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Mis asi on magnetofon
Magnetofon (magnet + kreeka phone ’heli’) on seade helisignaali 
magnetiliseks salvestamiseks liikuvale andmekandjale –
magnetlindile – ja salvestise taasesitamiseks. Samal põhimõttel 
videosignaali salvestav ja taasesitav seade on videomagnetofon.

Magnetophon on Saksa firma AEG magnetlindiga 
helisalvestusseadme kaubamärk aastast 1935, aga see sõna on 
võetud magnetlindile salvestamise seadme (magnetic tape 
recorder, audio tape recorder, tape deck) üldnimena kasutusele 
paljudes keeltes. 

https://et.wikipedia.org/wiki/Magnetofon

Esmane praktiline teostus aastal 1898 (Valdemar Paulson –
telegraphon- seade telegraafisignaalide salvestamiseks 
klaverikeelele). Ideed mitukümmend aastat vanemad

https://et.wikipedia.org/wiki/Magnetofon


Magnetsalvestuse idee

Idee – magnetiseerida liikuvat andmekandjat elektromagnetiga  .

Mehatrooniline seade

Magnetofonid (nii heli, video, kui ka andmesalvestus). põhipuudus –
jadapöördus . Eelis-lindi pikkus ei ole piiratud (arhiveerimisseadmed) .

Tänapäeval põhikasutus – kõvakettad.

Magnetkaardid.

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Audio/tape.html

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Audio/tape.html


Mehaanika
•Eesmärk – salvestuskandja liigutamine ühtlase kiirusega 
magnetpeade eest läbi.

•Eesmärk 2 – lindi kiirkerimine (mõlemas suunas)

•Kiirused on standardiseeritud 76,2 cm/s (algne 
„täiskiirus“  ja selle poolitamised ...1.16 cm/s 
(diktofonid).

•Mida suurem on kiirus, seda rohkem on signaalile 
ruumi- vastupidi aga lindi kokkuhoid kvaliteedi arvel.

http://artsites.ucsc.edu/EMS/music/equipment/analog_recorders/Analog_Recorders.html

 ELBOW kassetimängija startup-projekt  Algus 2016 , võidavad tänaseni disainiauhindu,
 kuid disainil on oluline puudus ! Siiamaani pole näidatud töötavat seadet.
 https://www.facebook.com/ElbowCP/

http://artsites.ucsc.edu/EMS/music/equipment/analog_recorders/Analog_Recorders.html
https://www.facebook.com/ElbowCP/


Mehaanika
Probleemid

•Täppismehaanika vajadus (eelkõige madalamad 
kiirused, kassettmagnetofonid)

•Lindi kiiruse stabiliseerimine.

•Lindile mõjuva pingutusjõu stabiliseerimine 
(lindipooli suurus muutub töörežiimis)

•Kulumine (vajab pidevat hooldust)
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Sputnik



Mehaanika
Lahendused

•Suletud linditrakt

•Lindipingutid (elektrooniline juhtimine)

•Mitme, vastassuunas pöörleva hooratta kasutamine 
(kantavad seadmed)

•Tahhoanduriga mootorid
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Vesna 306 -> Mootori juhtlülitus sisaldab samapalju transistore kui võimendid.



Salvestuskandja
•1898 (teras)traat

•1928 magnetlint  (BASF) paberpõhimikul Fe2O3 

•1950 ndad magnetketas (arvutid)

•1971 CrO2 magnetkandjaga lint (hiljem põhiliselt CoO2) –
tüüp 2 (mitte segi ajada Nõukogude tüüp 2 lindiga)

•1979 Magnetkandjjana metalliosakesed (raud, koobalt) –
tüüp 4

•Magnetlint on ferromagneetik, koos kõikide vooruste

ja ka puudustega

Magnetlinti veel toodetakse  ja uut saab poest osta 
(salvestusstuudiod).

https://www.iasa-web.org/tc05/22111-components-magnetic-tapes-and-their-stability

https://www.iasa-web.org/tc05/22111-components-magnetic-tapes-and-their-stability


Salvestuskandja puudused
•Mittelineaarsus

•Hüsterees

•Magnetkihi ebaühtlus

•Kopeerefekt

•Aja jooksul hävinemine

•Kasks esimest on vooruseks digitaalsignaali salvestamisel

1 kHz signaal kassetmagnetofonilindil
(wikipedia)



Magnetpea (helipea)
•Elektromagnet

•Ehituse poolest on kõik need sarnased.

•Erinevad tööpilu ja tagapilu laiuselt ning kujult, samuti magnetmaterjalist

•Standardiseeritud on salvestusradade arv ja nende laius

• Magnetpea peab olema lindi suhtes risti ja õigel kõrgusel !

•Kustutuspea (võib olla ka mitu tööpilu)

•Salvestuspea

•Taasesituspea

•Veel toodetakse: Otari -kõik tüübid,Hiina-odavad kassettmagnetofonid
http://www.jrfmagnetics.com/tapeheadintro.html
http://www.otari.com/product/mag_head/head/index.html

Universaalpea (laiatarbes enamlevinud) 
• kompromiss mõlemast
• Lähedane taasesituspeale

http://www.jrfmagnetics.com/tapeheadintro.html
http://www.otari.com/product/mag_head/head/index.html


Kustutusprotsess
•Eemaldada lindilt eelnev salvestis

•Viia lindi jääkmagnetvoog võimalikult nulli lähedaseks

Probleemid

•Vajalik on magnetväli, mis viib magnetkandja küllastusse.

•Hea tulemus – peab olema (sümmeetriline !) vahelduvmagnetväli

•Väga hea tulemus – lülitada kustutuspea välja ja eelnevalt lint kustutuspooliga 
demagnetiseerida (kasutusel proffesionaalsalvestuses) 

•(väga) Halb tulemus - püsimagnetväli (kuigi ka mitmepooluselisele 
püsimagnetkustutuspeale võeti patent)

•Sama generaator üldjuhul kustutuspea ning eelmagneetimisvoolu jaoks.

•Ka eelmagneetimisvool (salvestuspeas) lisab müra.

•Suhteliselt suur energiatarve



Salvestusprotsess
Eesmärk - magneetida salvestuskandja võrdeliselt salvestatava 
algsignaaliga.

Salvestuspeast tuleb läbi juhtida salvestusvool

Probleemid

•Mittelineaarne on amplituudkarakteristik ja ka sageduskarakteristik

•Probleeme üritatakse lahendada salvestuspead lälbiva voolu 
korrigeerimisega (helisignaali korrektsioon, eelmagneetimisvool)

•Salvestuspea salvestab tööpilu servaga (puistemagnetväli samas rikub 
salvestust)



Salvestusprotsess
Kui eelmagneetimisvoolu pole

•Väga halb helisalvestuse kvaliteet.

•Kasutusel andmesalvestuses. Seal on 
hüsterees kasulik.

http://hccc.org.uk/acbias.html

http://hccc.org.uk/acbias.html


Salvestusprotsess
Alaliseelmagneetimisvool 

•Vajalik , et viia lindi magnetmaterjal  
hüstereesipirkonnast välja

•Tulemus on halva kvaliteediga, kasutatakse 
ära vaid alla poole magneetimisulatust, 
pealegi lisandub alalisjääkmagneetumusest 
tuntav müra.

•Kasutatakse – odavad tooted, diktofonid , 
koos püsimagnetkustutusega.

•Videosalvestusel

•Üks peapõhjuseid, mis viisid kompaktkasseti 
maine kvaliteetse helikandjana alla !

http://hccc.org.uk/acbias.html

http://hccc.org.uk/acbias.html


Salvestusprotsess
Vahelduveelmagneetimisvool 

•Vajalik , et viia lindi magnetmaterjal  
hüstereesipirkonnast välja.

•Salvestus toimub lindi mõlemas lineaarpiirkonnas

•Eelmagneetimisvool peab olema õigesti seadistatud !

•Optimaalne väärtus sõltub konkreetsest lindist 
(paremad magnetofonid on varustatud isegi seaduriga 
esipaneelil).

http://hccc.org.uk/acbias.html

http://hccc.org.uk/acbias.html


Salvestusprotsess
•Eelmagneetimisvoolu puudus – kustutab ära juba selle, 
mis salvestunud (eelkõige kõrgematel sagedustel) ja 
tekitab helisagedustega kombinatsioonsagedusi.

•Sestap on vaja kõrgete  helisageduste nivood 
salvestusel tõsta (sinna lisandub veel salvestuspea 
induktiivsusest vajalik tõus) – nõuded 
salvestusvõimendile – lai dünaamikaulatus + 
induktiivne koormus. Salvestatakse vooluga mitte 
pingega !

•Lahendused: erikujuga salvestuspea (AKAI GX, 
dünaamiline eelmagneetimine (kõrged helisagedused 
käituvad kui eelmagneetimisvool, Dolby HX), 
risteelmagneetimine (cross-field –Tandberg – eraldi 
magnetpea lindi tagaküljele eelmagneetimisvoolu 
jaoks) https://www.youtube.com/watch?v=oAD3Vif4hVU&t=512s
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https://www.youtube.com/watch?v=oAD3Vif4hVU&t=512s


Taasesitusprotsess
Eesmärk – muuta salvestuskandjal olev magnetvoog helisignaaliks

Taasesituskanal on magnetofonidel standardiseeritud ! 

Eesmärk – taasesitada õigesti ka teise magnetofonide salvestisi 

Probleemid

•Taasesituspea väljundsignaal on väga madala energeetilise väärtusega.

•Tänu magnetpea induktiivsusele ja töötamisel koormamata režiimis, on 
kasvab väljundpinge sageduse tõustes.

•Kõrgematel sagedustel hakkab väljundpinget piirama tööpilu laius.

•Taasesituspea on ülitundlik võõrastele magnetväljadele.

•Vajalik on signaali sageduslik korrektsioon.



Müratasandid
• Magnetsalvestuse üks põhipuudus on kitsas dünaamikaala, mis on piiratud müraga ja lindi küllastumisega.

• Lindi magneetumuse suurendamiseks on katsetatud erilahendusi (signaali kuju moonutamist vastassuunas) 
kuid praktilist kasutust peaaegu ei ole.

• Dünaamiline eelmagneetimine (salvestusel)

• Dünaamiline sagedusriba reguleerimine taasesitusel  (DNL – Dynamic Noise Reduction)

• Kompandersüsteemid (samaaegselt salvestus – taasesitus ) , Dolby A,B,C,S

• dbx (harva kasutusel) 

• Kompandersüsteemide puudus – vajalik magnetofoni täppishäälestus ja salvestise aja jooksul hävimise 
tõenäosus on suurem.

http://ummalqura-phy.com/HYPER1/tape4.html#c3

http://ummalqura-phy.com/HYPER1/tape4.html#c3


Abifunktsioonid
Automaatne salvestusnivoo reguleerija : 

•Reguleerib salvestusvõimendi võimendust selliselt , et salvestusvoolu keskväärtus oleks sama. Olemuselt 
kompressor. 

•Lihtsas realisatsioonis  – diktofonid, odavad laiatarbetooted, väljalülitusvõimalus puudub.

•Keerulisemas realisatsioonis – töötab alates teatud nivoost, koos käsiseaduriga – proffesionaalsed seadmed, 
väljalülitatavad. 

Lindiarvesti

•Lihtsustada salvestise leidmist. Üldjuhul loeb poolialuse pöördeid ja on mittelineaarne.

•Nullkohani  tagasikerimine. 

•Kallimatel magnetofonidel (ka kassett) võib olla lindiarvesti  lineaarne (minutid, sekundid).

•Elektrooniliselt juhitav mehaanika. 

•Salvestise otsing, esitlusloendite tegemine. 



Tänan kuulamast !
MARTIN JAANUS 2019


