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VOORWOORD

Onze ouwe, trouwe grammofoon heeft in luttele jaren een
enorme ontwikkeling doorgemaakt, van een neuzige en sis
sende platenkerver tot de moderne platenspeler, in staat tot een
reproductie die al heel weinig eisen meer stelt aan de ver
beeldingskracht.
Welke gemiddelde leek-platenliefhebber beseft enigermate de
problemen, die werden opgelost om hem in staat te stellen zijn
lievelingswerken in volle schoonheid te genieten?
Het bereikte resultaat is te danken aan een uitmuntend samen
spel van vele technieken: de elektro-akoestische en chemo-galvanische, de ontwikkeling der polymeren, de precisie-mechanicci
en — last but not least — het nauwkeurig slijpen en polijsten
van edelstenen.
Mocht dit alles nog niet genoeg zijn om enige belangstelling
te wekken voor de technische kant van de moderne grammo
foon, dan is er nog zoiets als het eigen belang. In een eniger
mate uitgebreid platenrepertoire steekt een aardige duit. Enige
kennis inzake de specifieke eigenschappen van dit kostbare
materiaal levert dubbel profijt: extra levensduur van de platen
én verhoogd luistergenot!
Het DISCO ABC heeft tot doel, in overzichtelijke vorm deze
kennis bij te brengen aan ieder, die zijn hart aan de grammo
foon heeft verpand.
Bij de samenstelling heeft het „Phono A.B.C.", een uitgave van
de ELAC-fabrieken, als voorbeeld en uitgangspunt gediend,
terwijl ook dankbaar gebruik is gemaakt van de illustraties.
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Aanpassing
Een veelvuldig gebruikte term in de audio-techniek: aanpassing
van de pickup aan de versterker; aanpassing van de frequentie-karakteristieken van plaat, pickup en versterker; aanpassing
van de luidspreker op de versterker enz.

A dap tor
!

Plaatjes voor 45 toeren bezitten een middengat van 38 mm. Om
deze op een platenspeler of -wisselaar met normale spil te kun
nen afspelen, wordt een centreerstuk (adaptor) om de spil
gelegd. Vaak worden deze plaatjes voorzien van een (uitneembaar) centreerstukje geleverd.

A [ronding
De punt van een afspeelnaald is niet scherp, zoals de naam
zou doen vermoeden, maar kogelvormig afgerond. Het verschil
tussen naalden voor normale en micro-groeven ligt alleen in
de straal van de afronding.
Zie ook „Groefprofiel" en „Naaldslijtage".

o
Afscherming

I

Onder „afscherming” wordt verstaan: het insluiten in een
metalen scherm van „gevoelige” gedeelten van schakelingen
of van daaraan verbonden leidingen. Een afscherming kan be
staan uit een draadomvlechting (bij leidingen), metaalblad of
plaat. Om effectief te zijn, moet een afscherming met het aardpunt van het apparaat verbonden zijn. De leidingen, resp.
onderdelen binnen een afscherming zijn gevrijwaard tegen de
storende velden van naburige leidingen en onderdelen, die
wisselspanning voeren, bv. de lichtnetspanning. Een voor be
ïnvloeding door bromspanning zeer gevoelige leiding is de
verbinding van de pickup naar de versterkeringang. Veelal
wordt hiervoor enkeladerig snoer gebruikt, verbonden met de
„hete” zijde van de versterker, terwijl de schermmantel de ver
binding vormt tussen de aardzijden van pickup en versterker
ingang. Het is zeer nuttig, de grote metaaldelen van de platen
speler (montageplaat) aan het aardpunt van de versterker te
verbinden, maar dan via een afzonderlijke draad en bij voor5
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keur niet via de schermmantel van de pickup leiding. Een
andere methode om op dit punt moeilijkheden te voorkomen,
is het gebruik van een twee-aderige afgeschermde verbinding.
De beide aders verbinden dan de pickup met de versterkeringang. De schermmantel wordt afzonderlijk aan „aarde" ver
bonden en mag nu ook dienst doen voor het aarden van het
frame van de platenspeler.

I

Afspeelcorrectie
Bij het opnemen van platen worden de lage en hoge tonen
niet in de zelfde (normale) sterkteverhouding opgetekend. (Zie
„Snijkarakteristiek"). Daarom moet bij het afspelen een correc
tie worden toegepast, om de oorspronkelijke sterkteverhouding
weer te herstellen. Deze correctie kan langs mechanische weg
in de pickup plaatsvinden (wordt bijna altijd toegepast bij
kristaltypen), maar ook in de versterker, bv. met behulp van
een passend stel elektrische filters. De afspeelcorrectie, grafisch
voorgesteld, behoort het spiegelbeeld te vormen van de snij
karakteristiek. Radio-toestellen en eenvoudige versterkers voor
grammofoonweergave leveren niet de vereiste correctie en
daarom voldoet daarbij het best de zelf-corrigerende kristal
pickup. Magnetische pickups dienen te worden gebruikt bij
een aangepaste grammofoonversterker of — bij radiotoestel
len — met tussenschakeling van een corrigerende voorversterker. (Zie onder „Voorversterker" en „Transistor-voorversterker").

Afspeelnaalcl
De >,voeler" van de pickup, die de groef aftast en afbuigingen
van de groef mechanisch op het elektrische deel van de pickup
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overdraagt, heet de „afspeelnaald". Vroeger gebruikte men
hiervoor stalen naalden, doch thans is de afspeelnaald een
harde, op bijzondere wijze geslepen edelsteen (saffier of
diamant), waarvan de slijtage minimaal is. De levensduur is
dus zeer groot, maar toch niet onbeperkt. Zie ook „Naald”.

Fig. A

A fspeelvervorming
De groef is de „ziel” van de grammofoonplaat; ingegroefd
door de snijbeitel ligt de volle luister van de muziek er in ver
borgen. Tegelijkertijd vormt de groef van nature echter een
bron van onvermijdelijke vervormingen. Deze kunnen welis
waar verwaarloosbaar klein blijven, maar het is nuttig hun
oorzaak en samenhang te kennen.
De vorm van de snijbeitel is er oorzaak van, dat de breedte
van de groef niet geheel gelijkmatig is, zoals fig. A verdui
delijkt. Daarom maakt de afspeelnaald, bij het glijden door de
groef, niet alleen zijdelingse, maar ook — geringe — op en
neergaande bewegingen. Dit laatste in het dubbele temoo. Dit
zg. knijpeffect stoort minder, naarmate de pickup minder ge
voelig is voor vertikale naaldbewegingen. Een andere maat
regel tegen dit effect is het gebruik van een naald met ovale
doorsnede, waarvan de vervaardiging echter zeer moeilijk is.
Bij een zeer kleine „golflengte” van de groefmodulatie kan de
naald niet meer volgen (fig. B). Dit is het geval bij zeer hoge
en luide tonen. Beide soorten van vervorming komen maar in
geringe mate voor. Zij zijn echter mede aanleiding geweest tot
het invoeren van de microgroef en de bijpassende zeer spitse
naald voor langzaam draaiende platen.
Nog een andere vervorming ontstaat als gevolg van het feit,
dat de lengteas van de pickup niet altijd evenwijdig loopt met
de groefrichting. Deze „hoekfout" verandert met de radius
8
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Kleine hoekfout
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(fig. C) en heeft tot gevolg dat de naald naar één kant sneller
beweegt dan naar de andere.
Alle moderne pickup-armen zijn gebog'en of geknikt. Dit is
niet zozeer op grond van een vlot uiterlijk gedaan, maar heeft
tot doel, de hoekfout over de gehele actie-radius van de arm
tot een minimum terug te brengen (fig. D). Alle opgesomde
vervormingen zijn bij goede platen en pickups tot een niet
of nauwelijks waarneembaar peil gereduceerd en liggen dan
onder het niveau van de vervorming, die in totaal in de rest
van de apparatuur optreedt.

Ajspeelwijzen
Moderne platenwisselaars bieden de mogelijkheid, aan bijzon
dere wensen tegemoet te komen. Zo kunnen bv. naar believen
tussen de opeenvolgende platen pauzes van passende duur
worden ingevoegd, kan een plaat herhaald of overgeslagen
worden enz. Hier volgt een opsomming van dergelijke finesses.a

b
c

d
e

f

Herhaling van een plaat, hetzij na het afspelen of „onder
weg".
Keuze van pauzes van verschillende duur.
Automatische instelling van de pickup op platen van ver
schillende grootte.
Werking als automatische wisselaar, resp. platenspeler.
Werking als automatische herhaler. (Zie „Programmaherhaling").
Afbreken van de weergave op elk gewenst moment.
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Ajtastorgaan
Zie „Pickup".
Akoestische terugkoppeling (ook Microfonie)
Tussen luidspreker en platenspeler kan een akoestische terug
werking optreden. Trillingen, afkomstig van de luidspreker, be
reiken via de lucht en/of via kastwanden e.d. de pickup. Bij
geringe terugwerking kan dit de weergave verslechteren, maar
in ernstige gevallen ontstaat een soort van geloei. Genezing
ligt hier in het voorkomen van de terugwerking. Het is altijd
gunstig, de platenspeler d.m.v. een verende opstelling te isole
ren van de kast. Verder helpt: versteviging van meetrillende
kastwanden, het opvullen van resonerende holten met dem
pende stof, het aanbrengen van een ring van vilt of rubber
tussen de rand van de luidspreker en de kast. Het meest af
doend is een volledig gescheiden opstelling van luidspreker
en platenspeler.
9
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Amplitude
Zo heet bij trillingen de grootste afwijking uit de rusttoestand.
Zijn het elektrische trillingen, dan wordt de maximale waarde
van stroom of spanning bedoeld. Bij grammofoonplaten is het
de grootste uitwijking van de groef t.o.v. de ligging in rust, dus
zonder modulatie.

Audio
Latijn: ik hoor. Wordt gebruikt in samenstellingen als: audiotechniek, audio-versterker enz. Audio-frequentie (a.f.) vervangt
de oude uitdrukking laagfrequent (l.f.) Het audio-gebied omvat
de hoorbare frequenties (ca 16—20000 Hz).

Automatische platenspeler
Vergeleken met de normale, eenvoudige platenspeler heeft de
automatische uitvoering (één van de functies van een uitge
breide wisselaar) het voordeel dat de pickup-arm niet met de
hand bewogen behoeft te worden. Het risico van beschadiging
10

van de plaat door een onzekere beweging is daarbij uitgeslo
ten. Het mechanisme bedient na het indrukken van een knop
de pickup en brengt deze aan het einde van de plaat weer
in de ruststand terug.

Barium titanaat
Een keramisch materiaal, dat door elektrische polarisatie het
zelfde effect vertoont als een piëzo-elektrisch kristal en dien
tengevolge voor de constructie van pickup-elementen geschikt
is. Een groot voordeel t.o.v. normale kristallen is de ongevoelig
heid voor vocht en veranderingen van temperatuur.
Basreflex (luidspreker)
Een goed gebouwde basreflexkast is bijzonder gunstig voor do
basweergave. De sterkte van de lage tonen dreigt bij andere
luidsprekerbehuizingen achter te staan t.o.v. het overige toongebied. Door kunstmatig „ophalen" van de bassen is dc ver
langde sterkte wel weer te bereiken, doch met vergrote kans
op vervorming. Zowel technisch als qua uiterlijk goed geslaagd
is de „VERDI" basreflex luidspreker, die in steeds toenemende
mate wordt toegepast om de in radiotoestellen ingebouwde
luidspreker te vervangen en op deze wijze de weergave aan
merkelijk te verbeteren.
Zie ook „Luidspreker".

Basregeling
De meeste weergeef-apparaten beschikken over een regelinrichting, waarmee de sterkte van de bassen naar behoefte
kan worden ingesteld. Zie ook „Afspeelcorrectie".

Beclieningsfouten
Hoewel moderne apparatuur voor het afspelen van platen zo
danig geconstrueerd is, dat foutieve bediening geen schade
aanricht, is het toch zeer raadzaam de aanwijzingen voor het
11

gebruik zorgvuldig te lezen en op te volgen. Alleen dan is goed
functioneren verzekerd.

Bed ien ingsorganen
Bij moderne afspeelapparatuur zijn de bedieningsorganen
logisch en overzichtelijk opgesteld, bv. in de vorm van een
reeks drukknoppen.

Belastingsweerstand
Dit is de weerstand, waarmee de pickup elektrisch belast is.
De grootte van deze weerstand kan de frequentie-karakteristiek
van een pickup sterk beïnvloeden. Daarom wordt voor elk type
de gunstigste waarde opgegeven. Bij radiotoestellen is de
weerstand over de pickup-bussen vaak onbekend. Informatie
bij een deskundige is dan zeer gewenst. Het is veelal mogelijk,
door eenvoudige uitwendige middelen de aanpassing en daar
mee de kwaliteit van de weergave te verbeteren.

Berliner systeem
Zie „Geschiedenis van de grammofoon”.

Boventonen
Door instrumenten of door de stem voortgebrachte klanken
bestaan bijna altijd uit een grondtoon en een aantal boven
tonen, die overwegend harmonisch liggen; d.w.z. hun trillings
getal is dan een heel veelvoud van de grondtoon. Sterkte,
ligging en aantal van de boventonen bepalen de klankindruk,
die een instrument teweeg brengt. Het trillingsgetal van de
boventonen reikt veelal tot aan de bovenste grens van het
hoorbereik en zelfs nog verder. Voor een natuurgetrouwe
weergave van muziek enz. is het dus noodzakelijk, de boven
tonen te behouden en in de juiste verhouding tot de grond
tonen te reproduceren. Zie ook „Klankkleur".
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Breedstraler
De gebruikelijke conusluidsprekers vertonen een vrij scherpe
bundeling van de hoge tonen. Bevindt de luisteraar zich buiten
de aslijn van de luidspreker, dan zal hij die tonen aanmerke
lijk zwakker horen. Een luidspreker voor weergave van hoge
tonen behoort daarom zodanig uitgevoerd te zijn dat de
straling over een breed front plaatsvindt en heet dan breed
straler. Het verlangde effect kan worden bereikt d.m.v. reflectievlakken (klankverstrooier) of door een bijzondere vorm van
de conus.

Brommen
Met het lïchtnet verbonden leidimaen, voedingstransformatoren
nag
en grammofoonmotoren kunnen eïlektro-statisch of -magnetisch
op de pickup, de p.u. leiding en andere gevoelige def<en van
de versterker „inwerken". Het gevolg is kenbaar aan een hin
derlijke bromtoon uit de luidspreker. Dikwijls is een foutieve
opstelling van de apparatuur hiervan de oorzaak, soms een
verkeerd „gepoolde" aansluiting van de pickup. Zie ook „Af
scherming".

C

Centreergat
Een goed passend centreergat, zuiver in het midden van de
plaat aangebracht, is een besliste voorwaarde voor een weer
gave die vrij is van „janken". De afmetingen zijn genormali
seerd op 7,2 (± 0,09), resp. 38,2 (± 0,05) mm. Bij platenwisse
laars is het van belang, dat het valmechanisme geen aanleiding
geeft tot snel uitslijten van het centreergat.

Centreerschijf
Zie „Adaptor"

Chassis
Behalve voor het metalen frame, waarop elektronische appa-
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raten gewoonlijk zijn gebouwd, heeft deze naam zich ook ingeburgerd voor losse, niet in een kast, koffer of voet ingebouwde
platenspelers (grammofoon-chassis).

Compliance
Engelse term, die zoveel beduidt als „meegevendheid" en ge
bruikt wordt met betrekking tot de bewegelijkheid van de afspeelnaald van een pickup. Compliance is dus het omgekeerde
van stijfheid (zie aldaar).

Constante snelheid
Bij magnetische en dynamische pickups is de afgegeven span
ning evenredig aan de uitwiiksnelheid van de naald, onaf
hankelijk van de frequentie. In de Eng. literatuur duidt men
dergelijke pickups daarom aan als „constant velocity”-typen.
(Zie ook „anijkarakteristiek")

Cuiue-correctie
In de audio-techniek is het dikwijls noodzakelijk, de frequentiekarakteristiek op een of ander punt te wijzigen, bv. om een
elders optredende afwijking te corrigeren, storingen die in een
bepaald frequentiegebied optreden te verzwakken, een aan
passing tot stand te brengen aan de gehoorkarakteristiek die
afhankelijk is van het sterkte-niveau of om tegemoet te komen
aan akoestische eigenaardigheden van de ruimte waarin ge
luisterd wordt. Elektrische filters voor curve-correctie bestaan
uit schakelingen met weerstanden, condensatoren en soms ook
zelfinductiespoelen. Filters kunnen vast aangebracht zijn, maar
ook regelbaar worden uitgevoerd. In het laatste geval heten
ze: klank- of ruisfilter, basregelaar, diskantregelaar, fysiolo
gische sterkteregelaar of „loudness control" enz.

Decibel
Maateenheid voor een verhouding in grootte of intensiteit
tussen twee elektrische of akoestische grootheden, op basis van
de logaritme van de verhoudingsfactor. In de elektro-akoestiek
14

is de db een veel gebruikte eenheid. Eén van de redenen daar
voor is het feit, dat ons gehoor ook een logaritmische karakte
ristiek bezit. Een intensiteitsverschil van 1 db is voor ons gehoor
nog niet waarneembaar, van 2 db onder gunstige omstandig
heden wél.
Daar de db een eenheid van verhouding is, heeft een opgave
waaraan db's te pas komen alleen zin, als bekend is t.o.v. welke
als 0 db aangenomen spanning, vermogen of intensiteit deze
opgave wel geldt. Naast de db wordt ook de phon gebruikt.
In feite zijn deze eenheden gelijk, maar de phon dient om
absolute geluidsintensiteit aan te geven en berust op het aan
nemen van een onderste gehoorgrens, die op 0 phon gesteld
is. De bovenste gehoorgrens, waar het geluid pijn begint te
veroorzaken, ligt bij c.a. 120 phon. Tussen deze grenzen ligt een
intensiteitsverhouding van 1012 (millioen maal millioen!)

Diamantnaald
Zie „Naald" en „Groefprofiel"

Disco phiel
Liefhebber en verzamelaar van grammofoonplaten.

Discotheek
Grote en geordende verzameling van grammofoonplaten.

Distorsie
Andere term voor „Vervorming"; zie aldaar.

Draaisnelheid
Grammofoonmotoren zijn speciaal geconstrueerd om met een
gelijkmatig toerental te draaien. De fabrikant van een platen
speler of wisselaar zorgt ervoor, dat de snelheden van het
plateau juist zijn. Mocht desondanks toch, bv. met een strobos15

coop, een afwijking worden vastgesteld, dan is het vrijwel zeker
dat slip optreedt tussen de wrijvingsvlakken, als gevolg van
daar terechtgekomen olie. Reiniging, bv. met wasbenzine, is
dan geboden. Helpt dat niet meer, dan moet het tussenwiel,
resp. de rubberband, worden vernieuwd.

Draaitafel
Veelal plateau genoemd: de schijf waarop de plaat tijdens het
spelen rust en die tevens de rol van vliegwiel vervult, om plotse
linge veranderingen in de snelheid tegen te gaan.

Driepunts ondersteuning
Zie „Valmechanisme"

Duplonaald
De afspeelnaald moet altijd passen bij het groeftype van de
te spelen plaat. Vele pickups zijn daarom voorzien van een
„dubbele" naald. Door kantelen van het pickup-element komt
óf de ene óf de andere naald in contact met de plaat. Afspelen
met de verkeerde naald leidt tot vroegtijdig verslijten van plaat
en naald en bovendien tot onnodige vervorming.

Dynamiek
De sterkteverhouding tussen de zwakste (pianissimo) en sterkste
(fortissimo) gedeelten van een muziekstuk. Bij registratie op de
plaat is de dynamiek enerzijds begrensd door de grootst toelaat
bare uitwijking van de groef en anderzijds door het ruisen,
waarin pianissimo-gedeelten dreigen te verdrinken. Normale
„78" platen bezitten een dynamiek van ca. 45 db (verhouding
grootste tot kleinste uitwijkingen van 1:190) terwijl bij microgroefplaten ca. 55 db (1:560) wordt bereikt.

Dynamisch systeem
Zo wordt een pickup genoemd, waarbij de omzetting van
mechanische beweging in elektrische wisselspanning volgens
16

het elektro-dynamische systeem geschiedt, waarbij een klein
draadspoeltje de bewegingen van de naald opvolgt. Dit spoel
tje bevindt zich in het veld van een permanente magneet en
in de draadwindingen ontstaan (zeer zwakke) spanningen. Het
is daarom nodig, tussen de pickup, die slechts een geringe
weerstand bezit, en de versterkeringang een transformator aan
te brengen, die de spanning opvoert en een betere „aanpas
sing" tot stand brengt.

Echo-effect
Het komt nog wel eens voor dat bij een plaat die met een luide
inzet begint, in de „stille" begingroeven deze inzet al zwak
wordt gehoord. Deze „vooraf-echo" is dan ontstaan bij het
snijden van de originele lakplaat. De dammen tussen de groeven
zijn smal en kunnen iets verschuiven. Daardoor kan in een oor
spronkelijk lege groef enige modulatie doordringen vanuit de
naastliggende sterk gemoduleerde groef. Behalve bij de begin
groeven is dit verschijnsel zelden of nooit tijdens een muziek
stuk waar te nemen. De afspeelapparatuur heeft er in elk ge
val geen schuld aan.

I

Effectieve massa
Zie „Stijfheid"

Extended play
Zie „Variabele spoed"

P
■

Filter
Zie „Afspeelcorrectie"

Fonograaf
Oude benaming van de grammofoon, door Edison ingevoerd
en in Amerika nog in gebruik (Phonograph).

Frequentie
Trillingsgetal, uitgedrukt jn trillingen per seconde. De eenheid
is de Hertz: één trilling per seconde = 1 Hertz = 1 Hz. De fre
quentie is bepalend voor de toonhoogte. Als de frequentie van
een toon verdubbeld wordt, ligt de toon die dan wordt ge
hoord precies een oktaaf hoger.
17

Frequentiegebied
Het frequentiegebied van spraak, dat voor een goede verstaan
baarheid moet worden weergegeven (bv. bij telefoneren) ligt
tussen 300 en 3000 Hz. In muziek kunnen alle frequenties voor
komen, die het menselijk oor vermag te horen. Dit is een gebied
van ca. ló - 16000 Hz. Om alle klanken binnen dit gebied I angs
de weg van de grammofoon het oor te doen bereiken, moeten
niet alleen de plaat en de weergeefapparatuur, inclusief de
luidspreker, dit frequentiegebied omvatten, maar ook en in eer
ste instantie het pickup-systeem.

Frequentie karakteristiek
De eigenschappen van een elektro-akoestische apparatuur of
van onderdelen daarvan t.o.v. de frequentie zijn grafisch uit
te drukken in de vorm van een karakteristiek. Uit het verloop
van de grafiek is b.v. te zien of en in welke mate de spanning
die een microfoon afgeeft afhang t van een meettoon, waarvan
de geluidsdruk constant is, doch de frequentie wordt veran
derd. In omgekeerde zin vertoont de karakteristiek van een
luidspreker de variatie van de geluidsdruk, als een constante
stroom met veranderlijke frequentie door de spreekspoel wordt
gevoerd.
Voor het opnemen van de karakteristiek van een pickup wordt
een meetplaat gebruikt, waarop de meetfrequenties met een
bekende grootte van de uitwijking zijn vastgelegd. Een natuur
getrouwe weergave wordt pas bereikt als de karakteristiek van
de gehele weergeefketen, van plaat tot en met luidspreker, zo
vlak mogelijk is. Daar het op technische gronden onmogelijk is
een plaat te snijden met een vlakke karakteristiek,(rmtpeKdeze
afwijking ergens in de keten gecorrigeerd worder>!^)|
Zie „Snijkarakteristiek" en „Afspeelcorrectie".
1
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Gemengd spelen
Dit is een mogelijkheid bij moderne wisselaars: plati r> van
verschillende grootte kunnen in willekeurige volgorde ^ peeld
worden, zonder speciale instellingen of anderszins.

19

Geschiedenis van de grammofoon
In 1877 bouwde Edison zijn eerste „phonograph" en in het
zelfde jaar opperde de Fransman Charles Cros een gelijk
soortig idee, doch het gelukte hem niet dit te realiseren. Edi
son benutte aanvankelijk een met metaalblad beklede cylinder,
die hij later door de wosrol verving. Hij paste het vertikale
schrift toe. Later is dit algemeen vervangen door de in 1888
door Emil Berliner in Hannover bedachte laterale optekening
(zijdelingse uitwijking van de registrerende stift, resp. van de
groef). Berliner verving ook de wascylinder door de vlakke,
harde schellakplaat en noemde zijn apparaat „grammophon”.
Tien jaar later werd de tot dan toe gebruikte handkruk-aandrijving vervangen door een veerwerk. Tot 1924 kwamen op
name en weergave geheel langs mechanische weg tot stand,
dus zonder elektrische hulpmiddelen. Bij het opnemen bracht
het geluid — door een grote trechter opgevangen en ver
sterkt — een trilplaat in beweging. Via een hefboom werden
deze trillingen op een snijbeitel overgebracht en op deze wijze
in de plaat gesneden. Het weergeven verliep volgens het
zelfde proces in omgekeerde richting, via stalen naald, tril
plaat en hoorn. In 1924 begon de toepassing van de voor
radio-doeleinden ontwikkelde microfoons en versterkers bij het
opnemen van platen. Dank zij de invoering van elektrische
weergavemiddelen ging de kwaliteit met rasse schreden om
hoog. Ook de sterkte van de weergave was niet langer aan
beperkte grenzen gebonden. Tegen 1950 bracht de microgroefplaat met grote speelduur, in combinatie met nieuwe,
ultra-lichte pickups, opnieuw een grote verbetering teweeg,
vooral op het punt van ruisvermindering. Daarna volgde nog
de invoering van de variërende groefafstand. Het thans be
reikte kwaliteitspeil is zodanig, dat verdere verbeteringen nog
slechts met de grootste moeite tot stand zullen kunnen komen.

Gevoeligheid
Voor een pickup is de bij een bepaalde frequentie afgegeven
spanning per eenheid van uitwijksnelheid een maatstaf voor
de gevoeligheid. De uitwijksnelheid (zie aldaar) wordt in cm/
20

sec. uitgedrukt en is bij constante frequentie evenredig met de
uitwijk-amplitude. De gemiddelde uitwijksnelheid bij een LPplaat is ca. 5 cm/sec. Wordt van een pickup een gevoeligheid
van 5 millivolt per 1 cm/sec. opgegeven (meestal geldend voor
1000 Hz), dan volgt daaruit dus een gemiddelde afgegeven
spanning van 5 x 5 = 25 mV.

Grammofoon
Algemeen ingevoerde benaming voor een apparaat, dienend
voor het afspelen van platen. Oorspronkelijk is deze naam
eigenlijk een fabrieksmerk.
I

Groefprofiel
Dit is de dwarsdoorsnede van de groef. Normale en LP platen
bezitten een verschillend groefprofiel en bij het afspelen moet
een bij het profiel passende naald gebruikt worden. Het deel
van de plaatoppervlakte dat tussen de groeven blijft staan heet
„dam". De breedte van de dammen moet toereikend zijn om te
verhinderen dat de groeven elkaar raken en de naald van de
ene groef in de andere zou „overwippen". Zie de schets.

I
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In de begintijd van de grammofoon, toen de weergave nog ge
heel mechanisch plaatsvond, moest de groef in staat zijn, om
voldoende energie op de naald over te brengen Later, met
elektrische weergavemiddelen, was dat niet meer zo nodig en
kon men de afmetingen van de groef aanmerkelijk verkleinen.
Het spreekt vanzelf, dat de naald voor deze fijne groef veel
scherper gepunt moet zijn. De microgroeven nemen minder
plaats in en maakten dus een vergroting van de speelduur en/of
kleinere platen mogelijk. Als gevolg van de spitsere naald kon
ook de groefsnelheid lager worden, waaruit nogmaals een ver
groting van de speelduur volgde. De fijnheid van de groef ver
eist de grootst mogelijke zorg bij de fabricage en hetzelfde
geldt voor het slijpen en polijsten van de naalden. De schets
geeft een beeld van de grootteverhouding tussen de beide
groeftypen, met vermelding van de gemiddelde maten in
mikrons (duizendste mm). Ter vergelijking diene, dat 60 mikron
de dikte is van dun schrijfpapier!

a)
b)
c)
d)
e)

groefbreedte
radius van de bodemafronding
radius van de naaldafronding
groefdiepte
effectieve radius van de naaldafronding

Groeflaster
' Nederlandse benaming voor het orgaan, dat nog algemeen als
„pickup" wordt betiteld. Zie „Pickup".

H

Harmonisch en
Zie „Vervorming".
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High fidelity
Afkorting Hi-Fi. Een uit Amerika stammende uitdrukking voor
een weergavekwaliteit, die aan hoge (maar overigens onbe
paalde) eisen voldoet. Het na te streven ideaal is een weer
gave, die de werkelijkheid zo dicht benadert als technisch mo
gelijk is. De Nederl. term „Werkelijkheids Weergave" (W-W)
is hier ingeburgerd voor een weergavekwaliteit, die met dat
ideaal in overeenstemming is. Zie aldaar.

Hoek fout
Zie onder „Afspeelvervorming".

Hoogcorrectie
Op alle moderne platen zijn de hoge tonen verhoudingsgewijs
te sterk opgenomen met het doel, bij het afspelen een guns
tiger verhouding t.o.v. hef ruisen te bereiken. Het is dan nl.
nodig de overmaat aan hoge tonen weer tot de normale ver
houdingen terug te brengen door ze te verzwakken, waarbij
dan tevens het ruisen mee verzwakt. Zie ook „Afspeelcorrectie"
en „Snijkarakteristiek".

1 ngangsxv eerstand
Voor de juiste werking (frequentiekarakteristiek) van een pickup is de ingangsweerstand van het radiotoestel of van de
versterker, die als belasting voor de pickup werkzaam is, een
punt van groot belang. Kristaltypen vereisen als regel een be
lasting met minstens 500.000 Ohm. Te lage belasting schaadt
de basweergave. Is de ingangsweerstand lager, dan verdient
het aanbeveling in serie met de „gevoelige" leiding een weer
stand aan te brengen, die het verschil goedmaakt. Magnetische
en dynamische typen worden veelal via speciale voorversterkers aangesloten. Hierin is dan vanzelfsprekend voor de juiste
afsluitweerstand te zorgen. De uitgang van een derg. voorver23

sterker past weer aan bij de gebruikelijke ingangsweerstand
van de gram. bussen van radiotoestellen. Zie ook „Belastingsweerstand" en „Aanpassing".

Inloopgroef
De begingroef, aan de uiterste buitenkant, is met vergrote
spoed gesneden en dient om de naald op te vangen en naar
de eerste muziekgroef te voeren.

Inlermodulatie
Zie „Vervorming" en de oscillogrammen op pag 25.
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Klankfilter
Ook klank- of toonregelaar. Praktisch alle radiotoestellen en
versterkers bezitten één of meer organen waarmee de klank
kan worden beïnvloed. In eenvoudigste vorm is dit een voor
ziening voor het verzwakken van de hoge tonen, waarmee ook
het ruisen bij het afspelen van (oude) platen min of meer kan
worden onderdrukt. Een „ruisfilter", in de platenspeler aan24

Intermodulatie-oscillogranimen
Beïnvloeding (modulatie) van een toon van 4000 Hz
dooi

een tegelijkertijd aanwezige toon van 400 Hz

"I

Goede plckup (ELAC) met geringe intermodulatie-vervormlng.

t

Minderwaardig systeem met sterke I.M.-vervormlng.
(Foto's: ELAC Laboratorium)
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gebracht, kan nuttig zijn om het ruisen van een slechte plaat,
die tussen goede platen terecht kwam, snel onschadelijk te
maken. Het is een slechte gewoonte, zulk een filter steeds
maar op „dof” te laten staan.

Klankkleur
Het onderlinge verschil in klank tussen muziekinstrumenten is
te danken aan het verschil in het gehalte aan boventonen en i.n
de ligging daarvan. In veel gevallen liggen de boventonen zeer
hoog in het toongebied. Ontbreken ze in de weergave, dan is
ook de natuurlijke glans en helderheid verdwenen. Het wordt
dan moeilijk om bv. fluiten en violen van elkaar te onderschei
den. Om een natuurgetrouwe, kristalheldere weergave te ge
nieten moet men de regelaar voor de hoge tonen dus met zorg
instellen en de hoge tonen v.ooral niet meer verzwakken dan
voor een „echt" klinken van de instrumenten nodig is, in elk
geval niet verder dan vereist om het plaatgeruis niet meer
storend te doen zijn. Zie ook „Boventonen".

Knijpejject
Zie „Afspeelvervorming".

Kristalsysteem
De werking van een kristalpickup berust op het piëzo-elektrische effect. (Zie aldaar). Dit wordt benut om mechanische
trillingen in elektrische dito's om te zetten. Kristallen voor dit
doel worden speciaal gekweekt, tot dunne plaatjes gezaagd
en aan weerszijden met metaalblad bekleed. Aan deze „elek
troden" treden bij vormveranderingen van het plaatje elek
trische spanningen op. In pickups worden hoofdzakelijk kris
tallen verwerkt, die op wringing reageren, zg. torsiebuigers.
Seignetfezout is bijzonder effectief en wordt daarom op grote
schaal voor dit doel gebruikt. Kristalpickups kunnen een zeer
goede kwaliteit bereiken en mede wegens de lage prijs is dit
het meest verbreide type.

c/b^u.
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Lateraalschrijt
Nagenoeg uitsluitend toegepaste ™?fl?.0cJe van geluidsregistra
tie op platen, waarbij de groef z'ldel|ngs uitwijkt, in overeen26

stemming met de geluidstrillingen. Beziet men een gemodu
leerde groef door een loep of microscoop, dan is er veel over
eenkomst met een over de landkaart slingerende rivier, terwijl
een ongemoduleerde — geluidloze — groef strak en recht is
als een kanaal. Zie ook „Geschiedenis van de grammofoon".

L i ch tban cl b reed t e
Volgens een door Buchmann en Meyer ontwikkelde optische
methode kan de sterkte, waarmee een opname heeft plaats
gevonden, betrekkelijk eenvoudig worden gemeten. Belicht men
een plaat met een bundel van parallelle stralen, bv. van zonlicht,
dan ziet men bij de juiste opstelling een baan van licht, af
komstig van reflectie door de groefwanden. De breedte van
deze lichtbaan is een maatstaf voor de snijsnelheid (zie al
daar). Zie ook de foto’s op blz. 28. Dergelijke beelden krijgt
men alleen te zien bij meetplaten met constante tonen. De
groefdiameter heeft geen invloed op de lichtbandbreedte, doch
de gröefsnelheid speelt wel een rol en wel zodanig, dat bij ge
lijke uitwijksnelheid maar lager toerental de lichtbandbreedte
groter is.

Lineaire vervorming
Aldus heten afwijkingen van de oorspronkelijke frequentiekarakteristiek, veroorzaakt door grotere of kleinere versterking
in een bepaald deel van het toongebied ten opzichte van de
rest daarvan. Zie ook „Frequentie-karakteristiek" en „Vervor
ming".

LP platen
LP = long playing = lang spelend. Als het opnemen en weer
geven via de magnetische band niet in korte tijd zulk een
grote vlucht had genomen, dank zij de uitnemende kwaliteit en
de grote speelduur, zou de LP plaat er waarschijnlijk nog niet
zijn! De voorsprong die de band bereikt had op de normale
„78" plaat, dwong de fabrikanten er toe naar verbeteringen
te zoeken om deze dreigende concurrentie het hoofd te kun
nen bieden. Daarbij had men als voorsprong reeds het feit, dat
de grammofoonplaat met eenvoudiger afspeelapparatuur vol
staat. Zo ontstond de LP of microgroefplaat met een speel
duur, naar gelang de grootte, van 15 tot 25 minuten bij 33!/3
o.p.m. en 4 tot 9 min. bij de 45 o.p.m. plaatjes met een diameter
van 17 cm. Tot deze vergrote speelduur geraakte men, behalve
door de lagere snelheid, door verkleinen van de groefafmetingen en later ook nog door de variabele groefafstand. Als
men een plaat snijdt bij een lage snelheid, dan is de „golf27

Lichtbandbreedte

f

t

Meeiplaat mei stapigewijze afnemende lichtbandbreedte.
Binnenste band. constante lichtbandbreedte

'

Meetpl at met een van de frequentie afhankelijke lichtbandbreedte.
(Foto's: ELAC-laboratorlum)
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lengte" van de trillingen verhoudingsgewijs kleiner dan bij
„78" platen. Ten opzichte van de breedte van de groef mag
de golflengte echter niet te klein worden, om te voorkomen
dat bij hoge tonen afspeelvervorming ontstaat. Daaruit volgt
vanzelf de noodzaak van microgroeven. Deze bieden als extra
voordeel, minder ruimte te eisen. Per mm worden 8 tot 10 groe
ven gesneden, tegen slechts 4 normale groeven. Voor het af
spelen is echter een speciale spitsere naald nodig. Een nog
lagere draaisnelheid dan 33% o.p.m. stuit op praktische gren
zen. Een groefprofiel van nog kleiner formaat dan de stan
daard microgroef is uiterst kwetsbaar en vergt een naald met
zeer kleine afrondingsradius. De uitwijkingen van de groef
zouden beperkt moeten worden, doch de pickup levert dan
minder spanning. Tenslotte zou het „bespeelbare" oppervlak
van de plaat kleiner zijn, omdat de diameter van de binnenste
groef boven die van de 33Va plaat moet blijven. De 16^/3 plaat
met standaard microgroef kan dus onmogelijk de kwaliteit van
de 33Vs plaat bereiken en evenmin een belangrijk grotere
speelduur. Voor de snelheid van ló2/.i ligt de toepassing meer
in de richting van het „gesproken boek".
Bij LP platen is de uitwijking (weergavesterkte) geringer dan
bij de „78". Het verschil mag niet al te groot zijn, omdat de
versterking van het radiotoestel waaraan de pickup meestal
wordt verbonden tekort zou schieten. Ook zou de verhouding
van het nuttige geluid t.o.v. de onvermijdelijke achtergrondgelui
den (ruis, brom, motordreun) ongunstig worden. Aangezien bij
een kleine doorsnede van de binnenste groeven de afspeelver
vorming snel toeneemt, wordt bij LP platen een groot vlak „on
bespeeld" gelaten.
De druk van de spitse naald concentreert zich op twee uiterst
kleine vlakjes en bereikt een waarde van een paar duizend
atmosfeer! Om deze druk voor hef materiaal van de plaat
dragelijk te maken, moet de naaldkracht (zie aldaar) gering
zijn. Dit geldt ook voor de zijdelingse stijfheid, die gering ge
noeg moet zijn om de naald in staat te stellen de uitwijkingen
te volgen zonder te grote krachten op de groefwanden uit te
oefenen. Dit alles is bij de LP plaat van groot belang, daar
het materiaal waaruit deze bestaat (polivinyl chloride) betrek
kelijk zacht is. Daar staat het grote voordeel tegenover van
een praktisch volmaakt gladde oppervlakte, die dus nagenoeg
geen ruisen veroorzaakt. Met een zo spitse naald storen on
effenheden vanzelfsprekend nog meer. Alles samen gevat be
zitten de LP platen t.o.v. de normale" de volgende voor
delen.- betere weergavekwaliteit door groter toonbereik en
laag ruisniveau; kleine afmetingen bij redelijke speelduur of
grote speelduur bij normaal formaat; onbreekbaarheid en —
vooral bij de „45" — gering gewicht. LP platen vereisen een
uiterst zorgvuldige behandeling, want de fijne groeven be29

schadigen veel eerder dan de grove in de ook hardere „78”
platen, die echter kunnen breken. De grootste vijand van LP
platen is stof. Houd de draaitafel dus stofvrij en berg de plaat
direct na het afspelen weer in de originele hoes. Zorg bij
liggend bewaren voor een absoluut vlakke ondergrond en
voorkom te grote verwarming. Raak de groeven niet met de
vingers aan; dit veroorzaakt „kleverige" plekken, die stof vast
houden. Houd de platen dus uitsluitend bij de randen vast, of
nog beter: gebruik een platentang (Zie „Miragrip").
Let altijd op de juiste keuze van de afspeelnaala (M of LP) en
stel de goede snelheid in (331/:* of 45).
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Luidspreker
De luidspreker is de laatste schakel in de weergaveketen en
heeft de belangrijke taak, de versterkte elektrische spanningen
zo getrouw mogelijk in geluid om te zetten. Daar een ketting
nooit sterker is dan de zwakste schakel en de luidspreker
meestal die zwakke schakel vormt, kan de beste afspeelappa
ratuur met een luidspreker van ontoereikende kwaliteit nim
mer voldoening schenken. Hef is moeilijk, zo niet onmogelijk,
met één luidspreker een zo groot toongebied weer te geven.
Dit gelukt veel beter als de weergave wordt verdeeld over
twee of meer luidsprekers, die elk een deel van het bereik
voor hun rekening nemen. Deze methode vindt steeds meer
toepassing, zowel in de betere radiotoestellen als bij speciale
kwaliteitsversterkers (WW-klasse). Het is vaak mogelijk, de
weergave van een overigens goed radioapparaat aanmerke
lijk te verbeteren door i.p.v. de ingebouwde luidspreker(s) een
combinatie van twee of drie uitwendige, akoestisch gunstig op
gestelde luidsprekers toe te passen. Hiervan is de basweer
gever bij voorkeur in een basreflexkast onder te brengen, ter
wijl voor de hoge tonen één of meer zg. breedstralers worden
opgesteld. De verdeling van het toonspectrum over de luid
sprekers geschiedt via een scheidingsfilter, dat tussen het ap
paraat en de luidsprekers is geschakeld. Zie ook „Basreflex" en
„Scheidingsfilter".
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Magnetiscli systeem
Pickups die volgens het elektro-magnetische principe de me
chanische trillingen van de aftastnaald in elektrische spannin
gen omzetten, worden aldus aangeduid. Merkwaardig genoeg
werkten ook de allereerste pickups volgens dit principe, doch
hun uitvoering spot met de hedendaagse inzichten. Ze bezaten
een kolossale magneet, een zwaar en stijf anker en een stalen
naald, die onbarmhartig de plaat kerfde en ploegde. Het toongebied was klein en resonanties overheersten zeer sterk. Ge
stage ontwikkeling heeft de magnetische pickup thans tot de
grootst mogelijke perfectie gebracht, waartoe niet weinig is
bijgedragen door de moderne' magnetische materialen.

Magnelo-dynamisch systeem
Bij Philips ontwikkeld systeem, waarbij het bewegende deel be
staat uit een zeer dun, in dwarsrichting gemagnetiseerd staafje
ferroxcube, dat door de naaldbeweging over een zeer kleine
slag roteert en in een vaste spoel spanning opwekt.

Medium play
Benaming voor 25 cm microgroefplaten met minder groeven
per mm (ca. 6) dan de standaard LP waardoor een grotere
uitwijking mogelijk is zonder overlapping van de groeven. De
dynamiek kan dus hoger worden opgevoerd en de verhouding
tussen modulatie en ruis is gunstiger. De speeltijd ligt boven
die van een „45" plaatje.

Meetplaten
Zie: „Testplaten".

Microfonie
Zie.- „Akoestische terugkoppeling".

Mierogro even
Zie: „LP platen" en „Groefprofielen".
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Modulatie
Bij de grammofoonplaat: de slingeringen in de groef, die het
opgenomen geluid „bewaren”. We spreken dus o.a. van gemo
duleerde en ongemoduleerde groeven en van de amplitude
van de modulatie. Zie aldaar.

Motor
Voor de aandrijving van platenspelers en -wisselaars worden
motoren gebruikt, die aan bijzondere eisen moeten voldoen.
Vooral met het oog op de microgroefplaten moet de motor zo
weinig mogelijk trillingen veroorzaken, met gelijkmatige snelnodig dat de
heid lopen en geruisloos draaien. Daartoe is
rotor met grote nauwkeurigheid is uitgebalanceerd en met veel
zorg gelagerd. De stator kan zowel twee- als vierpolig zijn. Dit
aantal bepaalt, met de netfrequentie, het toerental. Vierpolige
motoren zijn groter en zwaarder, maar lopen langzamer en
rustiger, terwijl het bromveld zwakker is. Dit laatste is van be
lang bij pickups die gevoelig zijn voor brom-inductie.

!
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Motordreun
(Ook „gestommel" of „rumble")
Mechanische trillingen, hoofdzakelijk afkomstig van de aan
drijvende motor, kunnen oorzaak zijn van een storend dreu
nend en zoemend achtergrondgeluid. Hoe beter de weergave
van de lage tonen is, des te zwaarder zijn de op dit punt aan
een platenspeler te stellen eisen. Het komt nog wel voor dat
het dreunen tijdens het opnemen heeft plaatsgevonden. Platen
met deze fout kunnen op geen enkele platenspeler goed vol
doen. De enige remedie is dan: de lage tonen verzwakken.

0

u uierkring
Uitgever van dit DISCO A.B.C., van het bekende maandblad
„Radio Bulletin" waarin ook aan de grammofoon- en audio32
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techniek een ruime plaats is toegekend en van vele andere
publicaties op het gebied van techniek en vrijetijdsbesteding.

Naald, -slijtage
De naald heeft tot taak, de in de plaatgroef vastgelegde tril
lingen trouw te volgen en daarbij de groefwanden zoveel
mogelijk te sparen. De benaming „naald" stamt nog uit de tijd,
dat voor dit doel verwisselbare stalen stiften dienst deden.
Thans is die naam overgegaan op de kleine, lichte en uiterst
harde saffier- en diamantstiftjes, waarmee moderne pickups
zijn uitgerust en die voor een belangrijk deel bijdragen tot het
grote toongebied.
Saffieren worden uit synthetische edelsteen geslepen, een in
gewikkelde fabricage, waarbij uiterste nauwkeurigheid wordt
gevergd. De grootte van de kogelvormige punt moet binnen
een paar duizendste millimeter nauwkeurig zijn, om de naald
goed in de groef te doen glijden. Ondanks de grote hardheid
slijten de raakvlakjes geleidelijk af. Er ontstaan dan vlakke
zijden met scherpe randen, die de tere groeven gaan bescha
digen. Wie prijs stelt op het behoud van zijn platen doet er
goed aan na 100 tot 150 uren spelen de saffier te vernieuwen.
Diamantnaalden zijn nog aanmerkelijk harder en bereiken bij
voorzichtig gebruik een grote levensduur.

Naaldarm
Het onderdeel van de pickup, waarin de aftastnaald is be
vestigd en dat dus onder invloed van de zijdelingse bewegin
gen van de naald een zwaaiende beweging maakt. Op een of
andere wijze, afhankelijk van bouw en type van de pickup,
wordt de beweging van de arm overgebracht op het spanningopwekkende deel. De arm is een zeer belangrijk onderdeel.
In het horizontale vlak moet hij zeer stijf zijn en zelfs weer
stand bieden aan torsiekrachten, maar in het vertikale vlak is
daarentegen een flinke mate van bewegelijkheid gewenst, om
de vertikale bewegingen van de naald als gevolg van het
knijp-effect te kunnen opvangen. Tenslotte moet de naaldarm
zeer licht zijn, opdat de effectieve massa gering blijft.

Naald (dubbele-)
Zie: „Duplonaald"

Naaldgeluid
Engels: needle talk. Een pickup produceert rechtstreeks, dus
langs akoestische weg, een beetje geluid. Oudere typen zelfs
zeer sterk. Door de minimale afmetingen van de bewegende
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delen zijn moderne pickups veel rustiger. Een deel van het
voortgebrachte geluid is sterk vervormd. Dit is afkomstig van
het knijpeffect. Per volledige trilling in de qroef maakt de naald
twee vertikale trillingen. Als de vertikale stijfheid van de naaldarm groot is, treedt een reactiekracht op tussen naald en
plaat, waarbij de laatste als klankbodem werkt voor de trilling
met dubbele frequentie. Een zwak en weinig vervormd naaldgeluid is dus een gunstig teken.

Naaldkracht
Dit is de kracht, waarmee de naald op de
plaat rust, dikwijls abusievelijk de naalddruk genoemd. Een zekere naaldkracht is
vereist om de naald in contact met de groefwanden te hou
den en deze minimale naaldkracht is afhankelijk van de stijf
heid van de pickup. Is de naaldkracht onnodig groot, dan slijt
de groef te snel. Bij een te geringe waarde wipt de naald bij
sterke modulatie uit de groef en dit heeft ook beschadiging tot
gevolg. Bij moderne piekuparmen is de naaldkracht op de
gunstigste waarde instelbaar d.m.v. een verstelbare veer of een
contragewicht. Gebruikelijke waarden zijn ca. 6 gram voor
platenspelers en ca. 9 gram voor wisselaars.

Naaldruis
Feitelijk is deze benaming fout. Het ruisen is niet van de naald
afkomstig, doch van oneffenheden in de groef. Het is daarom
juister om van platenruis te spreken.

Netspanning
De normale netspanning van 220 volt is praktisch algemeen
ingevoerd, maar er doen zich nog enige uitzonderingen voor.
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In die gevallen moet de motor van de platenspeler worden
omgeschakeld, een operatie die als regel door de gebruiker
zelf kan worden uitgevoerd.

Normale platen (NP)

i
\

Dit zijn de platen met ongeveer 4 „wijde” groeven per mm, die
met een snelheid van 78 o.p.m. worden afgespeeld en dus
een vrij korte speelduur bezitten. De voornaamste grondstof
fen voor deze platen zijn schellak en leisteenpoeder. Dienten
gevolge is de oppervlakte enigszins korrelig. Dit veroorzaakt
ruis bij het afspelen. Ook zijn deze platen breekbaar als glas.

!
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Pauze-inri ch t ing
Een technische verfijning aan platenwisselaars, door velen op
hoge prijs gesteld, is een voorziening om tussen de opeen
volgende platen een pauze in te lassen, waarvan de duur naar
wens kan worden gekozen.

Pickup
Aan het Engels ontleende benaming voor het aftastorgaan, dat
de mechanische optekening van het geluid in de plaatgroef in elektrische spanning omzet. Door het grote publiek
wordt onder „pickup" vaak al een gehele platenspeler of
zelfs een compleet grammofoonmeubel verstaan. Een goede
Nederlandse benaming, die echter nog weinig ingang vond,
is „groeftaster".

Pickuparm
Een zeer belangrijk onderdeel van een platenspeler is de arm,
waaraan de pickupkop is bevestigd. Een goede arm bezit
nagenoeg wrijvingloze draaipunten. Door een gebogen of ge
knikte vorm wordt de hoekfout (zie aldaar) zo klein mogelijk
gemaakt. Meestal is aan de pickuparm een automatisch wer
kend mechanisme voor uitschakeling verbonden.
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Pickupkop
Het deel van de aftastarm, waarin het eigenlijke aftastorgaan
is ondergebracht. Vaak is de kop verwisselbaar gemaakt, om
verschillende groefprofielen te kunnen afspelen, of zijn voor
dit doel in de kop twee systemen aanwezig, door een draaibeweging naar keuze in actie te brengen.

Pi ck upsystem en
Er bestaan drie hoofdgroepen.Kristalsystemen (zie aldaar), berustend op het piëzo-clektrische
effect van enige kristallen.
Magnetische systemen (zie aldaar), berustend op het elektro
magnetische principe, en
Dynamische systemen (zie aldaar), berustend op het elektrodynamische principe.

Piëzo-elektriciteit
De gebroeders Curie ontdekten in 1880 het piêzo-elektrische
effect. Daarmee wordt het verschijnsel aangeduid, dat bij be
paalde kristallen (Seignettezout, kwarts, toermalijn enz.) onder
mechanische belasting als druk of trek aan hun oppervlakken
elektrische ladingen vertonen. Deze eigenschap wordt benut
voor het omzetten van mechanische in elektrische trillingen
(pickups) en omgekeerd (luidsprekers en telefoons).

Plateau
Zie „Draaitafel".
i

Lakplaal
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9f plastic

Platenfabricage
Aanvankelijk werd een opname rechtstreeks in een wasplaat
gesneden. Nu maakt men eerst gebruik van de magnetische
band en brengt dan de opname over op een lakplaat, die de
onhandige wasplaat verdrongen heeft. Deze omweg via de
band biedt verschillende voordelen. Het is nu mogelijk, de
lakplaat te snijden met alle zorg en aandacht. In de band
opname kunnen desgewenst nog correcties worden aange
bracht en de band opent de mogelijkheid, de groevenafstand
te regelen naar de grootte van de plaatselijke amplitude (zie
„Variabele spoed"). Na het snijden van de lakplaat wordt de
oppervlakte elektrisch geleidend gemaakt, daarna in een galva
nisch bad verzilverd en vervolgens zo zwaar verkoperd, dat een
stevige „Vader" is ontstaan, waarmee platen geperst zouden kun
nen worden. Dit doet men echter niet. Zekerheidshalve worden via
een tweede positieve copie, de „Moeder" — steeds weer langs
galvanische weg — een aantal „Zonen" vervaardigd. Dit zijn
dan de werkmatrijzen, waarmee het persen begint. Het gehele
proces vereist de grootst mogelijke zorg, want een verruwing
van de oppervlakte, die bij één van de tussenvormen zou ont
staan, bederft de kwaliteit onherroepelijk. Hoe zeer dit er op
aan komt, blijkt uit een getal: de kleinste voorkomende af
wijking van de groef ligt in de orde van grootte van 1/100.000
mm. Ten opzichte van deze uitwijking moet de ruwheid van de
oppervlakte nog aanmerkelijk geringer zijn .

Platenmateriaal
Voor normale „78" platen wordt een mengsel van hoofdzakelijk schellak en gemalen leisteen als grondstof gebruikt.
Het grote percentage „opvulstof" maakt de plaat hard en......
goedkoop, maar is tevens een oorzaak van het storende ruisen.
In de wanden van de groef bevinden zich de minuscule stukjes
steen, die de oppervlakte ruw maken en de naald in trilling
brengen. De grondstof voor de microgroefplaten (snelheid 45,
33V3 of 162/3 o.p.m.) is een „plastic" of „kunststof") nl. het
copolymeer van vinyl-chloride en vinyl-acetaat, zonder „op
vulling". Dit materiaal is zeer homogeen en levert uiterst gladde
groefwanden. Vergeleken bij schellak is deze grondstof enigs
zins week en meegevend. Dit draagt ook bij tot de nagenoeg
totale afwezigheid van geruis. Plastic platen zijn onbreekbaar,
doch door de aard van het materiaal en de fijnheid van de
groeven zeer gevoelig voor beschadiging en stof.

Platenruis
Zie „Platenmateriaal" en „Naaldruis".
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Platensnijder
Het snijden van de groef in de originele lakplaat gebeurt met
een diamanten snijbeitel, die in trilling wordt gebracht door
een magnetisch of dynamisch systeem, dat gelijkenis heeft met
een overeenkomstig weergeefsysteem en is aangesloten op een
speciale versterker. Ditwijls wordt de snijbeitel langs elektrische
weg verhit, om de gladheid van de groef te vergroten. Bij het
snijden ontstaat een spaan, die door een afzuiginrichting wordt
verwijderd.

Platensoorten
Naar het materiaal waaruit ze zijn vervaardigd, onderscheidt
men schellak- en vinyl (plastic) platen. Schellakplaten bezitten
zonder uitzondering een normale grove groef en zijn voor een
draaisnelheid van 78 o.p.m. bestemd. Ze worden met de nor
male saffier (N) gespeeld. Alle plastic platen zijn met microgroeven uitgevoerd. Op een enkele uitzondering na (de tijdelijk
verkochte Philips Minigroove), die 78 o.p.m. liep, ligt de snel
heid van deze LP platen op 45 of 33 V6 o.p.m., terwijl ook
162/3 is ingevoerd. Voor het afspelen wordt de spitse microsafier gebruikt (M of LP). Er bestaan 16'-/;i-platen met een nog
fijnere groef, waarvoor een speciale naald benodigd is. Schel
lakplaten worden gemaakt in een doorsnede van 25 en 30 cm
(resp. 10 en 12 inch); LP platen eveneens en bovendien in
17 cm. Laatstgenoemde diameter voornamelijk voor 45 o.p.m.
Deze handige en lichte plaatjes zijn bijzonder populair en
overtreffen de schellakplaten in kwaliteit en speelduur. Het is
van het grootste belang, altijd de juiste draaisnelheid en vooral
ook de passende saffier te kiezen. De labels en hoezen ver
melden alles wat hierop betrekking heeft.

I
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Platenspeler
Een afspeelapparaat, waar de platen stuk voor stuk met de
hand op gelegd worden.

Platentang
(Handelsnaam „Miragrip") Een onmisbaar instrument voor
ieder, die prijs stelt op het behoud van z'n kostbare collectie.
Het is een speciale tang, bestemd om de platen aan de rand
vast te houden. Aanraken van de platen met de vingers,
waardoor de oppervlakte kleverig wordt en stof vasthoudt, is
dan volkomen overbodig.
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Platemu isselaar
Een apparaat, dat automatisch een stapel platen achtereen
volgens speelt. Moderne wisselaars zijn uitgerust met tal van
automatische, door drukknoppen in werking te stellen voor
zieningen en de platen worden bij het wisselproces niet be
schadigd. Zie ook: „Automatische platenspeler" en „Afspeelwijzen".
Pre-echo
Zie „Echo-effect".

Progra mmn h erhaling
Door een bijzondere voorziening aan een wisselaar kan één
bepaalde plaat voortdurend worden herhaald. Voor studie- en
reclamedoeleinden is dit een bijzonder voordeel.

R

Randaandrijving
Bij de oudere platenspelers met één snelheid werd als regel
de as van de draaitafel aangedreven via een wormoverbrenging, maar de later uitgevoerde modellen met meerdere- snel
heden werken bijna zonder uitzondering met randaandrijving.
Hierbij wordt de omtrek van de draaitafel via een of meer
tussenwielen d.m.v. wrijving aangedreven.

Rep et eer inrichting
Het komt voor dat men een plaat of een deel daarvan nog
maals wil beluisteren. Platenwisselaars met een repeteertoets
bieden daartoe de mogelijkheid.

RuisIUt er
Oudere platen kunnen storend ruisen. Het is zeer handig, in
de platenspeler zélf een filter bij de hand te hebben, dat met
één beweging het ruisen verzwakt of opheft.

Saffiernaald
Zie onder „Naald" en „Groefprofiel".
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Scheidingsfilter
(Ook: Luidspreker- en ,,Cross-Over"filter)
Dit is een uit zelfinductie(s) en capaciteit(en) opgebouwd filter,
dat tussen een versterker en een combinatie van minstens twee
luidsprekers wordt geschakeld. Het doel is, elke luidspreker
alleen in een deel van het toongebied te laten werken. Daar
mee wordt een belangrijke bron van vervorming onschadelijk
gemaakt, nl. onderlinge beïnvloeding van lage en hoge tonen
in de luidspreker (intermodulatie). Als frequentie waarbij de
toongebieden op elkaar aansluiten wordt bij 2-wegs filters ge
woonlijk 1000 Hz gekozen. Er zijn ook 3-wegs filters, voor het
verdelen van het toonspectrum over drie luidsprekers of luidsprekergroepen, waarbij de overgangsfrequenties bv. bij 800 en
5000 Hz liggen. Een bijkomstig maar haast even belangrijk
voordeel van toepassing van een scheidingsfilter is de ruim
telijke weergave, die ontstaat als het geluid niet meer uit één
punt komt.

I
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Seignettezout
Kristallen van dit zout (kalium-natrium-tartraat), ook wel Rochelle-zout, zijn wegens het sterke piëzo-elektrische effect zeer
geschikt voor pick-ups. Zie ook „Piëzo-elektriciteit" en „Kristalsysteem".

5

Snelheid (gelijkmatige -)
Deze is van zeer groot belang voor een natuurlijke weergave.
Als de snelheid zich tijdens een omwenteling wijzigt, ook al is
dat maar een fractie van één procent, dan kan dit o.a. als
„jankew" hoorbaar zijn. Zie „Toonhoogtevariaties",

Snijapparaat
Zie „Platenfabricage" en „Platensnijder".

i
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Sn ijkarakterist iek
Dit is de frequentiekarakteristiek,
volgens welke de snijbeitel de
trillingen in de originele lakplaat
snijdt. Om technische redenen
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zijn de uitslagen voor de lage tonen kleiner gehouden dan
met de werkelijke sferkteverhouding overeenkomt. Daaren
tegen is de optekening van de hoge tonen sterker dan nor
maal, met de vooropgezette bedoeling, dat bij de weergave
een overeenkomstige verzwakking van de hoge tonen zal wor
den toegepast. Daarmee zinkt dan tevens de sterkte van het
onvermijdelijke ruisen tot onder de grens van hoorbaarheid. De
platenfabrikanten passen nog niet allen dezelfde snijkarakteristiek toe. Om de weergave in overeenstemming te doen
zijn met het origineel, moet de afspeel-karakteristiek in over
eenstemming zijn met de snij-karakteristiek. De fabrikant van de
afspeelpickup kan er voor zorgen, dat deze de vereiste ka
rakteristiek bezit, maar het is ook mogelijk de correctie in een
achter de pickup geschakeld elektrisch filter te doen plaats
vinden, of in de versterker waarop de pickup wordt aange
sloten. Zie ook „Afspeelcorrectie".
i’
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Snijsnelheid
Snijsnelheid of uitwijksnelheid is de snelheid die de snijbeitel,
resp. de afspeelnaald, dwars op de groefrichting bereikt en
die wordt genoteerd in cm per sec.

■i

Spanningkiezer
Een speciale contactstop, die het instellen van apparaten —
waaronder ook platenspelers — op verschillende netspannin
gen, sterk vereenvoudigt.

Speelduur
Deze is afhankelijk van een drietal factoren, nl. draaisnelheid,
aantal groeven per mm en de gesneden ruimte (verschil in
diameter van buitenste en binnenste groef). Bij platen met
variabele spoed is het aantal groeven per mm niet constant,
maar variëert met de grootte van de groefuitwijking. Per zijde
is de speelduur als volgt:
„78"
id.
„45"
„33"
id.

25
30
17
25
30

!
:•
I

cm 0 ca. 3 min.
„
„
5 „
„
„
8 „
„
„ 1.5 „
„
„ 20 „

Bij deze opgaven is gerekend op de normale, constante spoed.
Door toepassing van variabele spoed kan de speelduur wel
het dubbele bedragen.
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Spil
Bij platenspelers een korte asstomp, bi| wisselaars echter een
belangrijk deel van het wisselmechanisme (stapelas). Bij wisse
laars is de spil als regel vervangbaar door een normale korte
as, voor het niet-automatisch spelen. Zie ook „Centreergat".

'

Stabilisator
Vele platenwisselaars maken gebruik van een stabilisator om
de stapel platen die op de wisselspil rust vlak te laten liggen.
Dat deze vaak lastige stabilisator niet onmisbaar is, bewijzen
de wisselaars, waarbij door een ingenieuze constructie van de
stapelas de platen zonder meer vlak en horizontaal liggen.
Het grote voordeel is hierbij gelegen in de mogelijkheid, om
ook tijdens het spelen nog platen te kunnen verwisselen of
toevoegen. Een dergelijke rechte as is ook gunstig uit het
oogpunt van slijtage aan het centreergat. Zie ook „Valmechanisme".

Stapelas
I
i

De as, waarop bij wisselaars de voorraad platen wordt gelegd
en die tot taak heeft, het achtereenvolgens omlaag vallen van
de platen te besturen. Zie ook „Valmechanisme".

I

Stopinrichting
Een voorziening bij wisselaars en automatische platenspelers
om het afspelen te onderbreken en het apparaat te doen
stoppen. Ook: de automatische afslag aan het einde van een
plaatzijde of — bij wisselaars — de voorziening om het appa
raat na het spelen van de laatste plaat stil te zetten. Zie ook
„Uitschakeling".
42

’

Storingen (bijgeluiden)
Notuurlijkheid en kwaliteit van de weergave worden door bij
geluiden sterk geschaad. De oorzaken zijn verschillend:
1. De plaat zelf ruist sterk, bv. door slechte opname of in
ferieur materiaal of als gevolg van zeer veelvuldig afspelen.
Tot op zekere hoogte kan een klankregeling (of ruisfilter)
nog verbetering brengen.
2. In de groeven geraakt stof veroorzaakt aanmerkelijk ster
ker ruisen en versnelt de slijtage, zowel van de plaat als van
de afspeelnaald. Het voorkomen van stoffig worden is de
beste remedie. Af en toe reinigen met de daarvoor in de
handel zijnde middelen is zeer aan te bevelen.
3. Kleine krasjes veroorzaken tikkende en sputterende bijge
luiden. Diepe krassen zijn zeer storend en bovendien ge
vaarlijk voor de naald.
4. Knetterende bijgeluiden ontstaan als gevolg van elektrische
ladingen aan de plaatoppervlakte, opgewekt door wrijving
tussen naald en groef. Door een behandeling met een vloei
stof of een geprepareerde doek is dit verschijnsel, dat ook
tot het aantrekken van stofdeeltjes aanleiding geeft, voor
enige tijd op te heffen. Een eenvoudig middel is ook het
afwrijven — vóór het spelen — met een vochtig zeemleren
lapje.

Storingen (elektrische)
Brommen is zeer hinderlijk. Foutieve aansluiting en ontbrekende
of gebrekkige afscherming kunnen o.a. de oorzaak zijn. Zie ook
„Afscherming" en „Brommen".

Storingsniveau
Het brommen en ruisen, in de versterker ontstaan, ontwikkelt
aan de uitgang een zeker elektrisch vermogen. De verhouding
tussen dit en het nuttige vermogen, in db uitgedrukt, geeft het
storingsniveau.
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Stroboscoop
Een schijf met een in een bepaald aantal blokjes verdeelde
zwarte ring, bedoeld als hulpmiddel om de draaisnelheid te
controleren. De werkina berust op het feit, dat het licht van
een op het net aangesloten lamp in snel tempo „flikkert" en
wel twee maal per periode van het net, dus 100 maal per
seconde bij 50 Hz. Valt dit licht op een draaiende stroboscopische schijf, dan zullen de blokjes bij een bepaalde snelheid
(afhankelijk van het aantal blokjes) schijnbaar stilstaan. Tijdens
één flikkering zijn de blokjes dan één plaats opgeschoven en
vallen samen met de indruk die nog op het netvlies van het
oog bestaat van de vorige flikkering. Bij een te lage snelheid
lopen de blokjes schijnbaar achteruit, bij te hoge snelheid
vooruit. Hoe sneller de schijnbare beweging, des te groter is
de afwijking. Voor elk van de normale toerentallen is een be
paald aantal blokjes vereist en een stroboscoop is alleen
bruikbaar voor de netfrequentie die er op vermeld is.
Zie de stroboscopen, afgedrukt op pag. 55.
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De tegenstand die de aftastnaald ondervindt bij zijdelingse uit
wijking. Bij lage frequenties (lage uitwijksnelheid) is de sta
tische stijfheid maatgevend. Men meet deze door de naald
over een bepaalde afstand opzij te drukken en dan de daar
voor benodigde kracht te bepalen. Bij hogere tonen (grote
uitwijksnelheid) gaat de dynamische stijfheid overwegen. Hier
bij speelt de massa van de bewegende delen een grote rol,
evenals de elasticiteit van het plaatmateriaal. Van de con
structieve problemen die hierbij moeten worden overwonnen
krijgt men enig idee, als men bedenkt dat bij een toon van
10.000 Hz de naald 20.000 maal per seconde vanuit stilstand
tot maximale snelheid komt en weer tot stilstand wordt afge44

remd. Een geringe dynamische en statische stijfheid is dus van
groot belang voor de levensduur van de plaat. De naalddruk
kan dan immers ook gering zijn en er is een kleiner risico dat
de naald door de optredende zijdelingse krachten uit de groef
wordt getild (dikke pijl in de linker figuur). De rechter afbeel
ding toont de juiste verhouding tussen de vertikaal gerichte
naaldkracht A en de horizontaal gerichte kracht R, die de
stijfheid moet overwinnen. G is de resultante van beide krach
ten. Zie ook „Compliance".

T

Testplaten
Teneinde allerlei eigenschappen van grammofoons te kunnen
vaststellen, als frequentie-karakteristiek, vervorming, bijgelui
den enz. worden speciale test- en meetplaten vervaardigd. Als
testplaat kan men ook een muziekopname beschouwen, waar
van vaststaat, dat de technische kwaliteit feilloos is.

Toerental
De draaisnelheid moet bij het afspelen gelijk zijn aan de bij
het opnemen gebruikte, die op het etiket vermeld is in omwen
telingen per minuut (o.p.m.). Gangbare toerentallen zijn 331lz,
45 en 78, terwijl veel platenspelers al worden ingerïcht voor
een vierde snelheid (16-/3) die echter voornamelijk als „spraaksnelheid" zal kunnen dienen.

Toerental-karakteristieh
Deze geeft het verband tussen toerental en belasting. Binnen
de voorkomende belastinggrenzen moet de draaisnelheid zo
constant mogelijk zijn.

Toongebied
Zie „Frequentiegebied”.
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Toonhoogtevariaties

3
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Afwijkingen in de draaisnelheid veroorzaken evenredig grote
variaties in de toonhoogte. Dit is een verschijnsel waar het oor
bijzonder gevoelig voor is, vooral bij weergave van bepaalde
instrumenten, als bv. de piano. Al naar het tempo waarin de
snelheid varieert, hoort men janken, vibreren of een lelijke
schorheid van het geluid. De beide laatste verschijnselen wij
zen op een fout in het aandrijfmechanisme (vuil of slingerend
motorrondsel). Janken heeft dikwijls z’n oorzaak in de plaat,
bv. als het centreergat niet zuiver in het midden zit of te ruim
is. De pickup slingert dan in het draaitempo heen en weer. De
snelheid waarmee de naald door de groef glijdt varieert dan
in het zelfde tempo en daarmee de toonhoogte. Platen die
door verkeerd bewaren krom zijn geworden geven ook aan
leiding tot janken, vooral bij wisselaars, waar een dergelijke
plaat op de er onder liggende plaat gaat glijden. Nog een oor
zaak van janken is een vet geworden tussenwiel.

|

Toonregeling
Zie „Klankregeling".

Transistor-voorversterker
I

Magnetische en overeenkomstige systemen leveren weinig
spanning en zijn niet geschikt om zonder meer op de grammofoonbussen van een radiotoestel te worden aangesloten. Daar
om wordt bij dergelijke pickups een voorversterker toegepast.
Er zijn bepaalde voordelen verbonden aan het gebruik van
een transistor voor dit doel, in plaats van een buis. Brommen
en micr.pf.onie zijn geheel afwezig; afmetingen en verbruik zijn
gering. Zie ook „Voorversterker".

i
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Turn-over systeem
I

Een benaming voor een dubbelzijdige pickupkop, voorzien van
twee aftastnaalden, die door een draaibeweging van de kop
om de lengte-as naar behoefte worden gekozen.

!
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Tweepolig
Betekent: van twee polen voorzien. Dit kan betrekking hebben
op een motor (zie aldaar) of op de bouw van een magnetische
pickup.
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U itgangsspanning
De spanning die een pickup levert bij het afspelen van een
plaat. Ook: de spanning aan de uitgang van een versterker,
bv. aan de luidsprekerbussen.

Uitloopgroef
Een wijd gespatiëerde groef aan het slot van de plaatzijde,
eindigend in een gesloten cirkelgroef.

Uitschakeling (automatische)
.De uitloopgroef bezit een spatiëring (spoed) van minstens 2,5
mm en veroorzaakt een versnelde binnenwaartse beweging van
de pickuparm. Hierop komt het uitschakelmechanisme in actie,
resp. het wisselmechanisme bij een platenwisselaar.

Uitwijksnelheid
Zie „Snijsnelheid".

Valmechanisme
Verbeteringen aan het wisselmechani
dat de platen achtereenvolgens laat vallen, zijn er steeds op
gericht geweest, de platen met meer zorg te benandelen en de
bediening te vereenvoudigen. Deze ontwikkeling vertoont drie
fazen-.
1. De onderste plaat wordt van de stapel gescheiden door
tussen de platen schuivende messen.
2. De. platen rusten op een knik in de spil. De onderste plaat
wordt opzij geschoven, valt over de rand van de knik en
glijdt langs de as op de draaitafel.
3. De platen rusten op drie uit de rechte spil naar 'buiten
stekende steunpunten. Bij het wisselen worden alle platen,
behalve de onderste, vastgehouden. De onderste glijdt, on
belast door de stapel, vrij langs de spil naar beneden.
Om de stapel platen horizontaal in evenwicht te houden is bij
de constructie volgens 2 een gewicht in de vorm van een sta47
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bilisatie-arm nodig. Bij de modernste uitvoering volgens 3 is
dat overbodig. Dit biedt o.a. het voordeel dat de voorraad
kan worden aangevuld, resp. gewijzigd, tijdens het spelen.

:
■

Variable micrograde
Zie „Variabele spoed".

Variabele spoed
Bij normale platen zijn de „dammen" tussen de groeven even
breed als de groeven zelf. (Zie „Groefprofiel"). Deze dammen
worden alleen benut bij maximale uitwijking van de groeven,
als de „toppen" elkaar nagenoeg raken. Dit komt alleen voor
in de allerluidste passages. In zwak opgenomen gedeelten
(pianissimo) is de ruimte die de dammen innemen nutteloos.
Na jarenlang werken is het gelukt een methode te vinden,
waarbij de groeven steeds zo dicht tegen elkaar aangedrukt
liggen, als met het oog op de er in voorkomende uitwijkingen
mogelijk is. Bij het opnemen moet het mechanisme dat de snijkop over de lakplaat transporteert dus tijdig „weten" dat een
luide passage op komst is. Dit is slechts mogelijk door het
tussenproces van de magnetische band, als vóór de weergeefkop een extra kop wordt geplaatst, die de sterkte van de
opname „peilt" en er tijdig voor laat zorgen dat het transport
van de snijkop versnelt als er een sterke passage in aantocht
is. Vooral bij microgroefplaten vereist dat een enorme precisie,
maar de winst in speelduur en dynamiek is dat waard. De be
reikbare winst is vanzelfsprekend afhankelijk van de aard van
een muziekstuk.
Duitse benamingen van deze methode: Füllschrift en „Variable
Grade". Engelse aanduidingen: Extended Play en Auto Margin.
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Versterker
Een pickup zet mechanische trillingen om in elektrische, maar
het opgewekte elektrische vermogen is uiterst gering. Er is dus
een aanzienlijke versterking nodig om het vermogen te berei
ken dat voldoende is voor een luidspreker. Een versterker, voor
grammofoondoeleinden moet aan bepaalde eisen voldoen, die
weer verschillend zijn voor de diverse pickupsystemen. Het
deel van een radiotoestel dat aan de luidspreker voorafgaat
kan als versterker worden benut bij een kristalpickup. Overi
gens met wisselvallig succes, omdat een dergelijke „versterker"
zelden ideaal aangepast zal zijn bij de betreffende pickup.
Om een magnetische pickup bij een radiotoestel te kunnen
gebruiken is praktisch altijd een voorversterker nodig. (Zie
aldaar).
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Speciale grammofoonversterkers zijn uiteraard geheel aange
past voor het doel, waarvoor ze zijn bestemd. Ze bestaan in
verschillende (elektrische) grootten, zowel in kant-en-klare
vorm (bv. de bekende „Wagner" versterker) als in bouwdoosvorm (Ultraflex-2 e.a.). De Uitgeverij „De Muiderkring" levert
verschillende ontwerpen voor deze voordelige zelf te bouwen
versterkers met vermogens van 4 tot 30 Watt.

Vertikaal schrift
(Edison schrift, „Hill and Da!e,,-methode)
Systeem van geluidsregistratie, waarbij de groef niet zijdelings
uitwijkt, maar in diepte varieert. Edison paste dit systeem toe bij
zijn Phonograph met wasrollen en van Pathé zijn er ook platen
met vertikale modulatie geweest. Tegenover enkele voordelen
staan grotere nadelen, waaronder een onvermijdelijke afspeelvervorming. Zie ook „Geschiedenis".

Vervorming
(Ook: Distorsie) Elk verschil tus
sen het oorspronkelijke geluid,
zoals dat bij de opname klinkt,
en de weergave via de luid
spreker, is te wijten aan „ver
vorming". Het optreden van ver
vorming is nooit geheel te ver
mijden, maar de moderne tech
niek beschikt over middelen om
de vervormingen die tijdens
het proces van opnemen en weergeven ontstaan tot een mini
maal bedrag terug te brengen. Naar oord en soort wordt ver
vorming onderscheiden in lineaire en niet-lineaire. Lineaire
vervorming is aanwezig als de oorspronkelijke sterkteverhouding tussen tonen van verschillende hoogte verloren is gegaan,
d.w.z. als de frequentiekarakteristiek (zie aldaar) niet vlak is.
Er bestaan verschillende middelen om deze fout min of meer op
te heffen (correctiefilters, klankregelaars). Niet lineaire vervor
ming is aanwezig als de weergave geluiden laat horen, die
in het originele geluidsbeeld niet aanwezig waren. Dit ver
schijnsel treedt op in een niet volmaakte versterker. Wordt
hier een enkelvoudige toon toegevoerd, dan verschijnt aan de
uitgang niet alleen deze toon, doch ook een of meer nieuwe
49
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tonen (harmonischen), waarvan de frequentie een veelvoud is
van de oorspronkelijke toon (grondtoon). Voor het gehoor
maakt dit de toon scherper. Veel ernstiger zijn de gevolgen als
aan deze versterker twee tonen gelijktijdig te versterken worden
gegeven. Door wederzijdse beïnvloeding ontstaan dan niet al
leen voor beiden de hiervoor genoemde harmonischen, maar
bovendien een hele reeks van som- en verschilfrequenties. Dit
heet intermodulatie. In een goede versterker kan deze vervor
ming onder de grens van waarneembaarheid blijven. Als nietlineaire vervorming eenmaal is ontstaan, kan hoogstens de
hinder er van verminderd worden, bv. door een deel van het
toonbereik d.m.v. de klankregelaar te verzwakken. Een voor
de grammofoon karakteristieke vervorming kan ontstaan bij
het aftasten van de groef door de naald. Zie „Afspeelvervorming".

Vervorm ingspercentage

i

i

J

De mate van de vervorming, uitgedrukt in een percentage, is
een maatstaf voor de genietbaarheid van de weergave. Het is
normaal dat het vervormingspercentage toeneemt als de ver
sterker meer vermogen moet leveren. Voor het beoordelen en
vergelijken van versterkers is het dus nodig te weten hoe het
verband is tussen vermogen en vervorming. Een vervormingskarakteristiek geeft daarvan een duidelijk beeld. Vervorming
wordt uitgedrukt in een percentage, dat de sterkteverhouding
aangeeft van in de weergeefapparatuur ontstane harmonischen
t.o.v. de oorspronkelijke trilling. Vroeger nam men genoegen
met 5% harmonische vervorming, maar in moderne versterkers
blijft deze vervorming beneden 0,5%. Veelal wordt vervorming
tegenwoordig gemeten volgens de intermodulatie-methode,
waarbij twee tonen in een versterker worden gevoerd, gev/oonlijk in een 1 : 4 sterkteverhouding. De beïnvloeding van de
zwakke (hoge) toon door de sterke lage toon, als intermodulatie-percentage uitgedrukt, is in normale gevallen evenredig
met de harmonische vervorming en bedraagt ongeveer het vier
voudige. 0,5% harmonische vervorming komt dus ongeveer
overeen met 2% IM vervorming.

t

Vierpotig
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Van vier polen voorzien; bv. de aandrijvende motor van een
platenspeler. Zie „Motor".

Voorverster her
Wordt geschakeld tussen een pickup die een geringe spanning
geeft en een versterker die niet gevoelig genoeg is om direct
50
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op die pickup te worden aangesloten. Meestal bevat een
voorversterker ook reeds de vereiste elementen voor afspeelcorrectie en vaak ook klankregelaars en filters. Als de uitgangsimpedantie laag genoeg is, kan de voorversterker op een
grote afstand van de hoofdversterker worden opgesteld.

Weergave apparatuur
Verzamelnaam voor alle apparaten, benodigd voor elektrische
reproductie, als: platenspeler of -wisselaar, versterker (vaak
radiotoestel) en luidspreker.

w

Weergavebereik (Pickup met groot-)
De hedendaagse grammofoonplaat omvat een toonbereik,
even groot als van het menselijk oor. Om uit de plaat „te halen
wat er in zit" is dus een aftastorgaan nodig, dat over een
minstens even groot weergavebereik beschikt. Dergelijke sys
temen zijn in verschillende uitvoeringen beschikbaar. Zie
„Pickupsystemen".

i

Weergavekwaliteit
Zie „Versterker" en „Vervorming".

Werkei ijkheidsiu eergave
Populaire uitdrukking, waarmee een weergave wordt aange,duid die kwalitatief zo hoog staat als de moderne techniek
veroorlooft en die de werkelijkheid dus het dichtst benadert.
Afkorting: WW

z

Zweving
Uitdrukking die wel wordt gebruikt, als „’Toööh'öogfe-vcrriertie^
wordt bedoeldfZie aldaar. J
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De beste platen op uw pickup:

jÈ®».
45 E.P. POPULAIR

33 L.P. KLASSIEK

33 L.P. KLASSIEK

ORIGINAL CAST:
„HIGH SOCIETY"

BEETHOVEN:

BEETHOVEN :

Symphonie No. 7 In A, Op. 92

Concert No. 5 In Es, Op. 73

Louis Armstrong: High So

The Philharmonia

Orchc-

„Emperor" Solomon, piano

stra, o.l.v. Otto Klcmperer

met The Philharmonia Or-

33 CX 1379 (33)

chestra o.l.v. Herbert Men-

ciety Calypso - Bing Crosby:
Llttle One - Frank Sinatra &
Cclcsto Holm: Who Wants
To Be A Milllonaire? - Blng
Crosby & Grace Kelly: True
Love * CAPITOL EAP 1-750
ORIGINAL CAST:
„OKLAHOMA"

ges

MOUSSORGSKY:
Pictures At An Exhlbition The
Philharmonia

Concert In D, Op. 61

Orchcstra,

o.l.v. Herbert von Karajan

Yehudi Menuhin, viool met

33 CX 1421 (33)

The Philharmonia Orches-

The Jay Blackton Orchestra: Ouverture - Gordon Mac
Rae: Oh. What A Beautilul
Mornln' - Gloria Grahame
& Gene Nelson : All Er Nothln'
Gordon
MacRae,
Charlotte Greenwood, Ja
mes Whitmore, Shirley Jones, Jay C. Flippen & Mi
xed Chorus: Oklahoma •
CAPITOL EAP 1-595
NAT „KING" COLE:
„LOVE IS THE THING"

tra

BEETHOVEN:

Wilhelm

Furt-

ALP 1100

Symphonie No 5 In c, Op. 67
The Philharmonia

Orchc

stra, o.l.v. Otto Klempercr
33 C 1051 (33)
DONIZETTI:

MENDELSSOHN:
Symphonie No. 4 In A, Op
90 „Italiaanse"
SCHUBERT:

Hlghllghts uit de „LUCIA Dl

Symphonie No. 8 In b „Un-

LAMMERMOOR" M. M. Cal-

vollendete" The Philharmo

las - G. Dl Stelano enz. Or

nia Orchestra o.l.v. Guido

chestra and

Cantolli

.Maggio

Chorus

of

Musicalo Fioron-

tiono', o.l.v. Tullio Serafin

Can I Go Without You? - Lo-

33 CX 1385 (33)

ALP 1325

NAPOLITAANSE
LIEDEREN:
Surdate - ‘O Marenariello -

ve Is The Thlng

GUITARRAS
PORTUGUESAS:

Torna

a Surriento ’ Era de

maggio - Voce ‘e notte - Se-

Riddle. CAPITOL EAP 1 -824

Domingos Camarinha (guitarra

renata a Surriento - Canzona

LORD FLEA & HIS CALYPSONIANS:

Portuguesa) - Santos Morelra

appassiunata

„SWINGIN* CALYPSOS"

i

o.l v.

wangler

When I Fall In Love - Where
Stay As
Sweet As You Are. Wilh Or
chestra Conducted By Nelson

ALP 1300

BEETHOVEN:

(viola)

33 HPX 107 (33)

-

Schipa, tenor

Torna

Tito

QBLP 5044

VIVALDI:

BRAHMS:

Bachelor** Life - I Can't Cross
Over
Calypso Be Bop
Pretty Woman. Starring Lord

Symphonie No. 4 in e, Op. 98

The lour seasons Virtuosa di

The Philharmonia

Orche

Roma (Collegium Musicum

Flea On Vocals And Gultar.

stra o.l.v. Herbert von Ka-

Italicum) o.l.v. Renato Fa-

CAPITOL EAP 2-842

rajan

sano

33 CX 1362(33)

ALP 1234

N.V. BOVEMA • GRAMOPHONE HOUSE • HEEMSTEDE
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nitf^UWP Uiterst langzaam maar héél zekerder-

nieuwe
QAfffflPr
saffier

slijt uw afspeelsaffler. Geen wouden bij

van één 30groef
cm LP-plaat
, het
glijdtafspelen
een halvekilometer
langs de
kleine raakvlakjes vanlde^ff^r.% eg:.

nieuwep#f®#ivi
fef#«fel
per mm2 op rusten.
klank

IjNa lOOjtot ISO uren komjt hetmcfyient, dat
^e godheid van dé weergave der logé
tonen wordt aangetast. Dg<ar^blijft|hel
ni^bijld^lijt^lakjes aan^e s®fi<gbë^
ginnen de groeiwonden te beschadigen.
Wees er dus ^iM>^ffin®e«ff® te
verni«*|wëg Bf d||EIpC|||ei|0nSn is
dat een werkj^ydgëéji ogJnbUk.W
W- .
®
:f
=
j»

1

gLACMaldin vogr vè|aleu|ingp
SNM 0 Duplonaald voor het krlitalsysteem
KST^en 8 (platenspeler» Miraphon 10 en 9.
wissëlaarsMlracordiS, 6^9).f
SN iO|yo<^he^LA^krigglsysteem KST 3
(Miracord 2). > ' ;fj| *
SN 12 voor het ELAC krisfalsysteem KST 5
(MiraphottB e*gMi^cord3).
SM 11 UitalüiteQdiyqöY mlcrogroeven, pait
ln KST 9 en 11.
SN 2. resp. SM 2 saffieren voor het elektro
magnetische systeem ELAC MST 2 (Mlraphon HM, Miracord 8 M).

KWALITEITSPRODUCTEN VOOR ELECTRONICA
MUIDEN

TEL. 02942-341*
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Vingerafdrukken
de schrik van misdadigers en
platenliefhebbers
Voor de zware Jongens beduiden ze:
het einde van de vrijheid

miragrip
Uit en in de hoes, opleggen en
omkeren: het gaat alles even
natuurlijk en moeiteloos met de
MIRAGRIP.
Door de brede met rubber be
klede bekken heeft de MIRA
GRIP een enorme greep op de
plaatrand, zonder abnormaal te
knellen en zonder inspanning.

Fl. 1 2,50

De MIRAGRIP is van oerdege
lijk Engels fabrikaat, zwaar ver
chroomd en onverslijtbaar. En
de prijs: een lage premie op het
behoud van uw platencollectie.

KWALITEITSPRODUCTEN VOOR ELECTRONICA
muiden

TEL.02942-341*

I

»

to

h

voor toon
zuiver
en echt
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Een ELAC platenspeler schenkt u vol*
maakt muziekgenot!
Om het even of u in de stemming bent
voor een klassiek werk of behoefte
voelt om iets luchtigs te horen:
Met de ELAC hoort u het op z'n luis
terrijkst ! Door een tot het uiterste ge
voerde mechanische precisie is de
weergave vrij van bijgeluiden. Het be
faamde ELAC kristalelement - top
prestatie van specialisten - reprodu
ceert elke toon, elke nuance.
De MIRAPHON10 heeft vier snel
heden, is omschakelbaar voor twee
netspanningen en wordt geleverd als
inbouwchassis (desgewenst te mon
teren op afzonderlijk leverbare me
talen voet) of in een fraaie koffer.

miraphon IQ

KWALITEITSPRODUCTEN VOOR ELECTRONICA

M U I DE N

TEL. 02942 - 341 *

VOOR BELGIË :

CRA FT, 239-243 rue Petite Voie, HERSTAL (Luik) Tel. (04) 64.09.09 - 64.05.04

WAGNER INSTALLATIE

Een WAGNER installatie

be

slaat uit Vier perfect op elkaar
:Ójn)i|.<ft|>A«te o©nbedob.‘ï;.ï:;:.

WAGNER versterker.

voor

9iijWatlblj 2% I.M.vcrvorminq.

Werkelijkheids

^ /

Weergave

Afzonderlijko dubbelzijdige
langen hoogregeling.Omschakefbaar op 4 ingangen. Gering

vërbrM.i.k.. •

in huiskamer,
yi^

schoollokaal

ELAC Miraphon 1 0
platenspeler.

of kleine zaal

VERDI basreflex luid
spreker.
Ingebouwd scholdlngrlillor.
majestueuze barweergave.

BREEDSTRALER
voor notuurtijko weergave van
de faoge en allerhoogste tonen.

Speelt grammofoonplaten met de hoogst
bereikbare kwaliteit.
Verbetert de weergave van een radio of
bandrecorder in hoge mate.
Ideaal voor aansluiting op de Draadom
roep^

.

Tevens prima microfoonversterking.

Uitvoerige gegevens worden gaarne verstrekt.

KWALITEITSPRODUCTEN VOOR ELECTRONICA
MUIDEN

TEL. 02942-341 *
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een nieuwe platenwisselaar

Alleen de lange ïfapelas Verraadt, dat de MIRACORD 9 geen
normale platenspeler js. jvliets - maar dan ook letterlijk niets is over van de ingewikkelde sta-in-de-wegs, die bij gewone
wisselaars het manipuleren met de platen bemoeilijken.
De MIRACORD 1^9Vjlitet het ingenieuze tast-mechanisme speelt
alle plaatgrootter ^willekeurige volgorde. Dank zij de exclu
sieve ELAC stapefas kan de platenvoorraad tijdens het af
spelen worden ^angavuld of gewijzigd. Eén drukknop bestuurt
alle functies, j M',
Overige kenmerken: KST-9: kristaIelement met duplo-saffier,
toonbereik tót boyen 15kHz; vle^lsnelheden: 78, 45, 33 73»
1 62/3 o.p.m^; /spéélt maxima al 1,0 platen, doch de MIRA
CORD 9 ^s;>te^nsjeén mfmu^tende normale platenspeler.

Zé

i

9'Ts-omschaftelbaar voor twee
De MIRACORD 9
netspanningen en wordt \cjelev1er’d als inbouwchassls (desgewenst te rnonteren op afzonderlijk
leverbare metalen voet) of J.n ean fraaie koffer.

KWALITEITSPRODUCTEN
HU I 1>EN

voor electronica
TEL. 02942-341*

VOO R BELGI.Ë :
CRAFT, 239-243 rue Petite Voie, HERSTAL (Luik) TEL. (04) 64.09.09 - 64.05.04

INHOUD TEVENS TREFWOORDENLIJST
A Aanpassing
Aardpunt
Adaptor
a.f.
Afronding
Afscherming
Afspeelcorrectie
Afspeelnaald
Afspeelvervorming
Afspeelwij zen
Aftastorgaan
Akoestische terugkoppeling
Amplitude
Automatische platenspeler
B Barium-titanaat
Basreflex
Basregeling
Bedieningsfouten
Bedieningsorganen
Belastingsweerstand
Berliner. E.
Berliner systeem
Boventonen
Breedstraler
Brommen
Bromveld
Buchmann en Meyer
Bundeling
C Centreergat
Centreerschijf
Chassis
Compliance
Constante snelheid
Constant velocity
Contragewicht
Cros, Ch.
Cross-over
Curie. Gebr.
Curve-correctie
D Decibel
Diamantnaald
Discophiel
Discotheek
Diskantregelaar
Distorsie

Draaisnelheid
Draaitafel
Dreunen
Driepuntsondersteuning
Duplonaald
Dynamiek
Dynamisch systeem
E Echo-effect

5
5
5

10
5
5
7
7
8

9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
20

12
12
13
13
32
27

13
13
13
13
14
14
14
34
20

40
35
14
14
S-15
15
15
14
15
15
16
32
16
16
16
16
17

Edison. Th. A.
17-20-49
17
Effectieve massa
Exlended Play
17
F Filter
17
17
Fonograaf
16
Fortissimo
17
Frequentie
19
Frequentiegebied
Frequentiekarakteristiek 5-14-19
48
Füllschrift
Fysiologische sterkteregeling 14
15
G Gehoorgrens
Gehoorkarakleristiek
14-15
19
Geluidsdruk
19
Gemengd spelen
Geschiedenis v d. grammofooon 20
20
Gevoeligheid
8-27
Golflengte
21
Grammofoon
10
Grammofoonkast
21
Groefprofiel
22
Grosftaster
12
Grondtonen
22
H Harmonischen
17
Hertz
23
Hi-Fi
23
High Fidelily
49
Hill and Dale
8-23
Hoekfout
23
Hoogcorrectie
23
1 Ingangsweersland
24
Inloopgroef
24
Intermodulatie
13-24-46
J Janken
11
K. Keramisch element
24
Klankfilter
26
Klankkleur
S-26
Knijpeffect
43
Krassen
26
Kristalsysteem
36
Kwarts
43
L. Lading
37
Lakplaat
26
Lateraalschrift
10
27
Lichtbandbreedte
27
Lineaire vervorming
14
Loudness Control
27
LP-platen
30
Luidspreker
31
WJ Magnetisch systeem

H-
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Magneto-dynamisch systeem 31
Matrijs
37
Medium Play
31
Meetplaten
31
31
Microfonie
31
Microgroeven
Mikron
22
32
Modulatie
32
Motor
Motor
32
32
Motordreun
32
Muiderkring
Naald
33
33
Naaldarm
33
Naaldgcluid
34
Naaldkracht
34
Naaldruis
34
Netspanning
Normale platen (NP)
35
8
Ovale naald
49
Pathé
35
Pauze-inrichting
Phon
15
16
Pianissimo
35
Pickup
35
Pickuparm
36
Pickupkop
36
Pickupsystemen
36
Piëzo-elektriciteit
36
Plateau
37
Platenfabricage
Platenmateriaal
37
Platenruis
37
Platensnijder
38
Platensoorten
38
Platenspeler
38
Platentang
38
Platenwisselaar
39
17-39
Pre-echo
39
Programma herhaling
15
Pijngrens
Randaandrijving
39
13
Reflectievlakken
Repeteerinrichting
39
40
Rochellezout
Rotor
32
40
Ruimtelijke weergave
39
Ruisfilter
32
Rumble
39
Saffiernaald
40
Scheidingsfilter
Schellak
35-37
5-7
Schermmantel
46
Schorheid

T

U

V

W

Z

26-36-40
Seignettezout
40
Snelheid
Snijapparaat
40
Snijkarakteristiek
40
Snijsnelheid
41
41
Spanningkiezer
41
Speelduur
42
Spil
42
Stabilisator
42
Stapelas
32
Stator
30-43
Stof
42
Stopinrichting
43
Storingen
43
Storingsniveau
44
Stroboscoop
44
Stijfheid
45
Testplaten
45
Toerental
45
Toerental-karakteristiek
36
Toermalijn
45
Toongebied
46
Toonhoogte-variaties
46
Toonregeling
46
Transistor-voorversterker
12-17
Trillingsgetal
Turn- o versy steem
46
16-39
Tussenwiel
46
Tweepolig
Uitgangsspanning
47
47
Uitloopgroef
47
Uitschakeling
47
Uitwijksnelheid
Ultraflex-2
49
13-47
Valmeehanisme
48
Variable Micrograde
48
Variabele spoed
Verdi luidspreker
11
48
Versterker
49
Vertikaal schrift
49
Vervorming
Vervormingspercentage
50
50
Vierpolig
29-37
Vinyl
7-50
Voorversterker
49
Wagner versterker
37
Wasplaat
20
Wasrol
Weerga ve-apparatuur
51
Weergavebereik
51
51
Weergavekwaliteit
Werkelijkheidsweergave
(WW)
51
Zweving
51

63

Studeer
Radio
techniek
Er ligt een toekomst
in de elektronica
voor hen( die van
aanpakken weten en
zich door zelfstudie
willen bekwamen.

© De enorme groei der
radiotechniek
schreeuwt om jonge
technici.

© Pak nu aan en vraag
ons om inlichtingen.

Schriftelijke cursus RADIO- AMATEUR
De Dr. Blan schriftelijke cursus . . x-adio-amaleur” om
vat een 12-tal in boekvorm uitgo-voerde lessen.
Bij een toezending van één les r>or maand wordt U
in één jaar tijd zoveel kennis bij gebracht, dat U het
„hoe" en „waarom” van de radiotechniek weet.
Deze verworven kennis kan voor- U aanleiding zijn
van Uw hobby een vak te maken met goede vooruit
zichten voor de toekomst. Ander on beschouwen deze
lessen om algemeen geïnformeerd te zijn over de
mooie techniek. Het zal hen do
gelegenheid geven
meer diepgaande literatuur Hierover te volgen. Een
staf van deskundige leiders staat
TJ terzijde om deze
eenvoudige studie tol een
inter-ossant genoegen te
maken.
Vraag eens een gratis prospectus Ra» dio-Amateur aan.
Cursuskoslen ƒ 6,— per maai»cl.
Cursusduur één jaar.

BON f 1 2.— REDUC. TIE
Bulletin en Hobby bulletin ontv
kosten van de cursus.

©E MOBOE

Abonné's op onze tijdschriften Radio

nQen een reductie van f 1 2.— op de totaal

-

BUSSOGW

Vormingscentra 7jl VOr)r radio en elektronica
Nijverheidswerf 17-19-21. P®**bu*

-f 0> G»*-o 83214. Telefoon (02959) 5600 en 2929
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