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Ia ..n korte 11l1eldiQ,g over Ter.chilleDde elettr041JUU1ieche micro-foODa, ..A-
.Gbeidea naar h\ID principe (en riehteffeet) Ill. I " '

, drubdcrot00ll8 lrondomgevoeli,g),
8Il.ihe1damicrofoons aohtvorm1g gevoelt,),
druk-anelheld.microfoone e8nzijdig gevoelig),

.< ,'Yolgen 'berekan1Dg8ll betreffende verschilHmde methoden, die gebroitt tuanen
" . wOri.. a•.,het richtetteet (richtend karakter) van e_ lIic 1'Ofoon te Tersterken~
~~:',.. '" ,

hze aethoden kunnen zowel van ako.sUeche, a18 van ele~tr1sche hUlpaicl4e18~ .
gebruit maken. Inkele voorbe.lden zijnl .

<{

a •. vO",l.'p.chakelde looptijdplj pen
b. voors••chakelde buizenbundels lIet buizen van ver8ehillende

l.~. (tubulaire lIierofoon)
c. co.inatie van m10rofoons tot een aierofoonzuil, die zowe,l

reoht, als gebogen kan zijn (lijn-ontvangere).
;~'Daaft1a wordt overgegaan op de opbouw van het ontwerp, zoals dat tijdena het

atatude.J'0ft4erzoek gegroeid i8.
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aet elettrisch an&logon ziet er als voIgt uit. zie fig.2.

1", •••chanische weerstand van het rillensysteem en van
luohtbeweging door de spleet langs de spoel of door
extra dempgaaa (in mechanische ohms)

m1 • ....a van het diafragma en spoel (kg.)

01 • coapliantie (stijfheid) Van het r111ensysteem (in ml/B)
f•• aandrijvende kracht (I/~)

De opge.8kte elektrische spanning bedraagt e • et i met e. lengte van de'
clraad (m) B • flux-dichtheid in Gauss, ~ • snelheid van bewegende spoel iA. ..
ala.

, ..1 IJ'Uklicrot'oons (rondomgevoelig)

I~ sal duidelijk zijn, dat, als de snelheid van het membraan (i) OD&fhan~
li~k van de frequentie is, de uitgangsspanning en dus ook de gevoeligbeid

'''en de IIl1crofoon (. WA) cScSk onafhankelijk van de frequentie is.
, De resonantiefrequentie van bovenstaand systeem le~gen wi.1 bij de loga-
"' rithaische middenfre4uentie tussen hoge (20.000 Hz) en lage (20 Hz) tonen
'. grans, dit is bij 1000 Hz •

1to .-u·iM . ',,111*..
])e .1.k.ro.~i8che lllicrofoons hebben als It•••rk d&t: de ge~u~\rtl1iD'"'~f;

'IU. d. microfoon treffen, een drudge.ollden apoel dom ...b••.,... ,"It ,,jieti ~~jJ

in ••• ''Permanent JI&8I1eetveld bevindt. Door d. beftgiagen d1'48'••' • .1.
(vaQ koper. al~ium O~ andere geleidende draad) maakt, wordt aan deui

.4. u.n' de.e spoel een elektrische 1nduktie.apanning 411 opge.ekt. De spoel , .. ,'
1sb....t1gd aan een me.braan, dat bestaat uit een stijf, bolvol"lll1g aiddens.···
,n ••n r111enrand, die voor een zo slap aogelijke ophanging van het 8ti.1vel~I!~
lliddenatuk aorBdraagt. In dooranede ziet het systeem er als volgt ui t. aie . '..
fig.1.~;-.""

. $ W1j aien uit fig.3, dat een uniform gevoelige dynamische microfoon, wat be- '
treft de frequentie, weeratand-gestuurd moet zijn (-resistance controlled-).
,Ie groene karakteristiek valt voor de hoge en voor de lage frequ..tiee met
6 dB/oct. af.
Dit kunnen wij corrigeren door toevoeging van enkele elementen. aie fig.4

Door toevoegen van de .eohanieche elementen'l.n~verandert~e karakteris~

tiek bij de hoge frequent1es van de getrokken lijn tot de geatippelde. ne .la
menten C." ri en M3.,eranderen de responsie bij de lage frequenties.

Op!erking. De stroom door m1-c1-r1 is een maat voor de elektrieche uit-
g&ngsspann1ng•

Bet is duidelijk dat de beweging van het membraan bepaald wordt door de
geluidsdruk &an de voorzijde van het membraan. Als gevolg hiervan is de
drukmicrofoon rondomsevoelig in tegenstelling tot de enelheidamicrofoon.

1.2 Snelheid,micr9f09Q8 (S-vormig gevoelig)

De elektrische uitgangsspanning van een drukmicrofoon is afhankelijk van
de druk (geluidsdruk) aan de voorzijde van het diafragma (membraan). Uiter
aard moeten wij er voor zorg dragen dat de achterzijde van het membraan voor~

het geluid niet toegankelijk is. Wi.1 kunnen echter het membraan aan beide
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lijd.n to.~.liJk;Jlak"1:0orde geluida801f.Je ".w~.,••!:;,', .. ': .".
wordt dan' b.pa.al~ door het .,erlchi1 in gel\J:J.d~~n"~,. .. ,.ltd••lt.. ~.~...,;.,
'sradient). Ia d. diltt. van het membrun k1.•1n t.o.v. d.;8'01f'1.ng_~••~·t*-;;5
1.idatril1iOB. 4aa correapo1ldeert de elektriache uitpnga.panai... bU ."i;;;, .' '
derge11jke .ft.lh.idaai.crofoon bij II&ssa.tur1~ (J) met d. ta*t..~/~.iheif";
(u) TaD d...l\l148.01t, die z1ch in een akoe.tisch .ediu. V.~Jt~~~~~
in .en vlakk. solt is de druk t&: .. u. ~ r.~. , k"..t&. .~ 'BtitK..." c ,

.odetJ ~.t'o ~ mot...,... )~Ti . '.
a.~v.r.oh11 van de pluidadrukken aan "eer.zijden van de beweeen4. ;lucht~}j~';;~~':
.~f8. roadom het m.ellbraan is dus bepalend voor 4e elektri.che uitlfl.D8aap_J'·,'~:
It••• het ceval van een vlakke golf. noem dikte van de luehtmasa& die de b .

. ~::'=a::••poel veroorsaakt ~X en neem X - 0 &aD in be t Dlidden van cUt :i~j~'lj

.Df'-'luid.t"Wt aohriJven nj als ~. P.-~ ~in Go&) i: (f I.TI.·;'~:;
4a:acie· •• z1jd. Tan de luohtmassa (X-O) vinden wij een geluidadruk'
"..~ .,,.. W(i: .. U ""'. ') • w&arin 9 de voortplanting8richt1»C van d.;,
_luici...lr &all.-1n (8,,0. pluid8golf loodreoht op lucht....a). Mil 4e &Ad.
"" 'st,4. oat.teat en drllk l'-s. II..,.. :.in ~ (. '" - ~~Coa8/~ e ) •
B.t drukT.raohi1 4,,". "'.-,....... !L 1'-'" C4)'6 """ C s,.., (C4 4 7C C4~ 6/£c J •
».....tlriJvncl. kraoh' t _ ,~,.. ... J. S ""'" eo, w'f: .1,,(W.oXC4~9/.ac.) .
.., a - OJpenlak ..an h.' luehtku••en. lIuen wi.1 DU een dikte ~'J( klein t ••~i~
4. 101l1en,t. van d. geluidsgolf, dan.

f". :s. W "",,,,, 4X GO$' eo_ <.ot:
'. • J.lff. ,&",,*1 CQ$ 9 C4aw-c , f~ fre.q,uet'thle,

W1J sien du. 4&t 4e aandrijvende kracht ev.nredig met de fre,uentie
' .. ·••n dergelijke microfoon moeten wij de re.onantiefr.qu.ntie van
braaa eD de deaping zo laag mogelijk ne.e•• I..er. dan kunnen wij de
tie v.rwaar10zen en ..tnden wiJ ..oor de snelh.14 j •

i. k :: f4.." Go~ 9 CooS eo-) i: en 111 d" iI

fr.quentieonatbankelijk voor }~~tie. bov.n de resGnantiefrequ.at1e (.~••
COntrolle4-) •

#'b' Rni-!!1.lh.ld'll1clOfoona (e.n.1jdig gevoe11g)
Wij pall nu op e. g8soh1ltte lI&I1ier een co.b1uti. malteD van •• clru.k- .n ...
••lheidaa1crofoon. Wij bor.D 1n de magneetum een pt el\ ge•• cl&ar4oo. ~
d. g.luld.101f de ~gel1jth.1d oa aan de aohterzijde vaa het ........ ,. 10- .
-.D. De achter.ijde van het gat 8luiten "ij af .et een ga&sj •• W1j ~b~.n 4.
aogel1jth.ld in de hand Oil het gat meer of mlnder dicht te d08l1 .1Ja, tOOl'
ODder .eer ver.chillende maasw1jdten van h.t gaa' te a.men. 1ft het .l.ttrt.oh
.,ervangings.ch.ma betekent dit de mogelijkheid o. -2r2 te varilren (c1e ft•• ~)~,

Wij hebben au een sy.te.m. "aarvan de elektriache uitgangss~tngcorre,pon
deert met een bepaalde druk- en zekere snelheidsbijdrage.
De uitganga8panning van een niet direktionele mierofoon (drukaioretoon) ala
lunctie van de af.tand r tot een puntbron wordt gegeven door.

met R1 - gevoeligheidsconstant.

W - llCf, met f - frequenti. in c/.
r - afstand tot puntvormige geluid.bron

(in m) ,
t - tijd (sec.).

De uitgangsspanning van de bi-direktionele sn.lheid.m1orofoon als tunotie ~aa

de afstand r en de golflengte A is. )
e ~. fL( 1Hnwif/... - ~Got.w'b/...,.1 Goa'

,- hoek tu.sen laval.richting van het geluid en de normaal op het ...braan.
In het algemeen kunnen wij de tweede term van de u1tdrukking voor eftb ver- .
waarlozen. Bij klei~e afstand tot de microtoon speeit deze term mee (nab1j
heidseffeet).
De uitgangsspanning van deze uni-direktionele mierofoon wordt.,

eel,. (R. + RI.~~ 8) Sin e.,,1::,..
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Voor de cardio!de morofoon. R1 - R2 - 1 wordt de, "Directional Bff101.07'',
D.B•• 1/3.

..

:::==:io::":a::.:;:"d:·ll:i::ii:~~~L~ .~ "t;;~' .
de 111cl'O'loon seen uitPD89JU.1ltllC. ~en wij ~ 1et. Cl"Qier ...:o~1 ...
staat d. -, -a. ilU£Mrj1gtd. (fig.6). "i:

2h"!9Ui!al .tt101,pol-' de verhouding van de total. opfel10Ma ."
van de beschouW'd. llicrotooll en de .-ta1At
.nergie van een ronclOll pvo.lip cl~-o~"'"'ullilllra.,....... "",
wijl de gevoelipeden van des. meRto•• ~ .~n~i>~1!;j';i

~oofdrichtingeng.lijk zija. .

In toral•• D.B.. ltr,I (£, + Ra,CD6.)3 .,"8 d. ..
41 r (2, .. Rio) &

8 1 R
---.0 8 1 - R2

...:2.-. 0
Jl2

Jl .
1

,

1 1
....... 1D.B·-'r --3

~~efO'09Q'Ist.!.n !It versterkt riehteff.et

&.2·'W'idi Ri

.~ aoeten een microfoon of een syeteem van microfoona prober.n \e -.ken,
tat een zeer duidelijke voorkeursrichting heeft.

Wij gaan hierbij ui t van reeds bestaande microfoona, hetzij dNk-, •••lh.1••~~.,~;!

of Q.ruk-snelheidsmicrofoons. Het miorofoon.yst,em op sieh, zoal. dat be.~<
van is op de voorgaande pagina'a, blijft due onv.rand.rd en .ij Dlmen on.. .
to,vlucht tot.

1. akoestiache hulpmiddelen

2. etektrisehe hulpmiddelen.

en/of

}~,;#

Als voorwaarde wordt ges teld, da t de afmetingen van het gehel. 87'te. billa":'"
redelijke grenzen moeten blijven (kleiner dan ca. 50 oa). De reed. b.k,nd, ..~
thoden om een superrichtingsgevoelige miorofoon(-s7ste••) t. oatwerpea Ii.'"
terzijde gelegd 000a t ~. de afmetingen te groot zijn ,.. ,.
ofwel omdat l. de riehtingsvoorkeur niet duidelijk g.noea 1••

De grote omvang van alle zg. interferentieeysiemen (zi, lai.r) yoor h.t~••
trequentiegebied wordt veroorze.a.kt door het feit, dai voor voldo.nd, richt
werking de afmetingen van e en richtend systeem mins tens even groot aoeteB: aiJa:
als d. golflengte, die gebruikt wordi. Ben frequenti. van 250 Hz bv. ko.' 09.r
een met een golflengte van ca. 135 em (g.luidesnelheid 0 • 334 -i8'0.).

len versterkt richteffect betekent een zo kl.in mogelijke .aard. voor d.
MDirectional Efficienoy" (D.E.).



R.= ,rn X • mei: X. X (ft,iJ, ").
X

Wij beechouwen nu achtereenvolgens de
1. rechte microfoonzuil
2. gebogen microfoonzuil
,. microfoon met voorgeschakelde buizenbundel met buizen

van verBchillende lengtes de z.g. tubulaire microfoon
4. m1crofoon met voorgeschakelde looptijdpijp en
5. enkele combinaties van de onder sub 4 vermelde microfoon.

De richtfactoren van deze genoemde microfoonsystemen hebben all. de vora
SI" X/X.

De versterkte richtwerking berust dan ook steeds op het principe van inter-'
ferentie.

'-5

~~r; d~~:'~~i>b••tAt een intw-aalforllU1J.••' d{e
"',, , ," b. E• • * f +W)" ~;not • f~,l. roiPa~"~ ..

waar~J1 1(") '4.pvo.ltgh.1d vag de miorofoon .ls f\Uictte Tan '4l- d.bwtem.V:'
'fI·Yt,n het ,gelu1d aaJ1ftett. Voor een drukJllicrofoon is,c!'(.c) ,. 1i '''oci""."
an81lltidsliicrofoen t(oi). i( 1+C08 o(), waarbij voor 0(~ O· de ..i_la' ge'V'..,l
he1dOptrMdt. ' ,,"~'

,JJit:bovenataaacle integraalformule bl1jkt, dat wij een aanzienlijk. v~W
-: vande D.B. krijsen, a18 wij kunnen bereiken dat f(o() bij tJJl ..tCJO· ~,n 6u ,

heert. »an i_8r8 neemt de integrand (f(<<)2 sint:t), zowel voor ~. ()"en 1:-
(,lin ClC.. 0),a18 veor tJi, • .:!:. 90· (f(ol) .' 0) de waarde nul aan en is' dan ..,
de bijdrage tot de integraal gel1jk nul. ~7;:

;,}"

:"t.;

Wl,j gaan nu m1crofoonBystemen beschouwen, die versterkt richteffect hebben. ';J,t

;;,,1,1IisrSifpon,¥st.raen, met versterkt richteffect waarbij gebruik gemr.akt wordt ,i,
~:'f!;{"m 91 t int.rferent1eprincipe

,2~;l~ .. l.B1eidina'.--~'..._.~_ .._,.-.,
111e microfoonsystemen waarvan hat versterkt richteffect berust op het v~:
Bohijnsel van interferentie hebben een richtfactor R« (. uitdrukking vo~~';'
de gevoelighe1d in afhankelijkheid van o.a. de invalBhoek lit van het gelw.4".,
zodanig dat in de hoofdrichting~.0·, de maximale gevoeligheid • 1 optr••4i
die de volgende vorm heefts

2.1.1 Rechte microfoonzuil
~-_.~-----------.--------

(berekeningen gaan analoog aan die van luidBprekerzuil).
Voor de druk ~Ir in een punt A op een afstand ric van sen harmonische geluid..~

bron k kunnen wij Bohrijven. ..
~Ie. Bk ~sL_ .. (i;- rk") - Pir l = hcoJ 11T (~.- !i.. i

qc r c. 1 rk -/ JJI' i\ JI
waarin . tJ • cirkeltrequentie in rad/sec '

e • geluidBsnelheid in cm/sec.
~~ fasehoek op tijdBtip t • 0, en afstand
~ • frequentie in c/sec.
~. golflengte van de geluidstrilling in cm.

De resulterende druk ~ voor N puntbronnen, trillend met dezelfde frequenti•.
en op een rechte li~n gesitue~rd.

1\, ~ h k.. ~ ~ Go\\ lor (~i; -' fit _ r~)
1- ~lt ,.'- i. I t'k .l.tr"

B bepaalt de inten8~teit van de straling.
~ het vectordiagram beelden alle ~k',zich af als rechten vanuit de oor
sprong, die in fase vers.choven zijn (verschillende rk, verBchillende ~k l~
Boem ~ ale .alTj ( ~-t - £f - tt )

)'ok:: - e u·

. f1c tfl'j Dt - "rj U~k + ~ )
~ = ~ e. . e 'l 2.11"

:Ir LTj "t -lrj { !:k -+

"ke A i\1'-: L ~ .\W

i:::.1
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r

:~~t,
. , 'i~ ~

\Jl. 1-r

VUl.elfsprekend. word' de maicima.~ intensi tei t bereikt, ala aIle vectortNl 1a"
fa.e liJn. Dan trordt. l~l .. t ~ Bt-
om nu tot .en uitdrukking voor ~e richtingacolfficient R te koaen, moeten
wij d. intenaiteit in willekuerige riohting vergeIijken x met de maximale
inteneiteit. "., Ll"j (. ~-I; - ~ _ h )I

Ret I ~ Bk e T LV...
.. J. ~ 'P..k; k':'l,.. ~,

WiJ ne.en nu een oombinatie van N-puntbronnen op een afstand d van altaa1'.·
111 fa.e (tig.7). 8k;:~. "Ic. ~(k-')d~ln'" :. ¢>k:.q. )~Att~

. '0.. I ~ Q. .alfj (~t.- r/;\) -a.1I"J C Ie-I '" ~tnat/)l
~ '= n1& ~ rOJ e . eo .

BIk van de termen van d3 reeks mag beechouwd worden ala _''til eenhei svector,.
waarvan de relatieve faae bepaald wordt door de term ~ 'J (k-dol,,'no,/;\
en die ronddraai t met een hoeksnelheid UJ or .Itr V.

2w z 1. IZ e -.elf' (I~-I) 01 llnll(/j\ I of
"" It'= I \

n
f.t::. ...!..} ~ I Q,~ tV (J:-l)c:hl"O( _ j Sin

In k;l 1 ~

h .b.olu'-,"....rd. l'liervana

~'"

I..~ nu.., ,;,~,,"19all_, _aril1 de afstand tu.sen de .8traler8".ld.~lii:'·.~.~~~i~\
de'at.iuld .,,()~ cta rnoe!". Dana;;;"

" . . &rj It -nj l!f .. ~):'l
'f\.. ~ f. 8k e. . e , ~"'4./l~ L

i

; ",,;

)
~ Bte ~.j~~ Co - 111'j {r;··"i.il·~;;,:;::~.:'
k"- • ";P:'~'¥

Sin

AoAn •

De.e uitdrukking kan veotorieel worden voorgesteld ale 1/n maal de som van n
a.nheid_vectoren, die met de reele as een hoek sluiten van J1r{k'-')d:4'ftGl/~
Laat nu DAo: OAf .OA, =OAi~ __ •• ~ OA.;: P _ de straal van de olllC1rkel, daD.
(tiS.e) •

(AoAn)l.• .l.pz._ .tP~:S{.ln-n oC.~lrol)

= .2.pI.( 1_ CO~ (J,T n a~~"'e< ) ~
4 z. &. )Nu 1$: (Ak- 4 1r.. 1) ::. 1 z .z.'P..,..2,.P c.o~(.z1i oI5ifc ,

dCl:\ .2pt. I , zodct-t
1- GD$ (~ d'i~D( )

2. (nCll&I" .. )
(AoAn):II 1- Go~ llT" ~

1- Co$ (Zlr ell ~i~o( )

SI" (n1rc(~I"'oi )

$11'\ (!Q 'S~r\oi )

("lTd I~n« )
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" -'1- ',> " ~ _.<'!t;r,<I~:,;{,,;~::; r.'
11#'.211. '4a:t'aaabate ':M.i~er wordt,hef ••r.". JAu1pu11·~f;Jtctj~4
bU.etzu''''_ '.", _.: .' " . :,1.::(·:' ",~':' ,/

.Z~). b••act .s.ai.rri.ld .ordt, pat i.der .tral••4 ;U.~~,,~:,.p~ COlt..~;;··

:?~. 4~. kl.ill 211.111 t.o••••ijn afll.ti88, loo4nctht OP;II-1~'·.iCttP0' .
";>Jjtt .•Wal•• Dit b.tekent 4&t voor de r.ch~e atorofo....uil ... ~,.ntn

(.....,int..J'4 al. zijnd. d. hoek tU8een d•••r,t. , clB/P\Ul'.') .1t~j p,.t4,,.,?~;\i;;
., frequeati•••t ••de kleinere .urd.n aarm..a't. ...- .

>::~~?:... ".
:;~il• .1.2 a.1tg!9.IIiCl'OtoouUil
',t/:.••~....... .. --.

:~frt ..,.-. wi.1 d. aicrofoonzuil niet meer reoht, lI&ar g.bog.n all s.n ds.l va I

"~••• ""tel. clan nad.rt d. op.ning.hoek tot ••n ~on8tant.....ret. (bij 801:t..
leD8ta die kl.in zijn t.o ••• de afmeting) die athangt van d. cuk.lb0O&' til'::
Cacl.n.... oirkelboog ••t sen middelpuntshoek van by. 60· he.tt yoor hopi'}
't~,u.ntie. een opening8hoek van 60·, en due een constant (d••• a. frequentl.~
onathant.Iijk) riehtetteet. In formulevorm heeft de riohting.colffici.nt .OOX
•• cirk.lboog de volgende gedaante. (&1. frq '1.)

~ • I ~ CDS ~.t.1I'2 ec,.(DC'''' k9)r ~h1~lff SI"~1' Ir')~ .
~ t:._M"'T 1!!J: ISIY\~ • ItS) +

~ ~I., 1'VR Co~~+ k9JI . Si~ \ llf IJ"l.... k.)~ I_+p ~_~ 1 A 1 ~
Ao_ .-, I.C1.Sin~. 1'IJ

...

!~!:)~!!~!!!!!.!!2~!22~ ~.
De tubulair. microfoon bestaat uit "n enkele mierofooneapeule met aan de
voorzijd. e.n syatee. van n dunne, ronde buisjes van gelijke dikte .n .er
sChill.nd. lengt.n. Bet lengteverschil tUBsen t.e. ope.nvolgende buisj.8
i. d eJll. Ber.keningen analoog gaande aan d.i. van d. 100pt1jdpi.1p (zi. laterl.
l ••eren een resultaat .oor de riehtingsoolfficient dat er all volgt uitmlet.

fat _..!.. sIn U¥ (I-c.:,~)

tn. ~~ ~ (':- ~a()

Dit betekent uiteraard dat het riehteffeet (openingsboek) .terk frequ.nti.·
athankelijk is. Het richtefteet van dit mierofoonsysteeJll wordt merkbaar ale
~ - nd (en kleiner). Voor lage frequenties ( ~ groot) aoeten de afmetineen·

van het g.h.el t4 grote waarde aanne.en.

~1;~_!!2~2!22~!_!!~_!22~1!!~~!!!!~!_!22f~!~~i!~R
In een dunne ronde piJp brengen wij in de lengterichting e. smalle sple.t
aan. De br.edte van de spleet nemen wij Z8er klein, zodat bij de hoogst.
gebruikt. frequentie de spleetbreedte nog klein is t.o.v. die BOlflen~••
Volgens het principe van Huygens zal elk punt van de apl.et bij invallen
van geluidegolven als zelfstandige straler optreden, waarbij dus geluid
sowel in linkae als in rechtse richting voortgeplant wordt. !an het recht.e
uiteind. plaatsen .1j een wig, die geluidsgolven absorbeert .aardoor de link.
saande golf de microfooncapsule niet m.er bereikt. Midden in de pijp denk.D.
wij ons een ~eluid.absorberendedraad, die resten van ger.fl.et.erd. etral..
• t.rk de.pt ltig.10).

Veronderet.l dat d••• pijp getroffen wordt door sen vlakke ,eluld8golt OD4.~

e.n ho.k « met de riohting van 4e pijp.
Nee. aan, dat d••• vlakke golf op tijdettp t • 0 de oap.ul. b,reikt. D,
8traal, 4i, d, pi.1p op een af.tand x VaD d. lliorofoonoapsuls trett, heett .
••n ......r.chil t.o.v. de 'erst aangeko••n .traal van -)(GO~o{.,. it (sie fi~").
Ir tr.edt dan .en fas.v.rschil tu.sen ds t ••• 8tralen op van t4X C,-e,.,S.~l'

e
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De lt~jdr.se tot 4e hoeveelheid geluid die 4e.s.orofOOD tl'.f1i,...,...,~t"
ftIl4. '14'''' lengte J:iX i8 dan ' .'

, ~/n~C4t-c - '-~~! X)\ . .ox.
De bijd"'! yan de phele pijp is

J "'t\~ ('"b - ('-Co~O<) " ) ~ ax •
.t

: ~ I 'Sln~w (~- (I-w:..() X ) ~ cC. ~ 1( ('-Go~II() - t. J~ ..
"'(l-Go~e() (> • G G

C [c.o~ ~w (1. _ (I-C4,se:' le )~ _Gc)$ 4Jt] "&

to ( , - CO~oiJ

· '."".

De aaplltude yan het Binu8vormige tijd••ignaal is dual

Sin ~ ~e {I~~:>'d~

iN { 1- Go~,,(J

ole.

12el =- ~in 1rf (1-Ga~O{ )

¥(I-Go'~).

Wij zien dat B~ yoor tX. • .z:. de waard,e nul aanue.t voor akele d180rete
"aarden van ~ (~'C l, 1~ . i/" etc].
Wij willen een systee. maken waarbij VOOI' '" • 90· de richUJlptaotor voor
elke waarde van Ade waarde nul aanneeat (zie 2.1.5).

~:..!:~_!!~_2!!!~!!!_~!_22!!!!~2~!!~!!!~_~1:.~_!!_5!!tot de volgen.e coa.cepii••
Wij ne.en twee van de reeds behaDd.lde looptijclpijpen en schakelea cl••l·.k~.

trische uitgangen in tegenfase. De loodrechte af.tand tUBBeD de apietea
nemen wij te verwaarlozen klein t.o.v. de kleinste gebruikte goltleDBte
(fig. 11 ).

De elektrische uitgangaspanning e wordt dan.

e. ... W(,--~."¥-f J~ _ d'f(I-MalJ\.+fe.... -<:1",>01)'
'f (I-~..O if(I~~) e:-

met d • afstand tussen de capsule••

eo: ~ll') If-{I-Co~~) . .2~~JwCt- tr)~.~i(\(C4oL:'~~)
.!!l.. (1- C4)~ a() e

i)

De richtingsooifficient

~ • ~ih q. (I-Co~O() . Sfn (,.w:.Dt ) .

J!f (I-~)
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'" .' '" I:~"":(l,f,:,'.;,.,~.\,':?·':'
.(~ " ", .,. '" 3~.. . .

......._ ftI!l 4. richUaotor 1l" van cUt .7.....'C"
',..-" '•.••, volpDd. belangr1Jke insicht. / " '" '
W..e••r .13 golflensten, b••choullen cUe ten.ullaw .~.:2
clriPn cl&nklumen wij ,. ui tdrukking voorde rioht....

R.i. 't(,-eottoc.) . 'tfGO~O( Ihri

If (f-~"") , ,'," ,C~
iit betekeat dus voor deze golflengten ~>..,t een constaDt 1'1."1'#"' .,~
Cooa.(), tertr.1Jl de amplitme-frequentiekarakteri8tiek .en h.ll..... ·
, O/octaaf heeft '. ,:
.1j mogen be.lutten dat voor A>yl de looptijdpijp ..en 1nYloft. ...... Mdt
op de richtfactor. immers

",,, tf('-",,~)::: I c::l'~ ~)Io(.t.
q.('-Go~)

De 1Dvloed van de looptijdpijp (zie 2.1.4)

~= :Sl" If (1-GoSo()

ifC,-c.os «)

Voor.\.l ontstaat een nulpunt bij 0(. - 90·. . "
Voor kleinere golflengten verschuift dit (.erste) nulpunt in de rlohttftc,
van kleinera ot. Bovendien ontstaan b1j kleiner wordend. 1 .ar ~pwst..,;;

;i~':::ng~~l;~~:n~_ t/2 treedt het eerste nulpunt op bi.1 aaA ·...ri. oj. ,\~
lIunoor geldta ( ) 1. .J. L_e

1- GO~~ =.z - Go~ • .a -. ct. OCJ

As lis ~
!. •

~. , (1- Gc)~ Cl() '= --. GO$o{ ':: "'!' - 0( ~ 50

A::: '1~ .L ~ •'89' u- tb~o() = ---- ""~« =: ...... ~ .'10
41 V

H.t tweede nulpunt treedt hier op bij
Bei derde nulpunt bij

Oppaerk1naa

,- Cc>~~ a.i •• 1;,0.

,-~ c a ---.«.. 9.·.1. f1•• 12.

In de appendix is neg een aantal aogelijke co.b11ait•• TQ 11", ,
ayateem zoals in 2.1.5 beschreven. berekend yoor colfl_etell!~~
ter dan de afatandl. De conoluaie. die wiJ ~ee4~..tro~~.
nl. dat voor>'>'Il een constant richtefteet wordt __"at, ~U",
(uit de berekaningen) volkomen juiat te aijn. .,'"

Het nadeel Tan de looptijdp1jpencon8tructi. 18, dat alle rich~'-rakt.rt.~~
ken ayDlDleiriach z1jn t.o.v. de -go· _ +90 • liJn. Toar 0(, • 0-. e( '" t,lf!
hebben de systemen een even grate gevoe11gheid.

2,2 Cop.clus\e

Vit de berekeningen zoals die gemaaki zijn in 2.1.1 till 2.1.5 is e-b1eken•. "
dat een inierferentieeysteem voor kleine waarden van de pltleliB'M A Vall ut
geluid geen grote aflletingen baboeft aan ie nemen.
Immel'S voor voldoende richtwerking (nulpunt b1j c:(. 90-) seld:t 4. "'(I~t;~/f
dat de golflenste 1 kleiner of geliJk moet .iJIl &an de afllet1q ba~ ":'.
terferent1••)'.teem. Het is dan duidelijk dat voor de reob\.,. he1tt ,.,.
trequentiegebied van 20-20.000 Hz (op logariihmi8ohe Bcb&all) ...1. h.' Iq_,~(;
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Tan 1QOO bt'ot 20.000 JIs,. een intel'ferenti8.yst.em ..t een 18114!:'-." •.p,'5 - •• 10.'" l'icht.el'k.Ug garancl..rt. Immel'S de goltlengte .l1\be~,:.~
in lucht \1j 1000 Ss b8d.raa&'t 33,4 oa (in lucht. geluid.anelhet« e,.,.·"·
B.t Aadeel Cpi10eJDdbij de looptijdpijpen) dat de gevoelighecle 1Jl~ 0+",.'
VOOl' druka1ol'ofoona gelijk z1jn, kunnen wij b1j gebruik van .enllli.r.otf~;;~.I'
el;iaineren 400r in plaats van deze rondomgevoe11ge drukmicrof'ooJlS ~j4i8.J~~.,

"..,roe11.. oaZ"410tde-lIicrofoons te nemen. De richtingsfaotor al( worit , ~,

aer4SVU1d.i,el _t de eigen riohting.faotor van de oard.1olde-aiorofooJl ·.}""<';;~i
(...... 0080(), en wordt dan due voor de microfoonzuil (n oapsulee op een r.o_,!t~;;
11~a ..10 een atatand d tus.en de microfoona). ' .. 'i:

( AlTd. )
~. Sin --or $'11\0( :1 (Ii'Co~J

n sin (~~it')c(i
Voor het frequentiegebied van 20 tot 1000 Hz i. het niet mogelijk een 1n1o.~ :,
feren101e.1'8"e. te oonBtrueren, waarvan de afmeting kleiner dan enkele 4eol- '
..ters ie.
Uit de berekeningen aan de looptijdpijpen hebben wij eohter gezien da10 voor
grote golflengten (A>Yt) toch een constant richteffect met een nulpunt TOOr
de riohtingefa.c1oor Ro( voor ~ - 90· verkregen kan worden. Daar voor de.e golt~'

lengten de looptijd 1jpen geen invloed meer hebben op de richtingsfactol'
( ~. $;1) (I-CD6t1...2 I Q,J~ ~ >y!l

kunnen wij 1n fe! 'v~~1aan met een combinatie van twee drukmiorofoons op
ieen afstand d van elkaar, wa.arbij de elektrische uitgangen in tegenfase worden
g8sohakeld.
»e.e wijze van combineren noemen wij differentieprincip,.

Aangezien dit differentieprincipe werkt voor A>Vd (d - afmetina van hat
d.1fferentie.yeteem), en het interferentiesyat,eem voor .\< l (l- afmetine T_
het tnterferentiesysteem) zouden wij een goed richteffect voor het hele fre
qu~tiegebied van 20 tot 20.000 Hz kunnen verkrijgen als wij beide prtnciptW
..... t elkaar zouden gebruiken.

W1j krijgen dan in het volgende hoofdstuk na elkaar het ontwerp voor het d1t
ferentiesy.teem (lage tonenslsteem) en het ontwerp voar het interferentieeya.
teem (hog, ionenelsteem).

,. RibO!' ,n £'6110,,10 van h,t definitieve ontwerp

3.1 Ltge tonenelste,m (V - 20 ca. 1000 HZ)

~:!:2_!e!!!~!!!i
Teneinde een zo groot mogelijke richtingsvoorkeur te Terkrijgen, gaan wij
bij het komende ontwerp uit van microfoons die reeds een zekere richtinge.
voorkeur bezitten. Wij nemendaartoe cardiotde.microfoona, waarvan de rich
tingsafhankelijkheid wordt gegeven door de uitdrukking ~.('+'-'6o()/a.
Jaarin voor een waarde ~ - 0 de grootste gevoeligheid (-1) wordt verkregen.
Deze richtingsvoorkeur is bij het gebruikte type microfoon aanJezig in het
frequentiegebied van ca. 250 tot ca. 20.000 Hz.

i:l:!_!!~~~!_Y2!~!~!_2!!~~

Wij plaataen twee cardiotde microfoons (die zowe1 wai ~etrett freqU8n~1e

karakteriatiek, ala gevoeligheid &an elkaar gelijk zijn) achter elkaar en
voeren de elektrische uitgangsspanningen in tegenfaae &an elkaa.r toe
(fig.13).

Noem de afstand tUBsen beide microfoons l J veronderatel da 10 een vlakke
luidagolf het systeem treft.
Neem aan dat de geluidsgolf op tijdstip 10 • 0 de eer~te microfoon treft.
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ne;"lekir1.che uitganga.panning • wordt in dit geval.

i t'.(lt'w~) sit\ w"b - i eo (,..",,)~) s,,, w C" _ tc..uoc)
C;

waarinl 61. cirkelfrequentie van de geluidsgolf in rad/.e~.
c - geluidaanelheid in em/sec
~ • afstand tussen beide mierofoons in em.

e. ieoCI.GO~lI(). J.Sln("'t~~o().Go~f't- wt~:D()

De amplitude van de elektrisehe uitgangsspanning is dus, met w =- "we/l

e'" ~ i e.:» (I t Go:J) c( ). J. ~lt') (lI.J- C4~).
Besehouwen wij de ui tdrukking 5ln (!!J W ~ II() dan kunnen wij be.lui ten
in de gevallen da t 1 >4l , de sinus van het argument gelijlt DlLg worden
gesteld aan het argument zelf, waarbij wij een maximale fout toelaten van
1~, immers SIn irA, ~ ~ .: 0.9 0 .

trIll 0.18

De elektrisehe ui tgangsspanningsampli tude is dus e'= !J eoc '" cc""J Cc,)~ (~,II(
waaruit blijkt dat de frequentiekarakteristiek een helling vertoont van
6 dB/oct.
Bovendien zien wij dat nu een tw"de nulpunt ontstaan is, nl. ala het ar-

. gument gelijk TIl. is. '
De frequentiekarakteristiek in de hoofdrichting (A- 0 0

) neemt onder een
helling van 6 dB/oct. toe tot een maximum bij A _.t i. , neemt duma weer
at tot nul (als A - l), dan weer toe etc. Op logari thmische schaal ziet
de frequentiekarakteristiek in de hoofdrichting er als voIgt uit (zie fig.14)

Bet nadeel is nu dat wiJ dit systeem nooit kunnen gebruiken voor golflengtea
die kleiner zijn dan 2~, vanwege het slingerend karakter van de frequentie.
karakteristiek voor frequenties die boven deze kritische waarde liggen. In
de praktijk wordt deze methode van construeren weI toegepaltl Ken plaatat
dan tusaen beide microfoons een obstakel in de vorm van een aaymmetriBche
8chijf, die de omloopweg van de geluidsgolven bij die kritiBche golflengtcn
( >. c.t. I A: ~1 •. ' etc.) in de O· richting verandert. Bij 90· heeft het ob-
stakel geen invloed, zodat dit nulpunt niet wordt aangetaat. De frequent1e·
karakteristiek krijgt dan een golvend karakter (groene stippellojn in fig.~)
Deze obstakelinvloed is voor berekeningen moeilijk toegankelijk en wiJ zul.
len die dan verder buiten besehouwing laten.

Een tweede nadeel van deze opstelling is de zg. aehadu1f1ferkipgl de tweede
(in de figuur de meest reehtsa) microfoon wordt als het ware gedeeltelijk
afgeschermd door de eerste, als de mierofoonafstand in de buurt ligt van
de grootte van de capsules zelf. Wij gaan hier niet verder op in.

Tot slot nog de opmerking dat de richtkarakteristiek zoals die onts~n

is rotati"y;metriseh is. Dat ook dit een nadeel kan zijn, kunnen wij i ••
zien, als wij bedenken dat bij toepassingen op tonelep een rotatie..,mme
trische karakteristiek de bewegingsvrijheid van acteurl aanzienlijk zal be
perken. Wij zouden bij dergelijke toepassingen het liefst een microfoon8,8
teem willen gebruiken, dat in het horizontale voorvlak geeh enkele richt
werking heeft.

Barekeningens ):J.l ~::. "I t \ l. fJ!

~= l: 110 - 0 2 1 1,42 1 0,16 1
8 15 • 0,15 1,94 0,91 1,36 0,96 0,737 0,97
R30 • 0,52 1,8 0,9 1,11 0,82 0,62 0,82
R45 • 0,91 1,54 0,71 0,91 0,64 0,46 0,61

R60 • 1,00 1,06 0,53 0,51 0,40 0,285 0,38

R
15 - 0,61 0,49 0,25 0,25 0,18 0,09 0,12

R90 • 0 0 0 0 ° 0 0
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De kal'akmi..~.k.n ill -he:t ,o1ai1' 'Van t 1s_1' diagram';.r~oaeD' ~p~l~I.~(i'
tria I'On4 4e .. -~180· .a. Willen wi.j nu. .ill het en. vlak .tarbif c)itiDB·''':,;'C·
voorkeu.r ...tn be. andere (voor-)vlak li.tat,geen riohtlDgav9o (••l ,~~~
aenzijdl& gnoeli,) dan ao.t.n wij overgaan tot het op....llen 'Van 4. lIIiorOjIJ""
tool1s'0D4et ilkaar (tig.16).

:( ~ •••2 .._od. YO'1_- !din. "-£-~·-~i:-;:-:;:;::~:::beida microfoons .eer t em en trett ••n vlakke golt ht;t't
m1orotoonay.~•••• waarbij de bovenste microfoon op tijdatip t.O getroffen .
wordt. dan vinden wij voor d. elektrische uitgangsspanning .,

e = ! to (11''''1oC) 1Jn w-c - i eo (Ii' GO ~lI() S it\ (.d Ct. - l s rru/) ~
c..

'Ir ito(I"e.o~o(). .t sl,,(e,.,l ~~..... ). ""~~w(t- l :tl~.))

be a..."li\wcllc. ~ ': ieo(,,,~,o(), .2. "I .... LoI).lSI"ut .
teo

AI$ 'A>~.l.elan e. TTl. eo{I"f'Go'!lo{). 511l"'.
~

Op!!rklni' D. slingerende frequentiekarakteristiek (pag.11 )treddt nu ni.t
op bij CI(. 0·, maar bij 0<.. 90 -.

In bet pol.ir diagram ontstaan dan tw•• lobben. die b.id. hun maximum onder
90· h.bben (d. ene bij +90 en de and.r bij -90-). Wij louden nu d••e uit
saa..apaaa1na will.n attrekken van d. cardioId. apaan1DB. waarbij beida
IUcrotOOJlay.t..n (cardioId. en collbin.'i. van tw.a oardioldeD) edar '0
•• .ven grote pvo.ligh.id wordt g.g.v_. Wij zoud.n au onder 90 - ...n
output v.rwaoh'Mn en ond.r O· d. axi.l. output.

Wij loud.n dan d. rod. karakt.riati.k uit fig.17 v.~cht.n. Dit g.b.urt
n\l ni.t en w.l oa d. volg.nd. red.n, d. t ••• lobb.n van de ~o(ttC4)'WJ151,,1{
karakt.riaU.k zijn .1.ktri.OA in t.g.nf•••• W1j Jalan-. 4i' ala voll" &&I1VO",

1811' wij h.bben twe. cardioid. microfool18 waarvan d. bov.nat. po.ttiet ...
taa. ia .n de onderate negatiet. Koat nu ••n vlakk. geluidaaolt oader e.
bo.k tao·..t d. boofdrichting bij het .yete•• (tig.16) daB 11 du1delijk, ~t
"r.t d. aicrofoon .et po.iti~e fae. g.trott'D wordt .n'daazaa 4. n...tieve.
loat de geluidsgolt onder d.ze1fd. ho.k ••t d. nulgradenrichtiDc v-.n 4• .II:.
4.rl1.1de .an het qat••• dan .ordt e.rst d. nesatt.f in fa•• 1Iij1l4. _en
toon b.r.itt. ar is du.•••n a.ywaetri. in de ..~tte opatellin••
Dit v.rschijDsel kunnen wij ook g...kk.lijk wiakuadig verkl~. x...r-~
Depti.v. waarien Y&I1 I< n...t Bin" e. t ......t.ld t.ken &&11 dua s1a ol.
voor positieve w&ard.n van 0(. Voor negatieve waarclen van ~ ( 0<0/ < 9 0• l
wordt dUB de uitdrukking 1-8in tl(. groter dan 1. In werkelijkh.id ontstaat dUll
(tig.18).

Een dergelijk. karakteriati.k is uiteraard niet bruikbaar. Door middel van
een klein. wdjziging in het microtoonsysteem kunnen wij d.ze laatstcenoeade
complicatie .11mine~en. Wij nemen daartoe drie microfooncapsulee (cardiolde)
op gelijke atst&nd L onder elkaar.
De twee buitenate microfoons hebben positieve fase en zijn parallel gescba
keld. De middelste microfoon heert negatieve fase.
Opm.rkin«, i.dere aicrofooncapsule bezit twee aansluitingen. »••ne &an

sluiting geeft een elektriach. spanning at (als het membraan
in de richting van de magneetkern beweegt) die in tegenta•• i.
met de .lektrische spanning aan de andere aansluiting.
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aO"11 d..te-.nd tu••• 4' lIl1orofoon. t (t11.~~). , t~. .
... aan4at ..en Tlakke gelllidsgolf onder •• ~k Dl lIet 4. ""IJ.i.
het .ayst..a.~"Hft .n op iijclstip i.O de Ilidd.late aapsul. b"a.t•.
D, elektr1aCbe ui$iang••panning e wordt dan.
o~tput midd'let. aiorofoon • 2x output buttenate .t.ond.r11Jk

e~ ie-l:''t(.O~,,)~ -Sinc..)e + i.";t\ fI,J{:t.- .l"t-)+ i Sift ""[of: • .e,~ Jt
$ .. ~ e~ {•• w ~ etJ { - S i" ",i: + Co:,( ~.t J ~f').« ). ~Inw't ~ ..

I. ! eo CJot C<I~-,) { 1- ~ (i':~~ Slnol) ~ •

• 1. ~o (Ii' ",,~,",). .t '5in~ (rIf Sin_) • ""rl- ?~"t worelf: _It:

~ Lt~ ~e • 1 ~o (1+ Go$ GIG). ll- Sit\ ~
2- ).&.

~6L ~
.. 1f >.~ t!.o (jTWh') . S il1 oi

en is een drukgradientaiorotooll Tall
<ie twe,d. orde microfooD, d.w.z. de uitgangsspannil18 Terandert omgekee1"4 ..'
,venredig met het kwadraat Tan de golflengte m.a.w. de freqU*ntiekarakt.r*..
iiek oDder O· Tertoont een trilling van 12 dB/octaat.

De grote Toordelen van daze constructie t.O.T. die, waarbij ~." mioro
foons aohter elkaar worden geplaatst, zijn de YOlgende.

1L Bet systeem is in de nulgradenriohting bruikbaar voor alle fre
quenties. In deze nulgradenrichting namelijk kan ond.r geen enkele
om8tandigheid interferentie optreden, omdat aIle dri. aiorotoona
gelijktijdig door geluidsgolven worden seiroften (mit. natu~ltJk
de geluidsbron op redeliJke grote afstand van het s;yate.. 8.plaat•• i

wordt). De frequentiekarakteristiek heeft dus ,een gril11. Terl_..,
(dat kenmerkend was Toor de andere oonstru.tie)J elleen de oardioi6f
blijft over.

£!.. Het is duidelijk dat in de hoofdrichttng (de r1ohttn« waarin 4. .
grootste gevoeligheid optree4t) geen eprake maer iaT&a 'aiCe .t.~
de invloed van de microfooncapaulea op elkaar. Wij hebben dua geeD
last van schaduwwerking.

2L De riohtkarakteristiek is niet rotatie.Y!m,tri,oh. Het ia duidelijk
in te zien dat in het vlak loodrecht op het microtoODzuiltje de rioht
karakteristiek gelijk is aan de richtkarakteristiek VaB 46ft enkel. ~
dioIde.icrofoon en dus gelijk is aan ... eo (1+coa.,( ). Daze ..thocl. TIlII'
microfoonplaatsing leent zioh dus uitat.kend voor ioepaea1ngen op
gebied van theater.

Ben nadeel is de 12 dB/octaaf helling in de frequentiekarakteriatiek.
De voordelen zijn echter z6 groot, dat wij gaan voortbouwen &an 41t l&a~.t.

Bysteem. Op de eerate plaats dienen wij te overzien wat de invloed YaD d.
12 dB/octaat helling is en weI speciaal op de sisnaal-rvi8verh0p41p«.

~:!:~_~!~!:~!!!!~~~!~i
De gebru1kte cardiolde microfoons zijn van het BL 6084 t7J)! (et&ncl&ardtne).
De impedantie van de microfooncapsules bedraagt 500 Oba.Voor d. ~a Tan
deze microfoonoapeules mogen wij aannemen, dat die geliJk ia aaD 4e ther
lIische ruis van een 500 Ohm weeratand. De ruieepanning 4ie onta\aai i.g,y,
thermiache ruie van een weerstand R, bij een temperatuur , (·..lYia) 111 een
frequentieband At is gelijk a&11I er. V~ leT R,l)f
Voor een weerstand van 500 Ohm, betekent 4it in een frequenti.ban4 'Y&D
11 KHz (. bandbreedt. van het octaaf rond 16.000 Hz) bij kaMJ't8llpeftiuU2"
(T-300·K) .. een ruieapanning er-'

er .. O,3rV
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De bandbreri'. 6+ Tan een octaaf rond de CJeIl'"-l'~. midden-) f~.n~ti~'1;1l~;11'
lean geTondea word.n ui t ,of. 'Ii Fe - f./iI '. t.. fi '
Voor ied..r lager octasf ligt d. ruil!lspanniDg 'dB en.den die Taft ... bo.J
ger liggend octaaf (in formul. voor e r : C, :~ V4T ).
Soh.t••n wij dit in een figuur dan krijgen wij het iTolgende b..lcl•. a1. '--~lI'i!"':"

.. 20. '

De gewone cardioId. ( ~ (1+coso'» h.eft bij 90· i een output van e./I, .
:De microfoonzuil zoals cii.... <iP pa~. 11 beschreven $taat geett. bi.1 « ... qt;>~;~., ..
e.n uitgangaspanningl lr.t ~DIilL,

Bij een lengte ~. 7 om (l. afatand tuas.n twee op••nvolgende
oapsules) en e.n golflengte van 67 em (500 Hz) bet.kent dit .en :
elektrische uitgangsspanriing van -Soc> ~o ': 1. ~o

'1-S~ 9
, ticrofoon levert eo op een impedantie van 500 Oha. De twee paral};Pt.l se..,
schakelde microfoons met de middelste microfoon in serie leveren 'If :t>". "",
op een impedantie van 500+250 - 150 Ohm. i\;j;,
Wij krijgen dUB 1/9 van de outPu~ eo ) op 3/2 maa.l de impedanti., .en v.e~~
sleohtering dus van 21 dB ( ~ . • *".0.81 w. 0;013 e. 0" -s-oo..o.). ' .'
Onder 90· is de output van elke m crof~on t.o.v. d, hoofdrichting 6dBse
zakt, zodat voor de 90·een verslechtering van 27 dB (t.o.v. 'en .l1k.le
cardioIdemicrofoon) optreedt.
&en goed spreker kan op een afstand van 1 meter van een microfoon .en ~
luidsdruk opwekken van 14 dB.
Het ruianiveau van de microfooncapsule bedraag 18 dB. De sIR verhouding
(signaal~ruis) voor een enkele cardiolde-microfoon van het gebruikte t7pe
bedraagt dus 14-18 • 56 dB (voor een afstand van 1 meter). Voor de comb1na
ties van 3 microfoons wordt deze verhouding bij 500 Hz 21 dB elechter Toor
de hoofdrichting. Dit betekent een sIR verhouding van 35 dB.

Opmerkingl Nulniveaul druk van vlakke golf in lucht 2.10-5 l/mF

intensiteit van vlakke golf in lucht 1o-12w/"
Wij kunnen nu de uitgangsspanning ala functie van de frequentie sch.iseD
in de volgende figuur (fig.21:12 dB/oct.-lijn). Op een dergelijk. klein.
afstand van de microfoon zien wij bij 1000 Hz een eignaal-rui8verhouding
van ca.45 dB.

Wij gaan nu over tot de (stapsgewijze) opbouw van het lage-tonen.7.teea,
zoals die in dit afstudeeronderzoek door de afstudeerder gepleegd is.

2~1~~_2E~2~!_!~_!!f!:!2~!~!l!!!!!
3.1.4.1 iealisatie van sin'()(, (1+00s«)

Op de eerste plaats gaan wij de elektrische uitgang8spanningen,
zoals die door de microfooncapsules veroorzaakt worden, elektr1.ch
versterken om de signaalgrootte na het in tegenfase Bobakelen n08
voldoende groot te houden voor alle fre~uenties (vanaf ca. 100 Bs)~
De gebruikte elektrische versterkers zijn van het i7pe BL 6510/1-0,
een getransistoriseerde microfoonvoorver8terker voor miorofooncap. '
sules met een impedantie van 500 aha en waarvan de div.rse eigen
schappen vermeld staan in de .. i;l gWI 4OCU~l\elit:ic. voor cJaze l"ftlc~-
foon IIcrlterl£oers . '
De eerste metingen zijn gedaan aan een miorofoon8yeteem, waarvan
de onderlinge afstand der microfoons (l) 4 cm bedroeg. D1' betekea" '
dus i.p.v. een signaalverzwakking van 21 dB, een verzwakking Tan
29 dB in hoofdrichting.
Opmerkingl Wij zien dus uit bovenstaande, ~at wij de aignaal-rui••

verhoudi~ van het systeem kunnen verbeteren door de
afstand , tussen de mic~ofooncapsules t. vergroten.
De verbeteri is evenredi met het d t an d
afstand 1
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J'±g.221 »e twee elekirisohe spanningen, die in de miorofoon.awol'Qlll.!
op.rewek~, worden via een weerstand van 2K2 (de ver8ter~••oai >

afgesloien worden met een impedantie die groter is dan 214) toe- .;
gevoerd aan een potentiometer van 500 Ohm. Hierbij hebben wij de ~~,

geIijkheid in de hand gehouden om eventuele ongelijkhed8l1 van de"
iwee signalen op punten 51 en S bij (I(. • 0-(1) te oorrigeren, \
zodat bij o(:or O· (dus geluidsintal onder D(. e-) een minill&le siB-'s'
naalsterkte ingesteld kan worden op punt P.
Wij hebben een richtkarakteristiek gemeten en weI bij 500 Hz
(fig.23).

Uit de theoretische beschouwingen zouden wij mogen verwachten dat
ook bij «. 180'- een zuiver (exact) nulpunt onts1aai. Het blljkt
nu dat het minimum bij tJl. 180· niet zo duidelijk is als b1j tJ( .0·,
Di t komt omdat wij bij ol. O· het miu1mWD. ingestald hebben. te1'1l'ijl,.
de verhouding output O· - 180· niet geheel dezelfde is voor be14e
microfoons van de microfooncapsules'O· en 180· (bij deze frequenti.'
van 500 Hz.)

.at betreft de signaal-ruisverhouding kan nog het volgende gezegd
worden. Een betere signaal-ruisverhouding ale die van de microfoon
capsule z~lf kunnen wij uiteraard nooit bereiken. BiJ toevoegen ill !!;"
de schakeling van getransistoriseerde versterkers (ru16 getal posl iiel:
kan deze verhouding aIleen verslechterd worden. Zorgen wij echter,
dat de microfoonruis die aan de ingang van de versterker verschijnt,
boven de eigen ingangsruis van de versterker ligt, dan zijn wij ver..
zekerd van een onveranderde signaal-ruisverhouding.

Bij de versterkers, die direct achter de microfooncapsules komen,
kunnen wij geen maatregelen treffen, bij aIle volgende versterkera,·
echter weI.

Zoals wij op pag.14 gezien hebben betekent een toename van de mi
crofoonafstand een aanzienlijke (kwadratische) verbetering van de
signaal-ruisverhouding. Het feit in aanmerking nemende, dat de boven.
grens van het lage tonensys teem 1 igt in de buurt van A • 4.t (dan
nog iSI sin ~~J ~ Wl/~ ), kunnen wij zonder de bovengrens tf
veel te verlagen, de afstand tussen de microfoons vergroten van 4
tot ca. 7 cm. Wij hebben nu op punt P in de schakeling de richtka
rakteristieken gemeten in het frequentiegebied van 200 tot 2000 Hz.
De metingen die verricht zijn bij de diverse frequenties, zijn te.
zamen genomen in bijlage 2. Ter illustratie zijn in figUur 24 van
enkele karakteristieken, het gedeelte O· - 180· u1tgezet voor enkal.
frequenties.

Wij zien dat bij een frequentie van bv. 1000 (en 2000 Hz) de com
pensatie voor tJI.. 180· veel beter is dan bij 500 Hz. Zowel de O· ala
de 180· gevoeligheden van de microfoons zijn vrijwel identiek (b1j
deze frequenties). Bovendien zien wij dat de bovengrens van het
systeem, waarvan de microfoonafstandl. 7 cm niet ligt bij
~. 4x7 • 28 cm, maar bij een kleinere waarde Tan ~ • ( Jij 2000 Ba
1\. 17 cm).

Wij gaan nu een stapje verder. Het signaal, zo&1e dat op punt , in
de sohakeling verechijnt, heeft de volgende varal
All. fil\~lI( (1 ... UJ~ot.), waarin A een conetante voor.ielt.
~
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De t'requen\iekarak".riatiek van di tltpaal hee"" clue ... hel1tDB '
Tan 12 O/ootaat. 1fij gaaD nu een sohalt,lil18 keYoepn &an OIl' n*'-:
beataande 81atee., die er voor zorgt dat de t~..atie~~ri.tt._~i
recht word.t. Het i_ duidelijk dat een dubbel .lIewert'o, ..n LC-o~;;~,;
til'Hr, de aignaalaaplitude sterk doet d.alen. zodat he••1paallll.,...
(te) laag wordt. 1fij 'kunnen niet lIonder .eer een netWQ'k tonoe"~;d:.:~;~
dat 12 dB/octaaf verzwakki~ introduceert (uit rui_overwesi~)'.,.,

:.......anu all.ereerat ,e8n 6 dB/oct~f fil t,e~ to,yoegen, duma ,en .......J:.
a"erker, en vervolgena weer .en'6 dB/octAaf n~.erk. De.e co~t~tl
heett een belangrijk voordeel beSven de constructie, waarblj 1r1j,;.;~!~
eerat veraterken (na punt p) en daarnacHrekt eeft 12 dB/octa.f net.. I,:;

werk toevoegen. De dynamiek van de gebruikte veraterker kan bij een
12 dB/octaaf frequentiekarakteristiek niet ten volle worden benut.
»e maximale amplitude die de versterker kan leveren zonder te grote
vervorming bedraagt ca. 1 Volt. Willen wij het alstee. tot b. 1500 B.
gebru1ken dan is de maximale uitgangB8p&nning Belijk aan 1 Volt biJi
1500 Hz. Bij 750 Hz is deze waarde al gedaald tot 250 mY, bij }75 ~)
to" 62 mV. Het is duidelijk dateen 12 dB/octaaf afvallend fil ter 1'
de 8ignaalamplitudes n6g meer doet dalen. 1fij kunnen dUB bij een ire
quentiekarakterietiek van 12 dB/octaaf aan de ingang van de ver_terke
niet zo veel versterken (voor lage frequentie.) als bij een frequen
tiekarakteristiek met een helling van 6 dB/ootaaf.
De be8te oplos8ing zou uiteraard geweest zijn, als wij na punt P 1a
de sohakeling, allereerst 12 dB/octaaf aival introduceren en daarna
versterken. Dit is niet mogelijk omdat na een 12 dB/octaaf-filter
de ruis beneden de eigen ingangsruis van de verBterker komt en dua
de signaal-ruisverhouding slechter wordt.

Wij kunnen de schakeling van fig.22 vervangen denken door een bro.
met inwendige weerstand Ri, die gelijk is aan de impedantie 1B de
sohakeling, die tussen punt P en aarde aanwezig is (fig.25). Nu be
draagt de uitgangsimpedantie van de transistorversterkere ca. 1X,'
(1300 Ohm), zodat. Ri - 1900 Ohm (119) Zie fig.25.

Om redenen, die later duidelijk zullen worden is het noodzakelijk
om het RC-netwerk een constante fasedraaiing voor het voor het gehele
te gebruiken frequentiegebied te doengeven. Wij moeten dus het
kantelpUnt (3 dB-punt) zo ver mogelijk (i.v.m. verzwakking) links ta
het frequentiegebied leggen. In eerste instantie is de kantelfrequen
tie bij ca. 35 Hz gelegd. Dit is verwezenlijkt in de Bohakeling VaR 1
fig. 26. Uz. 2" _ I

lJ," -= ~6 + ~-t jwc 2~ - 16y1t i' Jl4> ,.c
Het is duidelijk dat wij Rb zo groot ogelijk moeten maken, zodat
dan u&. _I=--~

i7. ': 'to Jwltc
Bij een frequentie van 35 Hz is de fasedraaiing 45·, maar vanaf
100 Hz komt de fasedraaiing in de buurt van 90° (fasehoek ¢ • arc
tan '" RC).

De ingangsimpedantie van de versterkers, die wij gebruiken is onge
veer gelijk aan R van het RC-netwerk. Wij gaan dan nu over tot het
versterken van het signaal zoals dit op punt Q verschijnt (fig.27).
In formule siet dit er als volgt uit.1 stnf.oi. (/~CO:'o<.) met At - constante.

Na versterking van dit signaal voegen wij opnieuw een RC-netwerk toe
met ongeveer dezelfde kantelfrequentie (35 Hz) ala het eerste ae
netwerk. De totale schakeling ziet er dan uit ale in fig.27.

Bij toepassingen van het microfoonsysteem voor het spraakgeb!ed
(van 250 Hz - 7000 Hz) is het natuurlijk niet noodzakelijk o. de
kantelfrequwnties van de ae-Ieden zo laag (35 Hz ) te leggen. Wij



.11
bablHm harca ook .IIBtingen gedaan, waarbiJ de weeratuul YU '2r1
.,erYang.n 18 door een weeratand V'an 270 Olul. De ••entuA ,,~,<~

IC·Mt....rk wordt daardoor 1K9 + 270 Ohll • 2I Oba... k&n'.lhoe~~';;;;
quenti. ligt aan bij w• .J. == "S'po , 4.w••• Bell trequ.nt1.....,;,,)~;;;
oa. 80 Hz. ~G
De richtkarakteri8tiek wordt in V'Orll ui. teraard niet aal'lgeu., dOQ~

deze manipulatie. De amplitude van het aignaal op punt P wordt la,,~):,

(bij YerV'anging van 21.7 door 270), maar de amplitude in punt ~;"rIl.
hoger. Wij hebben nu due een winet aan aignaalaterkte &an de ingaU'''~~',

V'an de derde V'ereterker (nummera 1 en 2 etaan direct achter de -'~;'l':;~~!
aUl.e). Ie opg~omen karakterietieken ataan geschreven op bijlage 'i~
U~t deze karakteristieken bli.1kt, dat de genoemde Winat 7 dB bed~.

ne karakteriatieken van bijlage 4 zi.1n opgenollen op punt R (fig.27).
De frequentiekarakteristiek op punt R (bij constanteC<) is nu recht
(ilUl8rs twee RC-leden toegeV'oegd aan het A SIn'. CIfo ~o() /)1.
.1caaal).Het eerste .edeelte V'an de bijlage 4 geef~ 4e karakteriB
tllten bij een weerstand V'aJ1 270 Ohm (kantelfrequantie 80 Hz), en
h.t tweede gedeelte bij een .eerstand V'&n 2K7 (kantelfrequentie '5)•

• i.1 hebben nu een scbakeling (zie fig.27) ontworpen, die een elektrl.
sche spanning e aan de uitgang (punt R) heeft, van d~ volgende vor••

e.. P.>SioLo( {'+U»,o<} waarin B • constante.
In een polair diagram ziet e er uit als in fig.28.

Wi.1 slen dua twee lobben, die beide gelijke fase hebben. Dit kunnen
wij mathematisch inzien door te bedenken dat (sin 0(.)1 • (sin _et)l.
Om nu te komen tot een microfoonsysteem dat een duideli.1ke voorkeur
in een bepaalde richti~ heeft, ligt het voor de hand 011 de V'erkre
gen spanning e • B ain''''1 +cos ~) in tegenfase toe te V'oegen aan de
uitgangsspanning V'&n een cardioldemicrofoon ~. F3 1 {I-+ (4$ o() .
In het polair diagram krijgen wij dan de groene getrokken curve. In
formuleV'orm gesohrevena ( (01 Cl • z. J ~~c."c.st >lo:J(" "t...I ... Go $ "') Ii) - ,.,:S In oC. '?'" - .', f{1 z8.

Het grote voordeel van deze wijze van combineren is, zoals ree4a
vermeld, een grote verbetering V'an de "directional efticiency" (D.8.),
In de formule (integraalformule) voor deze D.B., staat in de in~e
grand, naast de functie die de richtkarakteristiek weergeeft, 4e' .>

tera sin ~: b. e.. e. f ftI)L S inoc. 0(.0( ( I~J. rotA~Jc ~v ..""e.C'uc">'
Dit betekent dus dat de integrand voor kleine waarden V'8n C(, kle1ne
waarden aanneemt. Dit is te verklaren, als wi.1 in oV'erweging ne-.n ,
dat het oppervlak (waaroV'er de integraal zich uitstrekt), d&t 'oege
vo-eo. wordt bi.1 een verandering .4c(van de hoek ~, bi,1 klein. 0' ,
klein ia. Bij OCin de buurt van 90· ia dit toegevoeeo.eoppervlak ma
ximaal. De bi.1dragen van de delen V'an de ruimtehoek in de buurt Tan
D(.. 90· i8 het grootat.

Op!!rkinga er bestaat zo,enaamd energiepapier V'oor rotatieeymmetrisOhl
richtingskarakteristieken waarop de invlotd van 8inet
in de integrand V'aJ1 de ".D.B.1ntegraal" 1Jl een van 4e aaa..
is verdiaconteerd. Wi.1 kunn8n dan direkt uit opperV'lakte
besohouwingen zien wat de invloed van zekere aanipulatte.
op de D.B. is.

Wij hebben een graad V'&n vri.1heid in de hand om verachillend_ waara..
voor de D.B.te kiea~. rmmers in het algemeen is de elektrische uit
pnpspanning ,van de vorma (1""'~o(J ( PoJI- e>Sin1..()

Nemen wij BI - B, dan ont.taat onder ~. 90· een Dulpunt.
llaken wij BI>B da.n 'tree.dt .eer dan een nulpunt bi.1 andere waarcl_
V'&n ~ op.
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3,11'.2 1I",u'.e,". (1'-1 8i;2p!. )(1+9°'"h
Bet ged••lte B slna

e( (1.c08 01::) is reede ..na11,e.rd en 'unnsig-o
punt Jl in fig.l7. Op punt 52 (fig.27) is een :ipaal &aD••zi, wan ..
VOrrA (1+cos~). Hoe is nu de fase van het sin-0<..(1+008"') alp.aal',
op punt R vergeleken met de fase van het (1+co.0<) sisnaal op punt
52' -
punt 81 I negatief (180· fasedraai1ng van de verst.rker)

punt 52 I positief (180· fasedraaiing van de versterker)

punt P I positie!, immers het teken van sin2~ is g.lljk san
t.ken van de cardioId. : a _

.... SlI\Wt-t 51" ~(;t:-'t') -lJIt\~lt.+'l::):II of Sin .~ S'I")4.»t:.

punt R I positief (180· fasedraaiing van de versterker 'n
180· van het dubbel. RC-netwerk).

Zodat punt 8 en punt R beide positieve fase hebben, a18 de micro
foons aangesfoten zijn zoals aangegeven in de schak.ling (fig.27).
Wij moet811. dus een van beida signalen 180· in fase verand.r.n ten
einde tot een uitdrukking als (Bt-B ain2~) (1+cosol) te komen. Wij
nemen het signaal dat aanwezig is op punt 52. De schakeling wordt
dan volgens fig.29.

Het is uit deze figuur duidelijk dat m.b.v. d. potentiomet.r Tan
50K en/of de versterking van de vierd. versterk.r (zie ind.x), d'
amplitude van het B'(1+coso') signaal op elke will.keurige waard.
ingesteld kan worden.
Wij hebben nu karakteristieken opgenomen voor het geval dat B'.B
(dus compendsatie onder 90· ) en B' • aB met a zodanig dat het nul
punt i.p.v. bij 0(,. 90·, bij 0<:. 60·ligt. Deze karakteristiek.n stUll
tezamen met de richtkarakteristieken van de middelste microfoonoap
sule all"n,in bijlage 5.
Teneinde de mate van verbetering te kunnen constateren zijn deze
karakteristiek.n uitgezet op energiepapier (fig.;O tim fig.41) ..
wij kunnen bij iedere frequentie vergelijkingen treffen tussen d.
cardioIdemicrofoon, het microfoonsysteem met compensatie bij 60· .n
met compensatie bij 90·(met ro~atiesysmmetrie), zie ook bijlage 5.

Wij zien uit de energiediagrammen (fig.;O tim fig.41) dat bij !re
quenties boven 1000 Hz het 60· compensatiesysteem sterke voordel••
biedt boven het 90· compensaii.systeem. De voordelen van het lage
tonensysteem boven de cardioIde microfoon alleen zijn bijzonder
duidelijk te zien in deze energiediagrammen.

~':'!:2_~2!!~!~!!!

Het lage-tonensysteem is, met de gemaakte opstelling van capsules (cardiotde
microfaans) en elektrische Bchakeling, afdaende om .en goede richtw.rking
te garanderen voor frequenties van ca. 250 tot 2000 Hz (zie energiediagraa
men). Voor frequenties beneden 250 Hz benaderen wij steeds maer de cardlot44
karakteris tiek, omdat het sin!0( (, +C08 CI() signaal aan de ingang van de dex'a..
versterker te zwak is. '
Voor spraaktoepassingen ligt de bovengrens van het frequentiegebied bij ca. ,
7000-8000 Hz. Het probleem dat wij nu nog op moeten lossen, is .en richtend .
systeem te vinden voor de frequenties van 2000-8000 Hz; het zg. hoge-tonen
systeem.

3.2 Hoge-tonepsysteem
Van interferentiesystemen weten wij dat richtwerking begint op te treden ala
de golglengte van het geluid gelijk wordt aan de afmetingen van het systeem,
en deze richtwerking wordt duidelijker naarmate de golflengte van het geluid
(dat het syst.em treft) kleiner wordt.



,"Ill h'll"- wiJ, cloo%" b.t o....rp ~an h.t lage-toneP)'8t.... 'e >1lti. ..'::....,1' ••n'aicrotoounJ.ltj., .lM.te.a.nde uit drie mi.roto~.ul•• a.v.... · ;,
l~. 'VUl ca. 15 ca. Bet 11gt dUB voor d. hand o•. t. 0IlII.,.0,,- Of .,
lijk sul1tj. Yo!doend. richt.tfect vertoont voor lre....t1.. *an 1000

, ' ~.';

»e efektri.oh. uitgangsapanning van drie, in faae ge.ohakeld.,

er Sl"~,", It+ t~JZ" ) ~.,. sIn ~lt _l,):f5 JY~ s'''' ~"t "
~ $i" wt ~ J+.lco~ (tIff srno()~ .

.Ia _iJl.,. 6 aijn de richtkarakteriBtieken opganomen voor tw•• mieroto~.ut'•
. t~.8 -.at 4:1'i. cardiotdellliorofoonsl "n zuil tje lIet e.n afstand ..an 12,'0•." ~?i({;
ft .•• ut .en atstand .,an 5 ell. tUBsen d. 1I10"foons. ink.l. Tall ..... ·~M(.~t
.-1."_. lijn ultgezet op en.rBiepapier (fig. 42 'Ii,.. "IC"). ;' '''5:K~:

·· ...1'1&110 11•• wij clat d. zuil, ••t i.. 5 em, ..anaf' 2000 HI ••n geed riGhttt..., tiff·;
)leett. Jlj goltlengten, di•••n of meerd.r. mal.n op 5 OIl b.trokk9 JnuuMa.'"': ..,.1'1.,tred.n maxUla op In ct. ~o· richti.g, Bij .en zuil tj. _t l.. 5 a."", ;;
"'.410 b.t .erst. maxi.ua op bij ca. 6500 HI •. De groott. TaD 41t maxi~ Itlt .. t
, dl b.n.den h.t -..xillUJl" in de O--richtins (4. pvo.U.p.U WU1 4. oarcu..~
1I101,'l)Ioon bij~. 90- 11.gt 6 dB b.n.den d....,0.lip.i4 b1j -<.. 0-). "'L:;

Jij waard.n ..an 0(. 90- h·.d.n deze ttt.rfer.nti..nlla op voor and.re f~.q\l.-'

~l••;al. ~l&U..s"'\oI).. 1 .4Y$ '100f" ySinet-= II: (I::O.I.~ ••.• )· ' ,
Flutaen wij dlllidd.lste microtoon1.ts Baal' veren (U}t9M1 sail). 4&n zoU.'
w1j ••n constant. openingsho.k l(unn.n v.moht_..., ala _oret••l Mett, ut,
4. openiBcsho.k "001' s ••r hoge frequ.nti•• n1.' on~kt1••h kl.in wo~,. x..-r.
1»i;l toepaesing.n op ton.len etc. zijn .ij uitezaar4 gebaat· b1j ...... OOIl.to&n1oe, ,;0
Jillet te kl.in. op.ning8hoek in het .,.rtikal. v;La)[ door 4. luil aoclat ... , .....
stng'Trijb.id ..an d. aot.urs niet .zn8tig wordt ~ekDot.

, )

.. aicrotoonzuil, zoal. dia yoor het lag.-ton.M7.t... pbruikt 18 I :I., e.,__j

....'.n. Wij h.bb.n nu in dit pyal d. tr.quellt1ekarakterla1oleken OH...,_"e,;.~
(van 20-20.000 Hz) bij ver8chillende .Barden VaD 0(. D.ze fr.qu.n·U.•ur.k1o.l1.~
tiek.n zijn samengenoa.n in bijlage 7 (de onderling. &f.~d d.r a1o~oo•• ~~
4raqt 1 em). ~;.

In d. yolgend. figuur (fig.46) hebb.n rij voor 0(,. 45-, 60-. go- • 110- de ... '
ver.ohillen m.t de O--karakteristiek (die vrijw.l reoh~ kaD worden v.r0a4.~1
uitg.z.t (in dB-achaal) vanaf de frequenti. 1000 Hz. . ',"':1;1
Inl.bijlage no.8 zijn weer de richtkarakteriBtiek.n gegey.n yoor d••• luil C-'ti,:

• 7 em) voor verschillende frequentie8. . '.:
-'c-

Wij lIien 4at bij 90' h.t grootete maxilRWD optr.edt bij ca. 5000 Hz ( ..l.7 oil";
Voor kleinere hoeken (90', 60', 45') zien wij dat d. trequut,i•• waarb!j dlt.
maximum optr.edt, hogere waarden aannemen (hetg.en .i~ ook ...rwacbt..a)~ ,

. gp!erktnBl bij ca. 10.000 ontstaat weer e.n maximua onder 90-.

,,~ 9oab!B&ti. yap lage- en hog.-tonensysj.em

S.t zou natuurlijk bijzonder welkom zijn ale wij het hoge-tonena7s~."koDiea
realiseren zond.r toevoeging van extra mierofooncapeule., dUB ..10 behul~ v4D
h.t Mlage-tonmsuiltje". Wij worden dan vanz.lfspr.k.ncl d. w.s g••••• naar
&en microfoonzuiltj., zoals daar in de voorgaan4e m.tina aaD ....... ia.
De moeilijkh.id is nu, dat de .lektrische ui tgallgen ..an de U1"Otoonoapeu.l•• '.
niet alle drie in 'fase ° zijn. Wij moeten due op de .en of and.r••ij•••~""2;
in de scbakeling van h.t lage-tonensysteem .en punt proberen t. villlien w..:r.~,.
midd.late microfoonuitgangBspanning in fase ie ..10 d. spanning van d. par~!~'•
• chat.ling van de twee bu1tenste. ." "'~';)':~i,
Bekijken wij fig.29 dan sal het duidelijk zijn, da~ het siCDaal &an d& uit
gang van de vierde versterker gelijke fa.& h.ett al. pazallelaobakelial ...
de twee buiten8te microfoons &an de uitgang van d••erete v.r.t.~.r.

D. echak.ling wordt dan zoals in fig.47.
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Hoogdoorlaat.

Laagdoorlaats

I .~1-- - J
1.tJ"L.C w

Wat gebeurt er nu bij de kantelfrequentie? "'O::L k L. ~."... I~OO).

Y!: _ I Wij z ien dat als R • _2_ , beide verhou-
U, J w()ll~ dingen lUoV",lgelijk we zijn aan YI.

nh Y.& Jd.". z. een ampl i tudedaling van 6 dB t

Va. _ - I Wij zien ook dat beide signalen in tE!gen-
U, j WofC fase zijn. Wij moeten dus zorgen dat 'In

van beide signalen (6f hoge-tonensy~teem6f lage-tonensysteem), voordat het
laag- of hoogdoorlaatfilter toegevoegd wordt, 180· in fase gedraaid is. De
eenvoudigste wijze van fasedraaiing is uiteraard m.b.v. een versterker. Wlj
hebben door deze versterker tevens de mogelijkheid in de hand om het niv.au
van het lage-tonensysteem aan te passen aan het hoge-tonensysteem-niveau. lij
nemen nu achter de parallelschakeling van de weerstanden van 1K (zie schake~

ling van fig.47) een versterker Ope De uitgangsimpedantie van deze veraterk.r.
is ca. 1;00 Ohm en de uitgangaimpedantie van het lage-tonensysteem is ca.
1500 Ohm (parall.lschakeling van 214 en 2K4+1K3).
Ret kantelpunt (6dB/punt) leggen wij bij een frequentie van 1500 Hz, zodat.

tlr. I'SOO. L: l-: r'50 r. l""rner~ Glan \~ I~ i ) .
10" L = '1"iO -- L ~ 1'5 mHo \R... =GoL:c ~J'
_,_ c. ::' 1''So C = l ~o r ",F' """'.,z - _
loY ,

In f1g.49 geldis

fot alot moeten wij nu nog een schakeling maken die er voor zorgt dat tot
1500 Hz de lage-tonenschakeling werkza&m is en boven 1500 Hz de hoge-tonen-;
echakelil18.,
W1j JlGeten due achter het lage-tonensyeteem een laagdoorlaatfilter en achter,
bet hoge-tonensysteem een hoogdoorlaatfilter plaatsen, beide met dezelfde kaR~J~
telfrequentie en gelijke maar tegengestelde hell~ng in frequentie-amplit\\d..···:
karakierisiiek. Wij nemen nu LC-filters, met de kantelfrequentie bij 1500 a. 't

(en een helling dus van 12 dB/octaaf). ~

In fig.46 geldts M! =. 1__-

U, 1_ t..fLC,~ jLc>RC
I

·". --}:"

." e -20- . < ..;;e·\~tr ,';
. Vii de metinSID 4i. gehan zijn, blijkt dat zowel het lage- als het bo...t~11.'." naar behoren ..erken. Bij geluidsinval vanonder ••n hoek It(. O· );-"
(si~ 0(. 0) ie de fase van het lage- &n van het hog...tonensyeteUl negatief.'
(bij-de aanna.-n van de faeen van de microfoons, zoals in figUur 47).

De complete sehakeling wordt dan. zie fig. 50.
b.n het einde van de schakeling is nag een RC-lid opgenomen, .&arvan het kantel
punt bij ca. 400 Hz ligt. Wij introduceren hierdoor in de frequentiekarakter18
tiek nog een 6dB/octaaf helling tot 400 Hz. De lage frequenties worden dus on
derdrukt, wat echter geen nadelige invloed heeft op de verataanbaarheid. BiJ
een rechte frequentiekarakteristiek gaat bij uitzending van een geheel geluida
spectrum, het grootste gedeelte van de energie op in de lage tonenJ De luidheid
van geluid wordt. hoofdzakelijk bepaald door de luidheid van de lage tonen, ~
de verstaanbaarheid wordt voor het belangrijkse deel bepaald door de hoge toaea
Tot slot nog de richtkarakteristieken aan de uitgang van het complete syst...·
(fig. 50) bij verschillende frequenties, bijeengenomen in bijlage nr.9.
In !iguur 51 is de frequentiekarakteristiek gegeven voor «- 0°, 45·en 90-
Het succes, dat met dit systeem geleverd is, doet veel goeds verwachten.

De mogelijkheid tot richtgevoeligheid verbeteren m.b.v. de besohreven methode-.
met ale resultaat een "theatermicrofoon" -, laat zieh ook uitbreiden tot nog'
andere types microfoons.
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Stellen wij nl. random de midd.lst. mlcrofoon van het zuiltje i.p.v.t... ,
Tier m1crofoone, dan is deze conceptie zuiver symme iriech veor geJ.uid dat 1aF:~
het vlak van de vij£ microfoons het systeam treft. D. vier buit.nete m10~'oo~

worden aIle parallel geschakeld en aan de schakeling van fig.50 toeg.voegd.
Wij beho.ven dUB san de gehele elektrische schakeling nietB te veranderen.
De richtkarakteristiek van daze constructie is dezelfde als die van die met ' \
twee capsules (in het vlak van het zuiltje) maar nu is deze richtkarakteri8*~~

rotatiesymmetrisch.
c _~ '>

Vervangen wij nu de cardio!de capsules in het microfoonzuiltje van de th.at.~~

microfoon door drukmicrofoons (rondom gevoelig) dan hebben wij de besohikkic«(!"
over een miorofoonsysteem, dat in het vlak loodrecht op de zuil rondom gevoel~

ls, terwijl in de vertikale vlakken door de microfoonzuil sterke richtingsvoo~~

keur bestaat. Aan de elektrische schakeling zelf, behoeft due ook nu geen ver
andering aangebracht te worden. Ken microfoonsysteem als dit zouden wij de naeJ
conferentiemicrofoon kunnen geven.

~, Slotwoord

Tot slot zou schrijver zijn hartelijke dank uit willen spreken san Prof.W.B.van
Zoest, onder wiens leiding het afstudeerwerk plaatsvond, Ir.D.Kleis voor de ge..,
geven adviezen, en aIle personen die het type- en teken.erk verzorgden,

W.H.lding

me! 1964.
T~H'.E'

~rf"... ~

~.-

"
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Met behulp van het systeem 2.1.5 proberen wij combinaties te vinden, die v90r·
.en goede (liefet constante) richtingswerking zorgen. Wij plaatsen DU twee YA:~~:j~;;;[
dergelijke systemen evenwijdig aan elkaar op een willekeurige afstand. il9 A."

AC. AE-Cc. 4-a.~o<: l
5;1)0': ~.... 8<: .. AC $1"", 1

AC

~odat wegverschil

c ~ s~"'.,. a. {J _ s~L.-'J
~~'"

;. '" :s ~O(. ~ a.. co~ 0(. •

Wij beschouwen nu achtereenvolgens die gevallen waarbij.
1. b. 0
2. a. O.

Voor elk van daze gevallen beschouwen wij de situtaties waarin.

~ beide systemen in tegenfase zijn geschakeld.

. 1If ( I -C<>~ot.) (wet -l I
~= Si'1'\. .,n.,. -X-",,~). ~"·1-j. {a.~Soi" -bs~o()f

II!.. (,1-~5 0<:)
~

~ beide systemen in fase zijn geschakeld.

~: 5~ Ef(I-Go~e:J. s~(TT'tl( Co~Dt:). Gos{i1 (a.to~D(.,. -6~"""o(')y
tt CI-Go~) ~ A
"Wij berekenen de volgende gevallen fBi. psgo )

1.1.A.1. d • l a
_ t

(b • 0 tweede cijfer duidt tegenfaseschake-
1.1 •.4.2. d : f a • L/2 (b :II 0 ling aan ('" 1)
1.1.A·3 d a • LI.4

t~
:a 0

1.1 .B. 1 d .1,/2 a • 't - 0
1.1.B.2 d ." },/2 a • t/2 '" 0
1.1.B.~ d .l/2 a - t/4 - 0
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.. 11 efUf A:".)1.1 ••• 1 llJq A.I.} 1.1.A.2 ('if A.~.) 1.1.A.3
ld . .

~ s ~ • ° ° °,
815 • 0,01 0,1 0,07

&'0 • 0,17 0,39 0,25

845 • 0,55 0,62 0,35
860 • 0,64 0,45 0,24

"'5 · 0,16 0,09 0,04
"..

Jl90 • ° ° °
"':.

t: Ilo • 1 0,7' 1 0,383. 1

115 • 0,99 0,68 0,96 0,375 0,08

830 • 0,92 0,60 0,85 0,3'5 0,82
145 • 0,78 0,46 0,65 0,24 0,63
1.60 • 0,45 0,24 0,34 0,12 0,3'

1l.r5 • 0,09 0,04 0,06 0,013 0,03

190 • ° ° ° ° °
'ill 80 • 0,5 1 0,27 1 0,138 1

a'5 • 0,48 0,96 0,26 0,96 0,13
'

0.95

.'0 · 0,39 0,78 0,29 0,74 0,108 0,78
1

45
• 0,28 0,56 0,15 0,55 0,074 0,54

860 • 0,14 0,28 0,07 0,26 0,032 0,23

"'5 • 0,03 0,06 0,008 0,03 0,006 0,05

1190 • ° ° ° ° ° °
,

10 • 0,15 0,075 1 0,0385 1, ;

.'5 • 0,14 0,93 0,07' 0,95 " 0,036 0,93
130 • 0,11 0,73 0,058 0,77 0,30 0,78
845 • 0,07 0,47 0.0375 0,50 0,019 0,49
&60 • 0,04 0,27 0,016 0,21 0,0093 0,24

"'5 · 0,005 0,0 0,0035 0,05 0,0017 0,04

190 • ° ° ° ° ° °

De getallenkolommen tussen de'grote haken ZkJn zodanig gekozen
dat de absolute waarde van de richtingscoefficient in de 0·
richting gelijk 1 is.
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1•1.B.1 1.1.B.2 (f;q A.5.) 1.1. ~. 3. ( frq A.b.)

• 1.1.A.2

~=l: RO • 1 0,11 1

R15 • 0,99 0,68 0,96
R30 ... 0,91 0,58 0,82

R45 • 0,10 0,41 0,58
R60 .. 0,32 0,17 0,24
R

15
.. 0,05 0,024 O,O~

.. A= 1t: RO .. 0,5 1 0,27 1

R15 .. 0,48 0,96 0,26 0,96
R30 ... 0,39 0,18 0,205 0,76
R
45

... 0,26 0,52 0,144 0,53
R60 = 0,12 0,24 0,068 0,25
R

15
.. 0,02 0,04 0,011 0,04

A:4l: RO .. 0,141 1 0,015 1
R15 .. 0,14 0,95 0,011 0,95
R30 .. 0,109 0,14 0,051 0,16
R
45

:II: 0,016 0,52 0,038 0,51
R60 ... 0,031 0,25 0,015 0,20
R

15
.. 0,006 0,04 0,003 0,04

A~ SL RO .. 0,038 1 0,0195 t
R15 = 0,036 0,95 0,0182 0,93
R30 c 0,0303 0,8 0,0152 0,18
R45 :z 0,0194 0,51 0,0091 0,50
R60 = 0,0064 0,11 0,0040 0,20
R

75
.. 0,0015 ,04 0,0008 0,04



o
o
0.009

0.'
0.45
0.20

1.2.A. 1 (l,;;,.i9-.;.A,;";,,c-1-,"J ---:.1.:.::.2~.,:.=,..:..2_(:::..Il....:,:-A_ D_.,;;...)_

BO • 0

1115 .-0.1
R,O -~0.,6

R45 .~0.425

R60 • 0

1l.r5 • 0.15'

B,id. Blat.men in fa"1 1.2.A.1 etc.

) • .It: RO • 0 0 0.11 0.96
R15 • 0.05 0.11 0.125 0.98

~0' .
R,O • 0.21 0.41 0.14 1

R45 • 0.'8 0.85 0.14 1

R60 • 0.45 1 0.59 0.8
R15 • 0.20 0.44 0.22 0,'

).4l: 110 • 0.5 1 0.655 1
R15 ... 0.5 1 0.64 0.96
R30 - 0.46 0.96 0.565 0.69
R45 - 0.45 0.90 0.51 0.18
R60 ... 0.35 0.10 0.31 0.56
R15 ... 0.13 0.26 0.13 0.2

A:c9.l: BO • 0.354 1 0.31 1
R15 • 0.346 0,98 0.31 1

R,O • 0,314 0,69 0,33 0,89
R45 • 0,26 0.13 0.21' 0.13
R60 - 0.186 0.53 0,19 0.51
R15 • 0,01 0.20 0,07 0.19

,;,~



2.A.2 (fi1 A.lo.) 2•.1.3 (fit, A.ll)

,0 0

0,07 0,09

° 0,28

-0,41 0,31

-0,58 0,13
-0,22 0,01

1 1
0,92 0,98
0,61 0,90
0,39 0,74
0,13 0,50
0,01 0,16

0,71 1 0,71 1

0,675 0,95 0,69 0,98

0,51 0,80 0,61 0,86

0,45 0,64 0,51 0.72
0,296 0,42 0,36 0.51
0,093 0,13 0,12 0,17

0,383 1 0,363 1

0,310 0,97 0,315 0,98

0,32~ 0,86 0,333 0,8'7
0,260 0,68 0,210 0,70
0,118 0,41 0,190 0..50
0,066 0,17 0,070 0,18

2••• 1 4 - l • b • 2l
2.... 2 d • l • b • },
2.'&.' d - l • b • /,/2

2.... 1 d • l/2 , b • 21.
2.1.2 d • ./,/2 f b • ).
2.~.' 4 • -l/2 • b • 1,/2.

'1 i

I

, :[ . , ,.' '",'
'it 4. yoora~taan4. t1gvu b11jkt 0.,er4u14.11j8 , dati 1D ~ "~':'
'YUl. 4.,.,..t... h.t richt.t:t'.ct ni.t .,.rb.t.rt. Wij s1:0Pl_ n'" .
4. \.rek.D~ 7001' 1:a - 0 .11 gaan over tiot die ge.,al1en ....rb13 •.•.0';,;,.
In 4.......ll.llb••chouw.n w1j all••n d. attiuatie, waarb1j d• ., ;;;1lf;,.;>

fu. a.achak.ld s1jn (btj t.gen:t'as••chak.ltng ts 4. output in 4. O· ,,,.·~~
111. al'tij4 nUl). " 4Le}

P.: Sin <1f t '-,,",~}~ . l;n(1T'dr~e( ). C4;)$t.rr/aJ_). J'

If (I-Go~)

·0 • 1
815 • 0,69

&'0· °
1145 • -0,52

-6O· -0,58

R.r5 • -0,22

Bo • 0,71 1

a15- 0,64 0,91

1l30 • 0,44 0.62
1145• 0,24 0,34

1l60• 0,08 0,11

1l.r5· ° °
liO • 0,383 1

B15- 0,368 0,96

B30• 0,306 0,80
B4, 0,2'0 0,60

160- 0,148 0,39

~; 0,050 0,13

<

~...l



l ....l Be • 0,71 1 0,71 1 0-,71 1
~;

~5 - 0,48 0,68 0,63 0,89 0,68 0.96"~oj.

·'0 lit
0 0 0,44 0,62 0,57 0,81

-45 • -0,31 -0,44 0.2~ 0,'3 0,44 0.'2
~O· -0,'2 -0,45 0,07 0,10 0,27 ,0,38

'.." . -0,11 -0,15 0,007 0,01 0,08 0,11

~V~ Ito • O,~83 1 0,383 1 O,}83 1

·15 • 0,345 0,90 0,368 0,96 0,'71 0,91

-'0· 0,235 0,61 0,304 0,19 0,324 0,8,5
1

45
• 0,124 0,32 0,235 0,61 0,268 0,70

t. 860 • 0,040 0,10 0,148 01139 0,178 0,46
;'~"

Jl75 • 0,003 0,01 0,043 0,11 0,056 0,15

a.l:I..~ • 0,195 1 0,195 1 0,195 1

·15, • 0,186 0,95 0,188 0,96 0,190 0,91

'-'0 • 0,160 0,82 0,110 0,87 0,172 0,88
:1

45
• 0, 11~ 0,60 0,135 0,69 0,1.38 0,71

860 • 0,062 0,32 0,075 0,38 0,078 0.40

Bor,· 0,022 0,11 0,028 0,14 0,029 0,15

t

0,,'1
0,66 --

0,35

0,095
0,01

1

0,68

o
-0••7
-0••1

-0,12

1';(·

.0,05

-8,"
-0,21

0,'0
0,12
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