c) Elektrodynamickémikrofonypáskové
U páskového mikrofonu dochází k poruchovosti predevším vlivem
samotného pásku, nekdy též v prevodním transformátoru, ale témer nikdy
magnetickým obvodem. Zmenšením magnetické indukce v mezere sice
klesne výstupní citlivost, ale tato vada bývá u magnetu orientovaných
feritu výjimecná, a pokud se objevi, lze magnetický obvod znovu zmagnetovat. Nejcastejší poruchou páskového mikrofonu je vychýlení pásku z jeho
puvodní polohy; tím zacne pásek drit o pól(i)vénástavce (nekdy drení pásku
zpusobí necistota na pólovém nástavci). Závada se projeví na kmitoctové
charakteristice posunutím dolní rezonance k vyšším kmitoctum, dále
klesne výstupní napetí a pri vetším akustickém tlaku se objeví v nahrávce
nepríjemné zkreslení.
,I Pokud drení pásku bylo zpusobeno necistotou, lze ji opatrne vyjmout
nemagnetickým nástrojem. Rozhodne necistíme mezeru, pokud je v ní
pásek, profukováním. Pásek, který je vychýlen ze své puvodni polohy tak,
že dre o pólové nástavce, nelze narovnat v prichyceném stavu. Predevším
jej musíme vyjmout z držáku a nepatrným tahem se pokusit jej narovnat.
Tah nesmí být velký, aby se uchovaly vlnky na pásku. Narovnaný pásek
prekontrolujeme na rovné desce, zda jeho zvlnení je rovnomerné. Priložením pravítka k boku pásku zkontrolujeme jeho rovnost. Je-li pásek
rovný, upevníme ho zpet do rámecku.
Jestliže se pásek pretrhne, zhotovíme z mekké hliníkové fólie (tlusté
2 až 3 (.Lm)nový pásek. Pri zhotovování nového pásku postupujeme tak,
že fólii vložíme mezi dva listy papíru (obycejného kancelárského), na kterém
tužkou vyznacíme presné rozmery pásku. Ostrým skalpelem nebo holicí
cepelkou vyrízneme pásek. Vyjmeme jej z papíru a zvlnime. Pro tento úcel
se nejlépe hodí dve ozubená kola o modulu zubu asi 0,4, mezi kterými
necháme pásek protáhnout. Tlak na kola musí být velmi malý, aby se pásek
o zuby nepoškodil. Takto upravený pásek upevníme do rámecku mikrofonu.
Na tlouštce pásku velmi závisí zvlnení kmitoctové charakteristiky a výstupní citlivost. Pri príliš tlustém pásku je kmitoctová charakteristika
znacne zvlnená s tendencí klesajících vyšších kmitoctu (obr. 12).
Fólii o tlouštce 2 (.Lmpro výrobu pásku pravdepodobne neseženeme.
PodaH-li se nám sehnat fólii o tlouštce aspon 5 až 6 (.Lm,mužeme ji odleptat
v louhové lázni (hydroxid sodný) na požadovanou tlouštku. Pro leptání
je nejvhodnejší zhotovit si jednoduchý prípravek ze syntetického skla
(plexiskla), do kterého se uchytí vetší plocha fólie (minimálne nekolik

ctverecných centimetru). Prípravek s fólii ponoríme do louhového
roztoku, složeného z 5 g hydroxidu sodného (louhu) a 100 ml vody. Koncentrovanejší roztok, i kdyby leptal rycWeji, neni vhodný, protože fólie se
naleptává nerovnomerne, a pásek má pak pri stejném odporu vetší tlouštku
ke konci leptáni. Dobu potrebnou k odleptáni pásku je treba vyzkoušet
na vzorku.
Tlouštku odleptané- fólie si mužeme overit zmerením impedance vzorku
pásku, vyríznutého z odleptané fólie. Pásek o príslušných rozmerech
uchytíme do rámecku, který pro mereni musí být mimo magnetické pole.
Rámecek pripojíme k prevodnímu transformátoru tlustšími a krátkými
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Obr. gO. Zapojeni priprav ku pro meranl tlouštky pé.sku

vodici (0 1 mm, délka asi 100 mm). Meríme na sekundárni strane prevodního transformátoru a zmerený odpor má být asi 200 Q (pokud je transformátor pro tuto výstupni impedanci konstruován). Meríme podle zapojení
na obr. 90. Pri prepnutí prepínace do polohy 1 nastavíme tónovým generátorem na elektronkovém voltmetru (TESLA BM 210) napetí 20 mV (nejvýhodnejší je rozsah 0,3 V). Údaji 20 dílku pak odpovídá impedance 200 Q.
Porovnávací odpor R musí být proto presný. Pak prepneme do polohy 2
a mužeme na stupnici voltmetru prímo odecíst impedanci pásku. Pro presnost mereni je duležité, aby stykové plochy, kterými je uchycen pásek
v rámecku, mely dobrý kontakt.
Zvukovod páskového mikrofonu

Páskové mikrofony s promennou smerovou charakteristikou jsou opatreny na zadní strane zvukovodem, na který je na,pojen labyrint. Zde pripadá
v úvahu pouze netesnost nasazení zvukovodu na magnetický obvod; tím by
se ovlivnila smerová charakteristika mikrofonu. Utesnení opravíme acetonovým lepidlem. Taktéž musí tesnit zvukovod s labyrintem. Jiné závady se
nemohou vyskytnout, pokud se zvukovod s labyrintem mechanicky nepoškodí.

