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DE ELEKTHEET. ============ 
Een elektreet is een stuk diälektrisch materiaal waarin 

een "permanent" elektrostatisch veld heerst. Dit veld 

kan uitwendig worden benut op een wijze, analoog aan 

het veld van een permanente Magneet. In het vcrvolg zal 

ik met "elektreten" uitsluitend therma-elektreten bedoe

len. Dit zijn elektreten, die gcforr~cerd worden door het 

r.tateriaal van vcrhoot~de temperatuur af te laten koelen 

in een sterk elektrisch veld (alweer analoog aan de per

naneu te 111agne ten). Het elektree t-ve lel is dus het resul

taat van een "int~evroren" ladingsverdeling. 

1.1. Geschiedenis 

De benaming "Elektreet" is onstreeks 1885 ingevoerd 

door Heaviside 1
), die zich he.t analogen van een raag-

'> ) 
neet voorstelde. Fara<lay '- had echter het fenomeen al 

eerder gHkend. Zijn heschri jving van een "horaocharge" 

(zie hieronder) is achteraf' fascinerend om te lezen. 

Enkele mijlpalen uit de latere geschiedenis zijn: 

191~) Eguchi J) beschrijft de eerste therrno-elektre

ten, die hij maakte door Carnauhe-\V"as in een 

elektrisch veld te laten stollen en verder af 

te koelen. 

Ger.tant 4 ) introduceert de begrippen "homo

charge", voor een ladingsverdeling met een 

veld g·ericht als het f'ormerend velà, en 

"heterocharge" voor een tegengericht effect. 

In elke elektreet komen bei de voor, rae t onge

lijke sterkte en levensduur. 
5) Gross geet't een theorie voor het effect, 

die thans alge~rteen aanvaard wordt. Ionen

nti{~raties en dipoolorientering in het volume 

veroorzaken de heterocharge; elektronen-trans

port in de grenslaag levert de hornocharge. 
6) . Khanna presenteert exper1ment-resultaten 

voor "Tef'lon"-rnateriaal, die de Gross theorie 

verder bevestigen. 
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In een T.Jf.E.-rapport van Kwaaitaal ?) worden de ge

schiedenis en theorie nader ui teent~ezet, en vindt men 

een zeer uitvoerige literatuurlijst. 

1.2. Heterocharge 

De heterocharge ontstaat door "invriezen" van het 
5) "absorptieve polarisatie" effect . Binnen het vol urne 

van het diëlektricuru veroorzaakt het ui twendig-aange

leed veld ionen-migratie en (in polaire sto.f.fen) rich-

L-------+...,.j t- -1 .. _-------' 
1.1. Ionenmigratie 

ten van permanente dipo

l~u. Dit proces verloopt 

uiterst langzaam bij ka

mertemperatuur, maar wordt 

zeer sterk versneld bij 

een reeds matige tempera

t~ursverhoging. Er kunnen 

dan in korte tijd zeer gro

te ladingsconcentraties ont

staan in de buurt van de 

elektroden (figuur 1.1.). 

Na afko-elen in het uitwendig veld is de situatie "inge-

' vroren", daar hij de lagere temperatuur ook het herstel 

(onder het eigen veld) ZBPr langzaam verloopt. l>it eigen 

veld is ui teraard tegengericht aan het t'orr.wrend veld. 

1.). Homocharge 

De homocharge ontstaat door het "invriezen" van een laag 

elektronen en een laag gaten onmiddellijk onder de zij

vlakken van het diëlektricum 5 ). Aan de overgangen elek

trode-diëlektricum heerst - door de polarisatie - een 

grotere veldsterkte als 

elders. Afhankelijk van de 

temperatuur is er een waar

de hiervan, waarhoven ge

leiding optreedt. Elektro

nen worden door de grens

laag aan beide zijden heen

t~etrokken ( t'iguur 1 • 2.). 

I .._____ 
d;..,_Lekt-,_;,,_...., 

1.2. Elektronen-transport 
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Het polarisatie-veld wordt hierdoor progressief' tegen

gewerkt, totdat de grenslaag-veldsterkte te laag ~s 

geworden voor verder transport. De elektronen en gaten 

z~jn dan een bepaalde afstand het diëlektr~cum ~ngE'

dron~en, als twee lad~ngslagen met hetzel:fde teken als 

de betre:fîende elektrode. Hun eigen veld is dus als 

het :forr.terend veld gericht. Zoals vermeld in 1.1. heeft 

}o'araday 2 ) de homocharge in het d~ëlektricum ree<js ge

kend. 

1.4. Resulterend veld 

Op het moment dat het farmerend veld uitgeschakeld 

wordt, is de totale polarisatie sterker dan de horno

chare,-e. Ben deel van de polarisatie verdwijnt echter 

onmiddellijk, slechts 

het absorptie-gedeelte 

blij:ft bestaan. Het "be

ginveld" kan dus hetero

of' homo-polair zijn. De 

heterochart~e blijkt eei1 

veel kortere levensduur te 

bezitten dan de homocharge, 

zodat "hetero-elektreten" 

vroeg o:f laat van teken om

keren (îiguur 1.J.). Er is 

geen recombinatie tussen dco beide soorten lading, zodat 

de homocharge vrijkomt naarmate de heterocharge vervalt. 

Bevrijde homocharge vervalt op de zeer lange duur ook 

door gele~ding. Folie-elektreten schijnen steeds een re

latief' zwakke heterocharge te bezitten, en keren niet om. 

1.5. Literatuur voor§ 1. 

1) o. Heaviside 

2) M. l<'araday 

"Electrical Papers", vol I§ 12 

"Experimental Hesearches in Electri

city", vol I. Art 1245, p. J90 : 

"The ef'f'ects appear to be due to an 

actual penetration o:f the charge to 

sorne distance wi thin the dielectric_, 

at each of its two sur:faces, by what 



J) :t-t. Et{UChi 

4) A. Gemant 

5) H. Gross 

6) Khanna 

- 4 -

we call conduction; so that, to use 

the ordinary phrase, the electrio 

f'orces sustajning the induction are 

not upon the metallic surfaces only, 

but upon and within the dieleetrio 

also, extending to a smaller or 

greater depth f'rom the metal linings" 

"On Dieleetrio Polarization" 

Phys. Math. Soc. Japan. series J 

Vol I (1919) p. J26 

"Recent Investigations on Electrets" 

I~1il. Mag. 57, 20 no. 1J6 suppl. 

Nov. 19J5 P• 929 
"Experiments on Electrets" 

Phys. Hev. 66 (1944) p. 26 

"Hysteresi!i in Te.flon electrets" 

Indian J. Pure Appl. Phys. (1968) 

6 ( 10) p. 579 - 580. 

7) ir.Th.Kwuaitaal: "Elektreten" in T.H.I~.-rapport 

(Ma teriaalkunde) 1967 



- 5 -

Om constructieve redenen komen vooral "folie-elektreten" 

voor een telefoon in aanmerking. llit zijn dunne (6 à 

2~ 1um) polymeer films met een netto hor.tochar~~e, die met 

hnt membraan mee-bewegen. 

Zij kunnen in de reeds 

gemonteerde telefoon ge

rormeerd worden, maar ik 

kreeg hetere resultaten 

met een aparte formeer

opstelling. 

I>e keuze van het mate-

riaal is steeds een com-
t 
~IQ 
lf 

'0 

t->, 

100 

0·1 

Ë 
lf ... 
~ 

I 

1/ ,r 
I I 

I I 
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I 
I 

I 

I 

11 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

proMis tussen elektri

sche eigenschappen 

("forweer-gemak" en 

levensduur als elek

treet) en mechanische 

aspecten (vloeigrens, 

specifiek gewicht, ge

nak waarmee een t~e lei-

I 2S"°C 
I' 

I 
200 

i 
IS'O 

i • 
100 ~() 0 

dende laag eventueel op

gebracht kan worden).In 

mijn geval speelde voor

2 • 1 • Verval tijd-constanten 
van netto-lading van 
folie-elektreten 

al de verkrijgbaarheid (op korte tE"rrnijn) een rol. 

I>e elektreet-levensduur voor vier materialen is uitstekend 

beschreven in een recent artikel van ~essler en West B) 

\/aaraan figuur 2.1. ontleend is. Ik zal nu deze vier ma

terialen - polyester, fluorocarbon, polycarbonate, poly

araide - behandelen. 

2. 1. • Hylar' polyester 

.
1 Hylar' is een handelsnaam (van du Pont) voor polyethyle

ne terepthalate. Het materiaal heeft helaas een relatief 

korte elektreet-levensduur 8 ). I>e overige ei~~enschappen 
zijn tanelijk gunstig; het is vooral gemakkelijk een ge

leidende lang aan te brengen. 
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llit materiaal was voor mij volop verkrijgbaar (verder 

had ik alleen monsters van "Teflon PTFE"), zodat ha

genoeg alle proeven hiermee uitgèvoerd zijn. 

De vloeigrens van Mylar ligt bij ongeveer 17.5 kg/m~ 

(berekend naar een meetgegeven van Lammers 9 )). Dit is 

een relatief' hoge 'vaarde, maar beperkt niettemin de 

haalbare r.ternbraan-spanning. Tesamen met de specif'ieke 

ntas sa Ct. 1 . 4 gm/ cm3 ) bepaa 1 t deze spannint~ de f'requen

tie van de "grondresonantie" van een rond membraan van 
10) •• gegeven diameter. Hiervoor geldt 

H = membraan-straal (~m) 

6' = spanning (kg/mm2 ) 

p = spec. massa ( kg/rnm3 
) 

Het invullen van de gegevens H = 22mm, = 17.5 kg/mm2 en 
-6 3 = 1.4 x 10 kg/mm , levert f' 0 ~5000 Hz. Hierbij is 

nchter geen rekening t~ehouden met de mee-trillende lucht. 

Dit kan volg·ens Hunt 11 ) de massa met 6oo% vergroten, 

zodat 1'
0 

met ca. V7" kleiner zou worden. \Ie vinden dan 

t' 0 ~1900Hz. Dit komt overeen met een waarde, die ik 

hij herhaling geneten heb. Hier kom ik later op terug. 

2.2. 'Teflon' f'luorocarbon 

'Te:flon' (alweer van du Pont) bestaat in de uitvoeringen 

PTI<'~ (_Eoly - _le tra - f'luor - ,!thylene) en !<'EP ( poly

fluor-~thylene-_Eropylene). Het is een uitstekend elek

treet.-materiaal; levensduren van 20 jaar (PTI<'~) en 50 

jaar (FEP) zijn door extrapolatie geschat s). De beno

digde f'ormatie-temperatuur is echter hoog (200 à 2J0°C), 

zodat luchtdoorslag bij de noodzakelijke hoge spanningen 

een probleem Hordt.· 

De ovnriee eigenschappen zijn echter minder gunstig. 

De vloeigrens ligt veel lagnr dan bij Hylar (1.8 à 

2.8 kg/mrn2 ), terwijl de specif'ieke massa..±. 6o~;, hoger is. 

Dit betekent dat de resonantie f'requentie van het mem

braan aanzienlijk lager wordt, wat alleen voor een 

'snel.heids' telef'oon (zie later) acceptabel is. 
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Het is niet zonder meer mogelijk Tef'lon van een gelei

dende laag te VCJorzien. Het oppervlak is volledig_ "l~e

sloten" en moet eerst chemisch opgeruwd worden. Het 

etsprocédé 
12

) gebruikt "vrije" natrium (Natrium Anthra

ceen in Tetrahydrof'aan) om f'luor te verwijderen. Voor 

r!lij is het de vraa{~ of het materiaal hierna nog een 

goede elektreet hli_i:ft. 

Dn geleielende laag zou natuurlijk op een ''passieve" 

drager-f'olie aangebracht kunnen worden. Hiermee is ook 

de werkzame membraan-spanning te verhogen. 

Ik beschikte uitsluitend over 6.J5;urn (tt-;}-mil") Teflon 

PTFE-monsters. Hiermee zijn wel elektreten t~emaakt, ge-
• 

combineerd met een Mylar drager. Ik ben door materiaal

tekort ecl1ter niet in staat geweest constructie-moeilijk

heden op te lossen. 

2.J. 'K1' Polycarbonate 

I> i t Kodak-r;~a teriaal is • ontdek. t' door Heed ijk 1 J). Het 

is ook onderzocht door Sessler en \{est ti). liet is in 

elk geval een voortreffelijk elektreet-materiaal, min

stens vergelijkbaar met Teflon-FEP. 

Na needijk's artikel bestudeerd te heLben, krijg ik de 

indruk dat K1-polycarl>onate ook in andere opzichten 

voortrerf'elijke eigenschappen bezit. Zo accepteert het 
0 een opgedampte laag, kan al hij 1 JO C gef'orrr'Jeerd worden, 

en het is als elektreet heter water-bestendig dan Tef'lon-

l"EP. 

Folieën van dit materiaal moet men zelf' gif! ten 1 J). Een 

oplossing van poedervormige grondstof' in uiterst zuive

re toluene wordt in gef'ilterde lucht op een plaat "op

tisch" glas uitt;espreid. Na drogen wordt het losgeweekt 

en daarna hij 150°C een etmaal "uitgegloeid". Ik vrees

de teveel tijd nodig te hebben om d.i t hulpproces onder 

de knie te krijgen, en heb daaroru niet bij Kodak N.V. 

naar grondstof gernf'ormeerd. 

2.~. Polyamide 'H-film' 

Dit materiaal is door Sessler en West onderzocht S).Het 

schijnt een korte elektreet-levensduur te bezitten. 
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2.'j. Het t'ormeer-proces 

In principe is het :formeer-proces eenvoudig. De !'olie 

wordt in een oven verhit, en er wordt een sterk elek

trostatisch veld (1 à 10 KV/mm) aangebracht. Na het 

tot stand komen van de ladingsverdelint~ wordt dit door 

at~koelen weer "in~evroren". Technisch zijn er echter 

de nodiGe moeilijkheden, zodat elke experimentator tot 

zijn eigen werkwijze komt. 

Lucht laat; 

Sessler en West 14 ) 15 ) brengen 4 kilovolt aan over een 

2 mm luchtlaat;, tussen vlakke metalen platen. De :folie 

bevindt zich - bij 1J0°C voor polyester en 2J0°C voor 

de overige materialen - tussen deze platen. De lucht

laag i.s nodi~ om "destructieve 

·doorslag te voorkomen". ne 

boogspannings-eenheid moet dan 

wel een stroombegrenzing be

zitten, maar dat wordt niet 

verteld. 

Ik heb wel rnet een stroombe

grenzing gewerkt (serie-weer

stand), en meende dan ook de 

luchtlaag niet nodig te hebben. 

Zo kon ik een lagere spanning 

Proc~d~ met luchtlaag 

toepassen, waardoor ik bij de "Tef'lon tempera tuur" { 220°C) 

t~een last van luchtdoorslag "buitenom" kreeg. De Te:flon 

sloeg ze1 :f op een bepaald t;Jot:lent echter door, waarbij de 

ontlaadstroom-piek van de vlakl;:e condens a tor {:fig. 2. 2. ) 

een behoorlijk gat in de :folie sloeg. Het resultaat \las 

natuurlijk een relaxatie-oscillator% 

Printplaat 

Heedijk lJ) voorkomt destructieve doorslag door voor ~én 
van de vaste platen een stuk glasvezel "printpraat" te 

nerJen. ~r is ook een (onvermijdelijk) luchtlaagje. Hij 
u 

gebruikt J kilovolt, bij 1JO C en polycarbonate :folie 

(:figuur 2.J. ). 

J>eze t;lethode heb ik zel:f niet toegepast, alhoewel ik er 

~~een bezwaren tegen zie. 
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De "begin-veldsterkten" 

zijn ca • 1 0 KV/ mm in de 

luchtlaag, J KV/rnm in 

de :folie en 1 • d .h.'V /mm 
in het glas-laminaat; 

hoger dan bij Sessler 

~-- -- - ·-~---

r-----------------~ 

31C..V 

- \lest. 

2.J. Methode van Heedijk 

Gemonteerde folie 

16) 9) Kwaaitaal- en Lammars :formeerden hun Mylar-:folies 

in refHis gemonteerde microfoons resp. telefoons. De span

ning van 700 volt - tussen rnataallaag en "tegenelektrode" 

-is (bij 110°C à ll•0°C) voldoende laélg om zonder stroom

begrenzing moeilijkheden te voorkomen. 

Ik heb ook een variant op het Kwaaitaal-procP.s toegepast 

(figuur 2.4.). Hijn telefoons hebben inwencU~e weerstands

lagen (zie later) met waarden hoven 100 MQ/ CJ • Deze be-

= 

~-----+-ll~·i~-"-____ __ 
. 2.4. Eigen ger.10nteerde folie 

L ____________________ ~~-tho~i e ____ _____. 

grenzen de stroom zeer e:f-

fectief, zodat ik met vrij 

hoge spanningen (2KV) kan 

werken. Een plaatselijke 

folie-doorslag wordt weer 

plaatselijk door spanninga

val onschadelijk g~maakt. 

Ik eebruikte ook een kleine 

luchtlaag (enkele tienden 

mr.1). Het sproeien van la

ding op de elektreet 

( stroor.1-begrensde doors lat~ in het luchtlaagje) ~~ee:ft een 

zeer 

voor 

sterke homocharge. Ik kwarn tot "elektreet-spanningen" 

12.7/um Hylar van bijna 180 volt. 

Naspannen 

Het bezwaar van de 11 gemonteerde-t'olie" methode is dat de 

folieën, na de verhitting, hun mechanisèhe spanning door 

"uitgloeien" verloren hebben. Het door mij verwachtte 

"thermosetting" (krimpen bij weer afkoelen) trad niet, of 

niet voJdoende, op. 
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Lommers gebruikte een naspan-inrichting in de teleroon. 

Kwaaitaal heert de rolieën eerst uitgegloeid {tijdens het 

lijm-drogen bij 100°C). Hierna werden ze pas bij nog ho

l~ere temperatuur ( 140°C) gerormeerd. Zijn rolieën schij

nen w~l strak te zijn gebleven. 

Ik heb ook niet-gespannen roli~ën irt een teleroon geror

neerd. De hoop was dat het thermo-krir.~pen van een reeds 

tot de vloeigrens gespannen folie misschien verregaande 

rek veroorzaakte, en dat dit het slap worden zou verkla

ren. De niet V66reespannen folieën kwamen echter nog 

slapper te staan. Bij spannen naderhand is warmte natuur

lijk verboden, zodat gelijkmatig spannen onmogelijk is. 

:2. t). Li te ra tuur en referenties bij f 2. 

H) G.M. Sessler en 
J.E, West 

9) T. Larill•lers 

10) Olsen 

11 ) Jo'. V. Hunt 

"Jo'oil-electret I'licrophones and 

their applications" Paper D-2-7 

P• D. 57. 

Gth Internat. Congr. Acoustics 
(Japan, 1968) 

v66r-onderzoek-rapport (van mijn 

project) }<jCA 

.$ tc..hi"At-d r.Jrl. 

nElectro-acoustics" Harvard Uni

versity Press 1954f6 

1 2 ) 

1 J) 

Int'ormatie van groep "Kunststot' Technologie" T.H.J<~. 

C. Heerlijk 

14) G.M. Sessler en 
J.E. ~icst 

15) G.H. Sessler en 

J.E. West 

16) T. Kwaaitaal 

"Electret transmitter for the 

Telephone set" 

Electrochem. Tech. Jan-Feb.1968 
pp. 6-10 

"Electrostatic Micropbones with 

Foil Electret". Proc. 5th Int. 

Congr. Acoustics (1965 Belgium) 

Paper J 42(Vol 1b} (Hell System 

Nonograph 5080) 

"F'oil Electret Hicrophones" 

J.Acoust. Soc. Am. 4o (1966) 
PP 14JJ-144o 

"Elektreten". T.II.8.-rapport 
(Materiaalkunde) 1967 
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J. ELEKTROSTATISCH AANDRIJF-PRINCIPE =======================;========= 
Zodra de hoogste kwaliteitseisen aan een microfoon wor-

den gesteld - bijvoorbeeld in kritische studio-toepus

sin~n en voor meétdoeleinden - kiest men een elektro

statiscll type. De zogenaamde "condensator-microfoons" 

geven (bijna) geen niet-lineair-~ervorming, en hun 

frequentie-karakteristieken zijn ze~r regelmatig en 

bovendien meestal "recht". 
~ 

Ondanks tientallen jaren van experimenten l~), bleef de 

elektrostatische luidspreker tot voor kort ver achter. 

De bekende types - ook "balans" ui tvoerint~en - waren 

essentieel niet-lineair. In 1955 verscheen de "Quad"

luidspreker, die een goede frequentie-karakteristiek 

paart aan zeer weinig vervorming. Het overtreft in een

voud en kwaliteiten elk ander luidspreker-systeem. Ik 

zal laten zien dat het "Quad" aandrijf-principe veel 

\'leg hee.ft van de condensator-microfoon, of liever, 

twéé condensator-microfoons, want het is een "balans" 

constructie. In de Quad geldt steeds, lokaal, dat de 

lading op het membraan constant is, terwijl de signaal

kracht over het gehele membraan-oppervlak homogeen ver

deeld is, 

Naderhand zal blijken dat dit aandrijf-systeem de enige 

juiste i~ voor een kwaliteits-telefoon, en dat de uit

wendige "polarisatie-spanningsbron" kan vervallen als• 

nen elektreten gebruikt. 

J.1. Grondformules 

We zullen veel gemak hebben, in het vervolg, van een 

handjevol elektrostatische grondformules - zie kader 

hieronder. Ik gebruik gerationaliseerde MKSA eenheden, 

en benader de te beschrijven situaties met vlakke con

densatoren zonder randeft~ect. Deze benadering wordt in 

een appendix gerechtvaardigd. 
,-----------------4 = C.V Definitie van "capaciteit" Q = lading 
I S 
I c = f.

d 
I 
I 
V=~ 

E.S 

Jo'=~ 
2 E.S 

Capaciteit van een vlakke 
condensator 

Spanning over een vlakke 
condensator 

V = potentiaal 
• (verschil) 

C = capaciteit 

S = plaatoppervlo 

d = plaatafstand 
Aantrekkingskracht tussen de e = (totale) per-
olaten v.e. vlakke cnnrlAn~atnr mi~~~·i~oi~ 
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J.2. Condensatormicrof'oon 

In .t'iguur J.l. is,het principe van de condensatormicro

foon geschetst. In het 

"statische" 

x=x 0 , V=V 0 , 

geval geldt: 
s 

C=C 0 = f.o .
Xo 

s 
Eo• - .Vo 

Xo 

Do elektrische kracht l'' 
p 

("polarisatiekracht") op 

het uembraan is: 
Q2 

FP = 2l0 s 
Het wordt gebalanceerd 

door een herstelkracht 

)( .,1 
I 
I 
I 

F
11

, afkomstig van de 

stijfheid van het membraan 

(on/of de ophanging ervan) 

J.l. Principe van de conden
sator-microfoon. 

De tijdcouRtante van het laadcircuit,~= R0 C0 , is "lang" 

want R0 wordt steeds zeer hoog gemaakt (ingangsirnpedantie 

van een met de microfoon samengebouwde "kathodevolger" 

trap). 

In het "dynamische" geval geldt bijvoorbeeld: 

x= x 0 + x 1 cos wt , waar x 1 << x 0 en 

tengevolge van een aanwezige geluidedruk 
' >> 3:.!!... ,., 

(of drukgradiänt), 

Stel een geluirlskracht .t'A op het membraan, x volgt deze 

zeer lineair, want x 1 << x
0

, en de krachten zijn homogeen 

verdeeld en "netjes" (Jo"'p is constant, 

De capaciteit varieert ook lineair: C 

fA =~Fh<< Fh). 
s s 

= E .- = E .--~--o X 0 X
0

+x
1
co! 

I>nar Q de kans niet krijgt om zich aan te passen, -..rordt 

aan Q = CV voldaan door een lineaire spanningsvariatie: 

V = <i = Qo_ x + ~ x cos ,., t = 
C ~0 S 0 €

0 
S 1 

V + V ~ 1 cos (J t = V + V cos tilt 
o o x 0 o 

Twee aspecten van het bovenstaande zijn essentieel: 

1) De intrinsieke lineariteit van het principe staat .of' 

vult met Q = Q0 = constant 

2) De krachten zijn homogeen verdeeld over het membraan, 

waardoor de beweging hiervan "eenvoudig" blijft. 
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J.J. 'Condensator-luidspreker' 

Ou een vervormingsvrije condensator-weereever te maken, 

zouden we het condensatormicrofoon-principe moeten om

kt~ren. l>it kan echter niet zonder meer, want constante 

lading· op het membraan is niet te com'Qineren met het 

dáár aanbrengen van signaal-spanning. Zie hier het pro

bleem waar de ontwerpers steeds· mee bleven zitten. Er 

is evenwel precies één goede oplossing 

Laten we nu twee condensatorrnicrof'oons tegen elkaar 

"aanbouwen". We komen zo tot een symmetrische "balans"

constructie. Ik wil laten zien 

dat dit al een kleine vervorminga

vrije luidspreker vormt. 

Het principe geeft figuur J.2.Het 

r.ter.1hraan is isolP-rend, maar is aan 

beide zijden voorzien van een ge

leidenrle laag., De verdere details 

zijn als in f'iguur J.l. 

I>e ruststand van het· ( gespànnen) 

membraan x = 0 wordt 

I• x" ' ~~'I• 

door een (lineaire) stijfheids

kracht Fh nagestreefd. De elek

trische kracht is de resultante 

van F
1 

en F
2

• Het kan in twee ge-
).2. Condensator-luid-

deelten worden gesplitst: een spreker 

signaalkracht (F ) en een kracht afkomstig van de polari
s 

satie (F ). Deze laatste kan dan weer "statisch" en "dyna
p 

rnisch" bekeken worden. 

Stabiliteit 

Beschouw een statische uitwijking x < x . s 0 

Er geldt: Q -c ·v _ c s.v 
f- 1 0- c:;; 0 x:-::~-

0 s 
Q E 

s.v 
2 = o" -ox +X 

0 s 

De resultante kracht 

F =F - F 2 p 1 

is: 

E , S. V
2 

{ 1 1 } = -o;r-o ('_x_o __ x_s_f'" - (-x-o-. ;...+_x_s )2 
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Deze vergelijking is kubisch in x, terwijl de herstel

kracht F 11 lineair is. De constanten 

van het systeem moeten zo gekozen 

worden, dat voor alle te verwachten 

statische x, 1''
1 

steeds F overtreft 
1 p 

( f i {~Uur J . J • ) • Anders kan he t mem- -x ~·;.._--+-~:aat!F----1'...:..:;;::::..__-ix.. 

hraan ~1aar een Vé\.n de vaste plR ten 

''vliegen" en daar "plakken" (de 

kortsluiting buiten beschouwing!). 

Djt is dus een "stabiliteitspro-

bleem". Het systeem is stabiel tot 
~ 

x =x , waar de helling van de 
s s max. 

J.J. statische stabili
teit. 

-1-'p curve de helling van de Fh curve net berei t. 

Het dynamisch geval 

We hesehouwen nu een "kortstondige" uitwijking (waarvoor 

de periode T veel kleiner dan Ï,, of' T,.. is). 

In rust geldt (met .e = o, x = o): Q
1

=Q ... =Q = f . L . V 
4 0 0 x 0 

0 

Net als bij de condensatormicrofoon blijft dit "dynamisch" 

gehandhaa:fd. 

l . l J . jk . ·I • F' -F"' F - Q~ Ju1c e .1 · 1s verc er. .- 1 - 2 - ~"~c--=-~s p .... t;. •• 

Q 2. 
~~Q-'::" = 0 
2. € • s 

0 0 

Dit is één mooi resultaat. J>e polarisatiekracht is nul voor 

alle (dynamische) x. 

Signaalveld 

Nu brengen we een sign~al aan 

tussen de vaste .platen, met 

behulp van de 5panningsbronnen 

i e.(Eén bron e, met balnn

ceerweerstanden, is ook goed). 

Laat de veldsterkte E zijn. 

Dit is voor alle x dezelfde. 

ne signaalkracht is: 

F = l~ • 2 Q = ~ • 2Q 
s 01 ~ 0 

(l = 2x + !... ) 
o Er 

De kracht is lineair met e, en 

in de vergelijking komt x niet 

voor.I>e luidspreker vPrvormt 

niet. 

ie c~--~ 

t~i~t 
).4. si,~naalveld. 
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Impedétrlties 

lle stroom die de bron moet leveren om het veld te hand

haven, heeft twee componenten. l'~r is de "gewone" capaci.;. 

tieve stroom: 

i!;. s 
i =e.jwC =e.jW.E z c e o 

4:~ R 
1 

heet "geblokkeerde im-
jW Ce 

Ce 
z .. 

pedantie". De stroom i c 
tuurlijk "wattloos". 

is na-

J.5 Impedanties 

Het membraan vertegenwoordigt 

een bewegende ladin~ 2 Q • De 
0 

bron moet een extra stroorn leve-

ren die hiermee overeenkomt. De membraan beweging is nu 

niet aan de orde, dus schrijven we: 
1 i = e. - waar Zm = "motionele impedantie" 

m Zrn 
Zm bevat, in het bijzonder, een weerstand-term die het 

uit te stralen akoestisch vermogen opneemt. 

~l. 4. "Q.uad '' -1 uidspreker 

Het hovenstaande ligt aan het ontwerp van de 'i.uad-luid-
18) spreker ten grondslag • Een andere, zeer vergaande 

analyse van het principe l.rordt door Ilunt gegeven 17). 

We zijn echter, met dit principe alleen, nog niet hele

r-mal klaar. 

De geleidende lagen op het membraan voeren spanningen 

v
1 

en v
2

, die van x at'hangen. Zolang het membraan vol

komen vlak blijft, kunnen we het zo groot maken als we 

'"'illen. In de praktijk hebben \'ie echter tnt~e~tal een ge

spannen ,vlies", aan d~ randen vastgeklecd. Rij elke 

ui twi JkiÀg neemt zo'n rrtemhraan een gekromde vorm aan 

(verMoedelijk parabolisch). v
1 

en v
2 

willen dan van 

plaats tot plaats verschillen, want: 

uit Q = CV : V = go = y· (1 x ) 
1 c 1 o x 0 

= Q =V ~(1 +x ) 
"2 c2 o x 0 • Er volt;t een "rondvloeien" van lading in de geleidende 

lagen, zodat Q = constant niet meer lokaal geldt. De loo 
kale lineariteit gaat verloren, en de kracht is bovendien 

niet meer homogeen verdeeld. 
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Hen voelt wel aan dat dit ongewenste eindresultaten zal 

geven. 

In de Quacl-luidspreker is het membraan voor?.ien van ge

leidende lagen met hoge oppervlakte-weerstand (boven 

"100 M.fl/o "). De weerstanden H zijn dus verdeeld-o 
ingebouwd, en lokaal geldt nu wèl de gewHnste situatie. 

De hoge weerstand geeft, natuurlijk, hovendien kortsluit-

beveiliging. 

J.5. Elektrostatische telefoon 

Voor de aandrijving van een elektrostatische kwaliteits

telefoon gelden, mijn inziens, dezelfde overwegingen als 

voor een luidspreker. Men kan theorieän gaan opstellen 19 ) 

over "b~nadering~' van vervormingavrijheid, voor kleine 

bewegingsamplitudes zonder "constante Q " (en zelfs zon-
o 

der een balansconstructie). Ook kan men zich afvragen of 

m~taallagen in plaats van weerstandslagen niet "redelijk" 

zouden werh.en. 

Na wat globaal te hebbon gerekend k\varn ik tot de conclu

sie dat noch het een noch het ander voor een kwaliteits-

telefoon aanvaardbaar is. Deze ruenin{~ wordt ook door 

\iilson, in een recent artikel 20 ), gedeeld. \filson be

schrijft een telefoon-constructie met voor-het-grijpen

liggende onderdelen, opgebouwd als een "miniatuur-Quad". 

VHrvormin8 ver beneden 1~ on "rechte" doch ook regelma

tige ~requentie-karakteristieken zijn vrijwel niet anders 

haalbaar (ook niet met ingewikkelde constructies). 

In de literatuur 21 ) 22 ) 23 ) vond ik verder drie elektro-

statische telet~oon ontwerpen. '.rw~e ervan bevatten elek-

t t 2 1 ) 2 2 ) , , J (. J> d .. k .21 ) ) . h re en , maar een c aarvan van ,ee l.J l.S e-

lemaal niet voor "kwaliteit" ontworpen. Het meerlagen

principe van Sessler en Uest 2 3) moet - in combinatie met 

Quacl-aandrijving - zeer goede resultaten opleveren. Hun 

balans-telefoon 
22

) benadert echter vervormingsvrijheid, 

op een niet duidelijk gemaakte wijze. Zoals de telefoon 

t~etekend is, zal het niet werken, mits l~kpaden een' rol 

spelen. 



- 17 -

).6. Elektreten-telefoon 
. 

Een elektreet-telefoon is een elektr~statische telefoon 

die zijn "constante Q
0

" ladingen (de polarisatie-ladin~n) 

aan een of meer elektreten ontleent, in plaats van uit 

een batterij. Men denkt ook wel eens een "batterij" in 

het elektreet-di~lektricum, en Rpreekt dan van de ''span

ning" van een elektreet. 

Beschouw nu een f'olie-elektreet, 

~et een homocharge. Dit kan voor

gesteld worden als in figuur ).6, 

waar de ladingslagen onmiddellijk

onder de zijvlakken liggen. 

Het potentiaalverschil tuRsen de 

ladingslagen is E.rl. Dit noHmen 

lve de "elektreet-Rpannint;" Vt_. ).6. Elektreet-folie 

Er geldt E= D rr 
= 

E'ofr Eo Er s 

zodat vl = ~.d. 
~o~r s 

Breng nu de elektreet in een 

vlakke condensator, zodanig dat 

er een luchtJ.aag (dikte x) over

blijf't. Sluit vervolgens de con-

rlensator kort. 

Dus E x = E0 • d é,. f'" 

0 " 

)( d 

I 

~ 
I 

11 I 
I' I 

-Q +Qi. JEsdS = 0 

D dS = Q 
n levert S ( E e -tEd Ed )=Q 

() 0 
Influentieladin 

en: SE E = - Q. 
0 0 l. 

E wegwerken: S(E 6 +E xl Ed) = Q d 0 0 0 ( 

-'<. is de 
l. 

Q.d 
zodat: Qi = - S.E0 .E 0 = - d+E x 

r 
inf'luentielading op de linkerplaat. Er is 

natuurlijk ook +Qi op de rechterplaat. 
• 

1 
m~/; <.lcQS~<ahJ$ {,.j«h I 

De laatste stap is nu een balans-aandrijver"te tekenen, 

waarin elektreten het werk van de batterijen V in 
0 

figuren ).2. en J.4. overgenomen hebben (f'it;uur ).8.). 
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De uitwendige batterijen ver

vallen nu, en dit is een com

plicatie (en een gevaar) min

der. Bovendien heeft de tele

foon nu slechts twee klenmen. 

f 

I •• .. , 1111 

""'-
11 

';':"' 
~ -

:jll 
- i 

~ - - + 

+ - I, - + 
+ -

i lil - t 

+ - - t 

f+ - !'·I - + 
+ - :.1 - + I 
+ 

1 I - + -
1,1, + - - + 
~ 

).H. Elektreten-telefoon • 

• 
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Voetnoot: De analyse van Hunt is g·ebaseerd op een con

hij 17) stante -{L luidspreker met geleidend membraan. 

llij maakt af en toe echter opmerkingen over de 

verschillende potentialen van de beide kanten: 

Vermoedelijk kent hij beide principes. De con

stante -~l luidspreker met g'eleidend membraan is 

zonder Meer lineair en gedraagt zich bijna het

zelfde als de lac-en versie - het membraan heeft 

echter (dynat.üsch) een negatieve stijfheid ge

kregen, on deze verlaagt de grondresonantie 

frequentie. 

Er is op dit verschil in de principes gewezen 

in Wireless World, (Fehruary 1956. pp.54-55) 

in een niet-ges ig·neerde bijdrage "Distartion 

in l<:lectros~atic Loudspeakers 11
• 

{Vermoedelijk geschreven door redacteur 

1\ • T • Co c k i ng ) • 
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' 

z, HEETOPSTELLING ============== 
Het de meetopstelling moeten wil}ekeurige elektrostatische 

telefoons 

ma van de 

volledig onderzocht kunnen worden. Een bioksch~

gekozen opstelling geeft Ciguur 4.1. Hiervan \ 

zijn alle onderdelen uehalve de telefoonstuurversterker bh 

uit het normaal groepsinstrunentarium gekozen. De verster

ker hel> ik, in verband met bijzapder te stellen eisen, 

zelf ontworpen en gebouwd. Het heeft een eigen gestabili

seerd netdeel, en levert ook een continu-instelbare "pola-

risatie-spanning". 

lfior volgen enkele aantekeningen over de gebruikte instru

menten, daarna beschrijf' ik de versterker. 

!•. 1. Standaard-instrur:tenten 

Sinusgenera tor 20-20000Hz. Dit is een ui tt~ezocht exemplaar 

van het Philips type C.H1 2J 15 (zwarte uitvoering, de zoge

naamde "blokfluit"). Het is eet:t simpele Wien-brug oscil

lator, maar de vervorming is slechts ongeveer <>.06~ 

Heetnierafoon + versterker, Dit zijn de condensator micro

f'oon 41J1 en de r.licrofoonversterker 2603 van Bruel en 

Kjaor. Type 2603 bevat een voorversterker met een nominale 

uitgangspanning van 1 volt bij d < 0.1%. Dit heb ik ge

controlBerd. Na de aansluitingen voor een eventuele in- of' 

uitwendige filter, komt een meetversterker met wijzer

inst:ruracnt en "recorder" uitgang van nom. 10 volt. De ver

Yorr::ting hiervan is niet gespeci.ficeerd, maar ligt tussen 

J en 5~;: De aanbevolen .U & K meetnethode voor vervormin~ 

gehruikt een ui t'iendig 1 /J-oktaven .t'il ter, zodat de meet

versterker-vervorming niet belangrijk meer is. Voor het 
11 koppolen" van microfoon en telefoon gehruj_kte ik eieen 

constructies. 

Wave Analyser. Dit is een type FRA 2aTJa van Hadiometer. 

Ik heb de eigen vervorming van het breedbandig ing·angs

deel gecontr,..lleerd, door een ''puur" sinus (van toongene

ratol' via 1/J-oktaven filter) van nominale sterkte toe 

te voeren. Het instrument wijst geen hogere harmonischen 

aan. 
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\laarom g·een distorsior.1eter? 

Een distorsiemeter onderdrukt alleen de grond~requPntie 

van het signaal, en wijst dan aan één R~fS-bedrag van alle 

hogere harr.IOnischen interf'ercnties en storingen. De sto

ringen in mijn opstelling waren nogal groot, omdat ik niet 

voor elke korte Metjnl~ naar de "dode ruimte" verhuisde. 

Hovendien is het zo dat elektrische vervorming alleen 2e 

harmonischen oplever·t, terwijl mechanische vervorming 

( l.leMl,raau-aanlopen bijvoorbeeld) in principe 2e en Je 

(minstens) oplevert. Een meting met de wave analyser on

derscheidt deze bijdragen; "wèl 2e en géén Je" is bi.j- . 

voorbeflid een indicatie van een elektrische tekortkoming 

in de telef'oon. 

Oscillo~coo,e. J)e Tektronix type 516 hee~t een "alternate 

sweep'' mogelijkheid in de ingangsversterker. Zo kon ik de 

golrvorm uit de meetmicrofoon vergelijken met de telefoon

klemspanning. llit geeft een beveiliging tegen meetfouten 

door bijvoorbeeld vastlopen van de stuurvcrsterker. 

A.C Hillivoltmeter. Uet een Philips GN h012 werd de uit-

gangsspanning van de telet'oon-stuurversterker a~gelezen. 

Universec meter 1 OOk .Jljv. ne lJnigor l•s gebruikte ik om 

polarisat e-(en depolarisatie-) spanningen aan de tele

foon klemmen te meten, hovendien oM de weerstandslaagjes 

op te t.1Cten ti.jden~;; "~ahricage". 

4.2. ~pannings-balanAversterker + voeding . 
• 

Aan dH te ontwerpen verstorkor stelde ik de eisen: • -Vervorming laag, bijvoorkeur niet meer dan <1.1% 

- ~;tabiel bij capacitieve belastingen, ook met puls-

signalen 

- Uitgangsspamling: 2 x 50 voJ.t HHS gebalanceerd 

- Spanning·svers terking: 0-14 dH ( 1 Ovol t gent~ratorspan-

ning beschikbaar) 

Bovendien moest op de uitgangsklemmen aanwezig zijn een 

polarisatie-Rpanning, zowel positief als negatief conti

nu regelbaar. Ik schatte + 2:50 volt voldoende. 
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Het det'ini tie:f ontw~rp { schernu, figuur ll. 2.) is met drie 

in principe gelijke "modules" opgebouwd, waarvan et- één 

in de shunt stabilisator (voor -350 volt) zit. Het vol

doet aan de eisen, maar een grotere triode-anodestroom in 

de versterkers zou wat meer reserve geven. 

Elk moduul is een ''virtual earth" (schijnbaar nulpunt) 

versterker, met eel) NPN-PNP 

transistor paar en één triode. 

De ongebruikelijke schakelinl~ 

(îieuur I• .J.) is ontstaan uit 

mijn wens om veel versterking 

wet weinig fasedraaiing te 

realiseren, gecombineerd met 

hoge uitgangsspanning. Pit is 

allemaal nodig om aan de ge

stelde eis&tl te kunnenvoldoen; 

er r:toet namelijk flink kunnen 

,..... --

4.]. Moduul-principe 

Horden te{Sengek.oppeld zonder instabiliteit of' slingerver-

schijnselen. 

De hoge uitgangsspanning vraagt om· een buis, waarbiJ de 

triode zich het eenvoudigst in een hybride schakeling 

laat opn(H:ten. Een triocle in "geaard rooster'' bedrijf' heeft 

geen Hiller-ef'f'ect, maar '"el een lage ingangsimpedant ie 

(1/S). J>it laatste bezwaar is_ met een PNP emittervolger 

op te lossen. We komen zo tot een soort "complementaire" 

triode, een oneigenlijk ding met negatieve/u en S. De 

· spanningsversterkil'lg ervan is dus pos i tie:f. 

De moduul wordt gecompleteerd met een NPN ingant~s.transis-

tor, alles ne-gekoppeld. Nu kan de Vf~rsterking worden in

ge.steld door keuze van de verhouding . 
Zt 
-2 • Twee modules ,s 

versterken respectievelijk 14dB en OdH (spanning), wHar-

bij de tweede als nmkeertrnp wordt toegepast. J>e derde is 

een shuntstabilisator, die de "nulwaarde" van de voeding 

instelt, 350 volt boven de "min-ruil". 

4. J •. Meting van de elektree t-spannintJ. 

Een telefoon kan gepolariseerd worden met elektreten en/o:f 

met een uitwendige npanning. 

, 
lto 
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Ik heb dan ook diver8e constructies met de regelbare span

nint~ V ui tgeprobeer<l, en naderhand pas van elektreten p 
voorzien. 

Zitten de elektreten eenmaal in de telefoon, dan kan hun 

\verking opgeheven worden'· ct oor V p ui twendie te laten tegen

werken. Als heicte r:tenbraan-ladingen tegelijk nul lvorden, 

is er in het geheel geen geluidsproductie. De telefoon is 

op deze l-li jze symnetrisch af te stellen. De nu te meten 

waarde van V geeft cte grootte van de aanwezige elektreet-p 
spanning aan. (Hierbij zijn gelijke qî nat~enoeg gelijke 

elektreten verondersteld). 
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5. CONS'rHUCTIE HOGBLIJKHEI>EN EN HESULTATEN 
==~==================================== 

Het principe van de bttlans-tele:foon-met-weerstandslagen

en-elektreten is reeds impliciet behandeld. In :figuur 5.1. 

is het nogmaaH in doorsnede getekend. Voor het gemak zal 

ik mech,tlische symmetrie en gelijke elektreten veronder-
IJ 

stellen. Wanneer de elektreten onverhoopt ongelijk zijn, 

dan is het nulpunt van de statische membraan-kracht niet 

in het midden. Net de in paragraaf' 4.J. eenoPmde a:fstel

netlwde \V'Ordt statisch evenwicht gevonden voor een gege

ven systeem, door bijvoorbee~d een van de vaste platen 

iets te verplaatsen. }.;r komt vanzel:fsprekend eyt beper

king van de maxirnale dynamische ui twijkillt; i het membraan 

loopt narnelijk aan de "krappe kant" eerder tegen de plaat 

vast. De lineariteit op zich wordt echter heleJ,aaal niet 

aangetast, rnits de tijdconstante van het laadcircuit maar 

"lang" is. 
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5. I. Principe van de balanstelet'oon met elektreten ,_____ __ _ 

Hunt laé~t zien 23 ) dat eventuele 2e harmonische stroom 

ten gevolge van onbalans. in het laadcircuit Moet.vloeien. 
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• Een hot;e l.reers tand hier beperkt dit tot een willekeurig 

laag niveau. Hij beschrijft een serie experimenten, waur

in grof onbalans gecombineerd werd met minimale tijdcon

stanten ( "to arouse cnough dist9rtion to r.H~asure con

veniently" p.211). Zo stuurde hij een luilisprAker met 

780 volt HHS (plaat-plaat) bij 150Hz, wet een polarisa

tiespannin~ van 500 volt. Hij 25~ onbalans, en een tijd

constante t~eliJk aan de ha.lf'-periodetijd, was de vervor

ming nog t:{een 0.5~;. 

Het principe leidt dus kennelijk tot weini!~-kritische 

constructies - wat bijvoorbeeld voor serieproductie erg 

aantrekkelijk is. 

Ik moet nu nog eep akoestische keu~e toelichten - dA keuze 

tussen "druktelet'oon" en "snelheidstelefoon". Daarna komt 

aan de orde een door mij uitgeprobeerde constructie. 

5.1. "nruktelc:foon" en "snelheidstelef'oon" 

Voor een hoof'dtelc:foon zijn er twee uiterste constructie

principes. In de "Liruktelef'oon" vormt het membraan de 

scheiding tussen twee afgesloten "drukkamers", waarvan er 

een in het toestel zelf' zit. De andere kamer \vorclt be

grensd door de oorschelp, het huiten-oor ("pinna") en de 

gehoorgang· tot aan het trommelvlies. Deze tele:foon moet 

theoretisch luchtdicht tegen het hoofd - of eventueel in 

dH gehoorgang ~el:f - gedrag·en worden. 

In de "snelheidstele:foon" beweegt het membraan vrij aan 

heide zijden (afgezien van dempingsconstructies). !Je 

"snelheid" van het meMbraan veroorzaakt een druk~radiënt 

tussen vóór en achterkant. De openint~ van de gehoorcant; . 
bevindt zich in het strornint~sveld tamelijk dicht bij een 

kant van het membraan, waarbij de plaatselijke drukvaria

ties als geluid '"orden waargenomen. Deze tf"le:foon hoe:ft 

Juist niet "af' te slui-ten". 

5. :>. Klassieke druktelefoon 

De klassieke óortelefoon is steeds een druktoestel ceweest, 

'"<Htrbij het lasti~; afsluiten maar aanvaé•rd werd. lvaarom? 

Ik zie t\V"ee samenhangende hoofdredenen. 
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Het l!lemhraan van de druktelefoon is in principe "stijf'

heids 'beheerst". De bewe~ingsarnpli tude - en dus de druk 

in de 'beide karners - is evenredig met de kracht, en niet 

afhankelijk van de freltuentie. Met de vroegere telefoon 

aawirijf'-principes was de hewegingsarnplitude erg beperkt 

- t;enrünste, indien men hoge gevoeligheid en dragelijke 

vervorming wenste. 

Het "stijf'heidsgebied" loopt vanaf' de frequentie van 

t~rondresonantie (van het systeem) naar benPden. De tele

.foon is "recht'' tot een lagere waarde, ,.,aar de lekkage 

voorkomt het voldoende opbouwen van druk in de gehoor

gant~· })e vroef~ero systenen 4adden stijve en zware meta

len l:!"tomhranon, zodat hun grond-resonantie vrij hoog lag. 

Hen kon dus een redelijk toestel - werkend zeg maar in 

de spraakhand JOO-JOOOHz - alleen volgens het drukprocédé 

naken • 

.).J. Druktelei'oon mogelijkheden 

Tegenwoordig bouwt men druktelefoons waarvan het ''laag" 

wat verder doorloopt, door tegelijk de afdichting te ver

beteren (ruhberkussens) en pen aandrijf'-principe te kie

zen ("noving coil") die grotere amplitudes "haalt". Er kan 

dan een einde trernaakt '"orden aan de stij:fheirtsbeheer8ing 

van de t•lernuraanbewet;ing heneden een of anctere matig-lage 

frequentie, door een "1 ek" in de ct rukkamer ach.ter het mem

braan te maken. Dit ziet men bij inspectie van bijvoor

beeld de jl.l~.G. "K50". 

In llHt "hoog" zijn deze telef'oons echter nog vrij slecht, 

waarvoor (dacht ik) de voornaamste redenen zijn: 

1, I<:r treden staande golven in de voorkamer op 

2. Het membraan beweegt niet als één geheel 1Joven 

grondresonantie ("break-up") 

:3. Pe mcr11braanbewegin~ wordt hoven grondresonantie 

"massahehperst", dan neemt de amplitude lldB/octaaf 

af (afeezien van effecten 1. en 2.) 
. 

is l1et onderwerp van een artikel 
24) 

van 

Atherley, Lord eu \/alker. Hun ''circumaurale" telefoon 

voorkont dit. 
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Zij blijven wel zitten met 2. en]., want hun aandrijver 

is een normaal (slecht) rnaenctisch type. 

De elektrostatische balansaandrijver geeft een homogene 

krachtsvP.rdelint; over het mel:ll.Jraan, ?.odat het "opbreken" 

hiervan voorkomen wordt. Hiermee vervalt bezwaar 2. 

Bezwaar J • ."is hoj we.L belangrijk, daar 12dll/octaaf 
17~nvou

(!ig elektrisch gecot,lpensef~rd kan worden. 

Het verhogen van de grondresonantie-frequentie van het 

systeem zou natuurlijk vooral J. oplossen. Het gespan

nen folie~n van enkele tientallen millimeters diameter 

lukt dit niet. Er iR echter misschien een andere mot~e

lijklwid: de "r.:teerlaeen" telet'oon van Sessler en -West 25 ) 

werkt,· in effect, met eon "opt~esloten" r11embraan die dan 

in,venditi pulseert. Hiervan is, aan de frectuent iekarak

teristiek te zien, de t~rondresonantie vrij hoog (rond 

1 Ol~H7.). De nochanische vervorming zou nog onderzocht 

t!lOO ten ,.,.orden, nadat elektrisch-onvervormde aandrijving 

ingevoerd is. 

Ik heb nog geen ciert;eliJke telefoon gemaakt, wel heb ik 

het principe gecontrole-erd door ombouw van een van 

Laul'lnrs' tel(!f'oons. Er is \vel degelijk een vervorminga

verlaging te roerken, r.1aar de elektrische vervorming 
• 

{van de?.e enkelzijdige telefoons - ze lijken op Heerlijk's 

constructie) is nog wel dominerend. 

5.11. Sne lheids-te leîoons 

De situatie bij snelheilis

telefoons is ingew·ik.kelder 

dan hij de druksystemen, 

or:tda t ue straling naar de 

"buitenlucht" krijgen. In 

fi.guur 5.:!. zijn t;enormde 

impedanties g·egeven voor de 

belasting op een cirkelvor-

uig raemhraan in vrije lucht. 

Er zij) twee "kritisçhe" 

ïrequeri'ties. Hij f' 
1 

liGt 

het systeem-t;rondresonantie 

(Xe is de "eompliantie" 

- "neecevendheid", het ana

logon van capaciteit). 
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Vanwege de homogene aandrijving zijn hogere ordes van 

mer.1hrnnn-rnsonantie onmo_gelijk. Bij. f' 
2 

wordt de stra

lint;sweerstand n celijk aan de mRssareactantie. Dit is 

l . b'' 7Td 2 f' ] d 1 t k 11.er l.J ont;eveer T = , o we e mem >raanotrt re' 

eelijk aan twee golflengtes. ,, 
De t'requentie .. f' 2 markeert de overt;ang van difoolstraler" 

tot "vlakke golf'" straler. Ver boven :r
2 

dol!lineert R in 

de impedantie, en H is constant. I>e snelheid ("stroom") 

is evenredit~ met kracht ("spanning"). In de vlakke gol

ven is de eeluidsdruk ook :frequentie-.onaf'hankelijk. Ver 

heneden :f 0 is de straler ·-
kleiner da11 cte gol f'lengte. 

De {~eluidsdruk is evenre

elig net het product van 

snHJheid en frertuentie. Tn 

het overgangsgebied kan er 

van alles gebeuren, meestal 

valltHl de eevolgen echter rnee. 

De grondresonantie :r
1 

scheidt 

het "stij:fheidsgebied" van 

(s~:t-o ..... ) 

5. J. l~qui valent diagram 

"massagebied". Boven f' 1 en onder f' 2 g~ldt - in dit "massa

gebied'' - dat de massareactantie (inductief') domineert, 

zodat de snelheid afneemt met stijgende frequentie. Dit 

is precies \vat \ve nodig hebbèn voor een rechte karakte

ristiek. Onder f' 1 is de tele:foon niet ver meer bruikbanr. 

De snelheid neemt Pmt dalende frequentie a:f (amplitude is 

constant). De druk-karakteristiek "valt" dus 12dB/octaaf'. 

DH telefoon van IVilson 26 ) is een snelheidfl-type. Thans 

is een dynamisch snelhP.icls-type, van fa. Sennheiser, in 

de handel - voor zover .mij hekoud is het de eerste. 

! 
5.5. Eigen constructie 

Ftguur _5.4. toont een experimentele tele:foon in doorsnede. 

liet is voorzien van elektreten (12.7/um Nylar)· die lBOvolt 

"produceren". ''oor dit toestel"'lieeen f' 1 en f' 2 , uit het 

bovenstaande, hij ongeveer 1900Hz en 6000Hz (de "lquiva

lente zujger" is iets kle~ner dan 44 mm). 
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Het toestel is eigenlijk noch voor ''druk" noch v0or 

"snelhAids" bedrijf werkelijk e-eschikt, maar het laat 

de beide principes duidelijk aanton~n. De "druk" en 

"snclheids 11 f'requentie-karakteristiekeu zijn t;egeven 

in t'iguur 5. 5. 

5.~. Literatuur bij g5. 
;~3) F.V. Hunt "Elertroacoustics" (§()).Zie ook 

voetnoot bij literatuuropgave §J. 
24) G.H.AthArley, 

P. Lord, 

J.G. \Valker 

25) G.M. Scssler, 
J.é. We..sf-

~ 

2. S l<.lfoR 

"Basis f'or design of' a Circumaural 

Earphone". J. Acoust. Soc. Am. 40 
6ü7-61J (1966) 

"Condenser J<:arphone with Hultiple 

Layers of' Solid DiAlectric" 

,J.Acoust. Soc. Arn. J4 (1962) 1774-9 
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Het gebruik van de vlakke-condenaator-zonder-randeffect benadering 
aoet nog gerechtvaardisd worden. 

Een vlakke condenaator waarvan de plaatafmetingen "groot" zijn ten 
opzichte van de plaat-afstand heeft zonder aeer een verwaarlooabaar 
randeffect. Zolang we aet de aiapele theorie bezig zijn, aogen 
we bovendien de "vlakke platen" als gedeelten van grotere platen 
opvatten. Er ia dan noch randeffect noch afwijking van de vlakke 
vorm. 

In de werkelijke situaties gaat het membraan krom staan bij uit
wijking, waarbij het aan de rand geklemd (en dus stilstaand) ia. 
Het rand-effect heeft dan geen invloed op de beweging. Het 
afwijken van de vlakke vorm ia niet ernstig, daar de weerstandslagen 
het rondvloeien van lading verhinderen. (Dit is juist de r~den dat 
zij er aangebracht zijn.) De platen vormen verdeelde RC transaissiE 
lijnen met lange looptijd, zodat de "statische" situatie gedurende 
"dynamische" uitwijking bewaard blijft. 

Enkele experimentele aantekeningen. 

1. Volgens een auggestie van ir. Kwaaitaal heb ik geprobeerd de 
membranen aan de randen vast te lijmen, v66r het formeren. 
Hierbij is geen voorspanning gebruikt. Het "thermosetten" 
treedt nu wel op, en de membranen komen gelijkmatig strak 
te zitten. Ik had een constructiefout over het hoofd gezien 

mijn foliea werden ingeklemd in kunststof met behulp van 
metalen spanbouten. Het ligt voor de hand dat de verschil
lende thermische uitzettingscoëfficiënten de folie een kans 
gaTen "er tussen uit te schieten". 

2. De weeratandalagen kunnen eenvoudig gemaakt worden volgens de 
methode van Wileon (literatuur § 5. 26). Colloidale grafiet 
("aquadag") wordt met watt.en op de folie uitgesmeerd, en 
Tervolgens bijna geheel weggepoetst (met hetzelfde stuk watten: 
Met een zeer hoog-aanwijzende ohmmeter ( 10 p.A instrument geToec 
via 70 Mn Tanaf 700 volt) kunnen de "produétie contr8les" 
uitgevoerd worden. 100 MSl l 10000 MSl "per vierkant" ia in 
orde. Mijn poging om opgedampte lagen van Chroom-Silicium
Oxide te gebruiken (dank aan drs. Hardon en medewerkers) is 
gestuit op de slechte reproduceerbaarbeid van de lagen. 

3. De frequentie van grondresonantie is Toor de "snelheidstelefooz 
natuurlijk lager dan Toor de "druktelefoon", door het 
ontbreken van de stijfheidebijdrage van de drukkaaer-lucht. 
Dit blijkt uit figuur 5.5. 

4. Ik ben bezig een betere snelheidstelefoon te maken, volgens 
het recept van Wilson, doch voorzien van stilstaande elektretez 
van 0•5 mm Teflon PTFI. Het ziet er uit dat dit gaat lukken, 
daar de telefoon op zich (uitwendige polarisatiespanning) reed• 
uitstekend werkt. Eventuele meetresultaten zal ik naderhand 
aan dit verslag toevoegen. 
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Meetkarakteristieken voor "platte" snelheidstelefoon. 

a. Telefoon zonder dempingsmateriaal. 
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b. Drie kurven Toor de telefoon gedeapt met 5mm schuimplastic. 
De kurven zijn sterk afhankelijk van verdeling van de 
elektreet-plakken over de vaste platen. 

c. Effectieve karakteristiek, afgeleid van figuur b. Dit 
beschrijft ongeveer het subjectief luister-resultaat. 

De metingen zijn uitgeToerd met ca. 800 volt RMS tussen de platen, 
bereikt met een omgekeerde buizen-type balans-uitgangstransforaator. 
De kurven b zijn met het B & K meetsysteem opgenomen, met de 1" 
aikrofooa op drie plaatsen in het achuiaplastic gedrukt. De 
Tervorming is ceschat op minder dan 0·5 % 


