dan zijn de beide uiterste veldsterkten dus gelijk aan Hfi
Hc
en Ha - Hc.

Fig. 13

2.

Uit het bovenstaande volgt ook dat het vastleggen van het signaal niet plaats
vindt op de hartlijn van de spleet, maar in het algemeen even daar voorbij.

3.

Des te scherper de veldvorm bij de opneemspleet is, des te sneller bereikt het
ijzerdeeltje het punt waar aan de onder (1) genoemde voorwaarde wordt vol
daan. Dit heeft tevens tot gevolg dat niet de maximale signaalveldsterkte het
remanent magnetisme op de band bepaalt, maar een iets kleinere waarde. Dit
is een gevolg van het feit dat ook de als gelijkstroom gedachte signaalstroom
een zekere veldverdeling bij de opneemspleet heeft (zie fig. 12). De optekening
van het signaal moet echter zo spoedig mogelijk na het passeren van het spleetmidden plaats vinden, willen we werkelijk de signaalstroom nog als een gelijk25
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stroom beschouwen to.v. de bijstroom. Is dit niet het geval dan treedt er een
verzwakking op voor de hógere signaalfrequenties.
4.

Hoe. hoger de frequentie van de bijstroom is, des te groter is het aantal ompolingen waaraan het ijzerdeelfje onderworpen is. Dit is gunstig met het oog
op het verkrijgen van een zo neutraal mogelijkë band tijdens de afwezigheid
'Tan een signaal. Een hoge frequentie is ook gunstig voor het vermijden van
interferentietonen tussen harmoni$chen van het signaal en de bijstroom.

5.

In fig. 12 staat het vèldverloop getekend voor een bepaalde afstand tot de
opneemkpp. De magnetische laag op de band heeft echter een zekere dikte en
wel van ca. 15'yxm, waardoor dus naar binnen gelegen ijzérdeeltjes aan een
minder Stérk veld worden onderworpen dan de aan de oppervlakte gelegen
deeltjes. Tengevolge hiervan vindt er dus een zeker tijdsverschil in de opname
plaats, wat tot gevolg heeft dat er een verzwakking van de hogere frequenties,
v/ordt veroorzaakt.

Evenals- bij de vroeger besproken opneemmethoden zal ook thans weer worden
nagegaan wat de vorm wordt van de remanentiekromme. Deze kromme wordt ook
wel de w er k I ij n genoemd. Het bepalen van dit verband is nu echter ingewikkel
der dah vroeger het geval was, omdat in dit geval de vorm van de remanentie- kromme mede wordt bepaald door de waarde van de bijstroom.
Er'kunnen vier gevallen worden onderscheiden:
1.

;

De amplitude van de bijstroom is gelijk aan nul, de bijstroom is dus niet aan
wezig.

2. De amplitude van de bijstroom is kleiner dan de waarde die nodig is om
bij de spleet de veldsterkte Hc op te wékken.

' '
. •

3.

De amplitude van de bijstroom is juist groot genoeg om de veldsterkte Hc op
té wekken.

4.

De amplitude van de bijstroom is groter dan de waarde die nodig i$ om de
veldsterkte Hc op te wekken.

Indien de kritische veldsterkte aangeduid wordt door Hc en de amplitude van het
bijveld door Hb, dan kunnen de genoemde vier gevallen ook worden aangeduid
in de vorm:.
.",1. Hj/Hc = 0

2. Hb/Hc < 1

3. Hb/Hc = 1

4. Hb/Hc > 1

GEVAL 1. - Hft/Hc = 0.
Daar er geen bijstroom aanwezig is komt dit geval overeen met de als eerste be
sproken methode van magnetische geluidsregistratie. Het ijzerdeeltje op de band
wordt tot het midden van de spleet gemagnetiseerd volgens de magnetiserings* kromme om daarna te demagnetiseren op de wijze zoals besproken bij het con
strueren van de. hysteresislus van fig. 4. De remanentiekromme wordt dus weer
zoals geschetst in fig. 5b. Het opgetekende signaal zal dus een aanzienlijke ver
vorming vertonen.
GEVAL-2.

1 »

H6/Hc < T. *

v -

• Zolang de door het signaal veroorzaakte veldsterkte kleiner is dan Hc/H^ wordt^ . 4
de magnetisatie niét bepaald door de flank van de hysteresiskromme en worden
er slechts zeer smalle lussen beschreven. Wordt de signaalveldsterkte steeds groter
dan zal'-uiteindelijk de kritische veldsterkte worden bereikt èn vindt er optekening (
Van het signaal plaats zoals in het voorgaande beschreven.
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GEVAL 3. Ha/Ho = t.
In dit geval wordt het remanent magnetisme van ieder ijzerdeeltje mede bepaald
door dé flank van de hysteresiskromme en verloopt het opnameproces geheel vol
gens fig. 12c en 12d, met dit verschil echter dat de optekening nu plaats vindt
precies op de hartlijn van de spleet. Daar op de hartlijn ook het signaalveld het
sterkst is wordt dus ook het grootst mogelijke signaal vastgelegd. De remanentiekromme verloopt dus voor dit geval zo gunstig mogelijk.

* •* r

GEVAL 4. Hö/H0 > 1.
Dit geval is behandeld in fig. 12c en 12d. Daar de optekening plaats vindt voorbij
het midden van de spleet is de signaalveldsterkte kleiner dan op de hartlijn en er
zal dus op de band een geringere remanentie achterblijven.
Br

o
Hs
Fig. 14

Het verloop van de remanentiekromme in de hier behandelde gevallen is geschetst
in fig. 14. Uit deze figuur blijkt duidelijk dat een lineaire kromme wordt verkregen
voor die gevallen waarin Hb/H0 > .1. Dit is van groot belang met het oog op de
vervorming van het op te nemen signaal. Uit fig. 14 blijkt dat voor het geval Hb/Hc
_ \
= 1 wel het grootst mogelijke remanent magnetisme wordt vastgelegd, maar een
kleine afname van de ingestelde bijstroom zal direct een knik in de remanentie. kromme veroorzaken, met als gevolg een snel toenemen van de vervorming. In de
praktijk kiest men daarom de in te stellen bijstroomwaarde ongeveer 25% hoger
dan die welke nodig is om maximale output van de band te verkrijgen.
Uit het bovenstaande volgt automatisch dat een kromme, die het verband aangèeft
tussen de bijstroom en het door de band afgegeven signaal aan de weergeefkop
bij constante signaalstroom een maximum zal vertonen. Men noemt deze kromme
de gevoeligheidskromme en de bijstroomwaarde waarbij een rinaximaal
signaal van de band verkregen wordt de optimum b ij s t r o o m. Op deze ge
voeligheidskromme wordt nader teruggekomen bij de behandeling van de bandeigenschappen.
* .
' ’ ' .
Uit de In het voorgaande behandelde opneemmethode met hoogfrequente bij
stroom zijn duidelijk de volgende voordelen naar voren gekomen t.o.v. andere opneemmethoden;
V.

4 /

.

•

’

"

-

•

1.

Geen storende ruis tijdens de afwezigheid van signaal op de band.

2.

Een lineaire werklijn en dus een geringere vervorming.

3.

Een hogere output van de band.

.

’

4. Een betere dynamiek, d.w.z. een grotere verhouding tussen de afgegeven
signaalspanning en de onvermijdelijke eigen bandruls.
*
Het is op grond van deze eigenschappen dat in de moderne bandopname-t^chni^k
uitsluitend deze opneemmethode wordt toegepast.
'
.
■<.
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VI. DE PRAKTIJK VAN HET OPNEEMPROCES
Indien een bandopname wordt gemaakt, op een band waarvan de eigenschappen
volkomen onafhankelijk van de frequentie zijn, dan moet ook de signaalstroom
door de opneemkop onafhankelijk van de frequentie zijn, wil worden bereikt dat
het magnetisch geluidsbeeld een getrouwe copie is van het op te nemen signaal.
Nu is echter de weerstand van de kop en wel in het bijzonder de wisselstroomweerstand wèl afhankelijk van de frequentie. Wordt nl. achtereenvolgens de op
neemkop aangesloten op een gelijkspanningsbron en een wisselspanningsbron en
worden bij gelijke spanningen resp. de gelijk- en wisselstroom door de kop ge
meten, dan volgt uit de verhouding E/l in het algemeen een verschillende weer
stand. Men noemt voor gelijkstroom deze weerstand de ohmse weerstand en duidt
deze normaal aan met de letter R. De wisselstroomweerstand wordt echter react a n t i e genoemd en voor een zelfinductie — wat de opneemkop natuurlijk is —
aangeduid met XL. Deze reactantie is afhankelijk van de zelfinductie van de opneemkop
de frequentie volgens de formule XL = 2 ’tt \l.

E
R

freq
a.

freq
b

Fig. 15

Bij gelijkblijvende zelfinductie wordt dus voor een twee maal zo hoge frequentie
ook een twee maal zo hoge reactantie gemeten, aangenomen dat de ohmse weer
stand of koperweerstand zeer klein is. Het verloop van ohmse weerstand en reac
tantie als functie van de frequentie is geschetst in fig. 15a en 15b. Zonder meer
voldoet een opneemkop dus niet aan de gestelde eis, want bij een bepaalde op
de kop aangesloten spanning is de stroom door de kop dus wèl afhankelijk van de
frequentie. Deze moeilijkheid kan nu worden voorkomen door de kop niet aan te
sluiten op een constante spanningsbron maar op een constante
stroombron. Het verschil tussen deze beide wordt veroorzaakt door de waarde
van de inwendige weerstand van de spanningsbron t.o.v. de op de spanningsbron
aangesloten belasting.
In een circuit waarin in serie is opgenomen een spanningsbron en een weer
stand R wordt volgens de Wet van Ohm de stroom bepaald uit de formule
I =
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Er kunnen zich nu twee gevallen voordoen:
a.

De inwendige weerstand Ri is zeer groot t.o.v. de uitwendige weerstand RM.
E

Bovenstaande formule wordt dan vereenvoudigd tot I =
R,
Daar voor een spanningsbron de inwendige weerstand als een constante mag
worden beschouwd, hangt de stroomsterkte dus alleen af van de spanning en
varieert volkomen evenredig daarmede. Blijft ook de spanning constant dan is
de stroom door de uitwendige weerstand constant en onafhankelijk van de waarde
van deze weerstand, mits steeds voldaan wordt aan de gestelde voorwaarde. Dit
alles wordt tot uitdrukking gebracht door te zeggen dat de uitwendige weerstand
staat aangesloten op een constante stroombron.
b. Het tweede geval is dat de inwendige weerstand van de spanningsbron juist
zeer klein is t.o.v. de uitwendige weerstand. In dit geval wordt de genoemde
formule vereenvoudigd tot I =-----

R„
De spanning over de uitwendige weerstand Rlt is dus constant en gelijk aan de
EMK van de spanningsbron. Mits ook nu weer de gestelde voorwaarde in acht
wordt genomen is de weerstand RM dus aangesloten op 'n constante spanningsbron.
In het bovenstaande is het geval behandeld van een ohmse weerstand, aangesloten
op een spanningsbron. In het geval van de opneemkop staat er echter geen ohmse
weerstand maar een reactantie XL op de spanningsbron aangesloten. In dit geval
wordt de totale weerstand van het circuit — impedantie genoemd — niet
gevormd door Rf -f- XTj maar door

z = y r-, + x-L
Door nu overeenkomstig (a) Rt groot te maken t.o.v. de reactantie XL kan
worden bereikt dat de kopstroom I = E/Z onafhankelijk wordt van de frequentie.
Wordt b.v. R, 10 x zo groot gemaakt als X^, dan bedraagt de impedantie
Z = 1,005 x Ri( d.i. dus praktisch de waarde Rf zelf. De waarde die de reactantie
kan bereiken wordt bepaald door de frequentie. Het menselijk gehoor kan trillingen
waarnemen met een frequentie van max. 15 a 16 kHz. Voor hogere frequenties
geldt dus de eis van constante stroom door de kop niet meer, daar deze frequenties
niet meer van overwegend belang zijn. Een laagohmige opneemkop heeft een zelfinductie van 7,5 mH en de reactantie bij 15 kHz bedraagt dan XL = 2'iri.L =
2.7T.15000.7,5.10-3 = ca. 700 ohm. Om te bereiken dat tot een frequentie van
15 kHz de kopstroom constant blijft zal het dus nodig zijn te zorgen voor een
spanningsbron met een inwendige weerstand van minstens 7000 ohm. Voor opneemkoppen met een grotere zelfinductie zal deze weerstand nog groter dienen
te zijn. Voor een Amroh gecombineerde opneem/weergeefkop met een zelf
inductie van 1 H bedraagt de reactantie bij 8500 Hz — de maximale frequentie
waarvoor deze kop is geconstrueerd — 2.*77‘.8500.1 = ca. 52000 ohm, zodat deze
kop zal moeten worden gevoed uit een bron met een inwendige weerstand van
minstens 0,5 Mf2.
De vereiste hoge inwendige weerstanden kunnen op twee manieren worden ver
kregen en wel in de eerste plaats door in serie met de spanningsbron en de
kop een hoge weerstand op te nemen zoals geschetst in fig. 16, of door als
stroombron een pentode te gebruiken, welke buis, zoals bekend, een hoge in
wendige weerstand heeft van 1 a 2 Mfi (zie fig. 17). In de praktijk komt het
echter toch dikwijls er op neer dat in serie met de kop een grote weerstand
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• wordt opgenomen. Door het toepassen van spanningstegenkoppeling neemt n.l.
dè inwendige weerstand af èn deze tegenkoppeling wordt veel toegepast om
de frequentiekarakteristiek te verbeteren en de vervorming te verminderen. Als
voorbeeld vati een praktische schakeling kan dienen de in fig. 18 getekende
schakeling van de eindtrap van de „Handy Sound" bandrecorder. De condensator
Ci verhindert het doordringen van gelijkstroom in de opneemkop. Daar zelfs
een gelijkstroom van enkele fiA een verhoogd ruisniveau op de band ten gevolge
heeft moet. deze condensator van een zeer goede kwaliteit zijn. De weerstand Ri
vormt de hter boven besproken serieweerstand. Deze weerstand fs echter overbrugd'door een condensator, wat tot gevolg heeft dat de signaalstroom voor
hogere frequenties- groter is dan voor de lagere frequenties. Dit is gemakkelijk in
te zien. De condensator heeft immers voor de hoge frequenties een zeer‘lage
weerstand en Vormt dus een kortsluiting op de weerstand. Op deze z.g. opneemcorrectie wordt nog teruggekomen bij de bespreking van de bandeigenschappen.'
De spoel Lfc vormt de koppelspoel op de oscillator welke de hoogfrequente
bijstroom levert.

%

Een iets Ingewikkelder schakeling is-getekend in fig. 19. Dit schema wordt toe
gepast in ffe Telefunken KL25 bandrecorder.. Het valt direct op dat in tegenstelling
met'fig. 18 de opneemkop hier vrij. Van aarde ligt. Dit heeft een bijzondere
1*
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bedoeling, n.l. -het vermijden van gelijkstroom door de opneemkop.

Indien het

apparaat wórdt ingeschakeld worden de condensatoren ‘ C£ en C2 geladen. Door
beide condensatoren vindt er dan een ladingsverschuiving plaats'. Deze ladings:
verschuivingen stromen echter door de opneemkop
zodat beide verschuivingen elkaar dus compenseren.
tikken

en

hinderlijke

ruis

wordt ' op

deze

wijze

in

tegengestelde' richtingen

Het ontstaan van schakel-

bestreden.

De

serieweerstand

heeft hier een waarde van 20 k!2 en is eveneens' overbrugd door een conden
sator C3. De condensator Cl vormt een kortsluiting .voor de bijstroom. Hierd oor
wordt vermeden dat er een hoogfrequente bijstroom door de ihwendige weerstand
van de voeding loopt.
Het

opwekken

wisstroom

—

van de hoogfrequente bijstroom
evenals de hoogfrequente
geschiedt d.m.v. oscillatorschakelingen. Het meest worden hiervoor

toegepast de bekende Hartley- en Colpittsschakeling. De bespreking van deze beide
schakelingen valt buiten het kader van dit boekje. In ieder radiotechnisch boek
worden deze echter behandeld. Aan de krommevorm van de bijstroom moeten
zeer hoge eisen gesteld worden. Indien de vorm van de kromme n.l. niet zuiver^
symmetrisch is, betekent dit dat de krommevorm opgebouwd kan worden gedacht
uit een zuiver symmetrische trilling en een gelijkstroomcomponent Deze gelijk
stroomcomponent vloeit ook door de opneemkop en veroorzaakt op de band een'”
zekere hoeveelheid gelijkstroommagnetisatie wat bij weergave resulteert in een
verhoogd ruisniveau en dus een ongunstiger dynamiek. Het meest ideaal is het
dan ook de oscillator uit te voeren als een balansoscillator. Door deze schakeling
worden tweede harmonischen onderdrukt en treden er eventueel alleen oneven
harmonischen op, die op de symmetrie van de bijstroom echter geen invloed uit
oefenen.
Aan de opneemkop moeten twee signalen gelijktijdig worden toegevoerd en wel
de bijstroom en de signaalstroom. Teneinde nu het doordringen van het hoogfrequente signaal

naar de opnameversterker te verhinderen

er voor te zorgen dat de impedantie voor de bijstroom

is

het noodzakelijk

naar de

uitgang van

deze versterker zo hoog mogelijk is. Dit kan eenvoudig worden bereikt door in
de uitgang een op de frequentie van de bijstroom afgestemde LG-kring op te
nemen. De- impedantie van deze kring bedraagt dan namelijk Z = L/CR en kan
.zéér hoge waarden bereiken. Voor de veel lagere frequenties van de signaalstroom vormt deze kring echter een te verwaarlozen weerstand (zie figuur 20).

O

uitgang
af versterker

ff
bijt troom
oscillator

Fig. 20 .

>.

1 '

I
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De frequentie, van de bijstroórn varieert van ca. 40 ... 100 kHz., Deze frequentie
moet n.l. ca. het vijfvoudige zijn van de hoogste op te nemen signaalf|*equentie.
In oudere apparatuur werd een aparte oscillator toegepast voor de wis- en bij-,
stroom. Dit hield verband met het grote wisstroomvermogen dat voor de wiskoppen
.was vereist/ Door de invoering van Ferroxcube-wiskoppeh is dit vermogen aan,

.

zienlijk vérminderd en

past men tegenwoordig

hoofdzakelijk één hoogfrequent

oscillator toe, die dus zowel de wis- als de bijstroom levert. Dit houdt tevens

. ^ . *
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in dat de wisfrequentie en de bijstroomfrequentie aan elkaar gelijk zijn geworden.
Het voordeel hiervan is dat het optreden van mogelijke interferentietonen hierdoor
wordt vermeden. Interferentietonen kunnen ontstaan door het gelijktijdig optreden
van twee frequenties die slechts weinig van elkaar verschillen. Heeft b.v. de wisstroom een frequentie van 40 kHz, dan bedraagt de frequentie van de tweede
harmonische van de wisstroom 80 kHz. Indien nu de frequentie van de bijstroom
81 kHz bedraagt, dan is het mogelijk dat bij weergave van de onder deze om
standigheden opgenomen band een toon van 1 kHz gehoord wordt, n.l. de ver80 = 1 kHz. Bij het toepassen van een gemeenschappelijke
schilfrequentie 81
oscillator is dit uitgesloten.
De waarde van de bijstroom wordt door twee factoren bepaald, n.l. door de
eigenschappen van band en kop. Voor de band zijn het voornamelijk de maximum
output en de modulatieruis die de bijstroomwaarde bepalen (zie verder hfdst. X),
terwijl voor de kop dit de zelfinductiewaarde en de spleetlengte zijn. Globaal kan
echter worden aangenomen dat voor een laagohmige opneemkop de gunstigste
18 mA bedraagt, terwijl dit voor een hoogohmige kop
bijstroomwaarde ca. 12
2
4 mA is. De waarde van de signaalstroom bedraagt respectievelijk 2
4 mA
en 0,5
2 mA. Het meten van de ingestelde stroomwaarden kan gebeuren door
in serie met de opnamekop een weerstandje op te nemen van 10 ft en de spanningsval daarover te meten met behulp van een buisvoltmeter. Een normale voltmeter of ampèremeter kan niet worden gebruikt daar deze niet geschikt zijn voor
hogere frequenties dan 50 Hz. Bij het meten van de bijstroom moet de signaal
stroom worden uitgeschakeld en omgekeerd.
Van zeer veel belang voor het verkrijgen van kwaliteitsopnamen is de els dat
de opneemkop volkomen vrij moet zijn van magnetisme. Het magnetisch worden
van de kop kan worden veroorzaakt door schakelstoten door de kop, maar ook
door magnetische scharen, messen, schroevedraaiers e.d. Met dergelijke voor
werpen mag de kop dan ook nooit worden benaderd. Is de kop eventueel toch
magnetisch geworden, dan kan dit op de eenvoudigste manier worden verholpen
door de kop in een magnetisch wisselveld te plaatsen. Om een kern van b.v.
stukjes transformatorblik wordt een spoel gewonden en deze spoel wordt aan
gesloten op een wisselspanningsbron. Deze spoel wordt nu zeer langzaam
naar de opneemkop bewogen en er ook weer zeer langzaam van ver
wijderd. Op redelijk grote afstand van de kop wordt de stroom door de spoel
uitgeschakeld. Het magnetisch geworden zijn van de opneemkop uit zich door
een veel te hoog ruisniveau op de band.
Voor een gelijkmatige veldverdeling bij de opneemkop is het van belang dat de
randen van de spleet zo vlak mogelijk zijn afgewerkt. Dit is echter alleen microsco
pisch te controleren. Verder moeten de beide spleetranden in één vlak liggen.
Dit is om twee redenen noodzakelijk. In de eerste plaats wordt door de hogere
spleetrand de band van de kop afgelicht wat een verlies van de hogere frequenties
tot gevolg heeft, maar in de tweede plaats gaat de uitstekende rand als schraaprand
fungeren wat tot gevolg heeft een zich ophopen van bandpoeder op de kop waar
door het hiervoor genoemde effect wordt versterkt. Tevens moet het loopvlak
op de kop goed vlak zijn teneinde een zo goed mogelijk contact tussen band
en kop te verzekeren.
Het zuiver verticaal staan van de opneemspleet is ook van zeer veel belang. De
wijze waarop dit wordt verkregen, wordt in hfdst. XI besproken.
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VII. DE MAGNETOFOONBAND
Zoals reeds uit het historisch overzicht bleek, maakte de magnetische geluids
registratie een enorme stap vooruit door de ontwikkeling van de magnetische band.
De ontwikkeling van de magnetische band werd door de A.E.G. overgenomen van
Pfleumer, terwijl na de beëindiging van de tweede wereldoorlog, door het ver
vallen van alle Duitse patentrechten, een zeer intensieve ontwikkeling van de
magnetische band ook in het buitenland plaats vond. Vergeleken met het daarvoor
gangbare staaldraad en staalband had de magnetische band vele voordelen, zoals
veel kleiner gewicht, een langere speelduur, betere geluidskwaliteit en lagere prijs.
De ontwikkeling van nieuwe staalsoorten maakt het mogelijk dat staaldraad ook nu
nog wel wordt toegepast daar zeer dun draad kan worden gemaakt. Hierdoor
komen gewicht en speelduur in een gunstiger verhouding tot de band te staan,
De toepassing beperkt zich echter tot zeer kleine draagbare apparatuur. Het grote
nadeel van draad is wel dat bij optredende draadbreuk het ontwarren van de draad
een zeer moeilijk werk is, wat wordt veroorzaakt door de veerkracht van het staal
draad. In het verdere gedeelte van dit hoofdstuk zal niet meer worden ingegaan
op de eigenschappen van staaldraad maar zullen alleen die van de magnetische
band worden besproken.
Een zeer grove verdeling onderscheidt de magnetische banden in twee soorten,
n.l. de z.g. door-en-door band en de twee-lagen band. Zoals bekend mag worden
verondersteld bestaat een magnetische band uit twee soorten materiaal en wel
het bandmateriaal zelf en het magnetisch poeder. Bij een door-en-door band zijn
deze twee materialen zeer innig met elkander vermengd, terwijl ze bij een tweelagen band als twee aparte, tegen elkander liggende lagen voorkomen (zie fig. 21).
Een andere verdeling onderscheidt de magnetische banden in hoge- en lage snelheidsband. Onder de eerste groep vallen de banden welke geschikt zijn voor de
bandsnelheden van 76 en 38 cm/sec., terwijl de tweede groep de bandtypen omvat
welke geschikt zijn voor de overige gebruikelijke lage bandsnelheden van 19,
91/2 en 4% cm/sec.
door en door band.

Hagen band

De hoge-snelheidsbanden worden praktisch alleen toegepast in die gevallen waar
een zeer goede geluidskwaliteit noodzakelijk is, d.w.z. in het omroepbedrijf en
in de grammofoonplaten-industrie. De lage-snelheidsband wordt toegepast in de
amateur bandrecorders en in draagbare reporter-bandrecorders.
Ook het toegepaste bandmateriaal zelf laat zich weer in twee groepen verdelen.
In sommige fabrikaten wordt cellulose-acetaat toegepast (praktisch alleen voor
hoge-snelheidsband), terwijl zeer veel toegepast worden materialen op plastfekbasis. Het meest bekend van deze laatste zijn wel het polyvinylchloride en het
polyesterband, resp. aangeduid met P.V.C.- en P.E.-band. Het grote voordeel
van P.V.C. en P.E. t.o.v. cellulose-acetaat is dat deze materialen veel soepeler zijn
en daardoor een beter contact met de kop waarborgen, terwijl tevens de mecha
nische eigenschappen zoals trekvastheid en scheurvastheid veel beter zijn. Een na
deel is de grotere rek van deze materialen, waardoor bij te grote trekkracht in de
band een vervorming van het opgetekende signaal kan plaats vinden. Tegenwoordig
wordt ook voorgerekt polyester in de handel gebracht. T.o.v. de genoemde
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voordelen kan voor amateurgebruik dit laatste bezwaar echter verwaarloosd
worden. De P.V.C.- en P.E.-banden zijn echter ook gladder op de ruglaag en
dit kan voor het omroepbedrijf een bezwaar betekenen. In vele omroepbedrijven
wordt n.l. de band op een kern gewikkeld en niet op een haspel en daar deze
banden meestal een lengte hebben van 1000 m met een diameter van 285 mm
bestaat voor deze banden, indien de ruglaag erg glad is en de wikkelingen dus
weinig wrijving t.o.v. elkaar hebben, het gevaar van het uit elkaar vallen van de
band. De ruglaag van een band vervaardigd uit cellulose-acetaat is ruwer, reden
waarom in het omroepbedrijf nog zeer veel acetaat banden worden gebruikt.
Hoewel de rek van deze banden geringer is dan van P.V.C.- en P.E.-band zijn de
overige mechanische eigenschappen slechter. Door het aanbrengen van een soort
verflaag op P.V.C.-banden tracht men het bezwaar van de grotere gladheid te
ondervangen wat echter weer het nadeel heeft dat deze verflaag kan poederen
en dus vervuiling van de bandgeleiders kan veroorzaken.
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VIII. DE VERVAARDIGING VAN MAGNETOFOONBAND
Voor het vervaardigen van een magnetofoonband zijn in principe twee grond
stoffen noodzakelijk, n.l.:
1.

De ferro-magnetische stof waardoor de elektro-akoestische eigenschappen van
de band worden bepaald.

2.

Het z.g. dragermateriaal waarop de ferro-magnetische stof wordt aangebracht
of waarmede zij wordt gemengd. Dit dragermateriaal dient eigenlijk alleen maar
om aan de ferro-magnetische stof een zekere mechanische stevigheid te ver
lenen. Het is dan ook uitsluitend dit dragermateriaal dat de mechanische eigen
schappen van de magnetofoonband bepaalt.

In het onderstaande zal worden getracht enig licht te werpen op de fabricage
methoden van beide grondstoffen en de wijze waarop deze beiden tot een bruik
bare magnetofoonband worden samengevoegd.
1. DE FABRICAGE VAN DE FERRO-MAGNETISCHE STOF
De gevoelige laag van een magnetofoonband wordt altijd gevormd door een stof,
bestaande uit ferro-magnetisch ijzeroxyde en een bindmiddel. Het ferro-magnetische
ijzeroxyde kan op verschillende manieren worden geproduceerd en leidt in alle
gevallen tot een oxyde met andere eigenschappen. De ene produktiemethode kan
n.l. aanleiding geven tot het ontstaan van een bepaald ijzeroxyde met een kubische
kristalstructuur, terwijl een andere methode chemisch wel hetzelfde ijzeroxyde
oplevert, maar van een andere kristalstructuur en wel b.v. naaldvormig. Het is nu
juist deze kristalstructuur welke een grote invloed kan uitoefenen op de magne
tische eigenschappen van het oxyde en daardoor op de kwaliteit van de band.
Een grote verhouding tussen lengte en diameter van het kristal is b.v. zeer gunstig
voor het maken van een band met een hoge coërcitiefkracht, waardoor het frequentiegebied van de band wordt vergroot. Wat dit betekent wordt duidelijk uit
het feit dat bij toepassing van de vroeger gebruikelijke massabanden met een
coërcitiefkracht van 127 oerstedt bij een bandsnelheid van 38 cm/sec., het verlies
aan magnetisatie op de band bij een frequentie van 10 kHz 22 db bedroeg. Voor
een moderne Agfa-FSP-E.D. band met een coërcitiefkracht van 314 oerstedt be
draagt dit verlies slechts 9 db. De magnetische eigenschappen van de gevoelige
laag kunnen ook nog worden beïnvloed door de naaldvormige kristallen in de
lengterichting van de band te oriënteren of door het toevoegen van vreemde
metaaloxyden zoals b.v. cobaltoxyde. Het cobalt wordt opgenomen in het kristal
en geeft mede aanleiding tot het ontstaan van kubusvormige kristallen met af
metingen van slechts 0,1 /zm. Een dergelijke kriistalstructuur toont de foto op
blz. 35 b. Het ijzeroxyde dat het meest wordt toegepast Is het bruine y —Fe2Ü3
(gamma ferri-oxyde). Sommige fabrikanten gebruiken ook nog wel het zwarte
magnetiet, chemisch aangeduid door Fe3Üi (ferro-ferri-oxyde). De magnetische
eigenschappen van magnetiet zijn echter beduidend slechter.
Tot aan het einde van de tweede wereldoorlog werd uitsluitend in Duitsland
magnetofoonband gefabriceerd. Daarna werd over de gehele wereld op de door
de Duitse industrie verkregen resultaten voortgebouwd, waardoor er thans ca. 20
op de voorgrond tredende magnetofoonbandfabrikanten zijn. Het is dan ook van
zelfsprekend dat alle bandfabrikanten de essentiële punten van hun fabricage
proces geheim houden.
Een van de processen voor het bereiden van &—Fe2Ü3 verloopt als volgt: Door het
oplossen van ijzer in zwavelzuur ontstaat het bekende groen gekleurde ijzersulfaat.
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Dit ijzersulfaat wordt in water opgelost en bij deze oplossing wordt natronloog
of ammoniak gevoegd. In deze oplossing ontstaat dan een neerslag van grauw
ijzerhydroxyde. Met een geschikt oxydatiemiddel zoals b.v. natriumnitraat wordt
dit ijzerhydroxyde geoxydeerd tot het zwarte magnetiet ofwel ferro-ferri-oxyde.
Het magnetiet wordt door filtratie gescheiden van de oplossing en vervolgens
gewassen en gedroogd. Dit magnetiet zou reeds te gebruiken zijn als gevoelig
materiaal voor de te fabriceren magnetofoonband. Een dergelijke band heeft echter
als bezwaar dat de doordrukdemping (dus een sterke echo of „print") slecht is.
Tevens zijn deze banden moeilijk te wissen. Het magnetiet wordt daarom aan de
lucht verwarmd tot temperaturen van 250 a 300° C. Het magnetiet wordt dan ge
oxydeerd en gaat over in het bruine x — FesOri. Dit oxyde is geschikt om als ge
voelige laag voor de band te dienen. Zou men de temperatuur waarbij deze oxydatie optreedt te hoog opvoeren en wel tot b.v. 500° C, dan ontstaat het nietmagnetische o—Fe2Ü3.
De chemische reactie-vergelijkingen voor het hierboven geschetste produktieproces
luiden als volgt:
FeSO j + 2NaOH
Fe(OH)2 -f Na2SOi
3Fe(OH)2 + y2 02
2Fe3Ü ï -f- y2 O2

Fe30i + 3H2O
3^ Fe2Ü3

250°
y —Fe2Ü3

500°

a—Fe2Ü3

Het op deze wijze gevormde y — Fe2Ü3 heeft een kubische kristalstructuur en de
deeltjes zijn groter dan 0,1 /xm.
Een andere fabricagemethode gaat ook weer uit van ijzerhydroxyde. Dit ijzerhydro
xyde wordt bij een bepaalde zuurgraad (pH) geoxydeerd tot ferro-oxyde-hydroxyde.
Deze stof is niet-magnetisch. Door sterke verhitting van deze stof ontstaat weer het
niet-magnetische a — Fe2Ü3. Verhitting van dit oxyde in een reducerende atmos
feer doet weer het magnetische magnetiet ontstaan. Evenals in het bovenstaande
proces wordt dit magnetiet weer geoxydeerd bij ca. 250°C en ontstaat dus het ge
wenste y—Fe2Ü3. In tegenstelling echter tot het in het bovenstaande proces ge
wonnen &—Fe2Ü3 heeft het hier geproduceerde oxyde een naaldvormige struc
tuur. De lengte van een naaldvormig kristal bedraagt ca 1/xm en de dikte 0,1 ^m.
Deze kristalvorm is anisotroop, d.w.z. dat de eigenschappen niet in iedere rich
ting dezelfde zijn. Zo heeft deze kristalstructuur in de lengte-richting een grote
remanentie en een kleine coërcitiefkracht, terwijl in de dwarsrichting de remanentie
klein is maar de coërcitiefkracht groot. Een band uit dit materiaal vervaardigd zal
dus een grote gevoeligheid hebben en een gunstige wisdemping als de kristallen
op de band liggen georiënteerd met hun lengterichting in de looprichting van de

band.
Een derde methode voor het produceren van een geschikt magnetisch materiaal
wordt gevormd door het sinteren van een mengsel van Fe203, Fe30i en b.v. kobaltoxyde. Temperatuur, druk en samenstelling van de gasatmosfeer waarin het sinterproces plaats vindt, bepalen de magnetische eigenschappen. Het sinterprodukt wordt
gemalen en daarna op overeenkomstige wijze behandeld als de hierboven behan
delde oxyden. Elektronenmicroscopische opnamen van een kubische- en van een
naaldvormige kristalstructuur zijn gegeven op bijgaande foto's.
2. CONSTANTHEID VAN MAGNETOFOONBANDEN
Een van de belangrijkste eisen, die de gebruiker van magnetofoonbanden aan de
fabrikant stelt, is de voorwaarde dat het produkt zo constant mogelijk van eigen36

Elektronenmicroscoop-opnamen van verschillende soorten magnetiseerbare ijzeroxyden.
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De magnetische laag van een geluids
band bestaat uit vele kristalletjes ijzeroxyde. Deze detailopnamen tonen hun
(30.000 x) vergrote vorm
Boven .
kubusvormige kristallen met cobalt;
midden : idem zonder cobalt; onder
naaldvormige kristallen.

schappen is. De hoeveelheid oxyde, die in een keer gefabriceerd wordt is betrek
kelijk klein. De magnetische eigenschappen van iedere hoeveelheid gereed ge
komen oxyde variëren t.o.v. een zeker gemiddelde. Een produkt met constante
eigenschappen kart nu worden verkregen door van iedere partij oxyde de mag
netische eigenschappen te bepalen en vervolgens een aantal van deze partijen
met elkaar te vermengen. Uiteraard wordt ook het mengsel op zijn magnetische
eigenschappen getest alvorens in het produktieproces te worden opgenomen. Ban
den, welke zijn gefabriceerd uit eenzelfde partij oxyde, krijgen eenzelfde nummer
en wel het z.g. chargenummer. De fabrikant staat natuurlijk ook voor de taak te
zorgen dat er een zo gering mogelijk verschil bestaat tussen de banden van ver
schillende charges. Hiertoe worden door de fabrikant, na het gereed komen van
de banden van een bepaalde charge, controlemetingen uitgevoerd, waarbij de ban
den worden vergeleken met een standaardband.
3.

HET DRAGERMATERIAAL

Als drager voor het ijzeroxyde kunnen vier stoffen worden toegepast:
1.

Papier.

2.

Celluloseacetaat. (C.A.).

3. Polyvinylchloride. (P.V.C.).
4.

Polyester. (P.E.).

Papier wordt bij de moderne banden praktisch niet meer toegepast vanwege de
slechte mechanische eigenschappen. Daar verder het oppervlak van papier vrij ruw
is wordt de opgebrachte oxydelaag ongelijkmatig van dikte en zijn de elektroakoestische eigenschappen van een dergelijke band binnen één band aan variaties
onderhevig. In het algemeen worden de moderne banden dan ook vervaardigd met
een basis gevormd door het hierboven genoemde C.A., P.V.C. of P.E. Deze drie
stoffen behoren tot de groep der plastics en hebben uiteraard verschillende eigen
schappen. Zij hebben slechts dit met elkander gemeen dat het alle drie z.g. hoogpolymeren zijn. De moleculen zijn dus zeer lang en vormen de z.g. kettingmoleculen. leder molecuul kan a.h.w. in kleinere moleculen worden onderverdeeld met
volkomen dezelfde eigenschappen.
De eigenschappen van dergelijke plastics zijn afhankelijk van de opbouw van het
molecuul, van de ligging van de moleculen, nl. willekeurig door elkaar of gestrekt,
van de temperatuur en van de vochtigheid. Zo wordt b.v. P.V.C. bij hogere tem
peratuur zacht. Deze stof is z.g. thermoplastisch en heeft geen scherp smeltpunt.
P.E. daarentegen heeft wel een scherp smeltpunt. C.A. en P.V.C. kunnen worden
geplakt met kleefband en met geschikte vloeibare plakmiddelen. P.E. daarentegen
kan slechts worden geplakt met kleefband.
Ten aanzien van de mechanische eigenschappen kan worden opgemerkt dat het
C.A. minder sterk is dan het P.V.C. en het P.E. Het heeft ook een iets grotere
elastische rek en heeft verder nog dit voordeel dat het bij de fabricage van een
ruwe ruglaag kan worden voorzien. De wikkeleigenschappen van banden gemaakt
uit C.A. zijn dan in het algemeen beter dan die van banden uit P.E. en P.V.C.
Door de grotere ruwheid kunnen de wikkelingen namelijk moeilijker t.o.v. elkaar
verschuiven. Deze banden worden dan ook nog veel toegepast bij de omroep en
in de grammofoonplaten-industrie. De kans op storingen is nl. geringer. Het onder
scheid tussen magnetofoonbanden welke van een bepaald dragermateriaal zijn ge
maakt, is vrij eenvoudig te bepalen. Indien een band in de dwarsrichting gemakke
lijk is te scheuren, is het praktisch zeker dat men met een C.A.-band te maken
heeft. Is dit niet het geval maar breekt de band onder invloed van een zekere
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trekkracht dan kan met grote zekerheid worden aangenomen dat het dragermateriaal P.V.C. is. Schrompelt daarentegen de band onder invloed van een vrij grote
trekkracht ineen tot een „touwtje" dan wordt het dragermateriaal gevormd door
P.E. Dit laatste is speciaal het geval met de P.E.-basis welke onder de naam
„Mylar” bekend is. Sedert oktober 1958 wordt door de Agfa-fabrieken een P.E.band gefabriceerd die tijdens de fabricage zowel in lengte- als in dwarsrichting
voorgerekt is. Deze band vertoont het „touwtjes-effect" in veel geringere mate.
Ook is de rek van deze banden veel geringer dan van Mylar. Dit is zeer duidelijk
aan te tonen door een Mylar en een Agfa-P.E. band aan elkaar te knopen en dan
beide banden uit te rekken. Het Mylar vertoont dan duidelijk een veel grotere rek.
Over de afmetingen van magnetofoonband kan worden gezegd dat de breedte van
de band is genormaliseerd en door het C.C.I.R. vastgesteld is op 6,25 — 0,05 mm.
De dikte van het dragermateriaal is uiteraard niet genormaliseerd. Voor normale
band bedraagt deze dikte ca. 40 fj,m. Daar op amateur-magnetofoons in het alge
meen kleinere krachten optreden en het voor deze magnetofoons gewenst is dat
de band zo goed mogelijk tegen de magnetofoonkoppen aanrust — de band moet
dus zo slap mogelijk zijn — wordt van de voor dit doel bestemde banden de dikte
van het dragermateriaal verminderd tot ca. 30 //.m. De verbetering van het drager
materiaal en de wens naar een zo lang mogelijke speelduur bij gelijk blijvende
spoeldiameter heeft voor de moderne langspeelbanden en de dubbelspeelbanden
de dikte van het dragermateriaal teruggebracht tot 15 a 20 yxm4. DE BANDFABRICAGE
Het maken van de magnetofoonband, d.w.z. het samenvoegen van dragermate
riaal en de ferromagnetische stof, vindt praktisch in één machine plaats en wel in
de z.g. gietmachine. In deze machine wordt een mengsel van de ferro-magnetische
stof en een bindmiddel (lak) aangebracht op het dragermateriaal. Het ligt voor de
hand dat aan een dergelijke machine twee belangrijke eisen worden gesteld en wel:
1.

Het dragermateriaal moet met een zeer constante snelheid worden getranspor
teerd. Zou dat niet het geval zijn, dan zou de laagdikte van het ferro-magne
tische materiaal aan veranderingen onderhevig zijn en zouden dus ook de
elektro-akoestische eigenschappen variëren.

2.

De temperatuur moet zo gelijkmatig mogelijk zijn. Indien dit niet het geval is
zou de dikte (viscositeit) van het mengsel (dispersie) van ijzeroxyde en lak ver
anderlijk zijn wat ook weer de gelijkmatigheid van de gevoelige laag op de
band zou beïnvloeden.

Voor het verkrijgen van een goed eindprodukt is het ook van belang dat de
fabricageruimte vrij van stof is. Teneinde deze conditie goed te kunnen vervullen
staat de gietmachine meestentijds opgesteld in een ruimte waar een zekere over
druk heerst, zodat bij het openen van deuren er wel stofvrije lucht naar buiten kan
gaan, maar er geen stof bevattende lucht in de fabricageruimte kan dringen. Tevens
wordt ook de vloer van deze ruimte voortdurend vochtig gehouden.
Teneinde het ijzeroxyde zo gelijkmatig mogelijk op het dragermateriaal te kunnen
aanbrengen moet het oxyde in de vloeistofvorm worden gebracht. De vloeistof
waarin dit oxyde wordt gemengd moet tevens zorgen voor een goede hechting
van de ferromagnetische deeltjes aan het dragermateriaal. Als z.g. bindmiddel
wordt een lakoplossing toegepast. Van groot belang is de verhouding tussen de
hoeveelheid lak en de hoeveelheid oxyde. Een te hoog percentage oxyde kan aan
leiding geven tot het poederen van de band, een te laag percentage veroorzaakt
een te dunne magnetische actieve laag op de band. Door dit laatste wordt de
frequentiekarakteristiek ongunstig beïnvloed. Hoewel door de fabrikanten hierover
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Een kijkje in een der AGFA laboratoria, waar de grondstoffen welke voor de bandfabricage nodig zijn worden onderzocht.
De cellulose tri-acetaat wordt uit balen genomen om tot onderlaag te worden
verwerkt.

Gielmachine voor cellulose-acetaat onderlaag

De ruim 1 m brede band wordl
van de gevoelige laag voorzien
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geen gegevens worden gepubliceerd wordt door S. J. Begun *) opgegeven dat de
hoeveelheid oxyde in het mengsel oxyde -f- lak ongeveer 25 35 volume pro
centen bedraagt.
Het is duidelijk dat de gebruikte lak zeer goed moet hechten aan het drageimateriaal. In sommige fabricageprocessen worden aan de lak organische stoffen
toegevoegd welke een chemische binding aangaan met het dragermateriaal. In
andere processen wordt tussen magnetische laag en de drager een tussenlaag aan
gebracht. Deze tussenlaag heeft ten doel naast een goede hechting van de mag
netische laag en de drager tevens het vlak zijn van de band te bevorderen. Het
dragermateriaal en de magnetische laag kunnen nl. zeer verschillend reageren op
temperatuurs- en vochtigheidsinvloeden.
Een schematische voorstelling van het fabricageproces van magnetofoonbanden is
gegeven in fig. 22. In het schema is aangenomen dat het de produktie betreft van
een C.A.-band. In dit geval wordt uitgegaan van vloeibaar cellulose-acetaat. P.V.C.
en P.E. zijn vaste stoffen en worden gewalst i.p.v. gegoten. Teneinde alle veront
reinigingen te verwijderen wordt het C.A. eerst gefilterd om vervolgens te worden
gevoerd naar de getekende sproeier. Het C.A. wordt aldus gespoten op een con
tinu ronddraaiende koperfoelie. Tijdens het transport van het opgespoten C.A. van
het begin van de band naar het einde verdampt het oplosmiddel en aan het einde
kan de aldus gevormde laag C.A. van de koperfoelie worden afgenomen en opge
wikkeld. De koperfoelie is door een etsproces enigszins geruwd. De ruwheid wordt
dus ook overgebracht op het C.A., waardoor aan het einde van het fabricageproces
een magnetofoonband wordt verkregen met een enigszins ruwe ruglaag hetgeen
de spoeleigenschappen aanzienlijk verbetert.
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De rol C.A. wordt overgebracht naar de ruimte waar de eigenlijke bandfabricage
plaats vindt (fig. 23). De nog niet bedekte band wordt door een soort dompelvat
gevoerd. Dit geschiedt met constante snelheid en door de vloeistofhoogte door
middel van een overloop constant te houden en ook de vloeistoftemperatuur onver
anderlijk te houden wordt het mengsel van lak en oxyde dat zich In het dompelvat
bevindt zo gelijkmatig mogelijk op het cellulose-acetaat aangebracht. De aldus ge
fabriceerde magnetofoonband wordt door een droogruimte gevoerd en daarna op
gewikkeld. Het is welhaast overbodig op te merken dat gedurende het gehele produktieproces wordt gewaakt tegen het in aanraking komen van de band met stof*) S. J. Begun „Magnetic Recording"
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deeltjes. De lengte van een gereed gekomen rol magnetofoonband bedraagt ca.
1000 meter en de breedte ca. 1 m. Afhankelijk van de samenstelling van het
oxydemengsel en van de fabricagemethode wordt de band na het gereedkomen
nog onderworpen aan een oppervlaktebehandeling. De kwaliteit en de gelijkmatig
heid van het oppervlak der magnetische laag is zeer belangrijk voor het optekenen
en weergeven van de hoge frequenties. Door een ruwe oppervlakte wordt nl. het
contact tussen band en koppen verminderd. Het verlies veroorzaakt door slecht
contact tussen band en kop bedraagt Cy = 55 xS/\ db.
Hierin Is:
Cy = contactverlies,
8

= afstand tussen band en kop,

X

== golflengte van het opgenomen signaal.

Uit de gegeven formule volgt dat voor een signaal van 10 kHz bij een bandsnelheid
van 19,05 cm/sec. en 8 — 1 l*rr\ het contactverlies reeds 3 db bedraagt. Uit dit
voorbeeld volgt zeer duidelijk dat de fabrikant er voor moet zorgen dat speciaal
bij lage-snélheidsband het oppervlak van de magnetische laag zo glad mogelijk is.
Dit gladde oppervlak kan worden verkregen door de band na het gereed komen
te polijsten, d.m.v. borstels of dergelijke.
Na het gereed komen van de band wordt deze bestempeld met de firmanaam, het
type-nummer en eventueel het chargenummer. Door sommige firma’s wordt ook de
fabricagedatum op de band aangebracht. Na al deze bewerkingen moet er nog
iéts zeer belangrijks met de band gebeuren en wel het versnijden van de nog
steeds ruim 1 m brede band tot banden met de bekende breedte van 6,25 mm.
Dit snijden moet zeer zorgvuldig gebeuren en geschiedt d.m.v. naast elkaar ge
plaatste cilfndrische messen. De moeilijkheid bij het snijden is vooral daarin ge
legen dat de zijkanten van de band door de messen sterk worden belast waardoor
vervorming van hel dragermateriaal kan optreden. Deze vervorming bestaat meestal
uit een boogvormige deformatie en wordt sabelvormigheid genoemd. Deze sabelvormigheid geeft bij het spoelen van de band aanleiding tot het z.g. springen van

de band.
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Het snijden van de band

Het opwikkelen van de
zojuist gesneden banden.
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Testen van gereed ge
komen banden.

De band wordt van rode
en groene aanloopstroken voorzien en op de
bekende plastieken has
pels gewikkeld.

.

Hel versnijden van de ruim 1 m brede band tot banden van de genormaliseerde
breedte wordt trapsgewijs uitgevoerd. Eerst wordt de band gesneden in 5 gelijke
repen en daarna wordt iedere reep weer apart versneden.
Gedeelten van een snijmachine en een opwikkelmachine zoals deze staat opge
steld bij de Agfa-fabrieken in Leverküsen zijn op de foto's weergegeven. Ge
durende het transport naar de opwikkelmachine worden de banden gecontroleerd
op foutieve plekken. Deze gedeelten worden dan uit de band geknipt, waarna de
band weer wordt geplakt.
5.

DE CONTROLE OP DE ELEKTRO-AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN

Ook na het gereed komen van de banden worden er nog keuringsmetingen ver
richt aan een aantal monsterbanden van eenzelfde charge. Bij deze metingen wor
den de eigenschappen van de te onderzoeken banden vergeleken met die van een
z.g. standaardband. In Duitsland is deze standaardband als blank stuk opgenomen
in de z.g. Bezugsband. Van deze band zijn de gevoeligheid, de ligging van het
maximum van de gevoeligheidskromme en de frequentiekarakteristiek vastgelegd
door de F.N.E. (Fachnormenausschusz Elektrotechnik).
De te onderzoeken banden worden o.a. getest op de volgende eigenschappen:
a.

De vereiste laagfrequent-stroom om een bandmagnelisatie te verkrijgen van
200 mM.

b.

De hoeveelheid vervorming, gemeten als percentage derde harmonische, bij
een band-magnetisatie van 200 mM.

c. De vereiste laagfrequent-stroom door de opneemkop om aan de uitgang van de
weergeefversterker een signaal te verkrijgen met 3% derde harmonische ver
vorming.
d.

De frequentiekarakteristiek, gemeten voor een signaal van 1 kHz en 10 kHz.

e.

De signaalruisverhouding, gemeten met gelijkstroom door de opneemkop waar
van de waarde gelijk is aan de effectieve waarde van de stroom gemeten onder
(a).

f.

De doordrukdemping.

g.

De wisdemping.

h.

De constantheid van een op de band opgenomen signaal van 5 kHz.

De metingen worden alle uitgevoerd bij een waarde van de voormagnetisatiestroom
gelijk aan 1,2 x de optimale voormagnetisatiestroom voor de standaardband.
Behalve de normale magnetofoonbanden worden er ten behoeve van de geluidsfilmtechniek door sommige firma’s (bijv. Agfa) ook films in de handel gebracht
waarop een smal strookje ferromagnetisch materiaal is aangebracht op één of op
beide randen van de film. Voor een 8 mm film bedraagt de breedte van dit
strookje 0,73 mm en is dit aan één kant aangebracht, voor de 16 mm film worden
twee strookjes toegepast, resp. ter breedte van 2,5 en van 0,8 mm. Ook de op deze
films aangebrachte ferromagnetische lagen worden op hun elektro-akoestische
eigenschappen getest. Een gedeelte van de meetruimte der Agfa-fabrieken waar de
kwaliteitscontrole op de banden plaats vindt, toont bijgaande foto. Zijn de banden
in deze afdeling kwalitatief in orde bevonden, dan kan de gehele partij, waaruit
de onderzochte banden waren genomen, klaar gemaakt worden voor verzending.
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IX. HET MAGNETISCHE BEELD OP DE BAND
Alvorens nader in te gaan op de elektrische eigenschappen van een magnetische
band zal nu eerst worden nagegaan hoe het magnetische beeld op een band er
uit ziet.
Zoals bij de bespreking van het opnameproces is aangetoond blijft er bij het ver
laten van de opnamekop op de band een zekere hoeveelheid remanent magnetisme
achter. Indien de juiste bijstroomwaarde is gekozen en ook de waarde van de signaalstroom niet te groot is zal het magnetisch beeld op de band een getrouwe
copie zijn van de signaalstroom. Veronderstel dat aan de opnamekop een sinus
vormige stroom is toegevoerd. Op de nul-doorgangen van de signaalstroom zal er
dan geen signaalveld bij de opneemspleet aanwezig zijn en zal er dus ook geen
remanent magnetisme op de band achterblijven. Indien de stroom echter zijn
maximale waarde heeft zal ook het signaalveld zo sterk mogelijk zijn en blijft op
de band ook het grootste remanent magnetisme achter. Het zal duidelijk zijn dat
de sterkte van de elementaire magneetjes — dit zijn dus zeer kleine staafmag
neetjes — zal veranderen overeenkomstig de verandering van de signaalstroom.
Een sinusvormige stroom veroorzaakt dus ook een sinusvormige magnetisatie in de
band. Hetzelfde geldt voor een grillig gevormde stroom door de opneemkop, zoals
in de praktijk het geval is.
Uit het bovenstaande volgt dat i n de band de grootste veldsterkte heerst op de
plaats waar de sterkste magneetjes zijn. Voor het weergeven van een magnetische
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band zijn echter van belang de krachtlijnen, die uit de band treden en men heeft
dus te maken met het uitwendige veld. Het is gemakkelijk aan te tonen dat juist
op de plaatsen van de sterkste magneetjes het minste aantal krachtlijnen uit de
band treedt, terwijl dit aantal juist het grootst is op de nul-doorgangen van de
veldsterkte i n de band. Het verloop van de krachtlijnendichtheid — dus van de
veldsterkte — i n en o p de band is dus juist een kwart golflengte t.o.v. elkaar ver
schoven. Zie fig. 24, waarin Bi het verloop van de veldsterkte I n de band aangeeft
en Bu dat voor de veldsterkte o p de band.
Het is mogelijk de magnetisatie op een magnetofoonband zichtbaar te maken. Twee
bekende methoden zijn:
1. Het bevochtigen van de gemoduleerde band met een dispersie van microsco
pisch kleine ijzeroxyde deeltjes (diameter ca. 3 micron) in een gemakkelijk ver
dampende en de magnetofoonband niet aantastende vloeistof zoals b.v. tetrachloorkoolstof. De ijzerdeeltjes bewegen zich naar die plaatsen waar de
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grootste veldsterkte heerst, dat is dus op de nuldoorgangen van B{. Indien de
kleur van het ijzeroxyde verschillend is van die van de magnetofoonband ont
staan er duidelijk zichtbare, dwars op de band staande lijntjes.
2.

Het bevochtigen van de gemoduleerde band met amylacetaat. Het bindmiddel
van de ijzerdeeltjes op de band lost hierin op waardoor de deeltjes bewegelijk
t.o.v. elkaar worden. Op de scheidingslijn van twee halve golflengten grenzen
in de band gelijknamige polen aan elkaar. Door de verkregen beweeglijkheid
stoten deze elkaar nu af en ontstaat er een lijntje waar de drager van de ge
voelige laag zichtbaar wordt. Door boven de nog vochtige band één van de
polen van een magneet te bewegen worden vlakjes ter lengte van een halve
golflengte duidelijk zichtbaar. Deze methode geeft voor sommige typen mag
netofoonband prachtige resultaten.

Het zichtbaar maken van de magnetisatie op de band is nuttig voor het bepalen
van de juiste afstand tussen verschillende sporen op de band. Ook is het mogelijk
hiermede de juiste stand van de opneemspleet t.o.v. de looprichting van de band
te controleren. Eventueel kunnen ook defecten in de opneemspleet er mee worden
aangetoond. Voor beide methoden geldt echter dat zij niet voldoen voor zeer grote
golflengten en dat de signaalstroom hoger dan normaal moet worden gekozen.
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X. METINGEN AAN MAGNETOFOONBANDEN
Aan een magnetofoonband kunnen vele metingen worden gedaan. Deze zijn van
belang voor het bepalen van de meest gunstige waarde van de bijstroom en de
waarde van de signaalstroom, wil een bepaalde hoeveelheid niet worden over
schreden. Verder is het van belang om te meten in welke mate de band weer
schoon te wissen is, hoeveel het ruisniveau op de band is, de constantheid van het
signaal op de band, enz. Ook mechanisch kunnen er allerlei metingen worden
gedaan zoals breedte, dikte, schokbelasting, rek, vlakheid, poederafgifte, enz. De
metingen vallen dus uiteen in twee soorten nl. elektrische en mechanische metingen.
1.

ELEKTRISCHE METINGEN

a.

De

gevoeligheidskromme

Onder de gevoeligheidskromme wordt verstaan de kromme, die het verband aan
geeft tussen de sterkte van een signaal op de band en de gebruikte bijstroom. De
sterkte van de signaalstroom door de opneemkop blijft constant. Uit fig. 14 is reeds
gebleken dat de grootste hoeveelheid remanent magnetisme op de band achter
blijft indien de door de bijstroom in de hartlijn van de opneemkop veroorzaakte
veldsterkte gelijk is aan de kritische veldsterkte. In alle andere gevallen is de hoe
veelheid remanent magnetisme steeds kleiner. Het is dus te verwachten dat er in
de gevoeligheidskromme een maximum zal optreden en wel voor die waarde van
de bijstroom, die bij de spleet van de opneemkop de kritische veldsterkte veroor
zaakt. Het algemeen verloop van de gevoeligheidskromme is geschetst in fig. 25.
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De bijstroomwaarde overeenkomend met die van het maximum in de gevoeligheids
kromme wordt de optimum bijstroomwaarde \Bo genoemd. Beneden \Bo verloopt
de gevoeligheidskromme zeer steil, voorbij het maximum is de helling van de
kromme veel geringer. In de praktijk wordt altijd een bijstroomwaarde gekozen die
hoger is dan \Bo. De waarde van de in te stellen Ijj wordt gevonden door \Bo met
een zekere constante te vermenigvuldigen of door het afgegeven signaal een zeker
bedrag lager te kiezen dan dat van de maximale waarde. De constante varieert van
1,25 . . .2,0. Het afgegeven signaal wordt meestal 2 a 3 db lager gekozen. Een ver
klaring van de eenheid db (= decibel) is in de appendix opgenomen.
Meestal wordt de gevoeligheidskromme gemeten voor een signaal van 1 kHz. De
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gevoeligheidskromme voor een hogere frequentie, bijv. 10 kHz, blijkt iets naar
links te zijn verschoven t.o.v. die voor 1

kHz. Tevens is de helling voorbij het

optimum iets groter. De afstand tussen de beide rechtertakken van de gevoeligheidskrommen, bij een bepaalde waarde van de bijstroom, is een maat voor de
hoog-weergave van de band.
b.

De

distors iekrommen

Onder de distorsie- of vervormingskrommen worden verstaan de krommen, die het
verband leggen tussen de vervorming in een opgenomen signaal en een tweede,
op de vervorming van invloed zijnde, grootheid. Een derde op de vervorming van
invloed zijnde grootheid wordt constant gehouden.
Op de vervorming zijn van invloed:
a.

de signaalstroom.

b.

de bijstroom.

Het kan ook zijn dat bekend moet zijn hoeveel uitgangsspanning wordt verkregen
van de weergeefversterker bij een bepaald percentage vervorming. Door het op
nemen van een tweetal krommen zijn voor iedere combinatie van signaal- en bij
stroom het percentage vervorming en de afgegeven spanning te bepalen. Deze
krommen zijn:
1.

De vervorming afhankelijk van de signaalstroom bij verschillende constant ge
houden bijstroomwaarden.

2.

De vervorming afhankelijk van de afgegeven spanning bij verschillende con
stant gehouden signaalstroomwaarden.

Twee van dergelijke grafische voorstellingen, gemeten aan een bepaald type band
en opneemkop en bij gebruik van een bepaald weergeefcircuit zijn gegeven in
fig. 26.
Een andere methode om de eigenschappen van een band grafisch tot uitdrukking
te brengen berust op het feit dat er in de praktijk altijd een bepaald percentage
vervorming wordt gekozen of dat er een vastgestelde hoeveelheid magnetische
krachtstroom

in de band wordt veroorzaakt.

Het percentage vervorming wordt

meestal gekozen als 3% derde harmonische, de hoeveelheid krachtstroom is ge-
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25 mA

normaliseerd en bedraagt — speciaal in de omroeptechniek — 100 mM (millimaxwell) voor een bandsnelheid van 76 cm/sec., 200 mM voor 38 cm/sec., 160 mM
voor de beide snelheiden van 19 en 9,5 cm/sec.
In het geval van deze laatste methode wordt gemeten:

A

IkHx

tkHx

Fig. 28

1 ■ De spanning aan de uitgang van de weergeefversterker veroorzaakt door een
signaal met een vervorming van 3% ds (= drie procent derde harmonische).
2. De signaalstroom nodig om dit signaal te veroorzaken.
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3.

De signaalstroom nodig om een bepaalde krachtstroom op de band te ver
oorzaken.

4.

De vervorming van het onder (3) opgenomen signaal.

Deze vier krommen worden opgenomen in afhankelijkheid van de bijstroom en
kunnen dus in één grafische voorstelling worden getekend. Een voorbeeld van
een dergelijke meting geeft fig. 27.
Het meten van de vervorming vindt meestal plaats met behulp van een signaal
van 1 kHz (zie fig. 28). Aan de opneemkop wordt een signaal met een frequentie
van 1 kHz toegevoerd. Dit signaal is zelf zo veel mogelijk vervormingsvrij door
het eerst een filter te laten passeren dat zo goed mogelijk alleen een frequentie
van 1 kHz doorlaat en alle andere frequenties dus tegenhoudt. Het door de band
afgegeven signaal wordt eerst gemeten via een filter voor 1 kHz. De gemeten
spanning bedraagt a volt. Daarna wordt het signaal gemeten via een filter dat
alleen de frequentie van 3 kHz doorlaat. De gemeten spanning bedraagt nu b volt.
Het percentage d3 bedraagt dan b/a x 100%.
c.

B a n d r uis

Tengevolge van de korrelstructuur van de gevoelige laag van een magnetofoonband ontstaat er bij het weergeven van een band altijd een achtergrond-ruis. De
verhouding tussen de door een, met een bepaald niveau gemoduleerde band, af
gegeven spanning en de sterkte van de ruisspanning noemt men de dynamiek en
deze bedraagt — bij meting van de ruis via een z.g. oorcurvefilter — voor de
moderne banden ca. 65 db. Een oorcurvefilter is een filter waarvan de frequentiekarakteristiek verloopt overeenkomstig de z.g. gehoorkromme voor een bepaald
geluidsniveau. Deze kromme is genormaliseerd door het C.C.I.R. (Comité Consul
tatief International des Radiocommunications). Voor deze kromme zie fig. 29.
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d.

Wisdemping

Vanzelfsprekend moet een reeds op de magnetofoonband aanwezige modulatie
worden gewist alvorens er een nieuwe opname op de band kan worden gemaakt.
Het is duidelijk dat dit wisproces zo intens mogelijk moet plaats vinden wil de
nieuwe opname zo min mogelijk worden gestoord door het vroegere signaal.
De mate van wissing hangt geheel af — afgezien van de kwaliteiten van de wis
kop — van de coërcitiefkracht van het magnetisch bandmateriaal en van de tijds
duur tussen opname en wissen van eenzelfde signaal. De verhouding tussen de
afgegeven spanning door de normaal gemoduleerde band en die van de gewiste
band wordt de wisdemping genoemd. De meeste moderne banden hebben
direct na opname een wisdemping van ca. 77 db, maar na verloop van ca. een
week kan deze waarde zijn verslechterd tot ca. 65 db. Het meten van de wis
demping moet geschieden via een selectief filter, daar anders de meting van het
gewiste signaal onmogelijk wordt door de bandruis, bromcomponenten van moto
ren, e.d. De meting geschiedt normaal door opname van een signaal van 1 kHz
en de sterkte van dit signaal te meten via een selectief filter van 1 kHz voor en
na het wissen.
e.

Doordrukdemping

Onder de doordruk, copieerdemping of ,,print-through" wordt verstaan het ver
schijnsel dat een sterk opgenomen signaal bij het weergeven van de band reeds
even van te voren soms hoorbaar wordt en ook nog daarna. Dit verschijnsel is een
gevolg van het feit dat een magnetofoonband in opgewikkelde toestand wordt be
waard en de wikkelingen dus tegen elkaar liggen. De krachtlijnen, die van een
bepaald gemoduleerd stukje band uitgaan, beperken zich niet tot het eigen stukje
band maar dringen ook door tot de aanliggende wikkelingen. Tengevolge hiervan
wordt het eigenlijke signaal — hoewel aanzienlijk minder sterk — overgebracht op

.
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de aangrenzende wikkelingen. In het algemeen geldt de regel dat hoe dunner de
band is des te sterker is het doorgedrukte signaal. In dit opzicht zijn de moderne
langspeelbanden met een banddikte van ca. 35
dus in het nadeel t.o.v. de
normale banden met een dikte van ca. 55 /xm. De verhouding tussen het oorspron
kelijke signaal en het doorgedrukte signaal wordt de doordruk demping ge
noemd en bedraagt gemiddeld ca. 53 db met als grenzen 57 en 48 db. Een goede
doordrukdemping is speciaal van belang voor de omroep en voor de grammofoon
platenindustrie. De mate van doordruk is sterk afhankelijk van de temperatuur. Per
5° C temperatuurstijging neemt de doordruk toe met ongeveer 1 db. Het is dus
van belang magnetofoonbanden zo koel mogelijk te bewaren. Verder is het van
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Metingen aan magnetofoonbanden.
Het meten van de rek van banden
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Zichtbaar gemaakte registratie van een toon van 200 resp. 500 Hz op een kort
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belang de banden zo ver mogelijk van magnetische gelijk- of wisselstroomvelden
te houden daar zelfs een veld van enige oersteds een aanzienlijke verslechtering
van de doordrukdemping kan veroorzaken (zie ook fig. 30).
f.

Modulatieruis

Behalve de eigen ruis van een magnetofoonband, ook wel nul-ruis genoemd, treedt
er bij het moduleren van een band nog een ander soort ruis op, welke wordt aan
geduid met de benaming modulatieruis. Het woord zelf zegt al dat deze
ruis alleen aanwezig is bij het voorhanden zijn van modulatie op de band. De
sterkte van deze ruis is evenredig met de sterkte van het signaal. De oorzaak ervan
is gelegen in een spreiding van de magnetische eigenschappen van de ijzeroxydedeeltjes op de band (zie foto). Theoretisch kan voor een bepaald type magneto
foonband de werklijn worden vastgesteld, d.i. dus de lijn welke aangeeft het ver
band tussen de signaalveldsterkte en het remanent magnetisme op de band. De
helling van deze lijn is nu helaas niet geheel constant maar varieert om een zekere
gemiddelde stand. Dit heeft tot gevolg dat voor een zeker signaalveld op het ene
moment een grotere of kleinere hoeveelheid remanent magnetisme op de band
ontstaat dan op het andere moment. Deze variatie in de flux op de band heeft tot
gevolg dat naast het opgenomen signaal bij weergave ook nog een signaal met een
ruiskarakter hoorbaar is. Normaal wordt deze ruis gemeten door de band te
moduleren met een gelijkstroom waarvan de waarde gelijk is aan de ingestelde
audiofrequent stroom voor 1 kHz en dan de z.g. signaal/ruisverhouding te be
palen, d.i. de verhouding in signaalsterkte tussen de sterkte van het 1 kHz signaal
en die van het gelijkstroomsignaal. Deze verhouding varieert voor de verschillende
fabrikaten van 33 tot 45 db in het gunstigste werkpunt van de band. Het verloop
van de modulatieruis met de bijstroom is voor een bepaald type band geschetst in
fig. 31. (Zie ook appendix 3).
g.

De frequentiekarakteristiek

Met de frequentiekarakteristiek wordt in dit gedeelte alleen bedoeld de frequentie
karakteristiek van de band zelf. De frequentiekarakteristiek van opname tot en met
weergave, de z.g. overall-frequentiekarakteristiek, wordt behandeld in hfdst. XI.
Het is de frequentiekarakteristiek van de band die er verantwoordelijk voor is of
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een bepaalde band geschikt is om bij lage bandsnelheden te worden toegepast en
deze geschiktheid wordt weer bepaald door de coërcitiefkracht van het gebruikte
magnetische materiaal.
Indien op een magnetofoonband met gelijke opnamestroom verschillende frequen
ties worden opgenomen kan logisch worden verwacht dat de magnetisatie op de
band voor alle frequenties dezelfde is, daar de opname-omstandigheden gelijk zijn.
Toch is dit niet het geval. Op de band treedt nl. het z.g. demagnetisatie-effect op.
Dit wil dus zeggen dat de magneetjes op de band niet hun oorspronkelijke sterkte
behouden maar zwakker worden. Dit demagnetisatie-effect hangt af van de golf
lengte van het opgenomen signaal en van de coërcitiefkracht. Indien een signaal
op de band wordt beschouwd als bestaande uit staafmagneetjes ter lengte van een
halve golflengte dan is het duidelijk, dat deze staafmagneten steeds korter worden
naarmate de frequentie hoger wordt. De noord- en zuidpolen komen dan steeds
dichter tot elkaar en doen de invloed van de zuidpool merkbaar worden bij de
noordpool en omgekeerd. Dit heeft tot gevolg een vermindering van de uitwen
dige krachtstroom op de band en dientengevolge een afname van het niveau. Deze
demagnetisatie kan worden verminderd door een magnetisch bandmateriaal te ge
bruiken met een hoge coërcitiefkracht. Eerst door banden te gebruiken met een
hoge coërcitiefkracht werd het mogelijk bandopnamen te maken op lagere snel
heden. Hierdoor kon worden bereikt dat b.v. voor de bandsnelheid van 19 cm/sec
het demagnetisatieverlies voor een van de eerste bandtypen en voor een moderne
lage-snelheidsband kon worden verminderd voor een frequentie van 10 kHz van
44 db tot 18 db, of wel van bijna een factor 200 tot een factor 8. De coërcitief
kracht van beide banden bedroeg respectievelijk 127 en 314 oerstedt. Uit dit
voorbeeld zal het duidelijk zijn dat er voor de hogere frequenties altijd een verlies
optreedt aan nuttige magnetisatie op de band en dat aan de weergeefkant dus
nooit kan worden volstaan met het corrigeren van de frequentiekarakteristiek van
Oemagnelitaht *an FSP-ED band op 9.5 cm

de weergeefkop (zie hfdst. XI) maar dat er altijd een hoog-op correctie toegepast
moet worden welke mede wordt bepaald door de gekozen bandsnelheid. De mate
van demagnetisatie afhankelijk van de frequentie voor een moderne langspeelband
op 9,5 cm/sec. is geschetst in fig. 32. Afgezien van het bij de weergeefkop op
tredende spleetverlies is het duidelijk dat er in het weergeefkanaal enorme hoogop correctie moet plaats vinden wil de overall-frequentiekarakteristiek ook bij lage
bandsnelheid nog tot ca. 10 kHz recht zijn. Deze hoog-op correctie kan echter
worden verdeeld over het opname- en het weergavekanaal. In de praktijk geschiedt
dit als volgt: Het weergeefkanaal heeft een vaste hoog-op correctie welke inter
nationaal is voorgeschreven plus een hoog-op correctie welke dient om het door de
weergeefkop veroorzaakte verlies aan hoge frequenties te compenseren. Is de
overall-frequentiekarakteristiek dan nog niet recht tot de gewenste frequentie dan
vindt de hoog-op correctie voor de rest plaats aan de opneemkant. Op deze wijze
wordt bereikt dat:
1.

Band- en versterkerruis niet te veel opgecorrigeerd worden.

2. Een op deze wijze opgenomen band op iedere — volgens dezelfde methode
afgeregelde — machine kan worden afgespeeld zonder verlies aan kwaliteit.
3.

De hoog-op correctie aan de opneemkant niet te drastisch wordt waardoor ge
vaar voor oversturing van de band voor hogere frequenties wordt verminderd.

De frequentie-karakteristiek wordt verder besproken in hfdst. XI.
2.

MECHANISCHE METINGEN

Het is duidelijk dat een magnetofoonband ook aan zekere mechanische eisen moet
voldoen, wil — behoudens de elektrische eigenschappen — van een kwaliteitshand
kunnen worden gesproken. Enkele van deze eisen zijn:
a. De

rek

Indien aan een pak-elastiekje een zeker gewicht wordt gehangen zal het elastiekje
uitrekken tot soms vele malen zijn oorspronkelijke lengte. Wordt de belasting weg
genomen dan keert het elastiekje in zijn oorspronkelijke vorm terug. Het elastiekje
is n.l. praktisch volkomen elastisch. Wordt er daarentegen aan kauwgom getrokken
dan rekt dit wel onder invloed van de trekkracht, maar na het wegnemen van deze
kracht blijft het kauwgom de verkregen vorm behouden en keert niet meer terug
tot de oorspronkelijke vorm. Een materiaal als het laatstgenoemde wordt plastisch
genoemd. Tussen deze beide in liggen de materialen, die zowel plastisch als elas
tisch zijn. Wordt er b.v. getrokken aan van plastiek gemaakt isolatiekous, dan rekt
dit uit onder invloed van een erop uitgeoefende trekkracht, maar na het wegnemen
van deze kracht keert het kous slechts gedeeltelijk tot de oude lengte terug. De
rek bestond in dit geval uit een plastisch en een elastisch gedeelte. Aan een mag
netofoonband worden nu zekere eisen gesteld t.a.v. het percentage elastische en
plastische rek. Vooral deze laatste is van groot belang, want indien op een reeds
gemoduleerde band een zodanige trekkracht zou worden uitgeoefend dat het materiaal t.g.v. de plastische rek langer zou worden, dan zou dit tevens tot gevolg
hebben dat het opgetekende signaal a.h.w. uit elkaar werd getrokken. Dit heeft
dan tot gevolg dat bij het afspelen de toonhoogte lager is dan die van het origineel,
terwijl een ogenblik later weer de normale toonhoogte wordt bereikt. Het geheel
zou dan de indruk wekken dat de bandsnelheid varieerde en dus duiden op
„janken” van de recorder. Ook de elastische rek mag natuurlijk niet te hoog zijn,
want al keert de band dan wel in zijn oorspronkelijke stand terug wanneer hij weer
is opgewikkeld, tijdens het passeren van de magnetofoonkoppen wordt er wel een
trekkracht op uitgeoefend en dus zou t.g.v. de elastische rek de toonhoogte van het
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signaal bij weergave te hoog zijn. In fig. 33a en b zijn de rekdiagrammen gegeven
van drie verschillende typen bandmateriaal bij kamer- en een hogere temperatuur.
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Door de Duitse normalisatie is vastgesteld dat de elastische rek niet meer mag be
dragen dan 1,5% en de plastische rek niet meer dan 0,2%. De elastische en de
plastische rek worden als volgt gemeten: Een bandlengte van 1 meter wordt voor
belast met een gewicht van 100 gram. Vervolgens wordt de band gedurende
1 minuut belast met een gewicht van 1 kg. Na deze minuut wordt de totale rek
gemeten. Vervolgens wordt de belasting van 1 kg weggenomen en wordt na weer
1 minuut de plastische rek gemeten. Het verschil met de gemeten waarde voor de
totale rek is de elastische rek. (Zie ook de foto). Ook zijn voorschriften vastgesteld
t.a.v. de stootbelasting, die een band moet kunnen verdragen. Wanneer een band
lengte van 10 cm wordt voorbelast met een gewicht van 100 gram en men laat
op dit gewicht een tweede gewicht van 150 gram vallen over een afstand van
25 cm, dan mag er van elke tien bandmonsters slechts één breken.
b.

Breedte

van

de

band

Wil een bepaald type band op alle mogelijke typen recorders bruikbaar zijn, dan
is het noodzakelijk dat de bandbreedte Is genormaliseerd. Daardoor wordt ver
kregen dat de band in alle bandgeleiders past en tevens wordt anderzijds be
reikt dat de band niet met een te grote speling door de bandgeleiders loopt en
daardoor voor de koppen op- en neer kan dansen. Internationaal is de bandbreedte
vastgesteld op 6,25 ± 0,05 mm.
c. Dikte

van

de

band

De dikte van- de band is niet internationaal vastgelegd en varieert voor de ver
schillende fabrikaten normaal magnetofoonband tussen 50 en 60 micron. Het z.g.
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langspeelband heeft een dikte van ca. 35 micron terwijl de dikte van dubbelspeelband slechts ca. 26 micron bedraagt. In alle gevallen is de dikte van de magnetische
laag echter steeds ca. 15 micron.
d.

Poederafgifte

Hoewel hier geen eisen voor zijn vastgesteld is het duidelijk dat een goede magnetofoonband geen poeder mag afgeven, noch van de magnetische laag noch van
de achterkant van de band. In het eerste geval kunnen de koppen vuil worden met
als gevolg dat de band van de kop wordt afgelicht en de frequentiekarakteristiek
slechter wordt. In het tweede geval kunnen bandgeleiders, omlegrollen en de
rubber aandrukrol ernstig vervuilen. Een toename van het percentage snelheidsvariatie kan hier een gevolg van zijn. Controle op poederafgifte door een band
is gemakkelijk mogelijk door de band tijdens het voor- of achteruitspoelen gedu
rende ca. y2 minuut tussen de vingers door te laten lopen. Op de vingertoppen
mag bij een goede band praktisch niets achterblijven.
e. Vastheid

van

de

poederlaag

Het is vanzelfsprekend gewenst dat de magnetische poederlaag voldoende vast op
de drager zit. Een eenvoudige controle hierop is mogelijk door een stukje band
zodanig dubbel te vouwen dat de beide ruglagen tegen elkaar liggen. De vouw
wordt zo scherp mogelijk gemaakt en bij het weer open vouwen mag er — met
een of andere lichtbron als achtergrond — geen licht doorlatend lijntje op de band
te zien zijn.
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XI. DE THEORIE VAN HET WEERGEEFPROCES
1. INLEIDING
Voor het weergeven van een magnetofoonband wordt gebruik gemaakt van een
weergeefkop. De werking van een dergelijke kop berust op het inductie-principe.
Indien een spoel wordt gesneden door een wisselend aantal krachtlijnen dan wordt
er in de spoel een spanning geïnduceerd. De grootte van deze spanning hangt af
van twee factoren, nl. van het aantal windingen van de spoel en van de snelheid
waarmee het aantal door de spoel omvatte krachtlijnen verandert. Deze afhanke
lijkheid wordt tot uitdrukking gebracht in de inductiewet:

E = —w

A 0
At

x 10-8 volt.

Hierin is:
w

= het aantal windingen van de weergeefkop;

A0

= de verandering van de door de spoel omvatte krachtstroom;

At

= de tijd waarin de verandering van de krachtstroom plaats vindt.

Wil een magnetofoonband dus in staat zijn om een spanning op te wekken aan de
uitgang van een weergeefkop dan is het dus noodzakelijk dat er van deze band
een krachtstroom uitgaat, die door de spoelen van een weergeefkop wordt omvat.
Deze krachtstroom is natuurlijk ook inderdaad aanwezig en ontstaat op grond van
het feit dat krachtlijnen steeds gesloten zijn. Deze krachtlijnen lopen gedeeltelijk
in de band en gedeeltelijk buiten de band. In verband hiermede kunnen twee mag
netische velden worden onderscheiden, nl. een inwendig veld en een uitwendig
veld. Dit uitwendige veld is voor ons doel het meest van belang en wordt meestal
aangeduid met het begrip „oppervlakte-inductie" terwijl ook zeer vaak de Engelse
aanduiding „surface-induction" wordt gebruikt.
Er is een zeer belangrijk verschil in het verloop van de inwendige inductie met de
frequentie en dat van de oppervlakte-inductie, beiden bepaald bij dezelfde waarde
van de laagfrequent stroom en de bijstroom. Terwijl onder gelijke opname-condities
de waarde van de inwendige inductie onafhankelijk is van de frequentie, wordt de
oppervlakte-inductie twee maal zo groot bij verdubbeling van de frequentie. Daar
een factor twee overeenkomt met 6 db en een frequentieverhouding van een factor
twee een octaaf wordt genoemd, geldt voor de oppervlakte-inductie dus dat deze
toeneemt met 6 db/octaaf. In het onderstaande zal worden getracht dit verschijnsel
nader toe te lichten.
Indien op een band een zuivere toon — dus een sinusvormige trilling — wordt op
genomen, zullen er voor de ene helft van de trilling op de band magneetjes wor
den gevormd met b.v. de noordpool naar links gericht. Voor de andere helft van
de trilling liggen de noordpolen dan naar rechts gericht. Op het punt in de band
waar tijdens de opname het veld bij de opneemkop het sterkst was zullen de
magneetjes het sterkst zijn maar in gelijke richtingen liggen en op dit punt zullen er
dus geen krachtlijnen naar buiten treden. Op het punt waar het veld bij de op
neemkop van richting omkeerde liggen weliswaar zwakkere magneetjes maar deze
liggen met gelijknamige polen tegen elkaar en dus zullen alle krachtlijnen van de
aan elkaar grenzende magneetjes hier buiten de band treden. Het is nu wiskundig
aan te tonen dat op deze z.g. nul-doorgangen het grootste aantal krachtlijnen naar
buiten treedt terwijl dit aantal op het punt waar de sterkste magneetjes zich be
vinden minimaal en zelfs nul is, d.i. dus in de amplitude van fig. 34a. De verdeling
van het aantal uittredende krachtlijnen op de band is nl. de eerste afgeleide van
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Fig. 34
Flut-verdeling op de band

de opgenomen trillingsfiguur. Indien nu dus het aantal krachtlijnen wordt getekend
dat op ieder punt u i t de band treedt dan ontstaat fig. 34b. De plaats waar het
grootste aantal krachtlijnen uit de band treedt mag beschouwd worden als een van
de polen van een staafmagneet en het blijkt dus uit fig. 34c dat een band, waarop
een zuivere sinustoon is vastgelegd, gedacht kan worden te bestaan uit staafmag
neetjes ter lengte van een halve golflengte.
Indien nu in fig. 34c ook de baan van de krachtlijnen zelf getekend wordt ontstaat
fig. 34d. Uit deze figuur blijkt dat de krachtlijnen loodrecht uit het bandoppervlak
treden en dat het gemiddelde aantal krachtlijnen per cm2 — d.i. de inductie — af
hankelijk is van de plaats op het oppervlak van de band.
Indien nu geheel volgens het bovenstaande nog een tweede sinusvormige trilling
wordt opgenomen maar met precies de dubbele frequentie dan blijft de sterkte van
de staafmagneetjes, met een lengte gelijk aan de halve golflengte, precies dezelfde,
alleen is de magneet twee maal zo kort geworden. De krachtlijnen treden echter op
precies dezelfde wijze uit de band en daar het aantal hetzelfde, maar het beschik
bare oppervlak twee maal zo klein is, moet dus de oppervlakte-inductie twee maal
zo groot zijn geworden. Terwijl dus de inductie in de band onafhankelijk van de
frequentie is, verdubbelt de oppervlakte-inductie bij verdubbeling van de frequentie.
db
*6

t

-6

2 fi

fi
ft

2 ft

C ft -------- f

i ft

b

a.

Fig. 35
Meer technisch uitgedrukt: De oppervlakte-inductie neemt toe met 6 db/octaaf. De
magnetische krachtstroom of flux die van de band komt is echter onafhankelijk van
de frequentie, daar, over een gehele golflengte gerekend, het produkt van mag
netische inductie en oppervlak constant Is (fig. 35 a en b).
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2.

DE WEERGEEFKOP

De constructie van de weergeefkop is in principe gelijk aan die van de opneemkop. De kop bestaat dus wederom uit een te magnetiseren kern waarop een spoel
is aangebracht. Waar echter de opneemkop dikwijls voorzien is van twee spleten
nl. een voor- en een achterspleet, heeft de weergeefkop alleen een voorspleet.
Hier is nl. geen achterspleet nodig omdat er geen gevaar bestaat voor verzadiging
van het kernmateriaal. Als kernmateriaal wordt een materiaal gebruikt met een
zeer geringe remanentie. Een dergelijk materiaal is molybdenium Permalloy. Deze
geringe remanentie is noodzakelijk om te bereiken dat de kop zo weinig mogelijk

Fig. 36

magnetisch wordt en in dat geval een aanzienlijke verhoging van het ruisniveau
op de band zou veroorzaken.
Wat er gebeurt indien een gemoduleerde band in contact wordt gebracht met de
opneemkop is geschetst in fig. 36a en b. In de eerste figuur bevindt de band zich
nog op een afstand van de kop, in de tweede figuur ligt de band tegen de kop.
Eén ding springt direct in het oog: Terwijl de krachtlijnen zich in fig. 36a aan beide
zijden van de band bevinden, is dit in fig. 36b slechts aan één zijde het geval. De
oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat aan de zijde van de kop de magnetische
weerstand veel geringer is voor de krachtlijnen dan die welke zij ondervinden bij
doorgang door de lucht. De band veroorzaakt dus een zekere krachtstroom door
de kern van de kop en deze krachtstroom snijdt dus de wikkelingen van de spoel.
Daer de band zich niet stationair voor de kop bevindt maar daar langs beweegt
wisselt ook het aantal krachtlijnen door de kop. Zoals echter reeds in het begin
van dit hoofdstuk is gezegd heeft deze verandering van de krachtstroom door de
kop tot gevolg dat er een spanning in de spoel wordt opgewekt. De berekening
van de grootte van deze spanning zal hier achterwege worden gelaten. Het bepa
len van de hoeveelheid flux door de kop is nl. vrij ingewikkeld en valt buiten het
kader van dit boek. Volledigheidshalve zal hier echter wel het resultaat van deze
berekening worden vermeld, mede omdat — uitgaande van de formule voor de
kopspanning — hieruit enkele zeer belangrijke eigenschappen van het weergeefproces volgen. De formule voor de kop-E.M.K. luidt als volgt:

Hierin is :

vrb
X
E = 2 . N.v.w.B0------- . sin. -------- .10
Trb
X

E

= opgewekte spanning in de kop in volt;

N

= aantal windingen van de weergeefkop;

v

=s snelheid van de band in cm/sec.;

w

= breedte van de band in cm;

Bo = oppervlakte inductie in gauss;
X
■
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= golflengte van het opgenomen signaal in cm;

8 volt.

b

=s spleetlengte van de weergeefkop, d.i. de afmeting van de spleet gezien
in de looprichting van de band.

Uit deze formule kunnen nu de volgende conclusies worden getrokken:
1.

Indien de golflengte van het opgenomen signaal groot is t.o.v. de spleetlengte

'rrb
•77b
wordt de uitdrukking sin ------- gelijk aan ------- . In de goniometrie geldt immers
X
X
dat de sinus van een kleine hoek gelijk is aan de hoek zelf in radialen. De uit
drukking voor de E.M.K. vereenvoudigt zich dan tot
E = 2.N.v.w.Bo.10~8 volt
In het voorgaande is echter aangetoond dat de oppervlakte-inductie Bo even
redig is met de frequentie — een n-maal zo hoge frequentie veroorzaakt bij
constante kopstroom een n-maal zo grote oppervlakte-inductie — en dus kan
de formule voor de kopspanning ook worden geschreven als:
E = C.v.f.10

8 volt.

Hierin is :
C = constante, bepaald door het aantal windingen van de kop, de breedte van
de band en de magnetische inductie in de band:
v

= snelheid van de band in cm/sec.;

f

= opgenomen frequentie.

Daar de kopspanning dus evenredig blijkt te zijn met de opgenomen frequentie
— mits de opgetekende golflengte groot is t.o.v. de spleetlengte — volgt uit deze
formule de belangrijke conclusie dat voor dit geval de kopspanning oploopt met
6 db/octaaf. (Een factor 2 in spanning = 6 db, een factor 2 in frequentie =
octaaf).
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Waarom blijft de spanning nu niet voortdurend oplopen? Dit wordt veroorzaakt
door het laatste gedeelte van de niet vereenvoudigde formule. Daar staat n.l.
Trb
nog een factor sin ------- . De wellicht meest bekende stelling uit de goniometrie zegt
X
nu dat de sinus van een hoek nooit groter kan worden dan 1. Welnu, deze
waarde wordt bereikt als de golflengte van het opgenomen signaal gelijk is aan
2 x de spleetlengte van de weergeefkop. De besproken factor krijgt dan n.l. de
waarde sin
= sin 90° = 1. Wordt de golflengte nu nog
kleiner, dan komt
het moment dat X = b en we krijgen te maken met de factor sin tt = sin 180°
= 0. Op dit moment komt er dus geen spanning meer uit de weergeefkop. Wordt
de frequentie nu nog hoger gemaakt dan wordt er weer een maximum bereikt
voor het geval X = 2/3 b, 2/5 b, 2/7 b, enz. Een minimum wordt bereikt voor
het geval X = 1/2 b, 1/3 b, 1/4 b, enz.
Indien nu een kromme wordt gemaakt van het verloop van de kopspanning bij
veranderlijke frequentie, dan ontstaat de getrokken lijn in fig. 37. Deze getrokken
lijn is getekend voor het geval dat :
v = bandsnelheid = 19 cm/sec.;
b = spleetlengte = 19 ^m.
Uit de kromme blijkt duidelijk dat er onder deze condities maxima ontstaan voor
de frequenties 5, 15, 25 . . . kHz en minima voor de frequenties 10, 20, 30 . . . kHz.
3.

INVLOED VAN DE SPLEETLENGTE

Bij het opnemen van muziek of spraak op een magnetofoonband is het terwille
van een goede geluidskwaliteit gewenst dat de frequentiekarakteristiek zo ver
mogelijk recht is, d.w.z. dat het ideaal is bereikt indien bij constante ingangsspanning aan de magnetofoon voor alle frequenties tot 15 kHz er ook weer een
constante spanning voor dezelfde frequenties aan de uitgang wordt gemeten.
Voor hogere frequenties dan 15 kHz is deze eis niet meer van belang omdat deze
niet meer door het menselijk gehoor worden waargenomen. Aan dit recht zijn
van de frequentiekarakteristiek wordt, behalve door diverse andere factoren, een
grens gesteld door de spleet van de weergeefkop. In het bovenstaande is gezegd
dat indien de golflengte van het opgenomen signaal groot is t.o.v. de spleet
lengte, de spanning aan de kop oploopt met 6 db/octaaf. Dit is in fig. 37 de
gestreepte lijn. Duidelijk is nu te zien dat bij 2 a 3 kHz de getrokken kromme
gaat afwijken van de rechte lijn t.g.v. het feit dat aan de eis golflengte groot
t.o.v. spleetlengte niet meer wordt voldaan. Het is de spleet van de kop die
hier zijn invloed gaat uitoefenen en wel in steeds sterkere mate. Het verlies
aan signaalsterkte dat hierdoor ontstaat wordt het spleetverlies genoemd.
Hoe groot is nu dit spleetverlies? De spanning aan de weergeefkop verloopt,
zoals reeds genoemd, volgens de formule:
X
Ef = 2.N.v.w.B0. ------- . sin
77-b

'77'b

. 10"8 volt
X

Het zou gewenst zijn dat de spanning verliep volgens de rechte lijn :
X
7rb
Ep = 2.N.v.w.B0. ------- . --------. 10-8 volt
77-b
X
De verhouding van beide spanningen bedraagt dus :
58

20

'jrh

Et

sin ------X

Ep

7Tb

18
16

U

t2 yS

X
Daar het spleetverlies normaal in db

10 l

6 l
si

wordt uitgedrukt ontstaat dus de vol
gende formule: spleetverlies (S) =
'TT b
sin -------

x
S = 20 log

2
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Fig. 38

Uit het bovenstaande en uit de formules is duidelijk geworden dat het spleet
verlies geheel wordt bepaald door de verhouding b/X. Bepaalt men nu het spleet
verlies afhankelijk van deze verhouding, dan ontstaat fig. 38. Uit deze kromme
blijkt duidelijk dat het spleetverlies snel toeneemt bij afnemende frequentie. Is
bij een verhouding b/X = 0,4 het spleetverlies nog maar 3 db, bij de dubbele
frequentie bedraagt deze verhouding dus 0,8 en is het spleetverlies toegenomen
tot 12,5 db. Deze snelle toename van het spleetverlies is er de oorzaak van dat
bij grote verhouding van b/X het spleetverlies niet meer op eenvoudige wijze
is te corrigeren. In het algemeen is het gewenst de maximale spleetlengte niet
groter te kiezen dan de helft van de kleinste op te nemen golflengte. In dat geval
bedraagt de maximale spleetcorrectie 4 db. Voor het geval men dus met een
bandsnelheid van 19 cm/sec. opnamen wenst te maken tot 10 kHz, is het
gunstig om te beschikken over een weergeefkop met een spleetlengte van Yl x
19.10‘/10‘ = 9,5 nm.
In fig. 39 is een z.g. nomogram getekend voor het snel bepalen van het spleet
verlies voor een bepaalde spleetlengte, bandsnelheid en frequentie. Het werken
met dit nomogram gaat als volgt :
Veronderstel dat men wil bepalen het spleetverlies voor een kop met een spleet
lengte van 8 /xm, bij een frequentie van 10 kHz en een bandsnelheid van
19 cm/sec. Links in de figuur is aangegeven de spleetlengte in fx m. Midden in
de figuur (kleine kolom) staat het aantal db spleetverlies terwijl in de rechter
helft van de figuur de frequenties staan met geheel bovenaan de bandsnelheid
in cm/sec. In het gestelde geval zoekt men nu het punt 8 in de linkerhelft van
de figuur en op de schaalverdeling in de rechterhelft het punt overeenkomend
met 10 kHz op 19 cm/sec. Beide punten worden nu door een rechte lijn ver
bonden en het snijpunt van deze lijn met de db-schaal geeft nu op deze schaal
het spleetverlies aan. Dit blijkt 2,8 db te bedragen.
Over de spleetlengte valt nog het volgende op te merken: Indien een weergeef
kop onder een microscoop wordt gelegd en men bepaalt de spleetlengte door
meting, dan wordt de op deze wijze gevonden spleetlengte de geometrische
spleet genoemd. Het blijkt echter dat in de praktijk de spleet zich gedraagt
alsof hij iets groter is. Dit wordt veroorzaakt door randeffecten bij de spleet.
Hoeveel groter dan de geometrische is deze effectieve spleet? In de
literatuur worden verschillende factoren genoemd, liggend tussen 1,2 en 1,4.
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Kiest men de gulden middenweg en houdt men de regel aan : effectieve spleet
= 1,3 x geometrische spleet dan betekent dit dus dat een spleet van 10 m zich
gedraagt alsof hij 13 /zm was. De berekening van het spleetverlies richt zich dus
op een spleet van 13 fj.m.
Indien met behulp van het nomogram van fig. 39 het spleetverlies moet worden
bepaald voor bandsnelheden kleiner dan 9% cm/sec., dan kan dit toch met
behulp van het nomogram geschieden door te bedenken dat het spleetverlies
voor een frequentie fi bij een bandsnelheid vi precies hetzelfde is als voor een
frequentie fa = 2.fi bij een bandsnelheid V2 = 2.vi.
4.

STAND VAN DE SPLEET VAN OPNEEM- EN WEERGEEFKOP

Behalve door de afmeting van de spleetlengte wordt de frequentiekarakteristiek
ook in sterke mate beïnvloed door de stand van de spleten van de opneem- en
weergeefkop t.o.v. elkaar. Staan deze spleten niet zuiver evenwijdig aan elkaar
dan treedt er een sterk verlies aan hoge frequenties op. In de allereerste plaats
moet er dus naar worden gestreefd dat de spleten evenwijdig staan. Is dit echter
alleen het geval, dan is de gemaakte opname alleen geschikt om op dezelfde
magnetofoon te worden afgespeeld. De stand van de spleet van de weergeefkop
van een andere magnetofoon kan immers weer totaal verschillen van die van
de opneemspleet van de eigen magnetofoon. Om dit te vermijden geldt dus
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behalve de voorwaarde van de evenwijdigheid tevens de eis dat de spleet loodrecht moet staan op de bewegingsrichting van de band.
De vraag doet zich nu voor hoe beide eisen in de praktijk zijn te verwezenlijken.
a.

Het evenwijdig stellen van de opneem- en weergeefspleet
Dit wordt gedaan door op de band een frequentie op te nemen van 6 a 8 kHz
voor amateurmagnetofoons (in het algemeen dus voor magnetofoons met een
lage bandsnelheid). De stand van de weergeefkop wordt dan zodanig veranderd totdat er maximum output van de band wordt verkregen.

b.

Het loodrecht stellen van de spleten
Dit geschiedt volgens de volgende regels :

1. Op de band wordt een signaal van 6 è 8 kHz opgenomen met een grote
signaalsterkte.
2.

De spleet van de weergeefkop wordt volgens (a) evenwijdig gezet.

3. De band wordt teruggespoeld en nu weergegeven met een slag in de band,
zodat dus de achterkant van de band tegen de kop loopt. De ouput is nu
natuurlijk veel geringer.
4.

Het uitgangsniveau wordt gemeten en tevens wordt getracht de weergeefkop
weer zodanig te plaatsen, dat er weer maximum signaal van de band komt.

5. Wordt er een nieuw maximum gevonden dan wordt de kop ingeregeld op het
gemiddelde van de signalen voor en na het verstellen van de weergeefkop.
6.

De band wordt weer teruggespoeld en er wordt weer een nieuwe opname
van het meetsignaal gemaakt. De ligging van de band is weer normaal. Nu
wordt echter de stand van de opneemkop ingeregeld tot maximum afge
geven signaal.

7.

Met de nieuwe stand van
gemaakt.

8.

Deze opname wordt weer afgespeeld en de weergeefkop opnieuw ingeregeld
volgens (5) en (6).

9.

De hiervoor gaande regels worden in de volgorde 4-5-Ó-7-8 net zo lang toe
gepast totdat er bij meting volgens (4) geen nieuw maximum is te vinden,
maar er steeds een afname van het uitgangssignaal plaats vindt. De spleet
staat dan zuiver loodrecht op de bewegingsrichting van de band.

de opneemkop wordt een

definitieve

opname

In het bovenstaande is verondersteld dat er een aparte opneem- en weergeefkop
aanwezig is. De gegeven regels gaan echter ook zonder meer op indien er een
volspoor gecombineerde opneem/weergeefkop gebruikt wordt. Het evenwijdig
stellen van de opneem- en weergeefspleet komt dan natuurlijk te vervallen. De
methode voldoet uitstekend indien gebruik wordt gemaakt van een gevoelige
en tevens dunne band. Dan wordt n.l. bereikt dat, bij het weergeven van de
band met de ruglaag naar de kop gekeerd, het afgegeven signaal zo hoog
mogelijk is. Het in deze situatie afgegeven signaal moet n.l. altijd nog boven
het onvermijdelijke stoorniveau liggen.
Indien niet wordt beschikt over de nodige meetapparatuur, zoals toongenerator
en buisvoltmeter, dan moet de instelling plaats vinden op het gehoor. In dit
geval is het wel gewenst om over een z.g. meetband te beschikken. Op een
dergelijke band is o.a. een opname gemaakt van een signaal van 7 a 8 kHz met
een zuiver loodrecht staande opneemspleet. Bij weergave van een dergelijke
band wordt de weergeefkop of de gecombineerde opneem/weergeefkop zo
danig ingesteld dat de signaalsterkte maximaal is.
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5.

DE FREQUENTIEKARAKTERISTIEK

Een van de meest belangrijke punten, waarop een bandrecorder altijd moet
worden gecontroleerd, is de frequentiekarakteristiek of anders uitgedrukt: de
lineaire vervorming. Het ligt voor de hand dat de eis gesteld moet worden dat
de lineaire vervorming zo gering mogelijk is voor frequenties lager dan 15 kHz.
In dit geval is het signaal aan de uitgang van de recorder volkomen gelijk aan
het ingangssignaal wat betreft de sterkteverhouding der verschillende gelijktijdig
aanwezige frequenties.
Op de frequentiekarakteristiek zijn verschillende grootheden van invloed en wel:
1. Het gebruikte bandtype. Het bandtype bepaalt n.l. de mate van demagnetisatie
zoals besproken in hfdst. VII bij de behandeling van de frequentiekarakteristiek.
2.

De spleetlengte van de weergeefkop, zoals hierboven besproken.

3.

De weergeefkop zelf i.v.m. de 6 db/octaaf oplopende kop-E.M.K.

Reeds bij de bespreking van de magnetofoonband werd aangetoond dat het
demagnetisatieverlies afneemt naarmate de coërcitiefkracht van het ferro-magnetische ijzeroxyde groter is. Reeds uit de benaming „demagnetisatieverlies" valt af
te leiden dat er in het algemeen naar zal worden gestreefd banden te fabriceren
met een zo hoog mogelijke coërcitiefkracht. Bij toepassing van dergelijke banden
wordt n.l. het frequentiegebied van de recorder groter terwijl de vereiste opneemcorrecties kleiner worden.
Een indruk van de ontwikkeling van het magnetisch actieve materiaal wordt ver
kregen uit het volgende overzicht van twee fabrikaten magnetofoonband:
AGFA

BASF

Bandtype

Coërcitiefkracht

Bandtype

Coërcitiefkracht

F
FR 4000
FSP

157 Oe
254 Oe
314 Oe

C
LGN
LGS

95 Oe
120 Oe
288 Oe

Wanneer nu met constante laagfrequent stroom een band wordt gemoduleerd
met signalen van verschillende frequenties, dan is de demagnetisatie te berekenen
met behulp van de volgende formule :

Hierin is :

Xi
<PD = - 8,69 x ------- db
X

&D

= demagnetisatieverlies in db;

Xi

= een door het bandmateriaal en dus door de coërcitiefkracht bepaalde
constante. Deze constante is gelijk aan die golflengte waarbij de magne
tisatie op de band nog slechts 37% (natuurkundig het 1/e -gedeelte)
bedraagt van de oorspronkelijke waarde;

X

= golflengte van het opgenomen signaal.

In fig. 40 is het demagnetisatieverlies getekend voor een Agfa-F en een Agfa-FSP
band bij een bandsnelheid van 19 cm/sec. Duidelijk blijkt hieruit dat een bandtype
als Agfa-F of BASF-C te enenmale ongeschikt is voor het gebruik op lage bandsnelheden t.g.v. het enorme demagnetisatieverlies. Uit de figuur volgt tevens
duidelijk dat er — na de correctie voor het oplopen van de kop-EMK met 6 db/
oct. — nog een hoog-op correctie moet plaats vinden. Internationaal is deze
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correctie vastgesteld en behoudens het spleetverlies mag uitsluitend en alleen deze
correctie in het weergeefkanaal worden toegepast. Door het C.C.I.R. is deze
correctie vastgesteld en bedraagt respectievelijk 35, 100 en 200 fj.sec. voor de
bandsnelheden 38, 19 en 9,5 cm/sec. Een verklaring van het begrip fxsec is op
genomen in de appendix. De krommen van deze drie weergeefcorrecties zijn
getekend in fig. 41. De vorm van deze krommen komt overeen met het conductantieverloop van een parallelschakeling van een condensator C en een weerstand
R waarvan de tijdconstante r = C.R. gelijk is aan de hierboven gegeven waarden.
De hoog-op correcties zijn zodanig gekozen dat deze ongeveer overeenkomen
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met het demagnetisatieverlies van de normaal gebruikelijke banden op de genormaliseerde bandsnelheden. Ter illustratie hiervan is in fig. 41 ook getekend
het spiegelbeeld van het demagnetisatieverlies van een FSP-band op 19,05 cm/sec.
en van een FR-band op 38 cm/sec. Uit de krommen blijkt dat de 100 /xsec.kromme zeer fraai het verloop volgt van het demagnetisatieverlies van een FSPband. Voor de FR-band is het demagnetisatieverlies op 38 cm/sec. echter groter
dan de hoog-op correctie volgens de 35 yxsec.-kromme en zal dus het demagne
tisatieverlies niet geheel worden gecompenseerd. Een extra hoog-op correctie aan
de opneemkant is dan ook noodzakelijk.
Behalve de in fig. 41 getekende voorgeschreven hoog-op correctie voor een be
paalde bandsnelheid moet er ook nog een correctie worden aangebracht voor het
spleetverlies. Dit spleetverlies kan bij bekende spleetlengte worden bepaald met
behulp van het in fig. 39 gegeven nomogram.
Door deze normalisatie van het weergeefkanaal wordt bereikt dat een op een
willekeurige recorder opgenomen band overal ter wereld direct kan worden afge
speeld zonder verdere klankcorrectie.
Indien met het voorgeschreven weergeefcircuit — afgezien van de correctie voor
de oploop van de kop-E.M.K. — de overall-frequentiekarakteristiek nog niet
geheel recht is moet het tekort aan de opneemzijde worden gecorrigeerd door
een zekere mate van hoog-op correctie in het opneem-kanaal. De hogere frequerv
ties worden dan met een grotere magnetisatie op de band vastgelegd.
In het voorgaande is alleen gesproken over de correctie ter compensatie van het
demagnetisatie- en spleetverlies. Het is duidelijk dat er ook een correctie dient
plaats te hebben voor de frequentiekarakteristiek van de weergeefkop, welke
karakteristiek verloopt zoals aangeduid in fig. 37. De compensatie van de met
6 db/octaaf oplopende karakteristiek vindt eenvoudig plaats door een correctie
welke een 6 db/octaaf dalende karakteristiek heeft. De frequentiekarakteristiek
van het weergeefkanaal heeft dus in principe het in fig. 42 getekende verloop.
Deze karakteristiek komt overeen met het impedantieverloop van een serieschakeling van een weerstand R en een condensator C. De tijdconstante r = C.R
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heeft weer de bij de karakteristiek aangegeven waarde; de getrokken lijnen
gelden voor een theoretische kop met een effectieve spleetlengte van 0 nm. De
gebroken lijnen zijn berekend voor een kop met een effectieve spleet van 6 fxm.;
duidelijk blijkt uit deze karakteristieken dat er bij de lage bandsnelheden een
drastische hoog-op correctie moet plaats vinden, wil de frequentie-karakteristiek
nog zo hoog mogelijk doorlopen.
Aangezien het natuurlijk niet mogelijk is om maar onbeperkt hoog-op correctie
toe te passen hebben zowel het C.C.I.R. als de DIN voorschriften gemaakt om
trent de frequentiekarakteristiek bij een bepaalde bandsnelheid.
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Fig. 44
De DIN schrijft voor in DIN-blad 45511 dat de frequentiekarakteristiek van het
weergeefkanaal binnen de lijnen zoals getekend in fig. 43 moet liggen. De
karakteristiek van opneem- en weergeefkanaal tezamen moet liggen binnen de
lijnen zoals getekend in fig. 44. In beide figuren is fo de onderste grensfrequentie
en \Jt de bovenste grensfrequentie welke frequenties uiteraard voor de verschil
lende bandsnelheden ongelijk zijn en in onderstaande tabel zijn aangegeven.
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Door het C.C.I.R. is een overeenkomstige tolerantiekromme vastge
legd, zowel voor het weergeefcircuit als voor de totale frequen
tiekarakteristiek, samengevat in fig.
45. De waarden van f0 en f^ in
deze figuur zijn als volgt:
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XII. DE PRAKTIJK VAN HET WEERGEEFPROCES
Bij het weergeven- van een magrïetofoonband kunnen in principe twee methoden
t
worden ‘ onderscheiden en wef:
ï
1. de kortsluitmethode.
2.

de open-spanningsmethode.

Beide methoden hebben hun specifieke voor- en nadelen en worden dan ook
beiden toegepast. Vastgesteld kan worden dat de kortsluitmethode praktisch alleen''
wordt gebruikt irr dé professionele apparatuur met laag-ohmige koppen terwijl in
de amateurmagnetofoons uitsluitend de open-spanningsmethode wordt toegepast.
De hier genoemde begrippen hebben betrekking op de wijze waarop de weer- •
geefkop js aangepast op de weergeefversterker.

1. DE KORTSLUITMETHODE
Indien een weergeefkop wordt afgesloten met een weerstand welke klein is t.o.v.
de reactantie van de zelfinductie van de kop ontstaat er over deze weerstand
een van de frequentie onafhankelijke spanning. In principe ontstaat dan n.l. de
volgende schakeling (fig. 46):
I

f
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IO

I

■0 3

e0-c.u>
Fig. 46
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In deze figuur is de aangelegde spanning de in de kop geïnduceerde E.M.K.
welke oploopt met 6 db/octaaf. De spanning over de weerstand bedraagt:

:

C.(j)

R

e = I.R. =

y r2 + ö>2l2
Indien nu R « o) L dan vereenvoudigt de formule zich tot

R

•*

t

e = c.
V

L

Voor het geval R » w L, wat dus het geval is bij zeer lage frequenties gaat de
formule over ilt:
e = c.o)
Voor die frequentie waarbij WL = R (deze frequentie wordt de kantelpuntfrequentie genoemd), bedraagt de spanning over de weerstand
<■* •

.

R
e = y2 / 2.c, L

:

Op dit punt bedraagt de spanning over de weerstand' — 3 db t.o.,v. die bij' Koge
frequenties.
De frequentiekarakteristiek van .de spanning over. de weerstand bestaat dgs. uit
drie gedeelten:
:

66

.

T

•»

.
t
■

:

\

’

“

*

: .

.t

\

t
’

r»

.

* s . •

. i
i

i

I

Het COLLARO "Studio” magnetofoondek

Drie

motoren;

snelheden 4%, 9,5

en 19,05 cm/sec.

REVOX model 36-C (uit koffer
verwijderd en met afgenomen
dekpaneel)
Een semi-professionele machine
van Zwitsers fabrikaat met 3
motoren, 3 koppen (opneem-,
weergeef- en wiskop), bandsnelheden 19,05 en 9,5 cm/sec
Geheel onderaan het chassis
met afzonderlijke opneem- en
weergeefversterkers, benevens
3,5 W eindversterker; aan de
voorzijde de ingebouwde con
trole luidspreker.
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(31.1AR0
"STUDIO"
TAPE
DECK
met
MARTIN
VERSTERKER
voor montage
in meubel of koffer
Met deze geheel
complete en ge
monteerde MARTINversterker
(gedrukte bedrading)
en een Collaro
"Studio" Tape Deck
kan op eenvoudige
wijze naar eigen
ff 150,smaak en ideeën een
uitmuntende bandrecorder worden gebouwd, leder bouwpakket is voorzien
van een uitgebreide beschrijving en instructies voor de montage !
Vraagt nadere inlichtingen bij :

Fa A. BRANDSTEDER - AMSTERDAM
3e SCHINKELSTRAAT 33 - TELEFOON 721034 en 798616
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•

a.
• b.
c.

Een gedeelte dat oploopt met 6 db/octaaf;
een vlak verlopend gedeelte;
een overgangsgebied tussen (a) en (b).

Voor de volledige frequentiekarakteristiek zie figuur 47.
Zoals uit de formules volgt is de spanning over de weerstand groter naarmate R
groter is bij een bepaalde L. Een vergroting van R heeft echter tot gevolg een
verschuiving van het kantelpunt naar rechts en dus een slechtere weergave van
de lage frequenties.
db
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e.C.8.
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Fig. 47
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Een praktisch voorbeeld is een weergeefkop van 75 mH, welke wordt afgesloten
met een weerstand van 15 ohm. Het z.g. kantelpunt (toL = R) ligt dan bij
f = R/2wL = 30 Hz. Daar bij een bandmagnetisatie van 200 mM een laagohmige
kop een open spanning afgeeft van ca. 4 mV bij 1 kHz, bedraagt in het voorbeeld
de maximaal ontwikkelde spanning over de weerstand ca. 0,3 mV. Gezien deze
zeer lage ingangsspanning van de versterker wordt de dynamiek, d.i. de ver
houding tussen nuttige signaalspanning en stoorspanning vrij ongunstig. Het is dan
ook algemeen gebruikelijk voor deze koppen een ingangstransformator toe te
passen. Het circuit komt er dan als volgt uit te zien (fig. 48):
De secundaire afsluitweerstand Rsec is nu n‘~-maal zo groot als de weerstand R
in figuur 46 en de spanning aan het rooster van de eerste versterkerbuis is dan
ook n-maal zo groot.
i

e.c oj

Fig 48

;,

fn de figuren 46 en 48 is wel een zeer vereenvoudigd schema voor de weergeef
kop aangenomen n.l. enkel een zelfinductie L. In feite is het praktische schema
veel- ingewikkelder. In de genoemde figuren is n.l. geen rekening gehouden met
de eigen ohmse weerstand Rg van de kop en ook niet met de optredende
wervelstroom- en hysteresisverliezen. Deze laatste verliezen zijn frequentie-afhankelijk en vormen dus een variabele factor in de schakeling. Deze z.g. ijzerverliezen
kunnen worden gedacht als een ohmse weerstand Ry parallel aan de klemmen
. van de weergeefkop. Zou de weergeefkop hoog-ohmig worden belast dan zouden
deze ijzerverliezen aanleiding kunnen geven tot een verminderde weergave van
de hoge frequenties. Verder moet de weerstand R„ groot blijven t.o.v. de afsluitweerstand. Deze weerstand is n.l. afhankelijk van de uitsturing en heeft dus een
. niet-lineaire karakteristiek. De stroom door deze weerstand is dus vervormd en
geeft d^n tevens aanleiding tot een vervormd uitgangssignaal. Het praktische ver-
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vangingsschema van een weergeefkop ziet er uit zoals voorgesteld in figuur 49.
De koperweerstand Ra kan op eenvoudige wijze worden bepaald door een meting
met gelijkstroom. De weerstand

kan afhankelijk van de frequentie volgens twee

methoden worden bepaald.
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49

methode:

Fig. 50

(fig. 50) In serie met de kop wordt een geijkte variabele

condensator (bank) geschakeld. Dit circuit wordt aangesloten op een toongenerator
en voor een aantal frequenties wordt met behulp van de condensator afgestemd
op stroomresonantie. In het resonantiepunt wordt de stroom door de kring steeds
constant gehouden. Zodra resonantie bereikt is kan de kwaliteitsfactor (Q-factor)
van de kring berekend worden als de verhouding tussen de spanning over de
condensator en de totale spanning over de kring. Deze verhouding is tevens gelijk
aan <oL/R- R is de totale werkzame ohmse weerstand in de kring en is groter
dan Rs. Deze weerstand laat zich nu gemakkelijk berekenen want
Q = Ec/E, = coL/R = 1/oCR, dus R = 1/ojCQ
Het verschil R — Rs wordt de geïntroduceerde weerstand
juist dit verschil dat het mogelijk maakt de weerstand

genoemd en het is

R^ te berekenen.

Aan

getoond kan n.l. worden dat
<d2L2
ohm

R — R«
Tweede

methode:

Over de spleet van de weergeefkop wordt een draadje

gelegd waardoor een constante wisselstroom vloeit.

Het constante magnetische

veld rond dit draadje veroorzaakt ook een constante krachtstroom door de wik
kelingen van de kop en dus ontstaat aan de uitgang van de kop een zuiver met
e
ijxtrvurhtt
db

eth.

“Voet

V

Fig. 51

6 db/oct. oplopende spanning. De kop is belast met een hoog-ohmige buisvoltmeter. Indien er nu wervelstroomverliezen optreden zal de kopspanning de 6 db/
oct. lijn niet meer volgen maar ervan afbuigen. In fig. 51 zijn de theoretische lijn
en de praktisch gemeten kromme getekend. Wordt nu bij een bepaalde frequentie
68

praktisch de spanning epr gemeten i.p.v. de theoretische spanning eth, dan kan
de weerstand R^ van fig. 49 ook worden berekend uit
tü2L2
ohm

R„ =

S'

- 1

Het noemen en bepalen van de ijzerverliezen is hier gedaan ter wille van de
volledigheid. In de praktijk zijn deze verliezen voor moderne koppen meestal zo
gering dat ze kunnen worden verwaarloosd. Meestentijds bedragen ze niet meer
dan 1 db bij 1 kHz. Volgens voorschrift van het C.C.I.R. moeten optredende
wervelstroomverliezen in het weergeefkanaal worden gecorrigeerd.

__rvvv-f—
e.c

oj

Fig 52

Wordt de weergeefkop aangesloten op een transformator, dan ontstaat het vol
gende schema (fig. 52):
Hierin is:
Cp = capaciteit primaire wikkeling;
C# = capaciteit secundaire wikkeling;
R

= afsluitweerstand.

In fig. 53 is het circuit van fig. 52 op secundair herleid. Op grond van het feit
dat n'^Rp » R kan deze weerstand worden weggedacht en ontstaat dus fig. 54.
n>l

e • n. c. w

n^Bs

co_L
n>*Y

R

Fig. 53

Li

Voor zeer lage frequenties bestaat dit circuit alleen uit een serieschakeling van
n2Ra en R. Voor lage frequenties kan het circuit worden gedacht als te bestaan
uit een serieschakeling van n2L, n2Rs en R. Voor hogere frequenties dan die
waarbij R = 1/<oC gaat het circuit over in een serieschakeling van n2L en Co.
Rekening houdende met de met 6 db/oct. stijgende ingangsspanning ontstaat voor
het schema van fig. 54 een frequentiekarakteristiek zoals geschetst in fig. 55.
rr*Bs

e. n.c.w
Fig. 54
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Het kantelpunt ffci ligt daar waar WL = n'2Rs + R. Evenzo wordt het tweede
kantelpunt ffc2 bepaald door de voorwaarde R = 1/oC0. Een verschuiving. van
het kantelpunt ffci naar links kan dan nog worden bereikt door in serie met R een
condensator Cl op te nemen, zodanig dat 1/coCi = R voor a) = Rfi/L.
:

i

db
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6db/oe,

6db/oct

Fig. 55
'o
Teneinde te zorgen dat het kantelpunt ffc2 zo hoog mogelijk ligt, moet de elgencapaciteit van de transformator zo gering mogelijk zijn.
Met de schakeling van fig. 56 wordt dus ook weer een vlakke frequentiekarakteris*
tiek verkregen. Uit het schema van fig. 56 komt echter duidelijk naar voren
___
welke factoren de frequentiekarakteristiek beïnvloeden. De uitgangsspanning van
de besproken schakeling zou nu zonder meer aan de ingang van een versterkerbuis kunnen worden aangesloten.
I
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Fig. 56
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Aan de anode ontstaat dan een g-maal zo hoge wisselspanning. Behalve deze
wisselspanning staat aan de anode echter ook nog de in de buis zelf opgewekte
stoorspanning. Het is met het oog op de signaal/stoorniveau verhouding beter
dat het in fig. 56 tussen streeplijnen getekende gedeelte van het filter niet dire.ct
op de secundaire klemmen wordt aangesloten, maar als een gelijkwaardige scha
keling in een tegenkoppelschakeling wordt opgenomen. Dit is uitgevoerd in figuur
57. De frequentiekarakteristiek en ook de versterking van de gehele schakeling
blijft dan onveranderd maar de signaal/stoorniveau verhouding wordt veel gunstiger
.doordat de stoorspanning van de buis ook tegengekoppeld en dus kleiner wordt.

Rt — (9 4- 1) R.

Ci
CT —

✓

1 + 9

Fig. 57
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Verdere correcties van de frequentiekarafcteristiek worden verderop in de ver
sterker verkregen op dé gangbare wijze d.m.v. frequentie-afhankelijke leden in
tegenkoppelings-schakelingen. Op eenvoudige wijze kan . dan de voorgeschreven
hoog-op correctie worden gemaakt, evenals de correctie'voor de spleetverliezen.
Het principe van de schakeling van figuur 57 wordt algeméén toegepast voor
faag-ohmige koppen. Dit zijn dus in het algemeen koppen met een zelfinductie
van ca. 75 mH. Deze koppen hebben het voordeel dat het mogelijk is een zeer
lange verbinding tussen kop en weergeefversterker toe te passen zonder verlies
van'hoge freq.uénties en het optreden van ongewenste resonantieverschijnselen.
Een goed afgeschermde leiding is noodzakelijk daar het circuit kop-kabel-ingang
versterker tamelijk gevoelig is voor magnetische stoorvelden. In dit verband is èen
zeer goede afscherming van de kop met mu-metaal een eerste vereiste. Tijdens
de weergave van een band wordt de voorzijde van de kop ook veelal nog af
geschermd door een mu-metalen scherm.
2. DE OPEN-SPANNINGSMETHODE
Hoog-ohmige koppen — dit zijn dus koppen met een zelfinductie van ca. 0,3 H
en hoger — geven in het algemeen een hogere spanning af voor eenzelfde bandmagnetisatie dan laag-ohmige koppen. Deze koppen worden meestentijds direct
op het rooster van de eerste buis van de weergeefversterker aangesloten. Dit
impliceert direct dat de frequentiekarakteristiek aan de ingang van de versterker
verloopt zoals geschetst in figuur 37. Ligt de maximaal afgegeven spanning in
het midden van het gewenste frequentiegebied dan moet er dus zowel een laag-op
als een hoog-op correctie worden toegepast. De hoog-op correctie kan worden
verkregen dopr een condensator parallel aan de weergeefkop te schakelen en
gebruik te maken van de spanningsopslingering t.g.v. resonantie. De laag-op
correctie wordt verkregen door een filterschakeling, al of niet opgenomen in een
tegenkoppelcircuit. Het aantal variaties op de hier genoemde mogelijkheden is
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Fig. 58
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zéér groot. Voor een indruk van de geschetste schakelprincipes wordt verwezen
naar de figuren 58 en 59, respectievelijk betrekking hebbend op het weergeefcircüft
van de Amroh Handy Sound recorder en van een Telefunken KL85 magnetofoon.
In- fig. 58 wordt alleen laag-op correctie toegepast, welke correctie wordt ver-,
kregen door de serieschakeling van de condensator C en de weerstand R in de
tègenkoppeling van de eerste buis. In fig. 59 wordt hoog-op correctie toegepast
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door de kop met de condensator C in resonantie te brengen, terwijl de laag-op
correctie wordt verkregen d.m.v. de condensator Ci en de weerstand R. Bij om
schakeling op een andere bandsnelheid worden ook C en R omgeschakeld.
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XIII. DE THEORIE VAN HET WISPROCES
1. WISSEN MET PERMANENTE MAGNETEN
Alvorens op een magnetofoonband nieuwe modulatie kan worden opgenomen
is het noodzakelijk vroeger gemaakte opnamen te verwijderen. Dit proces wordt
aangeduid door het „wissen" of „poetsen" van de band.
Het wissen van een band kan in principe op twee manieren geschieden en wel
d.m.v. een permanente magneet of door een hoog-frequent wisselveld. De laatste
methode wordt het meeste toegepast daar hiermede de beste resultaten worden
verkregen. Er zijn echter ook — voornamelijk Amerikaanse — recorders, welke
zijn uitgerust met twee permanente magneetjes als wiskop. De voordelen van een
dergelijke wiskop zijn de betrouwbaarheid en de lage prijs. Het grote nadeel van
dit wissysteem is echter de moeilijkheid om op deze wijze gewiste banden vol
komen neutraal en ruisvrij de wiskop te doen verlaten.

c

BAN0100P---- —

Fig. 60

Fig. 61

Het principe van dergelijke wiskoppen berust op het voortdurend veranderen
van de polariteit van een aantal permanente magneetjes, waarbij de poolsterkte in
de looprichting van de band voortdurend afneemt. Dit zou met een aantal gelijke
permanente magneetjes op de volgende wijze zijn te bereiken (zie fig. 60). In de
praktijk worden meestal slechts twee magneetjes toegepast en wel op de wijze
aangegeven in fig. 61.
De theorie van deze wijze van wissen is weer gebaseerd op de hysteresislus
welke is besproken bij het opnameproces. Het remanente signaal op de band
komt overeen met een zekere inductie M in figuur 62. Als de band de noordpool
bij A in figuur 61 passeert wordt het magnetisch materiaal tot in de verzadiging
gebracht. Op de band blijft na het verlaten van deze noordpool een remanent
magnetisme Ar over. Vervolgens komt de band onder invloed van het magnetisch
veld van de zuidpool bij B en wordt dus omgemagnetiseerd tot een magnetische
inductie Bw. Hierna komt de band echter onder invloed van het magnetisch veld
bij de noordpool in het punt C. Er vindt dus ommagnetisatie plaats tot een mag
netische inductie Bc. De band verlaat nu de wiskop en op de band moet dus
een inductie achterblijven overeenkomend met een veldsterkte = 0. Indien de
stand van het magneetje B-C nu goed is gekozen komt de remanente inductie
precies in het neutrale punt B/j = 0. Theoretisch is de band nu dus volkomen
schoon. In de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn. Wel is het mogelijk de
tweede magneet zodanig in te stellen dat er minimale ruis optreedt, maar een
zeker ruisniveau blijft er altijd over ten gevolge van variaties in de magnetische
eigenschappen van het bandmateriaal, het veranderen van de afstand tussen band
en kop en door het feit dat de magnetische laag een zekere dikte heeft. Voor
niet alle magnetische deeltjes op de band heeft de veldsterkte dus de juiste
waarde H„ en wordt dus niet bij het verlaten van de kop een remanente inductie
73

. = O bereikt. Het ontoelaatbaar hoge ruisniveau is er de oorzaak van geweest
> dat het-wissen met permanente magneten nog slechts incidenteel wordt toegepast.
- 2. WISSEN d.m.v. EEN HOOGFREQUENT WISSELVELD
V *■ *

r t

Op praktisch alle recorders geschiedt het wissen van de magnetofoonband met
behulp van een wiskop waardoor een hoog-frequente wisselstroom vloeit. Evenals
de opneem- en weergeefkop is ook de wiskop aan de voorzijde van een spleet
voorzien.. Deze spleet is echter veel groter en wel ca. 200 ^ m. Hierdoor wordt
bereikt dat het wisselveld op grotere afstand van de kop zijn invloed doet ge
voelen. Het gevolg is een dieper indringen van het veld in de band, waardoor
ook ópg. de verder in de band gelegen deeltjes voldoende worden gedemag*
, netiseerd..
Evénals bij het opneémproces, kan het veld voor de wiskop worden getekend
: overeenkomstig fig. 11a, welke figuur is herhaald in fig. 63. Ook nu wordt het
gemagnetiseerde deeltje op de band onderworpen aan de invloed van een mag
netisch veld dat voortdurend in sterkte toeneemt tot het midden van de spleet en
periodiek van richting verandert. Na het midden van de spleet neemt de sterkte
•van het véld. weer af met behoud van de periodieke wisseling van richting.

%

-

Fig. 63

De vraag is.nu: Wat gebeurt er met de modulatie op de band tijdens het passeren
van de wiskop? Aan de hand van fig. 64 zal worden getracht dit probleem op
të lossen. In deze figuur is wederom de hysteresislus getekend. Op de band is aanwezig een remanente inductie Bif. Zo lang de veldsterkte zo klein is dat de
magnetjsatiekromme de flanken van de hysteresislus nog niet bereikt, blijft in
iedere nuldoorgang van het veld de remanente inductie praktisch hetzelfde. Niet
zodra echter wordt de veldsterkte zo groot dat de flanken van de hysteresislus .
Worden bereikt of de situatie verandert direct. In iedere nuldoorgang van het
veld blijft er. een grotere of kleinere remanente inductie achter.. Na het passeren
van de spleet wórden de beschreven kringlopen in de lus steeds kleiner en op *
een bepaald ogenblik zullen de uiterste waarden van de veldsterkte de flanken
74
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■van de hysteresislus niet meer. snijden en Tigt evenals bij het opnameproces dé
waarde" van de remanente inductie op de band vast. Dit is het geval, als'dë'hyee'
uiterste waarden van de veldsterkte voor dè laatste maal de dubbele kritische veld
sterkte verschillen. Ideale wissing wordt nu bereikt als.de verbindingslijn^ tussen
deze twee veldsterkten juist door de oorsprong gaat, dus
= 0. Om dit te
bereiken moet aan twee voorwaarden worden voldaan:
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De wisfrequentie moet niet te laag zijn. Dit houdt in dat het aantal beschreven
cycli in de hysteresislus groot is en bij voldoend grote veldsterkte na het pas
seren van het midden der spleet zo symmetrisch mogelijk de oorsprong wordt
benaderd. Een veel gebruikte wisfrequentie is 80 kHz. Bij een spleet van 200
/tm en een bandsnelheid van 38 cm/sec betekent dit dat een ijzeroxyde-deeltjé
op de band ca. 42 x aan een magnetische kringloop wordt onderworpen.

b.

Het veldverloop bij de spleet moet langzaam toe- en afnemend zijn. Tezamen
met een groot aantal ompolingen tijdens het passeren van de kop nadert de
*>
remanente Inductie op de band dan geleidelijk aan tot 0.
Bij zorgvuldige bestudering van de beschrijving van fig; 12 zal flg. 64 geen
i
moeilijkheden meer opleveren.
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XIV. DE PRAKTIJK VAN HET WISPROCES
De wiskop bestaat in principe ook weer uit een magnetiseerbare kern waarop
een aantal wikkelingen is aangebracht welke worden doorlopen door een hoog
frequente wisselstroom. Het door deze stroom opgewekte magnetische veld treedt
aan de voorzijde van de kop naar buiten doordat zich daar de luchtspleet bevindt.
Deze spleet heeft normaal een spleetlengte van ca. 200 firn. De zelfinductiecoefficient bedraagt 2 a 3 mH. Deze lage waarde is noodzakelijk om te vermijden
dat de oscillatorspanning abnormaal hoog zou worden. De benodigde stroom
bedraagt ca. 150 mA. Deze hoge waarde vloeit voort uit het feit dat de mag
netische weerstand van het circuit t.g.v. de grote luchtspleet vrij hoog is en er
dus een groot aantal ampère-windingen nodig is om een voldoende sterk veld
voor de spleet te doen ontstaan. De magnetiseerbare kern zelf werd tot voor
kort meestentijds uit mu-metaal vervaardigd. Hoewel deze kern gelamelleerd werd
uitgevoerd door onderling geïsoleerde plaatjes van 0,2 mm dikte op elkaar te
stapelen, waren de wervelstroomverliezen er toch nog oorzaak van dat een groot
deel van het toegevoerde hoogfrequentvermogen werd omgezet in warmte en
het rendement van de kop dus slecht was. De oscillator moest voor een groter
vermogen worden gedimensioneerd dan in feite voor het veld zelf nodig was.
Deze bezwaren konden voor een groot gedeelte worden opgeheven door het
gebruik van Ferroxcube als kernmateriaal. Dit materiaal onderscheidt zich van de
vroegere materialen zoals mu-metaal door zijn grote soortelijke weerstand en
dus lage wervelstroomverliezen. Anders gezegd: met Ferroxcube kunnen wis
koppen worden gemaakt met een veel hogere kwaliteitsfactor. Metingen bij een
frequentie van 100 kHz gaven als resultaat voor Ferroxcube een kwaliteitsfactor
van 36 tegen 2 voor mu-metaal. Dit betekent dat het benodigde wisvermogen
voor Ferroxcube ca. 18 maal zo klein is. De geringere wervelstroomverliezen
maakten het ook mogelijk de wisfrequentie op te voeren van 40 a 50 kHz tot de
veel gebruikte frequentie van 80 kHz. Daardoor werd het weer mogelijk de bij
stroom en de wisstroom van één oscillator te betrekken. Daar het vereiste wisstroomvermogen veel geringer werd bij het gebruik van Ferroxcube wiskoppen
konden ook batterij-gevoede recorders van een hoogfrequent wiskop worden
voorzien. Praktisch alle moderne recorders zijn dan ook met een dergelijke
wiskop uitgevoerd.

Fig. 65

b

Behalve door de zwarte kleur onderscheiden de Ferroxcube wiskoppen zich op
één punt van de vroegere wiskoppen en van de opneem- en weergeefkoppen.
Een dergelijke kop heeft n.l. niet één maar twee spleten. Dit vindt zijn oorzaak
in de eigenschappen van het Ferroxcube. Dit materiaal heeft n.l. een lagere
permeabiliteit dan mu-metaal en dus een grotere magnetische weerstand. Als
gevolg hiervan treden de krachtlijnen veel geleidelijker uit de kop dan bij een
mu-metaien kop (fig. 65). Tekent men nu in een bepaald punt van de krachtlijnen
de raaklijn, dan geeft deze de richting van de veldsterkte aan. Deze richting kan
worden ontbonden in een horizontale en een verticale component. Voor de
76
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FERROGRAPH type 88, een der bekendste Britse professionele magnetofoons, die
echter ook bij vele amateurs en muziekliefhebbers in trek is wegens zijn zeer goede
weergavekwaliteit en
voor deze klasse — redelijke prijs. Twee-kanaals opname en weergave (o a voor stereofonie), drie motoren, snelheden 19,05 en 9,5
cm/sec , weergave in combinatie met afzonderlijke hoofdversterkers en luidsprekers.

GARRARD dek met uiterst gemakkelijk uitwisselbare cassettes die de band be
vatten. Bandsnelheid 9,5 cm/sec.
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MOTEK 3-snelheden dek model K-10
Een redelijk geprijsd 3-mo»oren dek
van Brits fabrikaat. (Imp. Klein's Handelmij. A'dam)

#

AMROH, snelwisser,
een hulpapparaatje om een
bandspoel in enkele secon
den volledig te demagneti
seren
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Ferroxcube kop kan uit lig. 65a duidelijk worden gezien dat de component van de
veldsterkte in de looprichting van de band veel groter is dan in de richting lood
recht daarop. Voor de vroegere wiskoppen en voor de opneemkop is de com
ponent in de dwarsrichting relatief groter. Daar nu bij het opnameproces de
oxydedeeltjes op de band zowel in de looprichting als in de dwarsrichting worden
gemagnetiseerd, vindt bij een Ferroxcube kop onvoldoende wissing plaats van de
in dwarsrichting gemagnetiseerde oxydedeeltjes. Dit probleem werd nu opgelost
door de kop twee spleten te geven i.p.v. een. Daardoor werd bereikt dat de
wisdemping, d.i. de verhouding tussen de sterkte van een signaal vóór en na
het wissen, praktisch gelijk is aan die van een mu-metalen kop met één spleet.
Deze wisdemping bedraagt normaal ca. 75 db. Voor zeer sterke signalen waarbij
de band is verzadigd kan deze wisdemping dalen tot ca. 70 db. Deze getallen
gelden voor een meting van de demping 1 è 2 dagen na de opname van een
signaal van 1 kHz. Naarmate een signaal langer op de band staat wordt de
wissing steeds moeilijker. Meestentijds worden echter toch nog wel wisdempingen
van 65 db bereikt. Het meest storend op een moeilijk te wissen band zijn zuivere
tonen van ca 1 kHz, dus in het gevoeligste gedeelte van de oorcurve. Het is dan
ook aan te bevelen een band, welke is gebruikt voor het inmeten van een
magnetofoon, na gebruik geheel te wissen.
Indien een band zeer moeilijk is te wissen met de wiskop op de recorder of
indien men het tijdrovende wissen op de recorder wil voorkomen, wordt dikwijls
gebruik gemaakt van wispotten of van een wisapparaat. De wispot is in het alge
meen een grote spoel met ijzerkern, welke wordt aangesloten op het lichtnet.
Een van de polen van de op deze wijze gevormde elektromagneet is naar buiten
uitgevoerd en wordt met een draaiende beweging over de opgespoelde band
bewogen. Het sterke veld wist de band dan volledig. Wel moet de pot langzaam
van de band af worden bewogen om te vermijden dat er een 50 Hz signaal op
de band wordt opgetekend. Een wisapparaat bestaat in principe uit een vlakke
spoel, uitgevoerd in twee helften, v/aartussen de band met doos en al kan worden
geschoven. Op deze spoel wordt dan een geladen condensator aangesloten, waar
door een LC-kring wordt gevormd en er dus een gedempte trilling in de spoel
optreedt. Rondom de spoel ontstaat dan een magnetisch veld dat een maximum
sterkte kan hebben van 3000 . . . 5000 gauss.
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XV. SNELHEIDSVARIATIES

t

f.

Een bandrecorder kan uitgerust zijn met de best gedimensioneerde versterkers,«
met eerste klas magnetofoonköppèn, ideaal ingeregeld zijn en uiteindelijk dan •
toch nog een geluidskwaliteit voortbrengen die — zoal niet om te genieten —toch zeer onaangenaam kan zijn. De oorzaak van deze slechtë geluidskwaliteit
ligt dan veelal aan het optreden van snelheidsvariatieG in het bandtransport langs
.de koppen, welke variaties aanleiding geven tot het. optreden van het zó ge
vreesde verschijnsel van jank of anders gezegd van „wow" en „flutter."
Daar voor velen het begrip „jank" in de technische zin van ,het woord volkomen
duister is, zal hieronder het volgende worden besproken:
• 1.

*

••

Wat is jank?

•»

2.

Wat is de oorzaak van jank?

3.

De waarneembaarheid van jank.

4.

Hoe kan jank worden gemeten?

f
I

1. WAT IS JANK?
Indien een geluidsdrager — magnetofoonband, grammofoonplaat — met precies
dezelfde constante snelheid wordt afgespeeld als waarmede de opname plaats
vond, dan zal het geproduceerde geluid — afgezien van elektrische vervormings* oorzaken — een getrouwe copie zijn van het origineel. Dit volgt immers uit de
bekende betrekking tussen snelheid en frequentie :

V

•*

(D

f =
X

waarin :
f

X

i*

= frequentie in Hz van het geproduceerde geluid;

V = afspeelsnelheid in cm/sec.;

;

X ,= opgetekende golflengte in cm.
Daar nu de opgetekende golflengte constant is, volgt uit (1) dat de geproduceerde
toonhoogte (frequentie) recht evenredig is met de afspeelsnelheid. Indien dus
tijdens het afspelen van een band of plaat de afspeelsnelheid veranderlijk Is, zal
ook. de frequentie van het voortgebrachte geluid aan variaties onderhevig zijn.
'Het zijn nü de hoorbare frequentievariaties welke aangeduid worden met „jank",
. of ook wel met „wow” of „flutter".

».•

2. WAT IS DE OORZAAK VAN JANK ?

:

De vraag doet zich nu voor : Waarin vinden die snelheidsvariaties hun oorzaak?
Deze kunnen bij de magnetofoon een gevolg zijn van :

,
; .

1.

slingeren van de toonas;

2.

toerentalvariaties van de motor;

'37 slip van de band tussen toonas (veelal kaapstander genoemd) en rubber-,
. aaridrukrol;
4.

-V\

plastische vervorming van de band

5- geen goede bandgeleiding voor de koppen;

.*

'.

• <

.6. vuil geworden toonas;
7,' excentriciteit van tussenwiesen tussen motor en toonas.
V

-
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Bij een grammofoon kunnen de oorzaken zijn :

• 1.

*.
* • •
••

V »*

»•

excentriciteit van het. centreergat in de grammofoonplaat;

2. toerentalvariaties. in de aandrijving van het plateau. •

v

Al de hier genoemde voorbeelden kunnen er oorzaak vap zijn dat de juiste snelheid
M:'\''.
V0 varieert met eeri bedrag AV ën de werkelijke snelheid dus bedraagt:

...

V - V. • AV

*'

w*'.

Nu kan AV zeer ingewikkeld met de tijd variëren. Het is het eenvoudigst om
een sinusvörmige snelheidsvariatiè aan te nemen. In dat geval bedraagt de
momentele snelheid :
V = V0 +' A V cos a t
(2)
en bedraagt de fréquentie van het geproduceerde geluid dus :
f = f0 + Af cos at

(3)

Het signaal met de frequentie fo zou in de weergeefkop een spanning hebben
geïnduceerd
e = E0 cos ojot waarin oj° = 2 tt f0
Tengevolge van de snelheidsvariaties wordt de geïnduceerde spanning nu :
e = E0 cos (ü)0 -f- Aio cos at) t

V,

(4)

Nadere wiskundige uitwerking van (4) geeft als resultaat :

•*

t
A<jj

(5)

e = Eö cos (u»0t -f -r—' sin at)
a

•.

Deze formule (5) vormt de grondvergelijking van een frequentiegemoduleerde
trilling. In dez;e vergelijking wordt
Aó>
m =
(6)

a
-•

A(jj

.

t *

— = p gesteld, dan

de modulatie-index genoemd. Wordt de verhouding —
Cl)

kan voor de modulatie-index ook worden geschreven:.

%

%

:•
t

(7)

m = o)

a
De modulatie-index is dus afhankelijk van de frequentie van het signaal: Wordt-b.v.‘een signaal weergegeven met een frequentie van 10 kHz (/? = modulatie-'
i.
' diepte = 0,2% en a = 25 Hz) dan bedraagt de modulatie-index 0,8.
• Nadere uitwerking van (5) toont aan dat er naast de grondtrilling ook nog', zij*
bandtrillingen ontstaan. Het blijkt n.l. dat

r •

•x.

"

e = E0 [ J6coSü)0t-f Ji | cos(oj0~f-a)t—cos((1>0—a)t J ,+te J cos(a)0 + 2a)t—Jcos(a)()-‘
-2a)t|..+^J3 j cos(ü)0-f-3a)t—cos(ü)0—3a)t j+JM)cos (<o0+na)t—cos(vx>0—na)tj-](8)

>
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Hieruit blijkt dat de zijband.frequenties op gelijke afstand ter weerszijden, van de .
grondtrilling liggen en steeds een bedrag 2- of 3- of n-maal gróter of kleiner .zijn .
in frequentie dan die van de grondtrilling. De amplitude-van deze zijbanden wordt
behalve dóór de constante factor Eó ook nog bepëald door een factor J}, Jq, J3.. . .
> . ‘ De berekening van. deze factor J is zeer ingewikkeld, (Bessel functie) maar
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is in fig. 66 voor enige zijbanden getekend als functie van de modulatie-index m.
Uit deze figuur blijkt dat t.g.v. de frequentiemodulatie de amplitude van de
oorspronkelijke trilling kleiner wordt en tevens dat, naarmate de modulatieindex groter is, de maximale amplitude
de zijbanden steeds kleiner wordt.

Er kunnen zich nu twee gevallen voordoen : m < 1 en m > 1.
Indien m kleiner is dan 1 is
Ao,. Dit betekent dat in dit geval alle zijbandfrequenties buiten het deviatiegebied A f van de grondfrequentie fo vallen en dus
bij voldoend grote amplitude zelfstandig hoorbaar kunnen zijn. Indien de modulatieindex groter is dan 1, dan is a<A<o en vallen de zijbandfrequenties dus geheel
of gedeeltelijk binnen het deviatiegebied van de grondfrequentie.
3.

DE WAARNEEMBAARHEID VAN JANK

Zoals uit het bovenstaande bleek ontstaan er naast de grondfrequentie ook nog
zijbandfrequenties, zodat er kan worden geconcludeerd dat er niet-lineaire ver
vorming optreedt. Deze vervorming is echter verschillend van de harmonische
vervorming, die in versterkers optreedt. Bij deze laatsten zijn de niet gewenste
frequenties immers veelvouden van de grondfrequentie, terwijl de frequentie van
de hierboven behandelde zijbanden gelijk is aan de grondfrequentie ± p x n.
Hierin is n de modulatie-frequentie en p = 1, 2, 3, 4 ... . De modulatiefrequentie
geeft dus aan het ritme waarin de frequentie-deviatie optreedt. Uit dit ritme is
dikwijls op te maken welk onderdeel in de recorder verantwoordelijk is voor de
jank. Heeft de motor b.v. een toerental van 750 omw./min. en drijft deze direct
de toonas aan dan kan bij een modulatie-frequentie van 750/60 = 12,5 Hz de
oorzaak van de jank wel met zekerheid worden toegeschreven aan een per om
wenteling optredende fout in de motor of aan een scheef staande toonas.
Indien de modulatiefrequentie zeer laag is (0,1 Hz) verandert de toonhoogte zeer
langzaam tussen f -f- Af en f — Af. In dit geval kan door toehoorders met een
z.g. absoluut gehoor nog een toonhoogteverandering worden waargenomen van
ca. 1%. In het algemeen kan gezegd worden dat de waarneembaarheid van
snelheids (toonhoogte) variaties afhangt van de modulatiefrequentie n en de ver
houding f/fo = )3 = modulatiediepte. Naar de waarneembaarheid van toonhoogtevariaties zijn uiteraard zeer veel onderzoekingen ingesteld. Het ligt voor
de hand dat bij een enkelvoudige toon de waarneembaarheid groter is dan bij
een frequentiespectrum zoals muziek. Uit al deze onderzoekingen kwam echter
wel naar voren dat de meest hinderlijke modulatiefrequentie 3 a 4 Hz bedraagt
80

Wiskop.

Miniflux (WOELKE) toonkop
filmprojectie (ware grootte).
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Jankmeter (fabr. EMT-Wilhelm Franz K.G.).
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D m v. steekproeven worden de banden, voordat zij de fabriek verlaten, nog eens
aan een strenge keuring onderworpen.
Geluidsfilmprojectie m.b.v BAUER projector, WOELKE Sonomat (hulpapparaat
voor de weergave van het filmgeluid) en SABA recorder TK84, waarvan hier
alleen het versterkergedeelte dienst doel.
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GRUNDIG magnetofoon
met BAUER filmprojector.

TK830

Op de voorgrond attributen
geluids-imitaties

voor

TANDBERG stereo recorder.

Interieuropnamen van een TELEFUNKEN
bandapparaat.

—

MAIHAK draagbare recorder voor reportage-doeleinden.

SAJA dicteerapparaat DG5 met steelmicrofoon.

PHILIPS 3-snelheden
recorder type 3516.

Fig. 67
terwijl verder de waarneembaarheid het grootst Is bij een frequentie van ca. 3 kHz.
In 1956 werd dan ook door het C.C.I.R. besloten dat de meetfrequentie aan
bandrecorders en draaitafels 3 kHz zou bedragen. Eveneens werd In 1959 de
waarderingskromme vastgesteld (fig. 67). Deze kromme is een compromis tussen
door verschillende onderzoekers vastgestelde waarderingskrommen. Uit deze
kromme blijkt dus dat als meest hinderlijke modulatiefrequentie 3 Hz wordt be
schouwd. Een modulatiefrequentie van 6 of 15 Hz wordt echter als een factor 2
minder hinderlijk gewaardeerd.
4.

HOE WORDT JANK GEMETEN ?

Bij het meten van jank wordt niet de modulatie-index als maatgevende grootheid
aangenomen, maar de modulatie-diepte P = A f/fo. De jankmeting aan een recor
der komt dan daarop neer dat aan de opneemkop een zeer constante frequentie
wordt toegevoerd en de frequentiedeviatie van het weergegeven signaal wordt
gemeten. Geheel exact is deze methode niet omdat zowel tijdens de opname als
tijdens de weergave jank optreedt. Bij de meting kunnen deze deviaties theoretisch
in faze en in tegenfaze zijn. In het eerste geval wordt geen jank gemeten terwijl
bij een juist in tegenfaze zijn een dubbel jankpercentage wordt gemeten. Voor de
praktijk voldoet deze methode echter uitstekend en wordt dan ook algemeen
toegepast. Andere meetmethoden kunnen zijn :
1.

Op de te onderzoeken recorder een meetsignaal opnemen en de band daarna
afspelen op een recorder met een zeer laag jankpercentage.

2. Op een recorder met een zeer laag jankpercentage wordt een meetsignaal
opgenomen en deze band wordt op de te onderzoeken recorder afgespeeld.
Het meten van de frequentiedeviatie zelf kan ook weer volgens verschillende
principes gebeuren. De volgende methoden kunnen worden toegepast :
81

a.

Mechanische methoden.
Deze berusten op het nameten van de opgetekende golflengte. Het ligt voor
de hand dat deze methode vooral voor jankmeting aan een bandrecorder grote
bezwaren oplevert, daar het opgetekende signaal ook nog zichtbaar moet
worden gemaakt.

b. Vergelijkingsmethoden.
Deze komen neer op het vergelijken van de bij de opname gebruikte frequentie
en de frequentie, die bij weergave ontstaat. Beide frequenties worden resp. op
het horizontale en verticale platenpaar van een oscilloscoop gezet. De com
binatie van deze twee signalen doet dan een Lissajous-figuur ontstaan, waaruit
de frequentie-afwijking en dus het jankpercentage is te berekenen. Deze
methode is vrij onnauwkeurig en is voor snelle metingen te omslachtig.

Fig. 68

c.

Direct aanwijzende methode.
Het meest toegepast worden de methoden, die het jankpercentage direct op
een meter zichtbaar maken. Deze methoden berusten allen op het toepassen
van een discriminatorschakeling. Aan de hand van het blokschema van fig. 68
zullen we trachten een indruk te geven van deze meetmethode.
A = grammofoon of bandrecorder, die het te onderzoeken signaal produceert;
B = voorversterker;
C =

amplitudebegrenzer;

D = filter;
E

as discriminator;

F

= aanwijsinstrument.

Het te onderzoeken signaal komt van een pickup of van de weergeefkop van een
magnetofoon en bereikt na een voorversterker de z.g. limiter of begrenzer. Deze
limiter kan worden gevormd door een overstuurde versterker en het doel ervan
is eventuele amplitudevariaties van het signaal t.g.v. amplitudemodulatie te onder
drukken. In deze limiter wordt het signaal dus sterk vervormd en bestaat dan
bij de ontwikkeling van het uitgangssignaal volgens een Fourier-analyse uit de
grondfrequentie met een groot aantal harmonischen. Het nu volgend filter D laat
uit al deze frequenties alleen de grondfrequentie door en een aantal van de in
fig. 66 aangetoonde zijbanden. Dit gefilterde en in amplitude constante signaal,
bereikt dan het meest essentiële onderdeel van de meetschakeling, n.l. de dis
criminator. In deze discriminator wordt de te onderzoeken frequentie aangesloten
op een serieschakeling van een afgestemde kring en een ohmse weerstand. De
fazehoek tussen de over deze elementen ontwikkelde spanning is afhankelijk van
de frequentie van het signaal. Beide spanningen worden gelijkgericht en In op
positie geschakeld. Indien nu de signaalfrequentie gelijk is aan die van de afge
stemde kring is de resulterende gelijkspanning gelijk aan 0. Wijkt de frequentie
af van de resonantiefrequentie van de afgestemde kring dan wordt het verschil
in gelijkspanning door een draaispoelinstrument aangewezen. Een jankmeter welke
volgens het bovenstaande systeem werkt toont de foto. De hier gegeven beschrij
ving is uiteraard zeer principieel. In de volledige schakeling is n.l. ook opgenomen
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een filter om de meteraanwijzing in overeenstemming te brengen met de waar*
deringskromme volgens fig. 67.
Reeds in het begin van dit hoofdstuk werd naast de benaming jank ook de uit
drukking „wow” en „flutter” genoemd. Onder „wow” worden de snelheidsvariaties verstaan met een modulatiefrequentie kleiner dan 5 Hz. Hogere modulatiefrequenties worden aangeduid met „flutter”. Terwijl „wow” duidelijk als toonhoogtevariatie wordt waargenomen, hoort men bij de aanwezigheid var» „flutter”
de toon niet meer gaaf, maar ruw, rafelig klinken.
De modulatiediepte wordt normaal in procenten of promillen uitgedrukt en kan
op drie manieren worden genoteerd :
1. Als jankpercentage kan worden opgegeven de effectieve waarde. Hierbij wordt
dus aangenomen dat de frequentiedeviatie zuiver sinusvormig verloopt.
2.

In plaats van de effectieve waarde wordt ook wel opgegeven de piekwaarde.
Hierbij wordt aangenomen dat de frequentiedeviatie ter weerszijden van de
grondfrequentie gelijk is.

3. De meest volledige notatie is de piek-piek waarde. Deze waarde geeft dus
aan de maximum frequentiedeviatie.
Wat de jank betreft worden aan studiomachines de zwaarste eisen gesteld. Een
studiomagnetofoon mag geen groter jonkpercentage hebben dan 0,28% piekpiekwaarde. Hetzelfde geldt voor de grammofoonafspeelmachines.
Aan amateur-recorders kunnen alle mogelijke waarden worden gemeten van ca.
0,4% tot wel 3%. Naarmate de bandsnelheid lager wordt, wordt het steeds moeilijker lage jankpercentages te bereiken, aangezien de kinetische energie van de
draaiende onderdelen en dus de vliegwielwerking steeds geringer wordt. Redelijk
goede bandrecorders moeten echter toch wel voldoen aan de eis van een jank
percentage gelijk aan of kleiner dan 0,6% piek-piek.
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APPENDIX
1. DE EENHEID DECIBEL
De eenheid decibel — afgekort db — wordt in de techniek zeer veel gebruikt.
De oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat vooral in gecompliceerde ver*
sterkerschakelingen het rekenen zeer vereenvoudigd wordt. Er kan n.l. alleen
worden volstaan met optellen en aftrekken om op verschillende punten in het
circuit de signaalsterkte te berekenen. Een tweede reden voor het gebruik van
de decibel is het feit dat deze eenheid aansluitop het logaritmisch gedrag van
het menselijk gehoor.Dit berust op de Wet van Weber-Fechner, welke zegt dat
de luidheid van een signaal recht evenredig is met de logaritme uit de intensiteit.
Wordt b.v. het door een luidspreker geleverde vermogen verhoogd van 1 watt
tot 2 watt, dan wordt de nieuwe geluidssterkte niet als 2 x zo sterk gewaardeerd,
maar als slechts 1,3 x zo luid. Het oor vergelijkt n.l. logaritmisch de intensiteiten
en zegt dus dat het eerste vermogen is vermeerderd met log 2 = 0,3 = 30%.
Evenals nu het gehoor de nieuwe geluidssterkte vergelijkt met de voorgaande,
vergelijkt ook de decibel het vermogen, de spanning of de stroom in een bepaald
punt van een circuit met dezelfde grootheid in een ander punt van het circuit of
met een van te voren gekozen bepaalde waarde.
De decibel is voortgevloeid uit de eenheid bel, waarvan de naam herinnert aan
de uitvinder van de telefoon Alexander Graham Bell. De eenheid bel is als
volgt gedefinieerd :
„Indien tussen twee punten van een schakeling de Briggse logaritme van de ver
houding der vermogens op beide punten gelijk is aan één, bedraagt de versterking
of verzwakking 1 bel".
"1

J

n3

N2

2

3

Fig. 69

Wordt deze definitie toegepast op de schakeling in fig. 69, dan bedraagt de ver
sterking tussen de punten 1 en 2 :
N2
Vi = 10log ------- = a bel
Ni
Evenzo tussen de punten 2 en 3 :
Na
V2 = 10log ------- = b bel
Na
en tussen de punten 1 en 3 :
Na
V3 = 10log ------- = c bel
Ni
Na
N3
Nu is V3 ■= 10log ------- = 10log ------- x
Ni
N'2

No
Ni

N2
Na
= 10log ------- -F 10log ------- =
Ni
Na

a -f- b bel. Deze versterking was echter tevens gelijk aan c bel en uit dit voor
beeld volgt dus dat de totale versterking in bel gelijk Is aan de som van de
afzonderlijke versterkingen eveneens uitgedrukt in bel.
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De hier gebruikte eenheid bel wordt in de praktijk nooit toegepast. Ze blijkt veel
te groot en daarom is ingevoerd de tien maal zo kleine eenheid decibel, afgekort
tot db. De totale versterking in het hier geschetste circuit bedraagt dus 10c db.
De hier berekende versterking is de vermogensversterking. Samengevat kan dus
worden gezegd dat de vermogensversterking in een circuit gelijk is aan
N*j

V = 10 10log ------ db
Ni

(D

Op het punt waar het vermogen Ni of Ne wordt ontwikkeld zijn echter tevens
aanwijsbaar de grootheden stroom, spanning en weerstand. Deze zijn aan het be
grip vermogen gekoppeld door de bekende formules :
N = E.l = E2/R = l2.R
Hieruit volgt dat formule (1) ook als volgt kan worden geschreven :

E2.I2
V = 10 log

E2VR2
= 10 log

Ei . Ii

I22 . Re
db.

= 10 log
Ei2/Ri

li2.Ri

Denkt men zich nu het vermogen ontwikkeld op een constante weerstand, dan
wordt dus Re = Ri en gaat formule (1) voor spanningen en stromen over in de
volgende bekende formules:

V = 10 log
en

a

Ee
= 20 log ------ db
Ei

Ie \2

le
= 20 log

V = 10 log
li

(2)

db

(3)

li

Verreweg de meeste toepassing vindt formule (2), daar vele metingen In elek
tronische circuits worden uitgevoerd als spanningsmetingen met een buisvoltmeter.
Op deze meters is dan ook veelal een in db geijkte schaalverdeling aangebracht.
Aan deze schaal ligt echter een belangrijke vraag ten grondslag. Bij welk punt
moet n.l. het cijfer 0 db worden geplaatst of anders gezegd, wat is het referentieniveau waarvan uit wordt gegaan. Wordt n.l. een vermogen, spanning of stroom
in db uitgedrukt dan houdt dit altijd in dat dat vermogen, die spanning of stroom
een zeker aantal db groter of kleiner is dan een niet nader genoemd vermogen,
spanning of stroom. De aanname van een bepaald referentie-niveau heeft geleid
tot een bepaalde notatie, welke kan zijn dbw, dbm, db, dbrn, dba, dbu en dbk.
De betekenis van al deze notaties is de volgende :
dbw. Bij deze schaal komt 0 dbw overeen met een vermogen van 1 W. Daar dit
nuipunt beTrekkefijlc hoog ligt, wordt deze schaal slechts zeer zelden gebruikt,
dbm. Voor deze schaal is het nulpunt gelegd bij een vermogen van 1 mW.
0 dbm komt dus overeen met —30 dbw.

db.

Zonder verdere aanduiding komt 0 db overeen met een vermogen van
6 mW. Uitgedrukt in dbm wordt dit : 0 db = 4- 7,8 dbm.

dbrn. Deze notatie wordt speciaal gebruikt voor het meten van stoorniveaus.
Voor een toon van 1 kHz is 0 dbrn = — 90 dbm.
dba.

Deze eenheid is eveneens een maat voor het meten van stoorniveaus en
wordt speciaal in Amerika gebruikt. Het nul-niveau voor de dba ligt 5 db
hoger dan dat van de dbrn en dus is 0 dba = — 85 dbm.
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dbu.

Dezë schaal is een maat voor de veldsterkte en is als volgt gedefinieerd :

0 dbu = 1/xV/m.
dbk.

Deze eenheid wordt eveneens speciaal in de zendertechniek gebruikt en is
als volgt vastgelegd : 0 dbk = 1 kW uitgestraald vermogen.

In de akoestiek worden eveneens zeer veel metingen in db uitgedrukt. Een speciale
afkorting is daar nog niet voor ingevoerd. In de akoestiek komt echter 0 db over
een met een geluidsdruk van 2 x 10-'1 dyne/cm2, bij 1 kHz of, wat hetzelfde is,
energiedichtheid van 10-1G W/cm2. Hieruit volgt dat 0 dbm = 130 db.
Een zeer veel'gebruikte eenheid uit de bovenstaande reeks is wel de dbm. Voor
het aanbrengen van een dbm-schaal op een buisvoltmeter is het echter noodzakelijk
deze eenheid nader te definiëren. Deze nadere definitie luidt: 0 dbm komt over
een met een vermogen van 1 mW ontwikkeld over een weerstand van 600 ohm.
Dit komt overeen met een spanning van 0,775 V over deze weerstand. Op vele
buisvoitmeters komt dus de spanning van 0,775 V op de spanningsschaal overeen
met 0 dbm op de db-schaal. Hoewel niet geheel logisch zijn er ook buisvoltmeters
die uitgaan van een andere spanning, b.v. 0 db = 1 volt. In dit geval geldt:
0 db = -f- 2,2 dbm. Indien het alleen maar om relatieve metingen gaat, doet
het. er weinig toe welke spanning als 0 db wordt gekozen. Dit is b.v. het geval
bij het meten van frequentie-karakteristieken. De signaalsterkte van een bepaalde
frequentie -— meestentijds 1 kHz — wordt dan als 0 db gekozen en t.o.v. dit
nul-niveau worden dan de overige frequenties gemeten.
Volledigheidshalve zij hier ook nog vermeld dat in de telefoontechniek ook nog
wel eens gebruik wordt gemaakt van een andere eenheid dan de decibel. Deze
andere eenheid is de neper. De neper is als volgt gedefinieerd: Tussen twee
stromen, spanningen, drukken, enz. heerst een versterking of verzwakking van
1 N als de natuurlijke logaritme van deze verhouding gelijk is aan 1. Wellicht
ten overvloede zij hier vermeld dat de natuurlijke logaritme is gebaseerd op het
grondtal e = 2,718:
Decibel en neper kunnen onderling worden omgerekend met behulp van de
volgende vergelijkingen :
1 db = 0,1151 N of 1 N = 8,686 db
Hoewel het rekenen met decibel in het begin erg vreemd is, gaat dit na enige
• training vrij gemakkelijk. Het is alleen noodzakelijk van enige veel voorkomende
getalleh de waarde in db te weten en omgekeerd. Verder moet als enige regel
worden onthouden dat de logaritme van een produkt gelijk is aan de som van
de logaritme • der factoren.
Daar meestentijds spanningen worden gemeten, zullen hier de te onthouden veel
voorkomende getallen in db worden gegeven, gebaseerd op formule (2) en (3):
Verhouding
db

2
6

3

4

5

10

100

1000

10.000

10

12

15

20

40

60

80

Het aantal db gegeven voor de verhoudingen 3 en 5 is benaderd. Dit is voor
snelle conclusies tijdens het meten niet bezwaarlijk en is voor de verhouding 3
gedaan omdat het getal 3 bij benadering gelijk is aan V10 en het aantal db
dus gelijk is aan
x 20 = 10 db. Voor de verhouding 5 is i.p.v. het werkelijke
aantal db — nl. 14 — het getal 15 opgegeven om te wijzen op de volgende
vuistregel : Voor de verhoudingen 5 t/m 10 wordt het aantal db gevonden door
het verhoudingsgetal met 10 te vermeerderen.
Stel dat men'nu snel moet bepalen welke verhouding overeenkomt met b.v. 33 db.

a6

Het getal 33 wordt dan gesplitst in 20 + 13. 20 db is gelijk aan een factor 10 en
13 db zal iets meer zijn dan een verhouding 4, stel 4,5. Dan komt 33 db overeen
met een verhouding 10 x 4,5 = 45. Het werkelijke getal is 44,7. Zo wordt een
verhouding overeenkomend met b.v. 57 db dus berekend uit 40 db -f- 17 db
en is dus gelijk aan 100 x 7 = 700. Het werkelijke getal is 708.
Omgekeerd kan het ook voorkomen dat een bepaalde spanningsverhouding of
dergelijke moet worden omgerekend in decibel. Stel de gegeven verhouding be
draagt 648. Hoeveel db is dat? Men denkt zich nu het getal 648 als 100 x 6,48.
Een factor 100 is 20 db en toepassing van de vuistregel geeft voor de factor 6,48
ca. 16,5 db. Het gezochte aantal decibel is dan 20 -+- 16,5 = 36,5. De werkelijke
waarde blijkt 36,23 te zijn.
Voor het bepalen van de exacte waarde in decibel bij gegeven spanning- en
stroomverhouding en omgekeerd wordt verwezen naar formule (2) en (3) en
naar de hier opgenomen tabel.
TABEL VOOR OMREKENING VAN SPANNINGSVERHOUDINGEN IN DECIBEL
Eén db (decibel) = 0,1 bel, een logaritmische eenheid waarin de verhouding van
twee vermogens wordt uitgedrukt
Aantal db = 10 log P2/P1. Voor spanningsverhoudingen geldt: aantal db = 20 log
V2/Vi, mits Vi en V2 over gelijke impedanties zijn gemeten. (Bij ongelijke impedanties is de betrekking: aantal db = 20 log V2/V1 -f- 10 log Z1/Z2, waarin
Zi = impedantie waarover Vi is gemeten en Z2 = impedantie waarover V2
is gemeten).
In onderstaande tabel is alleen de spanningsverhouding (in de linker kolom) aan
gegeven, zodat men in de overige kolommen het bijbehorende aantal db vindt,
dat geldt voor spanningsversterking resp. -verzwakking. Wil men een vermogens
verhouding in db uitdrukken, dan kiest men het deze verhouding aangevende getal
ook weer in de linker kolom, maar deelt het hierbij gevonden aantal db
door twee.
De getallen in de linker kolom zijn zonder meer ook te gebruiken indien
de verhouding van twee stromen (stroomversterking resp. -verzwakking) in db
moet worden uitgedrukt.
SPANN.
VERH.

.00

.01

.02

.03

.04

.05

06

.07

.08

09

1.0
1.1
12
1.3
1 4

.000
828
1.584
2.279
2.923

.086
.906
1.656
2 345
2984

.172
.984
1.727
2.411
3.046

.257
1.062
1.798
2.477
3.107

.341
1.138
1.868
2.542
3.167

.424
1.214
1.938
2.607
3.227

.506
1.289
2.007
2671
3287

.588
1.364
2.076
2734
3.346

.668
1 438
2.144
2.798
3.405

.749
1.511
2.212
2.860
3464

1.5
1.6
1.7

3.522
4 082
4.609

1.8
1 9

5.105
5.575

3.580
4 137
4660
5.154
5.621

3.637
4.190
4 711
5.201
5.666

3.694
4.244
4.761
5.249
5.711

3.750
4297
4.811
5.296
5.756

3807
4 350
4861
5343
5.801

3.862
4.402
4.910
5.390
5845

3.918
4.454
4.959
5.437
4 889

3.973
4.506
5.008
5.483
5.933

4028
4558
5.057
5.529
5.977

2.0
2.1
2.2
2.3
24

6.021
6.444
6848
7.235
7.604

6.064
6.486
6.888
7.272
7.640

6.107
6527
6.927
7.310
7.676

6.150
6.568
6.966
7.347
7.712

6.193
6608
7.008
7.384
7.748

6.235

6 649
7 044
7.421
7.783

6.277
6 689
7.082
7458
7.819

6.319
6.729
7.121
7.495
7.854

6.361
6.769
7.159
7532
7.889

6.403
6.809
7.197
7.568
7.924

2.5
2.6
2.7
2.8
29

7.959
8.299
8.627
8943
9.248

7.993
8.333
8 659
8.974
9278

8.028
8.366
8.691
9.005
9.308

8.062
8.399
8.723
9.036
9.337

8.097
8.432
8.755
9.066
9.367

8.131
8.465
8.787
9.097
9.396

8.165
8498
8.818
9.127
9.426

8 199
8.530
8.850
9.158

8232
8.563
8.881
9.188
9.484

8.266
8.595
8.912
9.218
9.513

9.455
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SPANN.
VERH.

3.0
3.1
32
3.3
34
3.5
3.6
3.7
3.8

.00

.01

.02

.03

04

9.542
9.571 9.600 9.629 9.657
9.827
9.855 9 883
9911 9.939
10 103 10.130 10.157 10 184 10.211
10.370 10 397 10.423 10 449 10 475
10630 10.655 10.681 10706 10.731
10.881
11.126
11 364
11.596

10 906
11.150
11.387
11.618

10.931 10 955
11.174 11.198
11.411 11 434
11.641 11 664

10.980
11.222
11.457
11.687

.05

06

.07

.08

9.686 9.714 9,743 9.771
9.966 9994 10.021 10.049
10 238 10.264 10.291 10.317
10.501 10.527 10.553 10.578
10.756 10.782 10.807 10 832
11.005
11246
11 481
11.709

09
9.799
10.076
10344
10.604
10857

11.053
11.293
11.527
11.754
11.976

11.078
11.317
11.550
11.777
11.998

11102
11.341
11 573
11 799
12.019

3.9 11.821

11844 11 866 11 888 11 910

11.029
11.270
11.504
11 732
11932 11.954

4.0
41
4.2
43
44

12.041
12256
12.465
12.669
12.869

12.063
12.277
12486
12690
12.889

12.085
12.298
12.506
12.710
12.908

12.106
12.319
12.527
12.730
12.928

12.128
12.340
12.547
12.750
12.948

12.149
12.361
12.568
12.770
12.967

12.171
12 382
12.588
12.790
12.987

12.192
12.403
12.609
12.810
13.006

12.213
12 424
12629
12829
13.026

12.234
12 444
12.649
12849
13045

4.5
46
4.7
48
4.9

13.064
13.255
13.442
13.625
13.804

13.084
18.274
13.460
13.643
13.822

13.103
13.293
13.479
13.661
13.839

13.122
13.312
13.497
13.679
13857

13.141
13.330
13.516
13.697
13.875

13.160
13.349
13.534
13.715
13.892

13.179
13.368
13.552
13.733
13.910

13.198
13.386
13.570
13.751
13.927

13.217
1 3.405
13.589
13.768
1 3.945

13.236
13.423
13607
13.786
13.962

5.0
5.1
5.2
5.3
5.4

13.979 13.997 14.014 14.031 14.049
14.151 14.168 14.185 14.202 14.219
14.320 14.337 14.353 14370 14.387
14486 14.502 14.518 14.535 14.551
14 648 14.664 14.680 14.696 14.712

14.066
14.236
14.403
14567
14.728

14.083
14.253
14420
14.583
14.744

14.100
14.270
14.436
14.599
14.760

14.117
1 4 287
1 4.453
14616
14776

14.134
14.303
14.469
14632
14.791

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

14.807
14.964
15.117
15.269
15.417

14.823
14.979
15.133
15.284
15.432

14.839
14.995
15.148
15.298
15 446

14.855
15010
15.163
15.313
15 461

14.870
15.026
15.178
15.328
15 476

14.886
15041
15.193
15.343
15.490

14.902
15.056
15.208
15.358
15.505

14.917
15.072
15.224
15.373
15.519

14.933
15.087
15.239
15 388
15.534

14.948
15.102
15.254
15 402
15549

6.0 15.563 15.577
6.1 15.707 15.721
6.2 15.848 15.862
6.3 15 987 16.001
64 16 124 16.137

15.592
15.735
15.876
16 014
16.151

15.606
15749
15.890
16.028
16.164

15.621
15.763
15.904
16.042
16.178

15.635
15.778
15.918
16.055
16.191

15.649
15.792
15.931
16.069
16.205

15.664
15.806
15.945
16.083
16.218

1 5.678
15.820
15.959
16.096
16232

15.692
15834
15.973
16.110
16.245

65
6.6
6.7
6.8
6.9

16258
16.391
16.521
16.650
16.777

16.272
16.404
16.534
16.663
16.790

16.285 16298 16.312 16.325 16.338 16.351
16.417 16.430 16.443 16.456 16.469 16.483
16.547 16.560 16.573 16.586 16.599 16.612
16.676 16.688 16.701 16.714 16.726 16.739
16 802 16.815 16.827 16.840 16.852 16.865

16.365
16.496
16.625
16.752
16.877

16.378
16.509
16.637
16.764
16.890

7.0
7.1
7.2
7.3
7.4

1 6.902
17.025
17.147
17.266
17.385

1 6.914
17.037
17.159
17.278
17.396

1 6.927 1 6.939
17.050 17.062
17.171 17.183
17.290 17.302
17.408 17.420

16.988
17.110
17.231
17.349
17.466

17.001
17.122
17.243
17.361
17.478

17.013
17.135
17.255
17.373
17.490
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1 6.951
17.074
17.195
17.314
17.431

16.964
17.086
17.207
17.326
17.443

16.976
17.098
17.219
17.338
17.455

SPANN.
VERH.

.00

.01

.02

.03

04

.05

06

.07

.08

.09

7.5 17.501 17 513 17 524
7 6 17 616 17 628 17.639
7.7 17.730 17.741 17.752
7.8 17 842 17.853 17 864
79
17.953 17.964 17.975

17 536 17 547 17.559 17 570
17 650 17 662 17.673 17 685
17 764 17 775 17 786 17 797
17 875 17 886 17 897 17.908
17 985 17.996 18.007 18 018

17.582
17.696
17 808
17.919
18 029

8.0
81
82
8.3
84

18.083
18 191
18 297
18.402
18.506

18.094 18.105
18202 18212
18 308 18 319
18 413 18 423
18 517 18.527

18.137 18.148
18.244 18.255
18 350 18.361
18 455 18 465
18 558 18 568

18.159
18266
18 371
18.475
18 578

18.609
18 710
18810
18 909
19.007

18 619
18.720
18.820
18.919
19 017

18.660 18.670
18 760 18 770
18.860 18 870
18 958 18 968
19 056 19 066

18.680
18.780
18.880
18 978
19.075

18.062
18.170
18.276
18.382
18 486

18.073
18 180
18 287
18 392
18 496

8.5 18 588 18 599
8 6 18 690 18 700
8.7 18 790 18.800
8.8 18 890 18 900
8.9 18.988 18 998

9.0 19.085 19.094 19.104
9 1 19.181 19.190 19.200
92 19.276 19.285 19.295
9 3 19 370 19 379 19.388
9 4 19.463 19.472 19 481

19.114
19.209
19.304
19.398
19.490

9.5 19.554 19 564 19.573 19 582
9.6 19 645 19.654 19.664 19.673
9.7 19 735 19 744 19.753 19.762
9.8 19.825 19.833 19 842 19 851
9 9 19.913 19.921 19.930 19 939

SPANN.
VERH.

0

18.639 18 649
18.740 18 750
18 840 18 850
18.939 18 949
19 036 19 046

19.123 19.133
19.219 19.228
19.313 19.323
19.407 19.416
19.499 19 509
19.591
19.682
19.771
19 860
19 948

19.143
19.238
19.332
19 426
19.518

19.600 19.609
19 691 19 700
19.780 19 789
19.869 19 878
19 956 19 965

19.152 19.162 19.171
19.247 19.257 19.266
19.342 19.351 19360
19 435 19 444 19.453
19.527 19.536 19 545
19.618
19.709
19 798
19.886
19.974

19 627
19.718
19.807
19 895
19.983

19.636
19.726
19.816
19.904
19.991

2

3

4

5

6

7

8

9

10 20.000 20.828
20 26 021 26 444
30 29 542 29.827
40 32 041 32.256
50 33.979 34.151

21.584
26 848
30.103
32.465
34.320

22.279
27.235
30 370
32 669
34 486

22.923
27 604
30.630
32 869
34 648

23.522
27.959
30 881
33064
34.807

24.082
28.299
31.126
33.255
34.964

24.609
28 627
31 364
33.442
35.117

25.105
28 943
31.596
33.625
35.269

25.575
29 248
31.821
33804
35.417

60
70
80
90

35.848
37 147
38.276
39.276

35.987 36 124 36.258 36.391 36.521 36.650
37.266 37.385 37.501 37.616 37.730 37.842
38.382 38.486 38 588 38 690 38.790 38.890
39.370 39 463 39.554 39.645 39.735 39.825

36.777
37.953
38.988
39.913

35 563
36 902
38 062
39085

100 40.000

1

18 629
18.730
18 830
18 929
19 027

18.116 18.127
18.223 18234
18.329 18 340
18.434 18 444
18 537 18 547

17.593 17.605
17.707 17.719
17.820 17.831
17 931 17 942
18.040 18.051

35.707
37.025
38.170
39.181
-

--

--

--

--

2. MICROSECONDEN EN FREQUENTIEKARAKTERISTIEKEN
Bij het maken van een versterker komt het menigmaal voor dat de frequentiekarakteristiek een voorgeschreven verloop moet hebben. Men denke slechts aan
een grammofoonweergeefversterker voor een dynamische plckup of aan een mag-
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netofoonweergeefversterker. In het eerste geval moet de weergeefkarakteristiek het
spiegelbeeld zijn van de snijkarakteristiek, in het tweede geval moet naast een
vaste hoog-af correctie van 6 db/octaaf een van de gekozen bandsnelheid af
hankelijke hoog-op correctie werkzaam zijn.
Een frequentiekarakteristiek kan op drie manieren worden vastgelegd :
1.

Door middel van een grafische voorstelling;

2. Tabellarisch;
3. Door het aangeven van de kantelfrequentie of het kantelpunt.
De beide eerste methoden zijn voldoende bekend en zullen hier buiten be
schouwing worden gelaten. De derde methode is veel minder bekend maar wordt
toch ook zeer veel toegepast. Zo is b.v. de karakteristiek van een grammofoonversterker gedefinieerd door de volgende aanduidingen : Een laag-op correctie
van 318 /xsec, een laag-af correctie van 3180 jj.sec en een hoog-af correctie van
50 of 75 '/xsec. De karakteristiek van een magnetofoonweergeefversterker moet
voldoen aan de volgende eisen : Behalve een correctie van 6 db/oct., dalend
met toenemende frequentie, een hoog-op correctie van 35, 100 of 200 ^sec. De
vraag die we hier nu willen behandelen, is : Hoe komen de hier genoemde ge
tallen van een aantal /xsec. in de frequentiekarakteristiek tot uitdrukking ?

•O

OJ

Fig. 70
-o <
Voor de behandeling van de hier gestelde vraag wordt uitgegaan van een een
voudige schakeling zoals voorgesteld in fig. 70. Op de klemmen 1-2 wordt een
constante spanning eo met veranderlijke frequentie aangesloten. De vraag is nu :
hoe verloopt de uitgangsspanning e aan de klemmen 3-4 nu er een frequentieafhankelijk onderdeel — de condensator C — in de schakeling is opgenomen.
Anders geformuleerd luidt het probleem : Hoe is bij een bepaalde frequentie de
verhouding V tussen de uitgangs- en ingangsspanning ? Voor het geschetste
circuit luidt deze verhouding :
e
V = ------eo

R

1

(D

Het produkt C.R wordt nu de tijdconstante r genoemd. Dit produkt heeft immers
de dimensie van tijd, d.w.z. het wordt aangeduid in seconden of onderdelen
daarvan. Het bewijs hiervoor is eenvoudig te leveren : C = capaciteit = lading/
spanning, terwijl R = weerstand = spanning/stroom. Daar echter de stroom is
gedefinieerd als lading per tijdseenheid, kan voor stroom ook worden geschreven
lading/tijd en is dus R = spanning x tijd/lading. Het produkt C.R wordt dan
lading
C.R

=
spanning
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spanning x tijd
x

= tijd. In de verschillende eenhedenstelsels
lading

is de eenheid van tijd de seconde en dus wordt de tijdconstante r uitgedrukt in
seconden of in onderdelen daarvan.
Voert men nu in formule (1) deze tijdconstante in en wordt V tevens uitgedrukt
in decibel, dan ontstaat de volgende vergelijking :

1

1

m-r

V = 20 log

of nader uitgewerkt V = —10 log

I

1 +

2

(2)
\

ü)T

Het min-teken in de laatste formule duidt erop dat de uitgangsspanning van het
filter lager is dan de ingangsspanning, wat bij een passief filter, d.w.z. een filter
zonder versterkerbuizen, natuurlijk altijd het geval is.
Met behulp van form. (2) kunnen nu de verzwakkingen worden berekend, die
optreden bij verschillende frequenties. Het is duidelijk dat er een frequentie is te
vinden waarvoor oj = 2'77‘f = 1/r. De frequentie waarvoor dit het geval is wordt
de kantelfrequentie f, genoemd of ook wel het kantelpunt. Voor deze frequentie
geldt dus :
0)k — 2'rr f^ ss 1/r of r = 1/o,,
Wordt verder cj geschreven als & = n.c,, dan kan formule (2) ook als volgt
worden geschreven :

1
V = — 10 log [ 1 + -------

db

(3)

n2

Uitgaande van n = 1 (dus oi = wfc) kiezen we de verschillende frequenties zo
danig dat iedere frequentie de dubbele waarde heeft van de voorafgaande. Meer
technisch uitgedrukt betekent dit dat het frequentiegebied in octaven wordt ver
deeld. Bij iedere frequentie wordt de verzwakking berekend. Er ontstaat dan de
volgende tabel :

w r u.,

Fig. 71

91

n

1/32

1/16

1/8

1/4

V

—30

—24

—18

—12

1/2
—7

1
—3

4

2

16

8

—1 —0,3 —0,06 —0,02

db

Wordt deze tabel overgebracht in een grafische voorstelling dan ontstaat fig. 71.
Voor de frequenties welke laag zijn t.o.v. de kantelfrequentie verloopt de karak
teristiek met een helling van 6 db/oct. Voor de hoge frequenties valt de karak
teristiek praktisch samen met de 0 db lijn, d.w.z. er treedt praktisch geen ver
zwakking op.
De kantelfrequentie is bepaald door de voorwaarde fr = 1/2 TTr Hz. Wordt nu
ffc in kHz en r in microseconden uitgedrukt (1 microseconde = een millioenste
seconde), dan kan ffc ook als volgt worden geschreven :
10°

=

1

103

x
277-7-

159
kHz

kHz of ffc =
103

2tt T

T

Meestal wordt deze formule iets anders gebruikt terwille van het gemakkelijker
onthouden en het vlotter uit het hoofd kunnen rekenen. De formule luidt dan (en
het wordt aanbevolen dit te onthouden) :
160
- kHz. (r in microseconden)

=

r

PRAKTISCH VOORBEELD :
Gevraagd wordt In figuur 72 de scheidingscondensator zodanig te berekenen dat
bij 30 Hz een afval van 1 db optreedt.
»o-----C

Oj
R

RzO.SH

C

O ‘

3O

Fig. 73

Fig. 72

Berekening: 1db afval bij 30 Hz betekent dat het kantelpunt bij 15 Hz ligt
(zie de hierboven gegeven tabel of de kromme van fig. 71), n.l. één octaaf lager.
15 Hz = 0,015 kHz en dus is 160/0,015 = 10680 ju,sec. Wordt C in farad uit
gedrukt en R in ohm, dan vinden we r in seconden. Wordt C echter uitgedrukt
in microfarad en R in ohm, dan staat het produkt direct in microseconden.
In ons voorbeeld vinden we dus voor de condensator C de volgende waarde :
10680

T

/xF =

C =
R

= 0,021 /xF of 21000 PF.
5.105

Vanwege het feit dat de lage frequenties worden afgesneden en de hoge frequen
ties worden doorgelaten, staat het hier beschreven filter bekend als een laag-af
of een hoog-doorlaat („high-pass") filter.
In hel bovenstaande is de verzwakking berekend van de spanning op de weer
stand. We willen nu nagaan de spanning op de condensator afhankelijk van de
frequentie (fig. 73).
Op dezelfde wijze als bij de bespreking van fig. 70 vinden we :
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1
e
V = 20 log ------- = 20 log
eo

CL)C

i R- + (1 /u,C)n1

1
= 20 log

= 20 log

y 1 + (toCR)2

} 1 ■+■ (tor)2

= — 10 log 1 -f- (cüt)2 en indien weer

= 1/r en w = n.Wfc wordt

V = — 10 log (1 + n2)

(4)

Op dezelfde wijze als bij de behandeling van fig. 70 wordt de volgende tabel
verkregen :
n

1/16

V

1/8

1/4

—0,02 —0,06 —0,3

1/2

1

2

4

—1

—3

—7

—12

16

8

—24

—18

32
—30

db

Deze tabel is grafisch voorgesteld in figuur 74. Ook hier zien we weer een con
stant gedeelte in de karakteristiek en een gedeelte dat een helling heeft van
6 db/oct. Dit filter wordt vanwege zijn gedrag een hoog-af of laag-doorlaat
(,,low-pass") filter genoemd.
Voor het goed begrip van ingewikkelder schakelingen dient hier op nog een punt
te worden gewezen. Het kantelpunt of ook de kantelfrequentie ligt daar waar
ü) = 1/CR. Uit deze vergelijkingen volgt dan ook dat bij het kantelpunt 1/a>C = R
of in woorden : Bij het kantelpunt is de reactantie van de condensator gelijk aan
de ohmse weerstand R. Met deze wetenschap gewapend is het gemakkelijker de
volgende schakelingen te begrijpen zonder in ingewikkelde berekeningen te
vervallen.
db
0

e

16
20

24
28

i2
36

40
2

3

4

5 6 2 6970"'

2

3

4

5 6 7 6 910°

\

2

3

4

5 6 7 8 910'

2
n

wru.*

Fig. 74
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In het voorgaande is behandeld een laag-af en hoog-af correctiefilter. Hoe wordt
nu echter een laag-op of een hoog-op correctie verkregen? Eerst schenken we
onze aandacht aan het laag-op filter. Een ding staat van te voren vast. Het filter
is passief en dus kan de uitgangsspanning nooit groter worden dan de ingangsspanning. Indien de lage frequenties dus met minder verzwakking worden door
gelaten, dan houdt dit in dat de hoge frequenties dus met een constant grote ver
zwakking worden doorgelaten. De constante verzwakking houdt in dat bij de hoge
frequenties er alleen een spanningsdeling plaats vindt over twee weerstanden.
'O-----[

♦o

J-c
*

■O *

T

Fig. 75
>o
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Wordt nu de weerstand tussen de twee punten waar de spanning wordt afgenomen
groter, dan zal de spanning stijgen. We wensen dit voor de lage frequenties en
dus moet tussen de uitgangsklemmen van de schakeling tevens een condensator
werkzaam zijn. We komen dus tot de schakeling van fig. 75. Voor de hoge
frequenties is de reactantie van de condensator te verwaarlozen t.o.v. de weer
stand R, terwijl voor de lage frequenties deze weerstand juist is te verwaarlozen
t.o.v. de reactantie van de condensator. Bij lage frequenties gaat het filter dus
over in het filter van fig. 73 en is de frequentiekarakteristiek dus gelijk aan die
van fig. 74. Voor de schakeling van fig. 75 ziet de frequentiekarakteristiek er
dan uit als geschetst in fig. 76. Bij deze karakteristiek kunnen we twee kantelpunten onderscheiden en wel een kantelpunt daar waar 1/toC = Ra en een waar
1/ojC = R. Door dit laatste kantelpunt wordt bepaald waar de laag-op correctie
gaat beginnen. Zo is voor grammofoonweergeefversterkers, die worden gevoed
vanuit een dynamische pickup een laag-op correctie voorgeschreven van 318 /xsec.
Dit betekent dus dat het kantelpunt ligt bij 159/318 kHz = 500 Hz.
ib

o

10

20

2

3

i 5 6 7 9 910 Hz

l
T, --CJtS

20

30 40 5060 00 100 Hz 0J

0J Of. Ofi 0,7 Of 1kHz

I
'Tp-O?
Fig. 76
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Indien wordt gewenst dat de beide kantelpunten elkander niet beïnvloeden, moet
de verzwakking voor de hoge frequenties voldoende groot zijn. De minimum ver
zwakking is dan wel ca. 20 db. In dat geval valt het gedeelte van de kromme met
6 db/oct. — veroorzaakt door het kantelpunt r = C.Ra — samen met de 6 db/
oct. helling veroorzaakt door het kantelpunt r = C.R. Dit is het geval indien Rs
ca. 10 x zo groot is als R. Is dit niet het geval dan is de definitieve filterkromme
niet eenvoudig te bepalen en moet dit geschieden door berekening of door prak
tische meting. Volledigheidshalve dient nog te worden vermeld dat men bij het
kantelpunt T2 spreekt van het inzetten van de laag-op correctie en bij n van het
terugkantelen van de correctie.
Het schema van een hoog-op correctiefilter is geschetst in fig. 77. Aan dit schema
ligt de eis ten grondslag dat voor lage frequenties de verzwakking constant moet
zijn maar voor hoge frequenties moet afnemen. Voor de lage frequenties vindt
dus alleen maar een spanningsdeling plaats d.m.v. de weerstanden Rs en R. Naar-

Io

O3

'o

Fig. 77
2O

-o i

mate de frequentie hoger wordt gaat de condensator een steeds grotere rol
spelen doordat de weerstand Rs steeds meer wordt kortgesloten. Het circuit gaat
dan over in het filter volgens fig. 70 en een gedeelte van de frequentiekarakteristiek van fig. 71 vinden we dus terug in de karakteristiek van de schakeling volgens
fig. 77. Ook hier zijn weer twee kantelpunten te onderscheiden, n.l. het inzetten

Fig. 78
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van de hoog-op correctie bij het punt waar r = C.Rg en het terugkantelen van
de karakteristiek bij het punt r = C.R. Ook hier geldt de eis dat de verzwakking
minstens 20 db moet bedragen willen de kantelpunten elkander niet beïnvloeden.
De karakteristiek van een dergelijke schakeling is gegeven in fig. 78.
De hier beschreven frequentiekarakteristieken kunnen ook worden bereikt met be
hulp van een zelfinductie L en de weerstanden R en Ra. De betreffende schake
lingen met hun karakteristieken zijn gegeven in fig. 79. Ook voor deze schake
lingen kan de tijdconstante worden ingevoerd en wel geldt r = L/R. Bij het
bestuderen van fig. 79 zal het opvallen dat de werking van de zelfinductie op
een bepaalde plaats in de schakeling steeds het tegengestelde is van die Yan een
condensator op dezelfde plaats. Indien de condensator de volgende filter-karakteristieken geeft : laag-af, hoog-af, laag-op en hoog-op, dan krijgen we met een
zelfinductie de karakteristieken met resp. hoog-af, laag-af, hoog-op en laag-op-

I

Tot slot van deze beschouwing over de samenhang tussen microseconden en
frequentiekarakteristieken willen we hier nog een praktisch voorbeeld behandelen.
We nemen daarvoor de reeds eerder genoemde frequentiekarakteristiek van een
grammofoonversterker, gevoed uit een dynamische pickup. Deze karakteristiek Is
bepaald door de volgende voorwaarden :
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a

Een laag-op correctie van 318 fisec;

b. een laag-af correctie van 3180 /isec;
c.

een hoog-af correctie van 50 /xsec.

a.

HOE VERLOOPT DE LAAG-OP KARAKTERISTIEK VAN 318 Msec?

Een laag-af correctie verloopt volgens formule (3) die we eerder hebben afgeleid.
Door het min-teken te vervangen door een plus-teken gaat deze correctie over
in een ideale laag-op correctie, d.w.z. er vindt geen terugkantelen plaats. De
formule waarvan wordt uitgegaan is dus :
V = + 10 log

(’+)

db

In ons geval is het echter gemakkelijker uit te gaan van n = oy/wk en dus de
formule te schrijven als
-f 10 log

V = + 10 log

l, + (4-)‘!

Nu is ffc = 159/318 = 0,5 kHz = 500 Hz.
We berekenen nu de karakteristiek voor de volgende frequenties:

f
V

20

30

40

60

200

400

700

1000

Hz

+8,6

+4,2

+1,8

+1,0

db

100

+ 28.0 +24,5 +22,0 +18,5 +14,2

f

2000

4000

6000

8000

10.000

12.000

15.000

Hz

V

+0,3

+0,1

0

0

o

0

0

db

Onder de frequentie in bovenstaande tabel staat aangegeven welke laag-op cor
rectie daarbij behoort. Deze tabel wordt nu zodanig gewijzigd dat de laag-op
correctie bij 1 kHz gelijk is aan 0 db en wordt dus eenvoudig bereikt door alle
getallen met 1 db te verminderen. We verkrijgen dan de volgende tabel :

f
V

20

30

40

60

200

100

+27,0 +23,5 +21,0 +17,5 +13,2

+7,6

400
+3,2

700

1000

Hz

+0,8

0

db

f

2000

4000

6000

8000

10.000

12.000

15.000

Hz

V

—0,7

—0,9

—1,0

—1,0

—1.0

—1.0

-1.0

db

b. HOE VERLOOPT DE LAAG-AF KARAKTERISTIEK VAN 3180 ^SEC?
De formule waarvan wordt uitgegaan is :
V * — 10 log

H4)>

Het kantelpunt ligt bij 159/3180 t= 0,05 kHz = 50 Hz.
Evenals onder (a) vinden we de volgende tabel :

f
V

30
20
—8,6 —5,8

40
.1

60
100
400
200
—2.3 —1,0 —0,3 —0,1

700

1000

Hz

0

o

db
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Fig. 80
c.

HOE VERLOOPT DE HOOG-AF CORRECTIE VAN 50 /zSEC ?

Deze correctie is bepaald door de eveneens afgeleide formule (4) en wordt hier .
geschreven in de vorm :
♦
V = — 10 log

Htïï

db

In dit geval ligt ffc bij 159/50 = 3180 Hz.
De tabel komt er als volgt uit te zien, direct herleid naar 1 kHz = 0 db :

f
V

20

30

40

60

100

200

400

700

1000

H-0'4

+0,4

+0,4

+0,4

+0,4

+0,4

+0,3

+0,2

0

Hz
db

f
V

2000

4000 6000 8000 |
—3,7 —6,0 —8,3 |

15.000

Hz

—1,1

—13,3

db

.10.000
—10,0

12.000
—11,4

DE TOTALE KARAKTERISTIEK
De totale karakteristiek wordt nu eenvoudig gevonden door met inachtneming van,
het teken de drie krommen bij elkaar op te tellen. Zo wordt bijv. vpor* de fre
quentie van 60 Hz achtereenvolgens gevonden: + 17,5, — 2,3 en .+ 0,4 db/ De
' som van deze getallen is + 15,6 db, hetgeen betekent dat de versterking voor
de frequentie 60 Hz 15,6 db meer is dan voor de frequentie 1 kHz. „Op deze wijze voortgaande wordt de totale karakteristiek in tabelvorm als volgt:

f
V

20

30

40

60

100

200

|+18,8 +18,1 +17,3 +15,61 +12,6 j +7,7

f

2000

4000

8000

10.000

V

—1,8

—4,6 —7,0 —9,3

—11,0

6000

400

700

+3,4

+1,0

12.000
—12,4

'1000
0

Hz
'db

15.000'

Hi

—14,3

db
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Deze- karakteristiek is getekend in fig. 80.
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3. SYMMETREERBAND
Een bijzonder type band wordt door de Agfa-fabrleken ontwikkeld, speciaal voor
het aantonen van storende gelijkstr.oommagnetisaties op de recorder. Deze band
is absoluut ongeschikt voor het maken van normale opnamen. Gelijkstroommagnetisaties zijn zeer storend'daar ze aanleiding geven tot het ontstaan van ruis.
De vraag kan gestéld worden : „Waarom eigenlijk heqft gelijkstroommagnetisatie
het ruisen van de band tot gevolg 7" Aan de weergeelkop ontstaat immers he't
laagfrequente signaal t.g.v. een wisselende flux door de kop. Een gelijkveld
daarentegen kan toch geen flux-variatie in de weergeelkop veroorzaken. Dit
laatste is volkomen.juist indien er Van uit gegaan wordt dat de gevoelige laag op
de band geen korrelstructuur bezit en dat alle deeltjes op de band volkomen
identieke eigenschappen hebben. Beide veronderstellingen zijn echter onjuist. De
gevoelige laag heelt wel een korrelstructuur en de magnetische eigenschappen ver
tonen een zekere spreiding t.o.v. een bepaald gemiddelde. Vooral dit laatste ver
schijnsel is de voornaamste oorzaak voor het optreden van ruis. In plaats van
één werklijn voor een magnetoloonband zijn er in werkelijkheid dus drie en wel
dé gemiddelde werklijn en twee anderen, die de begrenzing vormen voor alle
mogelijke lluctuaties. Ter herhaling zij hier nog even vermeld dat de werklijn het
verband aangeelt tussen het remanent magnetisme op de band en de bij de opneemkop werkzame signaalveldsterkte. In lig. 81 zijn de drie genoemde werklijhen getekend voor het geval er geen bijstroom door de opneemkop lóópt ol
ook voor het geval van weergave terwijl de band langs een gemagnétiseerd
onderdeel öp de recorder loopt (b.v. de weergeelkop zeil)- Een signaal S zal op
de band een gelijkstroommagnetisatie Br, veroorzaken. Deze magnetisatie wordt
echter begeleid door een grillig verdeelde magnetisatie welke varieert over een
. bedrag A Br. Het is deze variatie in het remanent magnetisme welke verant
woordelijk is voor het ontstaan van ruis bij de weergave van een band.
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Nog veel storender wordt de ruis als het gelijkveld opgetekend wordt bij gelijk
tijdige aanwezigheid van het hooglrequente bijveld. Immers door dit bijveld wordt
— zoals in het voorgaande aangetoond-----de werklijn meer lineair en zal dus
votfral voor kleine veldsterkten een veel steiler verloop hebben. Voor dit geval
komen <ie werklijnen er uit te zien zoals geschetst in figuur 82. Is dan b.v. de
opneemkop gemagnetiseerd geworden met een gelijkveld S dan vindt wederom
optekening plaats maar door de grotere steilheid van de werklijnen is A Br nu
veel groter.‘Hieruit volgt al direct de conclusie dat een gemagnetiseerde opneem
kop zoi vèel 'mogelijk vermeden moet worden.
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Het ontstaan van een gelijkveldmagnetisatie op een recorder kan op verschillende
manieren veroorzaakt worden. De voornaamste redenen zijn echter wel het aan
raken van de koppen of onderdelen met gemagnetiseerde scharen, messen,
schroevendraaiers, terwijl ook Inschakelstoten van de opneemversterkers en het
gebruik van een asymmetrische bijstroom de oorzaak kunnen zijn.
Deze laatste oorzaak — een asymmetrische bijstroom — is in fig. 83 geschetst.
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Veronderstel dat de gebruikte bijstroom de geschetste trillingsvorm heeft. T.g.v. de
kromming In de werklijn — let wel dat de werklijn van fig. 81 voor dit geval
geldt — is het opgetekende remanent magnetisme aan de ene zijde van de 0-lijn
groter dan aan de andere zijde. Het signaal Is a.h.w. min of meer gelijkgericht.
De „trillingsfiguur" van het remanent magnetisme kan dan beschouwd worden
te bestaan uit een hoeveelheid remanent magnetisme t.g.v. een gelijkveld en uit
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dat t.g.v. een op het gelijkveld gesuperponeerd wisselveld. Het gelijkveld veroorzaakt dan weer de ruis remanentie A Br.
De aanwezigheid van een gelijkveld op een recorder heeft behalve ruis nog drie
andere gevolgen :
1.

De doordrukdemping (kopieereffect, printing) wordt ongunstiger.

2.

Lassen worden beter hoorbaar.

3.

De vervorming neemt toe.

Normaal vindt de optekening van het doorgedrukte signaal plaats In afwezigheid
van een gelijkveld. Dat wil dus zeggen dat men te maken heeft met een werklijn
volgens fig. 81 en daar de steilheid van deze werklijn bij kleine uitsturingen zeer
gering is, is ook de sterkte van het doorgedrukte signaal zeer klein (zie fig. 84).
Heeft de band echter een gelijkveldmagnetisatie gekregen dan wordt het door
gedrukte signaal opgetekend op een steiler gedeelte van de werklijn en zal dus
ook een sterker doorgedrukt signaal vastgelegd worden.
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Lassen in een band betekenen feitelijk niets anders dan een onderbreking in de
magnetische laag. Ter weerszijden van de las vormen zich magneetpolen. Passeert
de band nu de weergeefkop, dan wordt de las a.h.w. kortgesloten door het kern
materiaal van de weergeefkop en de bandflux gaat dus door de kop. Hier vindt
dus een sterke fluxvariatie plaats en het resultaat zal zijn een relatief sterke
spanningsimpuls aan de klemmen van de weergeefkop. Deze spanningspuls is het
grootst wanneer de las haaks op de band gemaakt is. Een schuine las is in dit
opzicht veel gunstiger daar de fluxvariatie dan over langere tijd geschiedt en
dientengevolge de opgewekte spanning veel kleiner zal zijn.
Het toenemen van de vervorming t.g.v. de aanwezigheid van een gelijkveld tijdens
opname vindt zijn oorzaak in het verplaatsen van het werkpunt. Terwijl dit punt
normaal in het nulpunt van de werklijnkromme ligt en er dus naar weerszijden
uitsturing plaats vindt over een zo lineair mogelijk gedeelte van deze werklijn,
heeft het gelijkveld tot gevolg dat weliswaar de uitsturingsmogelijkheid naar de
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ene zijde vergroot wordt, maar naar-de andere zijde even sterk verkleind wordt.
Bij gelijkblijvende uitsturing van de band zal de ene helft van het signaal boven
de nuldoorgangen dus iets afgeplat worden, hetgeen dus een toename van de
vervorming inhoudt. De toename van het vervormingsperceritage zal in de praktijk
slechts gering zijn, daar de sterkte van de eventueel aanwezige gelijkvelden
klein zal zijn t.o.v. de veldsterkte, veroorzaakt door het op te nemen sigaal.
Het constateren van een gelijkveldmagnetisatie moest tot heden uitsluitend auditief
bepaald worden, d.w.z. op het gehoor. Werd uit de toegenomen bandruis ge
constateerd dat de koppen magnetisch geworden waren dan moest eenvoudig
worden vpjstaan met het demagnetiseren van de koppen d.m.v. een sterk 50 Hz
wisselveld. Werd daarna geen extra ruis meer waargenomen dan moest worden
aangenomen dat de koppen volledig gedemagnetiseerd waren. Bij nadere be
schouwing blijkt echter dat het gelijkveld op het gehoor slechts tot 10% van zijn
oorspronkelijke waarde terug te brengen Is. Dit kan als volgt beredeneerd worden :
Een magnetofoonband wordt in professionele installaties voor een bandsnelhefd
van 38,1 cm/sec. uitgestuurd tot een bandflux van 200 mM, Wordt inplaats van
de laagfrequente wisselstroom welke voor deze uitsturing nodig is een gelijkstroom
door de kop gestuurd van dezelfde sterkte als de laagfrequente stroom, dan blijkt
dat de bandruis een spanning veroorzaakt welke 40 db lager is dan die ver
oorzaakt door het signaal van 200 mM. Nu kan gesteld worden dat het stoorniveau van een bandrecorder op —60 db t.o.v. een signaal van 200 mM Ifgt.
Bij vermindering van het door de gelijkstroom veroorzaakte ruisen tot een niveau
van —.60 db t.o.v. 200 mM wordt het ruisen dus verdrongen door het stoorniveau.

-ir
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Fig. 85

Om dit ruisniveau te bereiken moet de gelijkstroom dus met 60—40 = 20 db
verminderd worden of wel teruggebracht worden tot een tiende van de oor
spronkelijke waarde.
De opneemversterker van verschillende bandrecorders is uitgerust met een s/mmetreerinStelling van de bijstroom. De nauwkeurigheid waarmee men deze instelling
kan verrichten is dus vrij gering volgens het bovenstaande. Daar verder toch’ wel
mag worden aangenomen dat de asymmetrie van de bijstroom van een normaal
functionerende bandrecorder niet zo groot zal zijn dat daardoor een ruisniveau
van —40 db t.o.v. 200 mM ontstaat, is het duidelijk dat het inregelen van een
dergelijke symmetreerinstelling een vrij onnauwkeurige handeling is.
De invoering van symmetreerband heeft het aantonen van gelijkvelden op een
bandrecorder zeer sterk vereenvoudigd en vormt dus tevens een prachtig hulp
middel voor het wegnemen van deze ongewenste velden.
Het principe van de band is zeer eenvoudig en de meest logische praktische uit
voering staat geschetst in fig. 85. De normaal continu doorlopende gevoelige,
laag. rs nu op regelmatige afstanden onderbroken. Wordt om de een of andere
reden deze band op de bandrecorder met een gelijkveld gemagnetiseerd, dan
vormt ieder .stukje gevoelige laag op de band a.h.w. een staafmagneetje met^ eèn
noord- en zuidpool. Bij afwezigheid van een magnetofoonkop gaan de kracht
lijnten natuurjijk normaal door de lucht, maar zodra een dergelijke band een

102

I
J*.

*
wèergeefkop passeert zullen de krachtlijnen ofwel de flux door déze kop gaan
en wordt er dus een spanning in de kop geïnduceerd. Deze spanninrg wordt be
paald door de bekende formule:

d'P
e = — w ------- x 10
dt

.8 Yolt

Hierin is :
w

= . aantal windingen van de weergeefkop.

$ == door het’ gelijkveld veroorzaakte flux in de band.
dt = s/v = afstand tussen de polen op de band/snelheid van de band.
Het door de spanningsimpulsen geproduceerde signaal is zo goed waèrneembaar
dat het mogêlijk blijkt de symmetrie-instelling van de bijstroom met dit type band
tvo.v. de zuiver akoestische methode met een factor 100 te verbeteren. Was het
met deze laatste methode mogelijk — zoals hierboven aangetoond ^— de sterkte
van het gelijkveld slechts terug te brengen tot 1/10 van 200 mM, met de symmetreerband bedraagt deze reductie 1/1000 of 1% van 200 mM. De flux van het
gelijkveld bedraagt dan —60 db t.o.v. 200 mM en de erdoor veroorzaakte ruis ligt
dan nog eens 40 db lager, dus op —100 db t.o.v. 200 mM.
Bij het werken met deze band wordt men getroffen door de buitengewone waar1 neembaarheid van een gelijkveldmagnetisatie. In de meeste professionele magneto*
foomoscillatoren kon zonder enige moeite een asymmetrie in de bijstroom worden
aangetoond overeenkomend met een gelijkstroom van 8 jiA. Volgens de laatste
gegevens zou het met deze band zelfs mogelijk zijn aan te tonen dat ook het
. aardmagnetisch veld nog een bijdrage levert in de gelijkveldmagnetisatie op
de band.
Tot slot willen wij er nog de aandacht op vestigen dat een band, welke op de
eén of andere wijze een gelijkstroommagnetisatie verkregen heeft en dus rufst, .
op geen enkele wijze meer ruisvrij te krijgen is tenzij dan door volledig wissen.
Door het aanleggen van een tegengesteld gelijkveld is het wel mogelijk de ge
middelde gelijkveldmagnetisatie tot 0 terug te brengen, maar de variaties zijn niet
te compenseren en dus blijft het ruisen bestaan.
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' Dit hoofdstuk over symmetreerband werd vrij bewerkt naar ^Beseitigung der
Hörbarkeit von Magnettonfi|m-Klebestellen'\ mededeling dóór Dr. F. Krones, van
het’ Researchlaboratorium der Agfa-Aktiengesellschaft, Leverkuseri-Bayerwerk.'. . .
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INHOUD
I. DE ONTWIKKELING VAN DE MAGNETISCHE GELUIDSREGISTRATIE
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